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NƏSİMİNİN BİLİNMƏYƏN ŞEİRLƏRİ 
 
 

Məqalədə Azərbaycanda “Nəsimi ili” çərçivəsində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əl-
yazmalar İnstitutu tərəfindən müxtəlif ölkələrin əlyazma xəzinələrindən əldə olunmuş materi-
allar əsasında hazırlanmış İmadəddin Nəsiminin qeyri-mətbu şeirlərindən ibarət “Bilinməyən 
Nəsimi” kitabı haqqında ətraflı məlumat verilir. Kitabın ərsəyə gəlməsi üçün aparılan işin 
miqyası və qarşıya çıxan müəyyən çətinliklər, onların həlli yolları, qeyri-mətbu şeirlərin mü-
əyyənləşdirilməsi mexanizmi və s. məsələlər diqqət mərkəzinə çəkilir. “Bilinməyən Nəsimi” 
adlı kitabın elmi əhəmiyyəti haqqında danışılır və topluda yer alan şeirlərin yeniliyi nümunə-
lər gətirilməklə əsaslandırılır.  

 
Açar sözlər: İmadəddin Nəsimi, əlyazma, divan, qəsidə, qəzəl, tuyuğ 
 
Giriş 
 
Azərbaycanda İmadəddin Nəsimi irsinin toplanması və nəşri işi XX əsrin 20-ci illərin-

dən başlanılmışdır. Salman Mümtaz, Həmid Araslı, Əlyar Səfərli, Qəzənfər Paşayevin hazır-
ladığı kitablarda şairin ana dilində şeirləri çap olunaraq geniş ictimaiyyətə təqdim olunmuş-
dur. Ötən əsrin 70-ci illərində Cahangir Qəhrəmanovun hazırladığı elmi-tənqidi mətn isə şai-
rin əsərlərinin orijinala yaxın variantlarının müəyyən olunması istiqamətində ən mühüm ad-
dım idi. Lakin bu kitablar nəşrə hazırlanarkən alimlərimizin əlində kifayət qədər əlyazma 
mənbələri olmadığından və ideologiyanın tələblərinə görə şairin bir çox şeirinin kütləvi nəşr-
lərə daxil edilməsi yasaq olunduğundan Nəsimi irsi tam şəkildə oxucuların ixtiyarına verilmə-
mişdir. Bu baxımdan 2019-cu ildə Əlyazmalar İnstitutunda nəşrə hazırlanan “Bilinməyən Nə-
simi” kitabına daxil olan şeirlər həm tədqiqatçılara, həm də nəsimisevərlərə şairi yeni istiqa-
mətdən tanımağa kömək edəcək, yeni araşdırmalar üçün mühüm istinad mənbəyi olacaqdır. 

 



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

4 
 

Bizim eranın (mən Azərbaycanın 1969-cu ildə başlamış yeni erasını nəzərdə tuturam – 
T.K.) 5-ci ilində (Qriqori təqvimi ilə 1973-cü il – T.K.) ki, bir növ yubiley ili də saymaq olar, 
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Seyid İmadəddin Nəsiminin də 600 illik yubileyi Azər-
baycanın dahi oğlu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vətənsevərlik səyi və qeyrəti ilə ilk də-
fə UNESCO səviyyəsində təntənə ilə bayram edildi. Onda mənim 20 yaşım vardı, Bakı Döv-
lət Universitetinin Filologiya fakültəsinin 3-cü kursunda təhsil alırdım və yadıma gəlir ki, 
Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə yüksək səviyyədə keçirilən bu yubiley doğrudan da bir 
ümumxalq bayramına çevrilmişdi və hamıdan çox da sevinən, heç şübhəsiz ki, ədəbi ictimaiy-
yət və bu ictimaiyyətə təzə-təzə addım basan biz filoloq-tələbələr idik.  

O zaman təbii ki, Nəsiminin şəninə bir çox əsərlər yazılmış, sənət nümunələri yaradıl-
mışdı. Professor Cahangir Qəhrəmanov ərəb əlifbası ilə şairin külliyyatının elmi-tənqidi mət-
nini, akademik Həmid Araslı isə “Seçilmiş əsərləri”ni nəşr etdirmişdi. Onu da yada salım ki, 
Həmid Araslının nəşri əsasında hazırladığımız Nəsimi ikicildliyi latın qrafikalı yeni Azərbay-
can əlifbası ilə kütləvi nəşrlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin Sərəncamı ilə 25 min tirajla çap edilib ölkənin bütün kitabxanalarına göndərilmiş, 
Nəsimi irsinin vurğunlarına çatdırılmışdır.  

Nəsiminin 600 illik yubileyinin yüksək səviyyədə qeyd edildiyi zaman biz tələbələr ara-
sında da Nəsimi yaradıcılığından ilhama gəlib söz qoşanlar az deyildi və deyəsən, bizdən yu-
xarı kurslardan birinin qələm əhli olan tələbəsi Nəsimi qəzəlinə bu beytlə başlanan bir nəzirə 
də yazmışdı: 

 
 Min il keçsə, Nəsiminin nəfəsi 
Təzətərdir, təzətərdir, təzətər! 
 Onun ömrü dünyamızın ömrünə 
 Bərabərdir, bərabərdir, bərabər! 

 
Bəli, budur, bu sözlərin yazılmasından 50 ilə yaxın bir vaxt keçdi və məlum oldu ki, ya-

rım əsr bundan öncə “Nəsiminin nəfəsi” necə “təzətər” idisə, indi də eləcə qalıb və ədəbiyya-
tımızın, mədəniyyətimizin, humanizmimizin, tolerantlığımızın, “Azərbaycan xalqının həyat 
obrazı olan multikulturalizmimizin (Prezident İlham Əliyev) bu “gülü” praktik olaraq solmaz-
dır və hər bir yeni nəsillə yenidən qönçələnir, yenidən açılır, xoş ətri, rayihəsi yenidən saçılır, 
insanlara ruh və ümid verir...  

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin yüksək Sərəncamı ilə elan edilmiş “Nəsi-
mi ili” başa çatmaq üzrədir. Bu il ərzində böyük filosof-şairimizin ölməz irsinin tədqiqi, təbli-
ği, tərcüməsi, təşviqi, dünyada tanıdılması istiqamətində möhtəşəm işlər görüldü, layiqli, san-
ballı əsərlər yazıldı, musiqilər bəstələndi, heykəllər yonuldu, müxtəlif təşkilatlarda, xarici öl-
kələrdəki Azərbaycan səfirliklərində, mədəniyyət mərkəzlərində, tədris qurumlarında onlarla 
tədbirlər keçirildi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının institutları da bu böyük sənət və 
elm bayramından kənarda qalmadı.  

İmadəddin Nəsiminin qiymətli əlyazmalarının qorunduğu və tədqiq edildiyi AMEA-nın 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu neçə müddətdən bəri üzərində işlədiyi bir Nəsi-
mi layihəsini nəhayət sona çatdırıb, “Nəsimi ili”nin yekunlarından biri kimi çapa təqdim edir. 
Bu – Seyid İmadəddin Nəsiminin indiyə qədər yalnız əlyazma halında mövcud olan, Azərbay-
canda indiyə qədər çap olunmadığı üçün geniş oxucu kütləsinin əli çatmayan, dünyanın ayrı-
ayrı kitab saxlanclarında qorunan əsərlərinin hazırlanıb çapa təqdim edilməsi layihəsi idi ki, 
Tanrının köməyi ilə uğurla başa çatdırıb, çağdaş əlifbaya transliterasiya edərək nəşrə hazırla-
dıq.  

Bu əsərlərdən bəziləri əvvəlki naşirlərə məlum olsa da, müəyyən səbəblər üzündən çapa 
getməmişdi; bəziləri qardaş Türkiyədə müxtəlif dərgilərdə nəşr olunmuşdu; bəzilərini isə Əl-
yazmalar İnstitutunun əməkdaşları ilk dəfə aşkara çıxarmışlar. Qeyd etməliyəm ki, yüksək 
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Prezident Sərəncamının işığında tapılaraq çapa təqdim edilən əlyazmalar Azərbaycandakı Nə-
simi nəşrləri ilə diqqətlə tutuşdurulmuş, yalnız yeni əsərlər və ciddi nüsxə fərqlərinə malik 
olan örnəklər seçilərək çapı lazım bilinmişdir.  

Yaxın və Orta Şərqdə XV yüzillikdən başlayaraq böyük nüfuz sahibi olan İmadəddin 
Nəsiminin əsərlərinə yüzlərlə nəzirələr yazılmış, hətta bir sıra şairlər onun təsiri altında “Nəsi-
mi” ədəbi təxəllüsü ilə də şeirlər yazmışlar. Buna görə də bəzən hansı şeirin “bizim” Nəsimi-
yə, hansının isə başqasına aid olduğunu müəyyən etmək çətinlik törədir. Əlbəttə, bu zaman 
yenə də mətnşünasın köməyinə Seyid İmadəddin Nəsiminin təkraredilməz dil və üslub gözəl-
liyi, özünəxas leksikası, özü demişkən: “quş dili” çatır və orijinalı bənzətmədən, həqiqini sü-
nidən ayırmaq asanlaşır. 

“Bilinməyən Nəsimi” adı altında çapa hazırlanan bu kitabda Türkiyə, İran, Almaniya, 
Bosniya və Herseqovina, Özbəkistan və b. ölkələrdən surəti əldə edilmiş Nəsimi əlyazmaları-
nın elmi-tənqidi mətnini deyil, populyar nəşri oxuculara təqdim edilmişdir. Akademik nəşrlər-
dəki kimi qaynaqları titizliklə göstərməsi lazım bilinməmişdir. Düşünürəm ki, mütəxəssislər 
maraqlanacağı halda Əlyazmalar İnstitutuna müraciət edərək hər zaman bu barədə məlumat 
ala biləcəklər.  

Haşiyə çıxaraq bildirim ki, Nəsiminin ilk dəfə nəşr olunan əlyazmalarının bir çoxunun 
katibləri dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin əllərindən dad çəkdiyi 
və yandığından hətta qarğış tökdüyü katiblərdən mətnə sərbəst yanaşmaqda və külli miqdarda 
təhriflərə yol verməkdə heç də geri qalmırlar. Bəzən Nəsimi mətnini, sözün həqiqi mənasında 
qırıntıların əsasında bərpa etmək lazım gəlir. Nə isə... Bununla işimiz yoxdur, yalnız Məhəm-
məd Füzulinin türkcə divanında o cür savadsız katiblər haqqında dediyi məşhur həcv-qitəni 
örnək gətirməklə kifayətlənirik: 

 
Qələm olsun əli ol katibi-bədtəhririn, 
Ki fəsadi-rəqəmi surumuzu şur eylər. 
Gah bir hərf süqutilə qılar nadiri nar, 
Gah bir nöqtə qüsurilə gözü kur eylər... (2, 46). 

 
El arasında deyərlər ki, axar su murdar götürməz. Nəsimi şeiri də dumduru axar su ki-

midir, buna görə də yad cisim, saxta söz, ifadə götürmür, katiblər nəyisə zorla pərçimləyəndə 
isə qiymətli qaş-daşın arasındakı şüşə muncuq kimi o dəqiqə nəzərə çarpır.  

Adıgedən kitabda ilk dəfə çapa təqdim edilən Nəsimi şeirlərinin bir qismi İslam pey-
ğəmbəri və onun ailə üzvlərinin şəninə həsr edilmiş dini məzmunlu mədhiyyələrdir ki, zənni-
mizcə, onların bir hissəsi Nəsiminin əvvəlki naşirlərinə məlum olmuş, ancaq dövrün ideoloji 
tələbləri nəzərə alınaraq çapa təqdim edilməmişdir. Bu qəbildən olan şeirlərdə, adətən, pey-
ğəmbərdən başlayaraq bütün ailə üzvlərinin adları növbə ilə çəkilir, onların şəninə müxtəlif 
təriflər deyilir.  

Məsələn, aşağıdakı qəsidədən verdiyimiz bir neçə beyt örnək ümumilikdə bu cür şeirlə-
rin hamısı üçün xarakterik sayıla bilər:  

 
Ya Rəsulullah, sənsin sədri-bədri-kainat, 
Tələti-rüxsarinizdən məst olubdur şeş cəhat. 
Ol zaman kim ərşə çıqdın, ya Rəsulullah sən, 
Qabə-qövseynə irişdin dər şəbi-qədri-bərat. 
Şahi-mərdani-Əlidir övliyalar sərvəri, 
Həm ana rəbbül-əladən kəşf olubdur müşkilat. 
Şah Həsən oldı çırağı övliyanın, sərvəri, 
Şah Hüseyni-Kərbəladır təşnəyi-abi-Fərat... (1, 40). 
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Nəsiminin ilk dəfə çap olunan dini məzmunlu əsərləri arasında bir süjetli qəsidəsi də 
maraq doğurur. Belə güman edirik ki, bu, şairimizin yeganə süjetli qəsidəsidir. Əsərin məz-
munu bir dini rəvayətdən götürülmüşdür. Bir dəfə Peyğəmbər əleyhüssəlamın məclisində əs-
habla birlikdə Tanrının mələyi Cəbrayıl da oturub söhbət edirmişlər. Birdən Salmanla Əli içə-
ri girir və onu görən Cəbrayıl ayağa qalxır. Peyğəmbər soruşur ki, ya Cəbrayıl, biz söhbət 
edən zaman xeyli hörmətli adam içəri girdi, sən onlardan heç birinin ayağına durmadın. Səbəb 
nə oldu ki, məhz Əlinin ayağına durdun? Cəbrayıl cavab verir ki, Tanrı məni yaradanda hələ 
yerlə göy birbirindən ayrılmamışdı, heç bir canlı məxluq yox idi. Tanrı bir dəniz yaratdı və 
mənə dedi ki, get seyr elə. O dəryada bir oğlan gördüm, ondan soruşdum ki, sən kimsən? Ca-
vabında mənə elə qəzəblə baxdı ki, qanadlarım yanıb külə döndü. Altı min il bu halda qaldım. 
Axırda Tanrıdan vəhy gəldi ki, o oğlan ki, sənin qanadlarını yandırmışdı, ona yalvar, bəlkə 
günahından keçsin. Mən belə də elədim. O şəxs məni bağışladı və yenidən qanadlanıb uçma-
ğa başladım. İndi qapıdan içəri girən oğlan həmin şəxs idi, ona görə də ayağa durdum...  

 
Ol zəman vardım, səlam verdim, təzərrö eylədim, 
Bir nəzər qıldı ol oğlan, ol zəman buldum şəfa. 
...Ol bu oğlandır ki, binmiş omuzinə, ya Rəsul, 
Ol zəman dərya yüzündə bana qılmışdı cəfa (1, 25). 

 

Dini məzmunlu şeirlərlə yanaşı, Nəsimi yaradıcılığının özəyini təşkil edən insan gözəlli-
yinin vəsfinə həsr olunmuş şeirlər də əldə edilmiş və müvafiq düzəlişlərdən sonra ilk dəfə 
oxuculara təqdim edilir. Şairin indiyədək çap olunmuş əsərlərindən bizə məlum olan poetik 
obrazlardan və bədii ifadə vasitələrindən bu şeirlərdə də geniş istifadə olunmuşdur.  

Örnək üçün bir neçə beyti diqqətə çatdırmaq istərdim: 
 

Kişi kim mərifətdə kamil olmaz, 
Ana nuri-inayət vasil olmaz. 
Şəriətdə mükəmməl olan adəm 
Həqiqət aləmində qafil olmaz. 
Xudaya, verməgil cahilə dövlət, 
Ki cahil dövlətə heç qabil olmaz. 
Xəlayiq qüssə ilə qıldı ahı, 
Qəmi-qüssədə nəsnə hasil olmaz. 
Hünər babında laf urma, Nəsimi, 
Özün ögən kişilər aqil olmaz (1, 53). 

 
Məlumdur ki, mürşidi Fəzlullah Nəiminin amansızlıqla qətlindən sonra müxtəlif ölkələ-

rə səyahət etmiş Nəsimi bir müddət Anadoluda olmuş, əsası İslam filosofu və şairi Hacı Bək-
taş Vəli (1209-1271) tərəfindən qoyulmuş Bəktaşi ordeninin üzvləri tərəfindən rəğbətlə qarşı-
lanmış, onlarla əqidə yaxınlığı nümayiş etdirmişdir. Nəsiminin bəktaşilərə həsr etdiyi, Bosni-
ya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevo şəhərindən tapılmış “Bəktaşilər” rədifli kiçik bir qə-
zəl də bu kitabda yer almışdır: 

  
 Məşrəbidir, hər kəsə yaran olur bəktaşilər, 
 Kimsə bilməz sirlərin, seyran olur bəktaşilər. 
 Süfrəsində nanü nemət toptolu şamü səhər, 
 Varını sərf etmədə mərdan olur bəktaşilər. 
 Öldülər ölməzdən əvvəl, buldular Həqqi əyan, 
Zümreyi-irfan içində can olur bəktaşilər. 
 Dəsti-pirdən bir qədəh nuş etdilər bəzmi-ələst, 
 Daima əsrük gəzər, məstan olur bəktaşilər (1, 64). 
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Nəsimi yaradıcılığının janr müxtəlifliyi içində çox geniş yer tutan rübai və tuyuğları da 
kitabda zəngin örnəklərlə təmsil olunmuşdur. Tuyuğlarda Nəsimi üslubuna uyğun olaraq, in-
sanın böyüklüyü və gözəlliyi tərənnüm olunur, onun bütün kainatda tayının-bərabərinin olma-
dığı dönə-dönə poetik təsvir obyekti kimi nəzərə çatdırılır, insan üzünün və başqa bədən üzv-
lərinin ilahi simvolikası açılır. Örnək üçün bir neçə tuyuğa nəzər salaq:  

 
Adəmi bu kainata can imiş, 
Adəmi inkar edən şeytan imiş. 
Nəfsini bilən kişi sultan imiş, 
Məzhəri-həqqi bilən insan imiş (1, 123). 
 
Ey xətin Xızr, abi-heyvandır sözün, 
Söylə, ey can, söylə kim, candır sözün. 
Rəhməti-həq, nuri-rəhmandır sözün, 
Sərbəsər İncilü Fürqandır sözün (1, 125). 

 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2020-ci ildə 70 yaşı tamam olan Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan elmi və 
mədəniyyəti qarşısında həyata keçirdiyi bitib-tükənməyən xidmətlərindən biri kimi dövlət 
müstəqilliyimizin gündən-günə möhkəmləndiyi bir dövrdə öz üzərinə düşən vəzifələrin öhdə-
sindən gəlmək üçün əzmlə çalışmaqdadır. İnstitutda uzun illərdən bəri Nəsimi irsinin namə-
lum örnəklərinin də dünyanın müxtəlif kitab və əlyazma saxlanclarından əldə edilib xalqa çat-
dırılması yönündə aparılan işin yekunu olaraq “Bilinməyən Nəsimi” kitabı oxuculara təqdim 
edilir.  

Qardaş Türkiyədə son zamanların axtarışları nəticəsində Nəsiminin çap olunmuş şeirlə-
rindən də yararlanmışıq ki, onların arasında Məhməd Fateh Köksalın və Məsud Qaraquşun 
jurnal məqalələrində yer almış poetik örnəklər bu kitaba daxil edilmişdir. Dəqiqləşdirmələr 
aparılarkən Nəsimi əsərlərinin İranda (Təbrizdə) Hüseyn Düzgün tərəfindən nəşrə hazırlanan 
variantından da istifadə olunmuşdur. “Bilinməyən Nəsimi”nin ərsəyə gəlməsində İnstitutun 
elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovun, şöbə müdir-
ləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Əkrəm Bağırovun, Kərimulla Məmmədzadənin, Nigar 
Babaxanovanın, mətnləri ərəb əlifbasından transliterasiya etmiş Tünzalə Seyfullayevanın, 
Xoşqədəm Mirzəyevanın, kitabın bədii-texniki tərtibatını vermiş tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Cavid Cəfərovun xidmətlərini xüsusi qeyd etmək istərdim. 

 
 
Nəticə 
 
Mütəxəssislər yaxşı bilir ki, belə seçmə şeirlərdən ibarət kitabların ərsəyə gəlməsi çətin 

və məşəqqətli işdir. Bəzən bir əsəri aşkara çıxarmaq üçün neçə əlyazma nüsxəsinə baxmaq la-
zım gəlir. Bu da adətən bir neçə gün vaxt alır. Nəzərə alsaq ki, bu kitabın hazırlanmasında 
ümumilikdə 18 əlyazma nüsxəsindən: divan, bir neçə cüng və məcmuədən, Nəsimi əsərlərinin 
ölkədə və xaricdə nəşr olunmuş fərqli çap variantlarından istifadə olunmuşdur onda zəhmətin 
ümumi həcmini təsəvvür etmək heç də çətin olmaz.  

Bu baxımdan Nəsimi ilində Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda gərgin 
əməyin yekun məhsulu kimi ərsəyə gələn “Bilinməyən Nəsimi” kitabının mütəxəssislərin gələ-
cək tədqiqatlarına işıq salacağına, yeni-yeni tədqiqat əsərlərinin meydana gəlməsinə səbəb 
olacağına şübhəm yoxdur.  
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Теймур Керимли  
Неизвестные стихотворения Насими 
В статье даётся широкое сведение о книге «Неведомый Насими», которая состоит 

из ненапечатанных стихотворений Имадеддина Насими. Книга подготовлена на основе 
материалов приобретённых в рукописных сокровищницах различных стран, со стороны 
Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана в рамках проекта 
«Года Насими» в Азербайджане. В центре внимания стоит масштаб работы, определён-
ные трудности и пути их решения, которые встречались во время подготовки книги, 
механизм определения ненапечатанных стихотворений а также др. вопросы. В статье 
повествуется о научном значение книги «Неведомый Насими» и на примерах основы-
вается новшество стихотворений, которые имеются в сборнике.  

Ключевые слова: Имадеддин Насими, рукопись, диван, касыда, газель, туюк 
 

Teymur Karimli 
Nasimi`s unknown poems  
The article provides detailed information on the book "The Unknown Nasimi" by Ima-

daddin Nasimi, published by the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of 
ANAS within the "Year of Nasimi" in Azerbaijan. The article provides detailed information 
on the book "The Unknown Nasimi", consisting of Nasimi`s non-print poems, prepared on the 
materials obtained from manuscript treasuries of various countries, published by the Institute 
of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli of ANAS within the "Year of Nasimi" in 
Azerbaijan. The scope of the book's work and the challenges it faces, the ways in which they 
are solved, the mechanism for identifying non-print poems, etc. issues are in the spotlight. In 
the article the scientific value of the book "The Unknown Nasimi" is discussed and the 
novelty of the poems contained in the collection is justified by providing examples. 

Key words: Imadaddin Nasimi, manuscript, gasida, gazal, tuyugh 
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ƏLYAZMALAR YANARSA... 
 
Bədii ədəbiyyat əlyazmaların əbədiyaşarlığı, yanmaması ilə bağlı obrazlı təsəvvürlər 

yaratsa da, reallıqda mənzərə tamamilə başqadır. Qədim əlyazmalar, əski kitablar kifayət qə-
dər tezalışan, aşınmağa və yanmağa meylli materiallardan hazırlandığı üçün bu sahədə mü-
hafizə-bərpa-konservasiya, rəqəmsallaşdırma və optik tanıma proseslərinin yerinə yetirilməsi 
təsəvvür ediləndən daha çətindir.  

Məqalədə qədim əlyazmaların ənənəvi və müasir üsullarla bərpa-konservasiyasından, 
bu sahədəki mövcud vəziyyət və problemlərdən, əlyazma xəzinələrinin təhlükəsizliyinin təmi-
natından, qədim əlyazmaların elektronlaşdırılmasında və rəqəmsal irsin (digital heritage) 
bərpa-emalı prosesində, mühafizə və təqdimatında süni intellektin tətbiqi məsələlərindən, rə-
qəmsal əlyazmalar üzərində manual/avtomatik bərpa işlərinin aparılması alqoritmlərindən, 
tarixi əhəmiyyət daşıyan sənədlərin yeni surətçıxarma texnologiyaları əsasında 3D modelinin 
yaradılmasından və s. bəhs olunmuşdur. 

 
Açar sözlər: qədim əlyazmaların bərpa-konservasiyası, əlyazmaların rəqəmli surəti, 

rəqəmsal irs, avtomatik restavrasiya alqoritmləri, qədim sənədlərin 3D surəti 
 
Giriş 
 
Mixail Bulqakovun (1891-1940) “Ustad və Marqarita”sında Volandın irəli sürdüyü “əl-

yazmalar yanmır” iddiasının əsl mahiyyəti hələ də bədii-fəlsəfi mübahisə predmetidir. Mövzu 
ilə bağlı kulturoloji şərhlərdən biri belədir ki, görkəmli yazıçı bununla yaradıcılıq işığının ta-
mamilə söndürülməsinin və ya qadağan edilməsinin mümkünsüzlüyünə, mütləq söz-təfəkkür 
azadlığına eyham vurur. Başqa bir mistik qavrayışa görə, istənilən mətn yazılma prosesində 
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və ya sonra öz müəllifi tərəfindən bircə dəfə də olsa, qiraət edilir, asta səslə “ürəkdə oxunur” 
deyə, deyilmiş sözə çevrilir və səs titrəyişləri əmələ gətirir (Rəsul Rzaca desək, deyilmiş söz 
yadigara çevrilir). Və beləliklə, bu proses fizika sahəsində Nobel mükafatı laureatı, radionun 
ixtiraçılarından olmuş Qulyelmo Markoninin adına çıxarılan bir nəzəriyyəni yada salır: həmin 
fərziyyəyə görə, səslər heç vaxt tam şəkildə yoxa çıxmır. Yəni məsələn, musiqi və ya nitq, 
eləcə də, digər səslər fonoqram edilməsə (yazılmasa) belə, atmosferdə dağılıb itmir, əksinə, 
sonradan insanın eşidə bilməyəcəyi səs dalğası şəklində paralel fəzada mövcudluğunu davam 
etdirir. Başqa sözlə, deyilmiş istənilən söz, çıxarılmış istənilən səs nə qədər vaxt keçməsindən 
asılı olmayaraq, atmosferdə qalır. O zaman belə çıxır ki, (nə qədər qəribə səslənsə də!) müasir 
insan məsələn, XII əsrdə deyilmiş bir sözü də eşidə bilər, yetər ki, bunun üçün kifayət qədər 
həssas texniki qurğusu, səs qəbuledicisi olsun. Səs-söz itmirsə, demək, səsli şəkildə oxunmuş 
əlyazma da itib-batmır, “yanmır”, onun şifahiləşmiş məzmunu yenidən mətnə, yazıya dönə bi-
lir. Bu da alternativ bir şərhdir. Amma əlbəttə ki, nə klassik, nə də müasir fizikanın qaydaları 
baxımından bu fikri, nəzəriyyəni qəbul etmək olar. Çünki akustika elmi atmosferdə səsin efe-
merliyini, qalıcı olmamasını çoxdan sübuta yetirmişdir. 

“Əlyazmalar yanmır” düyününün bir başqa irfani çözümü isə belədir ki, dəyərli əsərin 
əlyazmasını yandırmaq istəsən belə, o yanmaz, onu “ilahi bir əl” istənilən müdaxilədən qoru-
yar, əvvəl-axır kimsə həmin əlyazmanı bərpa edər, onun mühafizinə çevrilər, oxucusuna çat-
dırar. “Ustad və Marqarita”nın ilk redaksiyası da Bulqakov tərəfindən məhz belə bir aqibətə 
düçar edilmiş, müəllifi tərəfindən oda atılan əlyazmalar tam yanmayaraq, sonradan 2 il ərzin-
də bərpa olunmuşdu. Amma səd heyif ki, bütün bunlar materialı papirusdan, dəridən, kağız-
dan olan əlyazmaların tarixi-simvolik obrazını tamamlayan bədii-fantastik anturajdan başqa 
bir şey deyil. Çünki həqiqətdə papirus aşınmaya ən meyilli, kağız isə olduqca tezalışan və sü-
rətlə yanıb məhv olan yazı materialıdır. Belə olmasaydı, qədim İsgəndəriyyə kitablarının (pa-
pirus əlyazmalarının) əsli və ya köçürülmüş nüsxələri indi tədqiqata cəlb olunar, Vergilinin, 
Puşkinin, Qoqolun, Dostoyevskinin, Mirzə Cəlilin, Eynşteynin, Nabokovun, Axmatovanın öz 
əlləri ilə yandırdıqları əlyazmaları odda yanmaz, muzeylərin cövhərinə çevrilərdi. Burada bir 
haşiyə çıxaraq, qeyd etməliyik ki, son dövrlərdə qədim İsgəndəriyyə kitabxanası ilə bağlı 
psevdo-Aristotellərə*, Avl Helliyə (130-170), Yohan Sesə (1110-1180) və başqalarına məxsus 
klassik fikirlər müasir, mass-spektrometrik və radiokarbon analizlərin nəticələri ilə əsaslan-
dırılmış elmi dəlillər müstəvisində ard-arda inkar edilməkdədir. Məsələn, ABŞ tarixçisi Rocer 
Beqnolun tədqiqatı [10, s. 351; 353] sübut edir ki, əvvəla, əski mənbələrdə qeyd edildiyi kimi, 
İsgəndəriyyə saxlancında 700 min deyil, cəmi 15 min papirus tumarı ola bilərdi (ərazinin 
mümkün fiziki göstəricilərinə görə). İkincisi də, papirusların bu günə qədər gəlib çatmaması 
İsgəndəriyyə savaşları, romalıların, Sezarın istilaları, Xəlifə Ömərin qərarı, patriarx Feofilin 
başçılığı ilə keşişlərin həmin saxlanca basqın etməsi və s. ilə deyil, təbii proseslərlə bağlıdır.  

 
  Əlyazma materialları  

 
Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, daim üzü köçürülməli və bununla da yenilənməli olan 

papirus əlyazmalarının (mətnlərin) tarixə qovuşmasının əsl səbəbi iqlimin təsiri və baxım-
sızlıq olmuşdur. Bununla belə, son 100 ildə bəzi araşdırmalar və arxeoloji qazıntılar nəticəsin-
də 65-ə yaxın qədim papirus əlyazması aşkar edilmişdir. Onlardan ən qədimi 2011-ci ildə Mi-
sirin Cərəf vadisində (Vadi əl-Cərf) tapılmışdır [11, s. 135]. Qahirə muzeyində mühafizə edi-
lən 4500 yaşlı həmin papirus Cizədəki ehramların nə məqsədlə və necə tikilməsindən bəhs 
edir. Yazı materialı kimi papirusdan daha uzunömürlü və daha əlverişli (eyni zamanda hər iki 
                                                             
* Psevdo-Aristotel- Öz fəlsəfi və tibbi əsərlərini Aristotelin adına çıxan, eləcə də sonrakı dövrlərdə əsərləri Aris-
totelin əsərləri ilə səhv salınan müəlliflərə verilən ümumi addır. Orta əsrlərdə bəzi avropalı və ərəb müəlliflər 
oxucuların diqqətini cəlb etmək və şəxsi fikirlərini məşhurlaşdırmaq məqsədilə əsərlərini Artistotelin adı ilə 
yayırmışlar. Bu cür əsərlər psevdoepiqrafika nümunələri hesab olunur.  
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üzündə yazmaq mümkün olduğundan) olan perqamen (dəri, perqament) isə mətn daşıyıcısı 
kimi nisbətən sonrakı dövrlərdə, lakin papirusla paralel şəkildə istifadə olunmuşdur.  

Perqamen üzərində bizə məlum olan ən qədim əlyazma fraqmenti Misirdə 6-cı sülalə 
dövrünə (e.ə. XXIV əsr) aiddir [12, s. 172]. Həmin dəri parçası da Qahirə muzeyində saxlanı-
lır. Ölkəmizdə qədim əlyazmaların baş saxlancı olan AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-
malar İnstitutunda da mühafizə edilən ən qədim əlyazma (Quranın “Ən-Nisa” surəsinin bir 
hissəsi, IX əsr) məhz perqamen əsaslıdır. 

Dünyanın bir çox əlyazma xəzinələrində, o cümlədən Əlyazmalar İnstitutunda saxlanı-
lan qədim əlyazma və kitabların böyük əksəriyyətinin fiziki əsasını təşkil edən kağız isə sələf-
lərinə nisbətən yeni və daha mürəkkəb istehsal xassəsinə malik materialdır. 2018-ci ildə İs-
veçrədə Bazel Yazı Materialları İnstitutunda (Kağız muzeyi nəzdində) və Xorvatiya Bərpaşü-
naslıq və Konservasiya Akademiyasında müxtəlif dövrlərə aid kağız nümunələri üzərində 
aparılan kinetik və spektroskopik analizlərin (dosent Cavid Cəfərov tərəfindən həyata keçiril-
mişdir) nəticəsi belə deməyə əsas verir ki, tərkibi 100% polisaxaridlərdən, xüsusilə sellüloza 
kimi polimerdən ibarət olduğu təqdirdə bu materialın təbii aşınma dövrü 500-600 ildən çox 
olmur. Bu dövrdən sonra kağızda və onun klasterlərində baş verən fiziki-kimyəvi dəyişiklik-
lər, xüsusən də kağızın tərkibindəki karbohidratların, sellülozanın aşınması prosesi barədə son 
illərdə yüksək texnologiyaların köməyilə aparılmış elmi tədqiqatlar da [13-21] qənaətlərimizi 
təsdiqləyir.  

 
Qədim əlyazmaların bərpa-konservasiya məsələləri  
və müasir sensor-identifikasiya sistemləri 
 
Xüsusi saxlanma şəraitində (nisbi rütubətlilik göstəriciləri 50% {+/- 10%}, hava tempe-

raturu 17-20o C arasında olan) vaxtaşırı gigiyenik və konservativ müayinə-bərpadan keçiril-
məsi, eləcə də nisbətən sabit mühitdə, təbii şəkildə qalması bəzi kağız materiallarını fiziki-kim-
yəvi baxımdan daha uzunömürlü, bioloji təsirlərə davamlı edir. Belə olmasaydı, 1986-cı ildə 
Çinin Hansu vilayətində aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan Fanqmatan kağızı 
(təxminən 179-cu ilə aid, üzərində xəritə çəkilmiş kağız parçası) günümüzədək gəlib çıxmaz 
[22], yaşı 600 ildən artıq olan kağız əlyazmaların hamısı məhv olub gedərdi. 

Buradan bir daha aydın olur ki, maddi mədəniyyət nümunələrini müxtəlif texniki vasitə-
lərin köməyi ilə, daim yenilənən texnoloji üsullarla, müvafiq standartlara və normativlərə uy-
ğun şəkildə saxlamaq, sanitar-gigiyenik proseslərdən keçirmək, bərpa, mühafizə və emal et-
mək, qorumaq üçün peşəkar yanaşma tələb olunur. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin müvafiq tə-
yinatlı müəssisələrində olduğu kimi, Əlyazmalar İnstitutunda da mühafizə-restavrasiya-gigi-
yena prosesləri ayrıca elmi-tədqiqat laboratoriyasının peşəkarları tərəfindən xüsusi qaydalar 
çərçivəsində həyata keçirilir.  

İstər Sovet hakimiyyəti illərində, istərsə də müstəqillik dövründə İnstitutun bu sahədə 
rəhbər tutduğu normativ-metodiki sənədlərdə [3; 9] arxiv materiallarının saxlanmasının tem-
peratur-rütubət-gigiyena rejimi haqqında oxşar təlimat verilir: İyul – avqust aylarında müxtə-
lif kağızlarda nəmişlik dərəcəsi maksimum həddə çatdığından (6,0 - 7,5%) bu dövrdə əlyaz-
malar fondunda əlavə nəmişliyə şərait yaratmaq olmaz. Bu vaxtlarda rəflərin, qutuların hava-
sının dəyişdirilməsi, fonda yeni daxil olan əlyazmaların yerləşdirilməsi, otağa nəmişlik gəti-
rən işlərin aparılması da məhdudlaşdırılmalıdır. Qışda 3 ay (yanvar-mart) – nəmlənmə dərəcə-
si minimum həddə olduğundan (4%) kağızın bir çox möhkəmlilik xüsusiyyətləri kəskin (10 
dəfəyə qədər) azalır. Bu zaman rütubətin normal həddə permanent qalması vacibdir. Qaydala-
ra görə, əlyazma fondlarında normal temperaturun 17-19° C, optimal nisbi rütubətin isə 50-55% 
arasında olması məqsədəuyğun hesab edilir. Belə fondlarda ildə bir dəfədən az olmayaraq sani-
tar gün elan edilməli, materialların tozu təmizlənməli, stellajların, rəflərin üstü, döşəmənin to-
zu alındıqdan sonra 2%-li formalin məhlulu ilə silinməli, sistematik olaraq nəm silib-təmizlə-
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mə işləri aparılmalıdır. Sanitar-gigiyenik tədbirlərin nəticələrini qorumaq üçün isə fonda giri-
şin qarşısında 2%-li formalin və ya xlor məhlulu ilə isladılmış yaş ayaqaltı salınmalıdır və s. 

Əlbəttə, məsələyə bu cür standart yanaşma elmi əsaslara söykənir, lakin nəzərə almaq 
lazımdır ki, bəzən qədim əlyazma və əski çap kitablarının təbii yolla sıradan çıxması prosesini 
heç bir tədbirlə, elmi-nəzəri yanaşma ilə əngəlləmək mümkün olmur. Məlumdur ki, 65%-dən 
yuxarı nisbi rütubət mühiti qədim və əski yazı materialları, xüsusən əlyazmalar üçün çox təh-
lükəli olan göbələk qurdlarının yaranmasına şərait yaradır. Göbələklər üçün əlverişsiz mühiti 
müəyyən qaydaları gözləməklə və hiqrometrdən istifadə etməklə nisbi nəzarətdə saxlamaq, 
qorumaq mümkün olsa da, sənədlərə təsir edən daxili hava axınlarını (çox aşağı sürətlə olsa 
belə), xüsusilə konveksiyanı (isti hava kütləsinin şaquli hərəkətini) tam şəkildə tənzimləmək 
olmur. Nəticədə istər-istəməz turş mühit yaranır ki, bu da kağızın, cildin və boyaq maddələri-
nin kimyəvi destruksiyasını sürətləndirir. Saxlancın temperaturuna dayanıqlı nəzarətin həyata 
keçirilməsi mümkün olmadıqda isə əlyazmalarda və onların cildində termiki parçalanma pro-
sesləri başlayır. Başqa tərəfdən, nəmişlik göstəricilərinin də çoxalması, nisbi rütubətliliyin 
məsələn, 70%-ə çatması əlyazma materialı üçün həm destruksiyanın, həm də termiki parça-
lanmanın eyni anda başlamasına, sinerji effektinin (bizim nümunədə qədim yazı materialları-
nın fiziki-kimyəvi xassəsinin sürətlə dəyişməsi) yaranmasına gətirib çıxarır. Belə olan təqdir-
də başqa bir sual meydana gəlir: əlyazmaların yerləşdiyi fondda hiqrometr daim məsələn, 
65%-lik nisbi rütubət dərəcəsini göstərirsə və termometrin temperatur şkalasında 18-20o C-lik 
sabitlik varsa, hansı aşınmadan, bioloji zədələnmədən söhbət gedə bilər? İlk baxışdan ritorik 
və əsaslı görünən bu suala alternativ cavabı bir qədər fərqli təhlilin içərisində axtarmalıyıq: 
fondun bir neçə yerində quraşdırılmış və hamısı eyni göstəricilərə malik hiqrometr və isti-
likölçənlər (və ya hər ikisinin funksiyasını yerinə yetirən müasir termohiqrometrlər) sənədlə-
rin yerləşdiyi bütün əlçatmaz sahələrdəki nisbi rütubətliliyi və temperaturu dəqiqliklə ölçmək 
imkanına malik deyil. Fondun hər bir yerindəki (sənədlərarası, qovluqlararası, rəflərarası, 
vərəqlərarası mühitdəki) mikroatmosferi təftiş etmək üçün gərək məsələn, Əlyazmalar İnstitu-
tunda toplanmış 40 mindən artıq əlyazmanın hər birinə aktiv (uzunmüddətli enerjisaxlama im-
kanına malik, özünütənzimləyən) mikroçip yerləşdirilsin. Həmin mikroçiplər vasitəsilə nəinki 
mikro, hətta nano termohiqro mühiti təhlil etmək, əlyazma və ya kitabın hal-hazırda harada 
yerləşdiyini (hətta fonddan kənarda olduğu təqdirdə, GPS texnologiyalarının köməyi ilə), nə 
vəziyyətdə olduğunu, hansı fiziki, kimyəvi, bioloji təsirlərə məruz qaldığını öyrənmək, bir sı-
ra qabaqlayıcı tədbirlər görmək mümkündür. 4-cü sənaye inqilabının bu cür sensor texnologi-
yalarından istifadə etmədən qədim əlyazma fondlarını total fiziki-kimyəvi nəzarətdə saxla-
maq, obrazlı desək, “əlyazmaları danışdırmaq, onların dərdini eşitmək” qeyri-mümkündür. 
Başqa sözlə, ənənəvi üsulların köməyi ilə qədim əlyazmalarla “verbal ünsiyyət” ona görə alın-
mır ki, indiki halda əlyazmalar “danışa” bilmir, onlar bir növ “laldır” (təbir akademik Rasim 
Əliquliyevindir) və biz onlarla sanki qeyri-verbal, əl-barmaq hərəkətləri ilə, lamisə yolu ilə 
anlaşmalı, onların üzündə yazılanları (“üz ifadələrini”) oxumalı oluruq. Və bu yanaşma ilə qə-
dim əlyazmaların nə vəziyyətdə olduğunu çox vaxt subyektiv və əsasən gecikmiş münasibətlə 
qiymətləndirə bilirik. Halbuki, “əşya İnterneti” (ing. Internet of Things – IoT) texnologiyaları 
vasitəsilə fondlardakı qədim əlyazmalar nəinki bizimlə, hətta başqa texniki vasitələrlə və öz 
aralarında da “danışa” bilər. Belə ki, qeyd etdiyimiz kimi, hər bir əlyazma kitabına kiçik 
informasiya qurğusu (çip) implant etməklə və onlara statik (müstəqil, dəyişməyən) IP ünvan 
(128 bitlik IPv6 protokolu üzrə) verməklə fondda geniş kommunikasiya şəbəkəsi qurmaq 
mümkündür. Belə bir şəbəkədə Radiotezliklə İdentifikasiya Sistemlərindən (RFID) istifadə 
isə tamamilə yeni bir saxlanma-mühafizə-təqdimat infrastrukturun yaranmasına səbəb ola bi-
lər. Qısaca da olsa, bu cür infrastrukturda əlyazma kitabının vəziyyətini və hərəkətini nəzər-
dən keçirək: sensor və identifikasiya texnologiyaları ilə təchiz olunmuş əlyazma kitabı gün ər-
zində bir neçə dəfə onda nə kimi kimyəvi-bioloji proseslərin getdiyini, vərəqlərarası rütubət-
liliyin və temperaturun dərəcəsini, hansı profilaktik müdaxilələrə ehtiyac olduğunu, hazırda 
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onunla necə rəftar edildiyini (oxucuda olan əlyazmalar üçün xüsusilə aktualdır), müəyyən 
dövr ərzində fonddan kim tərəfindən və nə qədər çıxarıldığını, sifariş verildiyini, müraciət 
edənlərin yaş, cins, təhsil, elmi istiqamət üzrə göstəricilərini və s. mərkəzi məlumat idarəetmə 
sisteminə bildirə bilər. Bundan başqa, RFID oxuyucusu (RFID reader) vasitəsilə fondda əl-
yazmanın fiziki yerini asanlıqla müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu da bir çox məsələlərin 
həlli ilə yanaşı, qədim əlyazmaların təhlükəsizliyinin (zədələnməsinin və ya oğurlanmasının 
əngəllənməsinin) təmin olunmasına və elmmetrik təhlillər nəticəsində əlyazmaların impakt 
faktorunun (təsir əmsalının) müəyyənləşdirilməsinə şərait yarada bilər. 

Beləliklə o qənaətə gəlirik ki, əlyazmaların makromolekullardan nisbətən kiçik hissə-
ciklərə aşınması prosesini təkcə termohiqrometrlərin göstəricilərinə inanaraq tənzimləmək 
mümkün olsaydı, dünyada hər il minlərlə qədim əlyazma vərəqini göbələklər, sürfələr, ziyan-
verici mikroorqanizmlər cənginə almaz, cild, blok, mətn bərpasına, ədəbi-bədii, kalliqrafik ta-
mamlama işlərinə, letterinqə (hərfin və ya sözün unikal təsviri), konservasiya proseslərinə eh-
tiyac qalmazdı.  

 Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə akademik Teymur Kərimlinin 
rəhbərliyi altında Əlyazmalar İnstitutunun elmi-təşkilati fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə 
qədəm qoymuş, İnstututun elmmetrik göstəriciləri xeyli yaxşılaşmış, ən əsası isə qədim əlyaz-
ma və əski çap kitablarının saxlanılması işində bir sıra nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş ver-
mişdir. İlk növbədə fondun makro və mikromühitinin yaxşılaşdırılması, yenilənməsi işi həya-
ta keçirilmişdir ki, bu da əlyazma materiallarını bioloji zədələnmələrdən, xüsusilə göbələklə-
rin təsirindən əvvəlki illərə nisbətən daha effektiv şəkildə qorumağa şərait yaratmışdır. İnsti-
tutdakı qədim əlyazma kitablarına bioloji və kimyəvi təhdidlər mümkün qədər önlənsə də, 
istifadəçilər tərəfindən göstərilən fiziki təsirlərin səviyyəsini aşağı salmaq mümkün olmur. 
Xarici ölkələrin əlyazma fondlarında apardığımız empirik müşahidələr və əldə etdiyimiz sta-
tistik göstəricilər belə deməyə əsas verir ki, il ərzində istifadəçilərin eyni bir əlyazma və ya 
kitab ilə 10 dəfədən artıq təması həmin tarixi materialın müayinə-bərpası üçün potensial zə-
min yaradır. Əlyazmalar İnstitutunda il ərzində eyni bir əlyazmaya istifadəçi müraciətinin sayı 
adətən, 10 dəfədən artıq olmur. Məsələn, son 3 ilin (2017-2019) bu sahədəki metrik göstəri-
cilərinə nəzər yetirsək görərik ki: 

– 2017-ci ildə oxucu sorğuları cəmi 1196 materialı əhatə etmişdir. Onlardan 2 əlyazmaya – 
Məhəmməd ibn Əbdüssəlamın ərəb dilindəki əsərlərinə (Şifrəsi: B-4748) və Asinin türkçə “Di-
van”ına (B-7768) maksimum sayda – 5 dəfə, Nakam İsmayıl bəyin türkcə “Divan”ına (M-41), 
Məhəmməd Nəfisinin “Şərii müəccid”inin ərəb dilindəki əlyazmalarına (S-221) və daha 5 əl-
yazmaya 4 dəfə, 15 əlyazma və əski çap kitabının hər birinə isə 3 dəfə müraciət olunmuşdur. Qa-
lan 1173 əlyazma vahidi isə cəmi 1-2 dəfə istifadəyə verilmişdir. 2018-ci ildə Əlyazmalar İnsti-
tutunun fondlarından 1387, 2019-cu ilin ilk 8 ayı ərzində isə 798 qədim əlyazma və əski çap kitabı 
istifadəçilərə təqdim olunmuşdur. Bu dövrdə də eyni materiala müraciətlərin sayı 10 dəfəni aşma-
mışdır: belə ki, 2018-ci ildə ən çox (7 dəfə) B-200 şifrəli əlyazma (“Qəsidə”, “Şərhi-risaleyi-
vəziyyə”), 2019-cu ildə isə ən çox (8 dəfə) A-212 şifrəli əlyazma (“Məcmuə”) tədqiqatçıların 
istifadəsinə verilmişdir. Göstəriciləri diqqətə çatdırmaqda məqsəd il ərzində İnstitutdakı bu və ya 
digər materialla istifadəçi təmasının maksimal həddə olmadığını göstərməkdir. Eyni şifrə üzrə 
təkrarlanan müraciətlərin sayı çox olmasa da, məyusedicidir ki, Əlyazmalar İnstitutunun əlyazma 
və nəşr vahidlərinə dəyən ziyanda istifadəçilərin rolu günbəgün artır. Bunun da obyektiv və sub-
yektiv səbəbləri var. Əvvəla, bu cür tarixi əhəmiyyət daşıyan sənədlərlə çox ehtiyatla və xüsusi 
qaydalara uyğun şəkildə davranmalı olduqlarını bilə-bilə, bəzi istifadəçilər onlara verilən təlimata 
əməl etmir. Bu isə dünyanın hər yerində “istifadəçi mədəniyyətsizliyi” adlanır. İkincisi isə, 
tədqiqatçılar əlyazmalarla “yalın əllə”, xüsusi vasitələrdən (xüsusi pambıq-kağız əsaslı əlcəklər-
dən, əl altına qoyulan təbaşirli, nəmçəkməz kağızlardan və s.) istifadə etmədən təmas qurduqları 
üçün müəyyən termo və taktil təsirlər qaçılmaz olur ki, bu da əlyazmaları müxtəlif fiziki-kimyəvi 
reaksiyalara məruz qoyur, xəstəliklərə yoluxdurur, onların gələcək müqəddəratına təsir edir. 
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Üçüncüsü də, əlyazmalarla tam təlimata uyğun davranılsa belə, istənilən fiziki və ya qeyri-
taktil təmas, əlyazma kitabının açılıb-örtülməsi, ehtiyatla vərəqlənməsi, hətta başqa bir otağa 
daşınarkən bir temperatur rejimindən digərinə keçməsi, istifadəçi nəfəsi və ya adi lampa işığı 
ilə qarşılaşması da onun cildinə, bədii tərtibat elementlərinə, boyasına, yapışqan maddəsinə, 
blokunun saplarına, vərəqlərinə və s. zaman ötdükcə öz mənfi təsirini göstərir. Bu mənada, 
Əlyazmalar İnstitutunda son illərdə konservasiya (saxlanma) şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 
baxmayaraq, restavrasiya (bərpa) işlərinin çoxalması başadüşüləndir. Təsadüfi deyil ki, təkcə 
2015-2019-cu illərdə İnstitutda 420 qədim əlyazma kitabının cildi, üzlüyü, bədii-tərtibat ele-
menti, bu və digər əlyazmaların 31000 vərəqi bərpa prosesindən keçirilmiş, onların tarixi, 
elmi, bədii əhəmiyyətini qorumaq naminə lazımi addımlar atılmışdır. Bununla belə, bərpa-res-
tavrasiya ehtiyacını minimuma endirmək və konservasiya işini daha təkmil səviyyəyə qal-
dırmaq üçün dünyanın bir çox arxivlərində, əlyazma xəzinələrində olduğu kimi Əlyazmalar 
İnstitutunda da daim yenilənən saxlanma-bərpa texnologiyalarının tətbiqinə, maddi-texniki 
baxımdan tam təchiz edilmiş laboratoriyalara, müasir xidmət yerlərinə, ixtisaslı gənc kadrların 
yetişdirilməsinə və müvafiq sahədə elmi-nəzəri tədqiqatlara böyük ehtiyac var. Nəzərə alanda 
ki, ölkəmizdə sözügedən problemin elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsinə demək olar ki, 
diqqət ayrılmayıb və bu sahədə aparılmış tədqiqatlar barmaqla sayılacaq qədərdir (Məsələn, 
bax A.Sadıqovun (7), G.Xələfovanın kitabça və məqalələrinə), məsələnin nə dərəcədə aktual 
olduğu aydınlaşır. 

 
Əlyazma fondlarının mühafizəsi  
 
Sadalanan ehtiyacları təhlil edərkən və hansı tədbirlərin, texnoloji yanaşmaların daha 

vacib olduğunu müəyyənləşdirərkən, belə bir qənaətə gəlirik ki, tarixi sənədlərin fiziki bərpa-
sından öncə, onların saxlanma-mühafizə işlərinə, xüsusilə yanğın təhlükəsizliyinin təminatı 
məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Tarixdə qədim əlyazma və kitabların məhz yanğın nəti-
cəsində məhv olmasının xeyli örnəyi var. Burada söhbət tarix boyu baş vermiş müxtəlif mü-
haribələr, istilalar, basqınlar nəticəsində nadir əlyazma xəzinələrinin qəsdən yandırılmasından 
getmir: əlyazma və kitab fondlarının ehtiyatsızlıqdan və ya nasazlıqdan baş vermiş daxili yan-
ğınlar səbəbindən də tələf olmasının nümunələri az deyil. Qədim dövrlərdən günümüzədək 
əlyazmaların məhz bu cür texniki yanğınlara qurban getməsi tarixin təkcə ayrı-ayrı məqam-
larına deyil, bəlkə də bütövlükdə tərcümeyi-halına təsir göstərmişdir, bəlkə də neçə-neçə elmi 
tədqiqatı, araşdırmanı mötəbər, ilkin mənbədən məhrum etmişdir.  

Təkcə XX əsrdə ABŞ, Böyük Britaniya və Almaniyanın müxtəlif kitab və əlyazma 
fondlarında nasazlıqdan, ehtiyatsızlıqdan baş vermiş yanğınlar nəticəsində 90 milyon nüsxə 
ədəbiyyat yanaraq sıradan çıxmışdır. Məsələn, 2015-ci ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının 
İctimai elmlər üzrə Elmi İnformasiya İnstitutunda yanğın baş verən zaman 10,2 milyon ədə-
biyyatın 5,42 milyon nüsxəsi, o cümlədən xeyli sayda qədim və nadir əlyazma tam yanmış, 
yanğın söndürülərkən islanan 1 milyon kitab isə qurudulduqdan sonra qismən yararlı vəziyyə-
tə gətirilmişdir. 3 milyon kitab və əlyazma isə yaş ikən dondurulmuş (yaxın gələcəkdə müm-
kün bərpası üçün), 900 min nəşr vahidi formasını qorusa da, məzmununu (boyasını) itirmişdir.  

Əlyazmalar İnstitutunda yanğından mühafizə sistemi, o cümlədən mühafizə-yanğın siq-
nalizasiyası, tüstüsovurma və ventilyasiya şəbəkəsi “Yanğın təhlükəsizliyi haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun tələblərinə müvafiq şəkildə qurulmuşdur. Başqa sözlə, İns-
titutun yerləşdiyi binada və ya bilavasitə fondda yanğın baş verəcəyi təqdirdə alovlanmış qə-
dim əlyazma və kitabların su ilə söndürülməsi nəzərdə tutulur. Bu cür ənənəvi yanğınsöndür-
mə metodu bir çox hallarda yararlı, illərin sınağından çıxmış olsa da, məhz kağız və dəri əsas-
lı əlyazma fondlarının oddan qorunmasında effektli deyil. Yuxarıdakı misaldan da (Rusiya 
EA-nın elmi tədqiqat institutunun timsalında) görünür ki, belə fondlarda yanğının su ilə sön-
dürülməsinin xoşagəlməz nəticələri olur. Yanğınsöndürmənin nisbətən müasir və bahalı 
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forması olan qaz vasitəsilə avtomatik yanğınsöndürmə isə qədim əlyazma və kitabların yan-
ğından mühafizəsi işində daha əlverişlidir. Qazla yanğınsöndürmə 2 formada həyata keçirilir: 
birinci halda propan tipli Xladon 23 (FE-13), Xladon 227ea (FM-200), Xladon 125 (HFC-
125) markalı, yanma prosesini kimyəvi səviyyədə dayandıran, istilikudma xassəsinə malik 
qazlardan istifadə olunur. İkinci halda isə CO2 (karbon dioksid), arqon, inergen kimi sıxılmış 
qazlardan istifadə edilir ki, bu da havadakı oksigenin konsentrasiyasını 12%-dən aşağı sala-
raq, 15 saniyə ərzində yanğının sönməsinə səbəb olur. Sistemin üstünlüyü ondadır ki, oksige-
nin 12 faizdən aşağı konsentrasiyasında insan nəfəs ala bilir. Lakin bu o demək deyil ki, qazla 
yanğınsöndürmə insan həyatı üçün tam təhlükəsizdir. Məsələn, 2010-cu ildə Vernadski adına 
Kiyev Milli Kitabxanasının fondunda reqlamentə uyğun olaraq işıq lampalarının dəyişdi-
rilməsi zamanı yanğınsöndürməyə nəzarət sisteminin naqili zədələnmiş və otağa xalis şəkildə 
Xladon 125 qazının buraxılması ilə saxlancın 2 əməkdaşı həyatını itirmişdir. Bu isə onu de-
məyə əsas verir ki, istər ənənəvi, istərsə də qazla yanğınsöndürmə prosesinin həm üstün, həm 
də çatışmayan cəhətləri var.  

Qədim əlyazma fondlarının yanğından mühafizəsi işində elmin əldə etdiyi ən son yeni-
lik isə 2004-cü ildən etibarən sınaqdan keçirilən “Novec 1230” adlı şəffaf və iysiz mayenin 
istehsalıdır. Elmə 1968-ci ildən məlum olan “quru su” adlı bu kimyəvi məhlul yalnız son 
illərdə həqiqi qiymətini almağa başlamışdır. Tərkibinin 95%-i adi su olsa da, “Novec 1230” 
maddəsi unu xatırladan toz şəklindədir. Avtomatik yanğınsöndürmədə tətbiq olunan “quru su” 
qapalı sahədə baş vermiş yanğını saniyələr ərzində söndürə bilir. Məhlul istilik enerjisini çox 
yüksək səviyyədə udaraq, 70%-lik dondurma effekti yaradır. Nəticədə əlyazmalara və insan 
sağlamlığına heç bir ziyan dəymir.  

Maraqlıdır ki, məsələn, ABŞ və Böyük Britaniyanın milli arxivləri misal gətirdiyimiz 
təhlükəsizlik sistemlərinə malik olduqları halda, qiymətli sənədləri tamamilə başqa şəraitdə 
qoruyurlar [23]. Bu ölkələrdə XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində dağ-mədən sənayesinin 
inkişaf, son illərdə isə tənəzzül etməsi nəticəsində milyonlarla kvadratmetrlik işləməyən, tü-
kənmiş və boş qalmış mədənlər, xüsusilə duz yataqları yenidən bəşəriyyətə xidmət etməyə 
başlamışdır. Hazırda ABŞ Milli Arxivinə məxsus bu cür mədənlərdə (Kanzas, Missuri və İl-
linoysun mədən və yataqlarında) milyonlarla nüsxə əlyazma mühafizə edilir. Böyük Britaniya 
Milli Arxivinin 10 milyonluq (11 500 qutudan, 35 milyon vərəqdən ibarət) qədim əlyazma 
fondunun isə demək olar ki, yarıdan çoxu mərkəzdən xeyli kənarda – Uinsford şəhərində yer-
ləşən daş duz mədənində, 3.5 km.-lik dərinlikdə saxlanılır. Bunun əsas səbəbi isə əvvəla, hə-
min yerlərin istifadəsiz qalması, ikincisi isə bütün fəsillərdə sabit temperatur rejimində (15-20oC) 
və normal nisbi rütubətdə olmasıdır (duzun yüksək absorbsiya xassəsinə görə).  

 

Qədim əlyazmalar və müasir texnologiyalar 
 
Qədim əlyazmaları necə deyərlər, göyün yeddinci qatında saxlasaq da, onları yanğın za-

manı avtomatik qapanan stellajlarda, rəflərdə qorusaq da, kağız faksimile fondunu yaradıb ta-
mam ayrı bir məkana yerləşdirsək də, aşınma prosesi dayanmayacaq ki, dayanmayacaq. Və 
gec-tez bütün əlyazmalar, kitablar ənənəvi simaları ilə yer üzündən silinib gedəcək. Başqa 
sözlə, əlyazmalar indi yanmasa belə, gələcəkdə zaman onları “əridəcək”, “yandırıb” axırına 
çıxacaq. Bu mənada, müasir avtomatlaşdırma, elektronlaşdırma, optik tanıma, 3D surətçıxar-
ma, bulud texnologiyalarının ixtirası və onların köməyi ilə milli-mənəvi varidatımız olan 
qədim kitab abidələrinin rəqəmsal irs (digital heritage) kimi saxlana və gələcəyə ötürülə bil-
məsi tarixin bir növ yeni özünüifadə üsuludur. Əlyazmalar İnstitutu da öz növbəsində bu cür 
tarixi imkandan, biliklər cəmiyyətinin texnologiyalarından yararlanmaqla, son illərdə əlyaz-
maların elektronlaşdırılması, elektron əlyazmalar üzərində avtokorreksiya əməliyyatlarının 
yerinə yetirilməsi, qədim əlyazma və əski çap kitablarının elektron kataloqunun yaradılması 
işində bir sıra uğurlar əldə edib. 2014-cü ildən İnstitutda məxsusi olaraq tarixi sənədlərin rə-
qəmsal surətini yaratmaq üçün nəzərdə tutulan ATIZ BookDrive markalı, rəqəmsal fotoka-
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meralı, iriformatlı skanerdən istifadə edilməyə başlanmışdır. Kitabı səliqəli şəkildə saxlamaq 
üçün V-obrazlı (rəhillşəkilli) əsasa və səhifələri dalğalanmağa, tərpənməyə qoymayan V-ob-
razlı şüşə qapağa malik ATIZ BookDrive skaneri A6-A3 ölçülü (Açıq şəkildə A2-yə qədər) 
kitabları, vərəqləri planetar formada sürətlə və minimal zərərlə rəqəmsallaşdırmağa imkan 
verir. Rəhillşəkilli əsas üzərinə qoyulan kitablar maksimum 120-140 dərəcə açılır ki, bu da 
onları (xüsusən qədim əlyazma kitablarını) kötükdən zədələnməyə qoymur. Proses zamanı 
yüksəkpikselli fotoaparatlarla əlyazma kitabının səhifələri çəkilir və alınmış təsvirlər kom-
püterə ötürülür; bundan sonra xüsusi proqram təminatı səhifələri avtomatik şəkildə ardıcıl dü-
zərək, əlyazma kitabının elektron obrazını yaradır. Yekunda əlyazma yüksək keyfiyyətdə 
(PDF, TIFF və ya JPG formatında) sərt yaddaşa (HDD) və ya müxtəlif informasiya daşıyıcila-
rına köçürülərək istifadəçilərin ixtiyarına verilir. Son 5 ilin göstəricilərinə görə, Əlyazmalar 
İnstitutunda bu cür texnoloji proses nəticəsində 4250 əlyazma kitabı, o cümlədən 98700 əl-
yazma vərəqi elektronlaşdırılaraq daxili serverə yerləşdirilmiş, 10900 qədim əlyazmanın isə 
elektron kataloqu yaradılmışdır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, istənilən fiziki-bioloji təsir köhnə cildə, dəri və kağıza zərər ye-
tirir. Əlyazma və əski çap kitablarının rəqəmsallaşdırılmaq məqsədilə fondlardan texniki otaq-
lara daşınması, orada skanerə yerləşdirilməsi, səhifələrinin dəfələrlə vərəqlənməsi, cüzi miq-
darda da olsa infraqırmızı və ultrabənövşəyi şüalanmaya məruz qalması və s. istər-istəməz qə-
dim əlyazmaları zədələyir. Bu, dünyanın hər yerində belədir. Lakin, nəzərə alanda ki, qədim 
əlyazma irsini gələcək nəsillər üçün elektron şəkildə konservasiya etməyin yeganə üsulu bu-
dur, əlbəttə ki, vəziyyətlə barışmalı oluruq. Başqa bir tərəfdən, paradoksal səslənsə də, əlyaz-
maların zədələnərək tam şəkildə elektronlaşdırılması və sonrakı mərhələdə ancaq rəqəmli 
formada istifadəyə verilməsi orijinalların ömrünü uzadır. 

“Əlyazmalar yanarsa, onları elektron əlyazmalar əvəz edər” düşüncəsi ilə həyata keçi-
rilən bu cür zərərli-xeyirli fəaliyyət maddi-mədəni irsimizin gələcəyi ilə bağlı nikbin əhvali-ru-
hiyyə yaradır. Ancaq unutmaq olmaz ki, elektron əlyazmalar da məhv ola, silinə, korlana, ser-
verlər sıradan çıxa bilər. Başqa bir problem isə elektron əlyazmaların köçürüldüyü informa-
siya daşıyıcıları ilə bağlıdır. Məlumdur ki, informasiya daşıyıcılarının təkamülü dövründə 
(son 2 əsrdə) məlumatların maşınlaoxunan formada saxlanması texnologiyaları xeyli dəyişik-
liklərə məruz qalmışdır: XIX əsrin əvvəllərində məlumatlar perfokartlara, XX əsrdə maqnit 
lentlərə, sonra disketlərə və kompakt disklərə (CD) yazılırdı. Paradoksal haldır ki, gələcək nə-
sillərə çatdırılmaq üçün rəqəmli hala gətirilmiş həmin məlumatların böyük hissəsini indi oxu-
maq mümkün deyil. Demək, müəyyən zaman ötdükdən sonra müasir dövrün informasiya da-
şıyıcılarından – fleş kartlardan, sərt disklərdən, serverlərdən də məlumatları köçürmək və oxu-
maq mümkün olmayacaq və yenidən ənənəvi əlyazmalara müraciət etməli olacağıq. Onda be-
lə çıxır ki, kağız üzərində olan məlumat rəqəmli məlumatdan daha etibarlıdır?! Bu sualın ca-
vabını zaman da verə bilərdi, lakin istənilən halda məsələnin sırf texnoloji həlli üsullarını gös-
tərmək daha məqsədəuyğundur. Bizim fikrimizcə, qədim əlyazmaları 2 optimal üsulla mü-
hafizə etmək və uzaq gələcəyə ötürmək mümkündür: 

1. 3D printerlər vasitəsilə aşınmayan, oda və suya davamlı materiallardan qədim əlyaz-
maların təkrar surətini almaqla. (3D printerdə çap olunmuş əlyazma kitabı vizual və taktil ola-
raq orijinaldan heç nə ilə fərqlənmir. Burada ən xırda detallar, bütün faktura–kalliqrafiya də-
nəvərliyi, rənglər, cilddəki və kağızdakı qabarmalar, özünəməxsusluqlar və s. eynilə təkrar-
lanır. Sadəcə həmin əlyazma kitabları yanmır, zədələnmir, aşınmır və islanmır. Eyni zamanda 
bu cür 3D faksimile texnologiyası əlyazma fondlarını bir çox fors-majorlardan, yanğınlardan 
və s. qorumağa da imkan verir). 

2.  Elektron əlyazmaları bulud texnologiyalarının köməyi mühafizə etməklə (buludda 
saxlamaqla) və həm elektron, həm də 3D model şəklində “Məlumat Səfirlikləri”ndə (ing. 
“Data embassy”) saxlamaqla. 
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Bu isə ənənəvi və elektron əlyazma fondlarının təhlükəsizliyinin təminatı məsələsində 
bir çox problemlərin aradan qaldırılmasına kömək edə bilər. 

 

Elektron əlyazmaların rəqəmli manual / avtomatlaşdırılmış bərpası:  
mövcud vəziyyət və imkanlar 
 

Qədim əlyazmaların elektronlaşdırılmasının başqa bir üstünlüyü də ondadır ki, orijinal-
lar üzərində həyata keçirilməsi mümkün olmayan bərpa-restavrasiya əməliyyatlarını məhz 
elektron nüsxə üzərində aparmaq olur. Qrafik proqramların köməyi ilə yerinə yetirilən rəqəm-
sal bərpa nəticəsində əlyazma vərəqlərindəki göbələk izlərini, ləkələri, deformasiyaları və s. 
çatışmazlıqları aradan qaldırmaq (Şək.1), əlyazmanı oxumaq üçün daha optimal şəklə salmaq 
mümkündür (Şək.2). Bunun müxtəlif üsulları, alqoritmləri mövcuddur.  

 

    
(a)             (b) 

 

Şəkil 1. Zeynəddin bin əl-Vərdinin “Xəridətül-əcaib və fəridətül-ğəraib” əsərinin  
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazmasından (B-6754-8379) bir parça 

(a) İlkin elektron versiya         (b) Rəqəmsal bərpadan sonra 
 

     
                              (a)                                                     (b) 
 

Şəkil 2. İsmayıl bəy Nakamın “Gənc-i ədəb” məsnəvisinin 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazmasından (B-672) bir parça 

(a) İlkin elektron variant    (b) Oxumaq üçün optimallaşdırıldıqdan sonra 
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2-ci şəkildə biz rəqəmsal bərpanın binarlaşdırma (konturları daha aydın şəkildə əks et-
dirmə) üsulundan istifadə etmişik. Binarlaşdırma – rəngli (və ya boz) elektron şəklin qabardıl-
mış formada ikirəngli (ağ-qara) formata çevrilməsidir. Bu cür çevrilmənin əsas parametri T 
kandarı hesab olunur. T kandarının qiyməti hər pikselin işıqlılıq dərəcəsi ilə müqayisə edilir. 
Nəticədə pikselə 0 və ya 1 əmsalı verilir. Tərəfimizdən təqdim olunan üsul binarlaşdırmanın 
daha çox Bredli-Rot metoduna uyğun gəlir. Lakin biz həmin metodundan fərqli olaraq, göstə-
rilən nümunədə yazı fonunu tam ağartmamışıq və daha çox qlobal binarlaşdırmaya yaxınlaş-
mışıq. Bu cür binarlaşdırmanın alqoritmi ilk dəfə Otsu tərəfindən verilmişdir:  

 
 

 [24] 
 
 

Burada T elektron şəklin qlobal kandarı, g(x,y) və f(x,y) binarlaşdırmanın nəticələridir.  
Lakin bəzi həmkarlarımız bu metodun hər zaman lazımi effekt vermədiyini düşünür. 

Məsələn, “Tarixi əlyazma təsvirlərinin binarlaşdırma üsulu ilə rəqəmsal bərpası” adlı məqalə-
də müəlliflər qeyd edir ki, ümumi binarlaşdırma zamanı T-nin qiyməti 150-ə bərabər olduqda, 
təsvir oxunmaz hala düşür (Şək.3) [25, s. 99]. 

 

 
   Adi elektron təsvir       T=100         T=150 

 
Şəkil 3. Qlobal binarlaşdırmanın alternativ nəticəsi 

 
Əslində, bu qənaət əsassız deyil. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, T-nin qiyməti yalnız o 

halda 150 ola bilər ki, əlyazmaların elektron versiyasının bərpası avtomatlaşdırılmış şəkildə 
aparılsın. Təqdim etdiyimiz versiya (Şək. 2) isə qlobal binarlaşdırma üsulu ilə bərpanın manu-
al şəkildə həyata keçirilməsinin nümunəsidir. Rəqəmli əlyazmanın manual bərpası zamanı isə 
əməliyyatı yerinə yetirən şəxs T-nin qiymətini özü tənzimləyir. 

Ümumiyyətlə, son illərdə elektron əlyazmaların bərpası işində avtomatlaşdırılmış qrafik 
sistemlərin, süni intellektin mümkün tətbiqi ilə bağlı elmi-nəzəri tədqiqat işlərinin sayı çoxal-
mışdır. Bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar ona hesablanmışdır ki, yaxın gələcəkdə elektron 
əlyazmalar üzərində bərpa işlərini həyata keçirmək istəyən şəxslər proqramlaşdırma sahəsində 
xüsusi biliklərə ehtiyac duymasın və məsələn, Əlyazmalar İnstitutunda əlyazmanın surətini 
yaradan, lakin müvafiq texniki ixtisasa sahib olmayan əməkdaş da, rəqəmli bərpa işləri görə 
bilsin.  

Müvafiq sahə üzrə tədqiqatların nəticələrini təhlil edərkən, elektron əlyazma şəkillərinin 
detallaşdırılmasının (rəqəmli cilalanmasının, hamarlanmasının) əsas düsturuna- 

 

 
 

품(풙, 풚) =
1, ə푔ə푟 푓(푥, 푦) ≥ 푇

 0, ə푘푠 푡ə푞푑푖푟푑ə 
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əsaslanaraq, foto-fayllardakı ləkələri avtomatik təmizləmənin optimal üsullarını təklif edən 
C.Ramponi və b.-larının işi [26] diqqət çəkir. Şəkil 4-də sözügedən üsulla avtomatik rəqəmsal 
bərpa prosesinin nəticələri əks olunmuşdur. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Şəkil 4. Elektron əlyazmanın avtomatik rəqəmsal bərpa nümunəsi 
(a) İlkin elektron versiya   (b) Avtomatik rəqəmsal bərpadan sonra 

 
Təklif olunan modellər və real nümunələr elektron əlyazmaların avtomatik bərpası sahə-

sində (xüsusən ləkələrin təmizlənməsində) inqilabi yenilikdir. Lakin bu yanaşmanın tətbiqi 
nəticələrini diqqətlə təhlil etdikdə aydın olur ki, bərpa zamanı ləkələrlə yanaşı, sözlərdən nis-
bətən kənarlaşmış mətn elementləri, vergüllər, “i” hərfi üzərindəki nöqtələr də silinmişdir. Ey-
ni texnologiyanı Əlyazmalar İnstitutunda elektronlaşdırılmış ərəb qrafikalı əlyazmaların rə-
qəmsal bərpası prosesinə tətbiq etdiyimiz zaman, ləkələrlə yanaşı, hərəkə, fəthə, kəsrə və 
zəmmələrin də itdiyinin şahidi oluruq (Şək.5).  

 

     
                      (a)                                                                        ( b) 

 
Şəkil 5. “Lüğəti-Nemətulla”nın Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan  

 əlyazmasından (B-7738/11400) bir parça 
(a) İlkin elektron versiya   (b) Avtomatik rəqəmsal bərpadan sonra  
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Bu nümunə qəliz kalliqrafik xüsusiyyətli simvollarla zəngin olan ərəb, ivrit, gürcü əlif-
basında, çin-yapon heroqlif sistemində yazılmış mətnlərin rəqəmsal variantda optik emalı 
üçün məxsusi alqoritmik yanaşmaların zəruri olduğuna dəlalət edir. Beləliklə, o qənəatə gə-
lirik ki, ərəb qrafikalı qədim əlyazma mətnlərini elektron mətn redaktorları üçün tam istifadə-
yə yararlı vəziyyətə gətirə bilmək üçün daha dərin optik tanıma sistemlərinə, daim “ağıllanan” 
süni intellektə, süni neyron şəbəkəyə əsaslanan OCR (ing. Optical Character Recognition/ 
azərb. Simvolların optik tanınması) platformasına ehtiyac var. 

 
Nəticə 
 
Müasir dövrdə bərpa-konservasiya, gigiyena, yanğın təhlükəsizliyi, elektronlaşdırma, optik 

tanıma, 3D surətçıxarma, elektron materialların rəqəmli bərpası və s. kimi proseslər və texnologi-
yalar sürətlə inkişaf etsə də, onların idarəetmə sistemlərində süni intellektin payı çoxalsa da, qə-
dim əlyazma və əski çap kitablarını ziyansız istifadə-mühafizə etmək, modelləşdirmək, zədəsiz rə-
qəmsallaşdırmaq, alınmış təsvirləri istənilən səviyyədə manual/avtomatik  emaldan keçirmək və s. 
yüksək təbii intellekt, mütəxəssis peşəkarlığı, diqqət və ardıcıllıq tələb edir. 

Bu mənada, təkcə sonuncu bölmədə diqqətə çatdırılmış müqayisə nümunələrinə baxmaq 
kifayət edər ki, məsələn, ərəb qrafikalı elektron əlyazmaların avtomatik bərpası işinin tama-
milə başqa, məxsusi alqoritmik yanaşma, proqram-texniki təminat vasitələri tələb edən, qəliz 
texnoloji proses olduğu anlaşılsın. Düşünürük ki, bu sahədə apardığımız davamlı elmi-nəzəri 
və texnoloji tədqiqatlar tezliklə yeni nəticələrin əldə olunmasına və ərəb qrafikalı elektron əl-
yazmaların nəinki avtomatik bərpasına, hətta optik tanınmasına, başqa sözlə, istənilən tex-
niki-metalinqvistik əməliyyatlara yararlı qədim mətnlərin meydana çıxmasına şərait yarada-
caq. Beləliklə, axtarışa, redaktəyə, köçürlməyə, semantik və intellektual təhlilə, bir sözlə, hər 
cür rəqəmsal yanaşmaya imkan verən bu və ya digər mətnlər əsasında istənilən müəllifin dil-üs-
lub xüsusiyyətlərini, dəst-xəttini analiz etmək, müəllif dilinin lüğət-informasiya tezliyini hazır-
lamaq, üslublararası fərqləri və oxşarlıqları müəyyənləşdirmək, əlyazma bazasında avtomatik 
və manual sorğular üzrə relevant nəticələri görmək, əlyazmaların elmmetrik göstəricilərini və 
impakt faktorunu müəyyənləşdirmək, ən əsası isə qədim mətni müasir nitqə (mediafayla) çe-
virmək, əlyazmaların mətnini dinləmək mümkün olacaq. 
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Расим Алгулиев, Джавид Джафаров 
Если рукописи сгорят… 
Хотя художественная литература создала впечатление вечности и несгораемости 

рукописей, реальность совсем иная. Так как древние рукописи и старинные книги 
изготовлены из быстро зажигающихся и быстросгораемых материалов и подвержены 
ускоренному износу, то и организации работ по сохранности, реставрации и консер-
вации таких материалов требует профессионального подхода. В статье на примере Инс-
титута Рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана рассматриваются 
возможности новых технологий по обеспечению пожарной безопасности рукописных 
фондов, изучаются проблемы создания электронных версий рукописей (с целью их ис-
пользования при возможных потерях оригинальных копий), анализируются алгоритмы 
мануально/автоматизировано-цифровой реставрации изображений. 

Ключевые слова: реставрация и консервация древних рукописей, цифровые копии 
рукописей, цифровое наследие, алгоритмы автоматизированной реставрации, 3D ко-
пии древних рукописей 

 
 Rasim Alguliyev, Javid Jafarov 

If manuscripts do burn 
 Although fiction has created the impression of eternity and the incombustibility of ma-
nuscripts, the reality is completely different. As old manuscripts and rare books are made of 
quickly igniting and quick-burning materials and made of materials subject to accelerated we-
ar, the implementation of preserving, restoring and conserving work of such materials requi-
res a professional approach. On the basis of the Institute of Manuscripts named after Muham-
mad Fuzuli of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, the article discusses the pos-
sibilities of new technologies for ensuring the fire safety of manuscript funds, examines the 
problems of creating electronic versions of manuscript in need of their use in case of possible 
loss of original copies), analyzes algorithms for digital manual / automated restoration of ima-
ges. 

Key words: restoration-conservation of the old manuscripts, digital copies of manus-
cripts, digital heritage, algorithms for digital automated restoration 
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ƏTAYİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” POEMASINDA 
DƏDƏ QORQUD OBRAZI 

 
 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin ilk dəfə müstəqil poema şəklində Şərq 
ədəbiyyatında əbədiləşdirdiyi “Leyli və Məcnun” mövzusu türk xalqları ədəbiyyatlarında da 
geniş yayılaraq məsnəvi şeirinin inkişafı, məhəbbət və onun fəlsəfi anlamının bədii şərhində 
müstəsna əhəmiyyət daşımışdır.  

 
Açar sözlər: Ətayi, “Leyli və Məcnun” poeması, Dədə Qorqud, obraz 
 
Giriş 

 
Türk Divan ədəbiyyatının Şahidi, Cəlili, Əhməd Rizvan, H.Həmdi və başqa tanınmış 

nümayəndələri bu mövzuda maraqlı poemalar yazmış, Nəvai, Füzuli kimi ölməz dühaların 
“Leyli və Məcnun” əsərləri dünya ədəbiyyatının ən gözəl nümunələri sırasında şöhrətlən-
mişdir. Türk şifahi ədəbiyyatında mövzu ilə bağlı rəngarəng rəvayətlər yaranmış, Cəlaləddin 
Rumi, Aşıq Paşa, Gülşəhri, Əhmədi və başqa görkəmli məsnəvi müəllifləri Leyli və Məcnun 
adlarını xüsusi vurğu ilə anmış, fəlsəfi düşüncələrini bu nakam aşiqlərin məhəbbətindən bəhs 
edən hekayə, rəvayət və başqa xalq ədəbiyyatı nümunələri ilə təsdiq etmişlər. Bu baxımdan 
XV əsrdə yaşamış Ətayi təxəllüslü şairin “Leyli və Məcnun” poeması xüsusilə səciyyəvidir. 

 
Ətayi və onun poeması haqqında ilk dəfə görkəmli türk alimi Orxan Şaiq Gökyay bəhs 

edərək əsərdə Dədə Qorqud tərəfindən deyilmiş aşağıdakı nəsihətamiz misraları nümunə 
gətirmişdir: 

 
Xoş demiş Qorqud təhəmmul xoş durur, 
Neyşəkər tək qəhri udmaq nuş durur. 
Pişqədəmlər sözün eşitmək gərək, 
Hər nə kim pirlər demiş etmək gərək. (5) 
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Başqa bir yerdə: 
 
Dədə Qorqud söylədi ki, düşmənin 
Ölüsü ölsə, sevinmən heç kəsin. 
Necə kim bu cümlə başlardan keçər, 
Cümlə aləm həm bu şərbətdən içər. (5) 

 
Ətayi və onun poeması haqqında “Kitabi-Dədə Qorqud”un Bakı nəşrlərinin müqəd-

dimələrində də bəhs olunmuşdur. 
Ətainin əsəri haqqında tanınmış ədəbiyyat tarixçisi A.S.Ləvənd özünün “Arap, Fars və 

Türk ədəbiyyatlarında “Leyli və Məcnun” konusu” kitabında nisbətən daha ətraflı danışaraq 
poemanın məzmunu ilə oxucuları tanış edir. Ətai və onun “Leyli və Məcnun” poemasından 
“Azərbaycan-türk şeirində ilk “Leyli və Məcnun” və onun türk ənənələrinə bağlılığı” 
mövzusunda yazılan məqalədə də ətraflı bəhs olunur. (6) 

Ətainin ədəbiyyatşünaslıqda öz layiqli yerini tapmayan “Leyli və Məcnun” əsərinin 
diqqətli tədqiqi Nizami ənənələri ilə bağlı olan bu poemanın eyni zamanda “Dədə Qorqud” 
dastanlarının təsirilə yazılan və müqəddəs övliya, bir el bilicisi kimi məşhurlaşan Qorqud 
Atanın türk dünyasındakı geniş nüfuzunu əks etdirən və bununla da özunə qədərki türkcə və 
farsca yazılan eyni adlı poemalardan fərqlənən bir əsər olduğunu aydınlaşdırır. Poema eyni 
zamanda Ətayinin mənəvi mirasa böyük həssaslıqla yanaşan, sələfləri və özünəqədərki 
mədəni-bədii nailiyyətlərlə yaxından bağlı bir sənətkar olması haqqında da dolğun təsəvvür 
yaradır.  

Ətayi Nizaminin “Leyli və Məcnun” poemasından geniş faydalanmış, bir çox fəsilləri, 
bütöv parçaları məzmunca eynilə verərək, sələfini izləmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Ətai özü 
Nizami poemasını örnək götürərək ondan bəhrələndiyini xüsusi minnətdarlıqla bildirir: 

 
Şeyx Nizami “Xəmsə”sindən bu kitab, 
Oldu müstəxric, mühərrir bab-bab. 
Rəhmət olsun, Allah, onun ruhuna, 
Həm bu dəm, həm hər zaman, hər dəm yenə.1 

 
Şair digər sələflərini də ehtiramla anır, onların pak ruhu üçün Allahdan rəhmət diləyir: 

 
Həm qamu şairlərə bizdən səlam, 
Qul Ətayi onlara kəmtər qulam. 
Həm rəvanına olarun dəmbədəm, 
Etməsün öz rəhmətün Allah kəm. 

 
Bununla belə şair öz əsəri ilə bağlı qeydlərində Nizaminin dediklərini sadəcə təkrar 

etmədiyini bildirmiş, mövzunun türk ədəbiyyatında doğurduğu xalq rəvayətlərindən, “Leyli 
və Məcnun” müəlliflərinin əsərlərindən bəhrələnməklə seçildiyini də diqqətə çatdırmışdır. 

 
Ey Ətayi, çun könül seyr eylədün, 
Sözə söz qatdun, söz artıq eylədun. 
Hər sözə söz qatmasan, olmaya düz, 
Şair oldur, bir sözü eyləyə yüz. 

                                                             
1 Ətainin “Leyli və Məcnun” poemasından gətirilən nümunələr əsərin əlyazmasının foto sürətindən götürülmüş-
dür. 
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Təsvir etdiyi əhvalatları canlı həyatla bağlamağa çalışan şair əsərində andığı müqəddəs 
şəxsiyyətlər içərisində Dədə Qorqud adını hamıdan çox çəkir, onun dünya, kainat və insan 
ömrü, həyat və ölüm ilə bağlı həyati-fəlsəfi düşüncələrini anmaqla “Dədə Qorqud” abidəsi və 
onun yaradıcısı Qorqud Atanın ədəbi obrazını yaratmağa nail olur. Onu da deyək ki, şairin 
belə həyati, fəlsəfi mülahizələri bir qayda olaraq müqəddəs şəxsiyyətlərin və daha çox müdrik 
el atası Dədə Qorqudun sözləri ilə bağlanılır. 

 
Ey Ətayi, köhnə dünya fanidir, 
Can bu təndə beş günün mehmanidir. 
Kimsə duymadı vətən bu dünyada, 
Kim ki, gəldi aqibət bundan gedə. 

 
Poemada başqa bir yerdə oxuyuruq: 

 
Dünya bir karvansaradır rəhgüzar, 
Bir məzardır kim bu beşgünlük naçar. 
Payıdar burda Məhəmməd olmadı, 
Kimsəyə bu köhnə dünya qalmadı... 

 
Poemada bir neçə yerdə qarşılaşdığımız şairin dünyanın vəfasızlığını, onda heç kəsin 

baqi olmadığını bildirən belə sözləri məzmunca “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında el şən-
liklərində iştirak edib, qopuz çalıb, boy boylayan, soy soylayan Dədə Qorqudun hadisələrin 
sonunda dediyi: “Onlar dəxi bu dünyaya gəldi, keçdi, karvan kimi qondu köçdü...”, “Qani 
dediyim bəy ərənlər? Dünya mənim deyənlər? Əcəl aldı yer gizlədi, fani dünya yenə qaldı. 
Gəlimli-gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya!” və başqa bu kimi yekun sözləri ilə yaxından 
səsləşir. 

Ətai əsərdə baş verən əhvalatlarla bağlı münasibətini bildirdiyi lirik parçalarda (qə-
zəllərdə) də dünyanın səbatsızlığı ilə bağlı həyati-fəlsəfi düşüncələrini, nəsihətlərini oxuculara 
çatdırmağa çalışır: 

 
Gəl, ey can, etibar etmə cahanə, 
Bəqa etməz nə dərvişə, nə xanə. 
Bu beş günlük fənada vaxtı xoş tut, 
Bu gün danlaya kim olur zəmanə. 
Fələk dövranına aldanma zinhar, 
Ki, ol qalmaz nə yaxşı, nə yəmanə. 
Gedərsən sənin ilə həmrah olmaz, 
Qürur olma bu viran xanımana. 
Ətai can qoyubdur, baş bağışlar, 
Ərənlər dünyada qalmadı cana. 

 
Ətai əsərində şairin əhvalatlara münasibətini bildirdiyi, eləcə də obrazların dililə 

deyilmiş lirik parçalarda təkcə qəzəllər deyil, şairin lirik ricətləri, təhkiyənin özündəki lirik 
vüsət, eləcə də şairin çoxsaylı bədii təkrarları, anaforaları, bədii suallar, xitablar Ətai “Leyli 
və Məcnun”unu bədii baxımdan Dədə Qorqud dastanları ilə birləşdirən cizgiləri kimi diqqəti 
çəkir. 

Əsərində insan ömrünün faniliyindən dönə-dönə söz açan şair özünün həyati, fəlsəfi 
düşüncələrilə yanaşı, yüksək əxlaq, insan təbiətinin incəlikləri, mənəviyyatla bağlı fəlsəfi-
didaktiki görüşlərini əxlaqi-tərbiyəvi nəsihətamiz mülahizələrini də Dədə Qorqudun dili ilə 
oxuculara çatdırır. Şair həyatın heç kəsə vəfa etmədiyini bildirərkən belə, Qorqud Atanın 
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hikmətli nəsihətlərini xatırladır, bədbinlikdən uzaqlaşmağı, çətinliklərə dözməyi, səbrli 
olmağı tövsiyə edir. Ətayi belə öyüdlərində ilk növbədə oxucunu həyatın əbədi olmamasını 
dərk etməyə çağırır. Qorqud Atanın sözlərinə əməl edib qəbristanlığı ziyarət etməyi, məzarları 
görüb həyatın keçici olmasına inanmağı məsləhət görür: 

 
Ondan ötrü Qorqud Ata söyləmiş, 
Qəmlilər gəşti-məzar etsin demiş. 
Qəm gələndə ol guristanları gör, 
Variban gəşt eyləsin onları der. 
Qəmlilər şadan çu bərgəştə gedə, 
Varıb axır mənzilin görüb edə. 
Bu cahanda qəm çəkənlər doğmamış, 
Cünki axər mənzil işbu görməmiş. 

 
Belə nümunələr “Kitabi-Dədə Qorqud”un bizə gəlib çatmayan tam mətnində Qorqud 

Atanın söylədiyi ibrətamiz fikirlər içərisində həyatsevərliyə özünəməxsus bir tərzdə dəvət, 
həyatın qədrini bilməyə, ölüləri tez-tez dua ilə xatırlamağa çağıran öyüdlərin də olduğunu 
güman etməyə əsas verir. Bunu türk xalqları içərisində Dədə Qorqudla bağlı yayılmış 
rəvayətlərdə ölüm motivinin qabarıq özünü göstərməsi də təsdiq edir. 

Ətai poemasının özünəməxsus səciyyəvi cəhətlərindən biri də əvvəldə qeyd etdiyimiz 
kimi xalq hikmətinin qabarıq əksi, hadisələrin şair tərəfindən mənalandırılıb oxucuya ibrət 
dərsi kimi təqdimində də nəzərə çarpır. Əsərdə şairin uzun-uzadı nəsihətləri insan rəftarı, 
təmiz əxlaq, insaf, insaniyyət və başqa bu kimi oxucuda yüksək sifətlər tərbiyələndirən 
öyüdləri xüsusilə maraqlıdır. 

Ətayi poemasında məzmunla bağlı söylənilən nəsihətamiz tənqidi və əxlaqi-tərbiyəvi 
fikirlərini çox vaxt Dədə Qorqud tərəfindən söylənilən aforizmlərlə oxuculara çatdırılır. 
Əsərdə atalar sözlərini xatırladan, mənalı aforizmlərə tez-tez müraciət edilir: 

 
Önü bənd olan göl açır, çözülür, 
Su gələn çaydan su axır, həm gəlür. 
Gül bitən yerdə həm axır gül bitər, 
Hər nə ki, məqsud məqsədə yetər. 
Hər qarangunun sonu rövşən olur, 
Hər biganə son yenə aşna olur. 
Hər ilin başında bir novruz var, 
Hər qış olsa, sonra yenə yaz var. 
Hər çe müşkil var, sonda həll olur, 
Hər işə bir vəqf bir məhsəl olur. 

 
Şair belə öyüdlərində həmişə müdrik ataları yada salır, ululardan yadigar qalmış 

mənəvi mirası xatırlayır, xalq hikmətini şahid çəkir. Ətayinin “pişqədəmlər”, “ulular”, 
“pirlər” - deyə ehtiramla xatırladığı sələflərinin sözləri poemada xüsusilə diqqəti çəkir ki, 
bunların içərisində Dədə Qorqud adı daha çox böyük ehtiram və məhəbbətlə anılması ilə 
seçilir. 

Əsərdə şair az danışmağın faydasından söz açır, çoxsözlü insanların dilini saxlaya 
bilmədiklərini, eşitdiklərini aləmə yaydıqlarını tənqid edərkən də uluların sözlərindən 
bəhrələnir. Ataların dedikləri hikmətamiz aforizmləri gövhər kimi yüksək qiymətləndirən şair 
müqəddəs şəxsiyyətlərdən ibrət almağı, gözü ilə görmədiklərini dilə gətirməməyi tövsiyə edir: 
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Hər nə ki, görməmiş olsan göz ilə, 
Sən ona inanma zinhar söz ilə. 
Görsə dəxi, ulular ötər gedər, 
Səttar Allah özüdür ki, seyr edər. 

 
Şair poemada Məcnunun saf, ülvi məhəbbətindən danışarkən el içində məşhur olan 

müqəddəs aşiqin ünvanına pis adamların yalan, böhtan sözlər söylədiklərini bildirərkən də 
Dədə Qorqudu yada salır. El ağsaqqalının belə yalan və uydurmalara qarşı çıxdığını bildirir: 

 
Gərçi Məcnun aləmə mənşurdur, 
Adı şirin, eşqi dadı şurdur. 
Kəməsil kişilərin işi budur, 
Qiybət, yalan edişi budur. 
Dədə Qorqud der ki, ol aqildurur, 
Söyləyənə der ki, ol bədtərdurur. 

 
Bu misralar Dədə Qorquda isnad edilən hikmətli öyüdlər içərisində onun Məcnun eşqi, 

ümumiyyətlə, məhəbbəti və onun ilahi səciyyəsi ilə bağlı həssas münasibətini ifadə edən 
nümunələr olduğunu göstərməklə də böyük maraq doğurur. 

Ətayi əsərində Nizaminin “Leyli və Məcnun” poemasından sərbəst tərcümə yolu ilə 
yazdığı “İt saxlayan padşahla gəncin hekayəsi”ndə də uzun illər ona sədaqətlə xidmət edən 
gənci cuzi bir xəta üçün cəzalandıraraq vəhşi köpəklər qabağına atdıran zalım padşahın dili ilə 
Qorqud Atanın nəsihətini xatırlayaraq deyir: 

 
Xoş demiş Qorqud təhəmmül xoşdurur, 
Neyşekərtək qəhri udmaq xoşdurur. 
Şeytan əlilə iş işlədik mudam, 
Ta olur böylə işimiz, söylə xam. 

 
Göründüyü kimi, Ətayi poemasında tez-tez qarşılaşdığımız müəllif öyüdləri çox vaxt 

Dədə Qorqudun sözləri ilə təsdiqlənir. Şair hətta obrazların dili ilə də Qorqud Atanı xatırlayır. 
Bütün bunlar Dədə Qorqud adının xalqın məhəbbətini qazanmış bir övliya, bilici və müdrik 
ataların rəmzi kimi məşhurlaşdığını göstərir. Ətayi bəzən Dədə Qorqud adını çəkməsə də, öz 
nəsihətlərini xalq zəkasını təmsil edən “ulular”, “ər igidlar”, “pirlər”, “pişqədəmlər”, “əhli-
kübar” yadigarları kimi təqdim edərkən də ilk növbədə Qorqud Atanı nəzərdə tutur: 

 
İnsafı taətdən artıq dedilər, 
Ər igidlər böylə şəkkər yedilər. 

Başqa bir yerdə: 
Ulular der bulmasın dostluq yerin, 
Dəm düşəndə etgil ona xidmətin. 
Çünki düşmənin əli dər kardır. 
Ol murada çünki naçardır. 

 
Leylinin İbn Səlama ərə getdikdən sonra onun vəziyyətini təsvir edən şair baş verən 

əhvalatlara münasibətini haşiyə beytlərində andığı “uluların” hikmətli sözləri ilə oxuculara 
çatdırır: 

 
Ertəkilər der ər evi gordurur, 
Loğman aydır ki, qəriblik kordurur, 
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Ata ətməki şirin, bu acıdır, 
Yadlıq olgac qovminin mohtacıdır. 

 
Belə nümunələrin sayını artırmaq da olar. Əsərdə müəllifin özünün bilavasitə oxucuya 

ünvanladığı eləcə də əsər qəhrəmanlarının diliylə deyilmiş mənalı aforizmlər, valideyni daima 
yad etmək, ölüləri dua ilə anmaq ruhları xeyratla şad etmək, ocağı sönməyə qoymamaq, 
səbirli olmağa, xeyirxahlığa, nəfsi saxlamağa çağıran nəsihətamiz fikirlərin təlqini ilə tez-tez 
qarşılaşırıq. Ətai belə ibrətamiz kəlamların, aforizm və məsəllərin “kitablar sözü” olduğunu 
xüsusilə diqqətə çatdıraraq: 

 
Ey Ətayi söz kitablar sözüdür 
Hər kitabın sözlərinin gözüdür. – deyir 

 
Peyğəmbərin hədisləri, müqəddəs ovliyalar, hikmət və zəka sahiblərinin mənəvi mirası 

olaraq əziz tutulan belə kitablar içərisində şairin “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsini də nəzərdə 
tutduğu şübhəsizdir. Mənəvi dəyərlərə böyük qayğı və həssaslıqla yanaşan şair Türk ellərinin 
müdrik yol göstərəninin nəsihətlərini yada salmaqla oxucunu da xalq zəkasına diqqətli 
olmağa, ulular, pirlər, müqəddəslər öyüdünə inam, ehtiram bəsləməyə çağırır: 

 
Hər nəfəs həqdən gəlir hər kim belə, 
Bir fereştə ol sözü salır dilə. 
Pişqədəmlər sözün eşitmək gərək, 
Hər nəkim pirlər demiş etmək gərək. 

 
Ətainin Dədə Qorqud dilindən söylənilən hikmətli sözlərə belə tez-tez istinad etməsi 

aydın göstərir ki, şair “Kitabi-Dədə Qorqud”a yaxından bələd olmuş abidənin bizə qədər gəlib 
çatmayan daha tam mətnindən və Qorqud Ata ilə bağlı xalq içərisində yaşayan rəngarəng 
hekayə, rəvayət və başqa xalq ədəbiyyatı nümunələrindən çıxış etmişdir. Bütün bunlar bir 
daha təsdiq edir ki, Azərbaycan xalqının bu qədim dastanı həcmcə daha geniş olmuş və Dədə 
Qorquda isnad edilən bizə məlum olmayan hikmətli atalar sözləri və çoxsaylı aforizmlər daha 
geniş yayılmış, el zəkasını və xalqın mənəvi gücünü təmsil edən Dədə Qorqud adı 
ümumiləşdirici obraz kimi əbədiləşərək şifahi və yazılı ədəbiyyatda məşhurlaşmışdır. 

Bunu Ətainin “Leyli və Məcnun” əsərində abidənin çoxcəhətli təsiri, Qorqud Atanın 
bədii obrazını daha aydın səciyyələndirən epizod və motivlərin çoxluğu, dastanların dili, 
üslubu ilə səsləşən ifadə, misra, beyt və hətta bütöv parçalar da təsdiq edir. 

Poemada ata-ana məhəbbəti, övlad borcu, övladın valideyn ömrünün mənası kimi 
dəyərləndirilməsi, ana yurda sevgi, doğma ocağın müqəddəsliyi, fani dünyanın vəfasızlığı və 
başqa bu kimi motivlər hər şeydən əvvəl oxucuya “Kiatbi-Dədə Qorqud” dastanlarını 
xatırladır. Ətai dastanlara məxsus obrazlı ifadə və bədii vasitələrdən geniş faydalanmışdır. 
Dastanlarda olduğu kimi Ətai poemasında da insan və onun əhval-ruhiyyəsinin təbiət və 
canlılarla bağlılığı özünü qabarıq göstərməkdədir. Misal olaraq Məcnunu heç cürə yola gətirə 
bilməyən atanın sözlərini götürək: 

 
Sən gözümsən, gözümü kor eyləmə, 
Ellər içində məni xar eyləmə. 
Sən bikəsliyi rəva görməgil, 
Sonra munda ocağım uçurmağıl. 
Ta ki, mundan son ocağım uçmaya, 
Düstü düşmən məni səndən seçməyə. 
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Bu sətirlər xüsusilə övladın ata oçağının qoruyucusu kimi dəyərləndirilməsi “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanının müqəddiməsində Qorqut Atanın dili ilə deyilən: 

 
Oğul atanın yetiridir. 
İki gözünün biridir. 
Dövlətli oğul qopsa, ocağının gözüdür, 
Dövlətsiz oğul qopsa, ocağının külidur. 

 
- sözlərinə məzmunca çox yaxındır. 
Ətainin əsərlərindən “Kitabi-Dədə Qorqud” üçün səciyyəvi olan ifadələrin işlənməsinə 

dair çoxlu nümunə gətirmək mümkündür. Poemada Məcnunun səhradakı həyatından bəhs 
edərkən şair heyvanların onu tanış olmayan insanlardan qoruduqlarını belə bildirir. 

 
“Nişə gəldin derlər idi, söyləgil, 
Varmıdır Məcnuna məqsudun degil? 
Qaplan, aslan yataqıdır işbu yer, 
Azmış əməli, nişə gəldin bunda? - der. 

 
Heyvanların öz dili ilə söylədikləri bu misralar xüsusilə “azmış əməli” ifadəsi “Kitabi-

Dədə Qorqud”da “Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda Dəli Qarcarın bacısı üçün 
elçiliyə gəlmiş Dədə Qorquda dediyi “Ey əməli azmış, qadir Allah alnına qada yazmış! 
Ağızlılar bu suyumdan içdiyi yox. Sənə nə oldu? Əməlinmi azdı?.... sözlərini yada salır. 

Yaxud Məcnunun diliylə deyilmiş “qara başım” ifadəsinə baxaq: 
 
Məcnun aydır, ey qara başım bənim, 
Ey qara başım, içim, taşım bənim. 

 
Məlum olduğu kimi, ”dərdli”, “qayğılı” və bəzən də “cavan” mənasında işlənən “qara 

başım” ifadəsi ilə dastanlarda da tez-tez qarşılaşırıq. “Qara başım qurban olsun, qurdum 
sana”, “qara başım sağlığında eyuliklər edəm, köpək, sana!”. 

Ətainin “Leyli və Məcnun” əsərində işlənən bəzi məcazlar və obrazlı ifadələr də 
“Dədə Qorqud” dastanlarını xatırladır.  

Başqa bir misal:  
Oğlundan ayrılan dərdli atanın iztirabı poemada belə təsvir olunur: 

 
“Öldu” dedi atası baxıb gözlədi, 
Köşəki azub dəvətək bozladı, 
Quzusundan ayrılantək məkrədi, 
Hiç muradım hasil olmadı dedi. 

 
Məcnunun atasının dili ilə deyilmiş bu sətirlərdəki “koşəki azmış dəvə kimi bozla-

maq”, “Quzusundan ayrılan (qoyun) kimi məkrəmək” ifadələri də oxucuya “Dədə Qorqud” 
dastanlarını xatırladır. “Kitabi-Dədə Qorqud”da da “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq ol-
duğu” boyda Uruzun ovdan qayıtmağını görən Boyu uzun Burla xatunun Qazan bəyə müra-
ciətlə dediyi aşağıdakı misralarda da eyni məcazları görürük: 

 
Qaytabanda qızıl dəvə bundan keçdi, 
Törumləri bozlayıb belə keçdi. 
Törümcüyüm aldırmışam bozlayayınmı? 
Ağayılda ağca qoyun bundan keçdi? 
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Quzucuğu məkrəyib belə keçdi? 
Ouzucuğum aldırmışam məkrəyəyinmi?.... 

 
Dastanlarda olduğu kimi Ətayi poemasında da insan və təbiət bağlılıqları, insanın 

canlılarla qarşılıqlı ünsiyyəti özünü qabarıq göstərir. Əsərdə sevgilisindən ayrı düşən Məcnun 
çeşməyə, suya, təbiətə üz tutaraq Leylinin harada olmasını soruşur: 

 
Leyli sızi, çeşmələr, gormuşmu ola? 
Gəştə gəlib bunda oturdumu ola? 
Dəgmiş ola əl-ayaqları sizə? 
Bir hekayət eyləyin andan bizə. 

 
Başqa bir yerdə: 

 
Ey vətənlər Leylini görmüşmüsüz? 
Siz onun didarına irmişsiniz? 
Hiç görübsünüz siz onun yüzünü? 
Ol çəhardəh şəb qəmərin yuzunu? 

 
Məcnunun belə xitabları “Dədə Qorqud” dastanlarında Qazan xanın el-obasının viran 

qaldığını görüb nə baş verdiyini bilmək, yağmalanmış evinin yerini öyrənmək üçün, su ilə, 
qurdla, köpəklə xəbərləşməsinə bənzəyir. 

Onu da qeyd edək ki, Ətai abidənin özünəməxsus məzmun və bədii xüsusiyyətlərini 
olduğu kimi təkrar etməmişdir. Dastanların ümumi ruhuna uyğun ifadə və məcazlar şairin 
“Dədə Qorqud” abidəsinə yaxından bələd olduğunu bildirməklə yanaşı bu qədim xalq 
dastanları ilə onun “Leyli və Məcnun” əsəri arasında maraqlı səsləşmələr olduğunu aydın 
göstərir. Məsələn, poemada Məcnun ilə Leylinin görüşməsini təsvir edən parçada oxuyuruq: 

 
Çun su başı xubların rahıdurur, 
Həm sular aşiq güzərgahıdurur. 
...Xızrı çoxlar su içində gördülər, 
Hər görən kamə muradə irdilər. 
Haq camalın görübdurur işdə su, 
Gecə-gündüz yügrür ondan ötrü bu. 

 
Su ilə bağlı deyilmiş bu sözlər bizə Salur Qazanın evinin yəğmalandığı boyda Qazanın 

Sudan ordusunun yerini xəbər almaq istərkən onun “Su haq dıdarını görmüşdür” deməsini 
xatırladır. 

Ətaini “Kitabi-Dədə Qorqud”a yaxınlaşdıran belə nümunələrin sayını daha çox 
göstərmək olar. Bütün bunlar Ətainin ərəb mühiti ilə bağlı ənənəvi bir mövzuda yazılmış bu 
poemasına doğma abidəmizin fikri və bədii ruhunu aşıladığını göstərir.  

 
Nəticə 
 
Ətainin Nizami ənənələrinin orta əsrlər türk xalqları əbəbiyyatında orijinal yönümdə 

davamını öyrənmək baxımından maraqlı olan bu əsəri “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 
türk xalqları içərisində geniş yayılaraq orta əsrlər yazılı ədəbiyyatının xalq yaradıcılığından 
fikri-mənəvi baxımdan olduğu kimi qidalandırdığını göstərir. Poema dastan yaradıcısı 
sayılan Qorqud Atanın yazılı türkdilli ədəbiyyatda canlanan müdrik bilici, aqil yol göstərən, 
el ağsaqqalı obrazlarının əski prototipinə çevrildiyini nümayiş etdirir. 
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Нушаба Араслы  
Образ Деде Коркута в поэме Атаи «Лейли и Меджнун» 
Это интересное с точки зрения изучения продолжений традиций Низами в литературе 
тюркских народов средневековья произведение Атаи, показывает, что письменная 
тюркоязычная литература духовно питается дастанами «Китаби-Деде Коркут», которые 
широко распространились в письменной тюркоязычной литературе средневековья. Эта 
поэма демонстрирует переключение таких образов как мудрого человека, советника, 
старейшины Отца Коркута создателя дастана в старые прототипы, которые олицет-во-
ряются в письменной тюркоязычной литературе. 
Ключевые слова: Атаи, поэма «Лейли и Меджнун», Деде Коркут, образ 
 
 
Nushaba Arasli  
Character of “Dede Gorgud” in Atayi`s poem “Leyli and Majnun” 
This poem is very charming for studying of Nizami traditions in original direction among the 
Medieval literature of Turkic nations. This work proves, that the epos “Kitabi-Dede-Gorgud” 
was widespread among the Turkic nations and influenced all the spheres of the folk art from 
an intellectual – spiritual point of view. The poem demonstrates, that Father Gorgud became 
the prototype of the wise man, leader of the tribe, an authority showing way, revived in 
written Turkic literature. 
Key words: Atayi, poem “Leyli and Majnun”, Dede Gorgud, character 
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QƏRİBİ YARADICILIĞINDA  
NƏSİMİ TƏSİRİ 

 
 
XVI əsrdən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında səfəvilik, qızılbaşlıq ideyalarını 

təbliğ edən poeziyanın mövcudluğundan danışa bilərik. Bu poeziya istər klassik, istərsə də 
şifahi ədəbiyyata məxsus formalardan istifadə edirdi. Həmin dövrdə qızılbaş ideyaları elə 
geniş yayılmışdı ki, hətta Azərbaycan türkcəsi mənasında «qızılbaşca» sözü də işlədilirdi. 
Professor Turxan Gəncəyi yazır: «Qızılbaşca» Səfəvi dövründəki türkcəni göstərmək üçün iş-
lədilən bir isıtilah idi və bu sülalənin süqutundan sonra siyasi və məzhəbi çalara malik ol-
duğundan aradan qalxdı». (1, s. 25). Səfəvi təriqətinin ilk təbliğatçısı, bu təriqətin banisi, Şah 
İsmayılın ulu babası Şeyx Səfiəddin Ərdəbili (1252-1334) olmuşdur. Lakin Səfəvi ideyalarını 
təbliğ edən türkdilli qızılbaş şeiri məhz Xətaidən sonra formalaşır və özünün ardıcıllarını 
tapır. Tədqiqatçılar haqlı olaraq qeyd edirlər ki, qızılbaşlıq ideyaları Xətai divanında daha 
aydın ifadəsini tapmışdır. Səfəvilərin ideyalarını, şiəliyi təbliğ edən, döyüşə gedən qızılbaş 
əsgərlərini «igib yektalar», düşməni Yəzid, Şümri-Mərvan adlandıran Xətai qızılbaş ədəbiy-
yatının klassik nümunələrini yaratmışdır. Xətainin şeirlərində təriqətin, siyasi ideyalarının 
təbliği, səfəvi bayrağı altında birləşməyə çağırış, igidlərin haqq-ədalət yolunda döyüşlərə 
səslənməsi, Həzrət Əlinin müqəddəsliyinin nəzərə çarpdırılması mühüm yer tutur. Şah İsmayıl 
Xətaidən sonra qızılbaş poeziyası ənənələrini davam etdirən Məhəmməd Əmani, Mürtəzaqulu 
xan Zəfər, Məsihi, Qurbani, Məlik bəy Avcı və s. şairlərimizin adını çəkmək olar. Şeirlərində 
qızılbaş ideyalarını hərarətlə təbliğ edən, elmi risalələrində şiəliyin, səfəviliyin digər məz-
həblərdən üstünlüyünü, Səfəvilərin, Şah İsmayıl Xətainin müqəddəsliyini sübut edən XVI əsr 
müəllifi Qəribi barədə son dövrlərdə məlumat əldə etmişik. Şairin Tehranın Məclise-Şuraye-
İslamiye-İran kitabxanasında saxlanan əlyazma külliyyatının surətini almağımız onun həyat 
və yaradıcılığı barədə müəyyən fikir söyləməyə imkan verir. 

 
Açar sözlər: Nəsimi, Qəribi, Xətai, qəzəl, mürəbbe 
 
Giriş 

 
Qəribi külliyyatını ilk dəfə görüb araşdıran, buraya daxil olan şeirlər toplusu-divanı və 

«Təzkireyi-məcalisi-şüərayi-Rum» adlı osmanlı şairləri təzkirəsini 2003-cü ildə «Əxtər» 
nəşriyyatında ön söz və izahlarla nəşr etdirən Cənubi Azərbaycan alimi doktor Hüseyn Mə-
həmmədzadə Sədiq (Hüseyn Düzgün) olmuşdur. Külliyyatın ayrı-ayrı yerlərində rast gəlinən 
məlumatlar əsasında Qəribinin Anadolunun Məntəşə bölgəsində böyüyüb boya-başa çatdı-
ğını, sonradan şiəlik, səfəvilik, qızılbaşlıq ideyalarını qəbul edərək I Şah Təhmasibin 
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dövründə (1524-1576) Azərbaycana gəlib Təbrizdə saraya yaxınlaşdığını, burada şeirləri, 
dini risalələri ilə Səfəvi xanədanına, şiəlik, qızılbaşlıq ideyalarına xidmət etdiyini söyləyə 
bilərik.  

 
Oqtay Əfəndiyev «Azərbaycan Səfəvilər dövləti» adlı kitabında göstərir ki, «1501-ci 

ildə şiəlik Təbrizdə dövlət təriqəti elan olunduğu zaman yeni təriqətin əsaslarını möh-
kəmlətmək barədə məsələ qalxdı və məlum oldu ki, şiə dini təliminə dair bir kitab da yox idi» 
(2, s.56). Cəsarətlə deyə bilərik ki, yeni Səfəvilər dövlətinin ideoloji əsaslarını yaradan, bu 
məsələyə dair Azərbaycan türkcəsində əsərlər yazan ilk alimlərdən biri də Qəribi olmuşdur. 
Onun külliyyatının yeganə əlyazma nüsxəsinə daxil olan əsərləri nəzərdən keçirək: 1) 
Mənaqib – Nəzmlə və səcli, qafiyəli nəsrlə yazılmış bu əsər 12 imamın fəzilətindən bəhs edir; 
2) «Hekayəti-Yuhənna təkzibü məzəmməti-münafiqin və təsdiqi-yəqin-əhli-iman» risaləsi. 
Müəllifin ərəbcədən tərcümə etdiyi, sonunda öz fikirlərini əlavə etdiyi bu əsərdə dinlər və 
məzhəblər müqayisə edilir, islamın və şiəliyin üstünlüyü sübut edilir; 3) 14 məsuma, xüsusi 
olaraq Əliyə və Hüseynə, I Şah Təhmasibə həsr edilmiş qəsidə, tərcibənd və tərkibbəndlər. 
İ.Babacan bu şeirləri Səfəvi dövrü türkcəsinin ilk nümunələrindən hesab edir (3,s.4). «Çahar 
fəsil» adlı nəzm və nəsrlə yazılmış risalədə Qurana və peyğəmblər hədislərinə istinad edən 
müəllif şiə məzhəbinin üstünlüyundən, Həzrət Əlinin vilayət və kəramətlərindən danışır; 5) 
Qəribi divanı; 6) «Təzkireyi-şüərayi-Rum» adlı şairlər təzkirəsi. 

Göründyü kimi, Qəribi əsərləri ilə Səfəvi dövlətinin ideloji təməllərinin yaradılmasına 
xidmət etmişdir. Fikirlərini geniş kütlə arasında yaymaq istəyən və şübhəsiz ki, Səfəvi 
sarayanın sifarişini yerinə yetirən şair əksər əsərlərini Azərbaycan türkcəsində yazmışdır. 
Qəribi külliyyatının 184 vərəqdən ibarət yeganə əlyazması XVI əsrdə Səmərqənd kağızına 
nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür. Üzərindəki qeydlərdən məlum olur ki, nüsxəni 1590-cı ildə 
Muxtar ibn İraqi Maraği köçürmüşdür. Bu qeyd əsərin müəllif tərəfindən yazılmasından xeyli 
sonrakı dövrə aiddir.  

Qəribinin həyatı barədə danışarkən ilk növbədə onu qeyd etmək istərdik ki, onun 
doğulub boya-başa çatdığı Məntəşə bölgəsi, bütövlükdə Şərqi Anadolu şiəlik, qızılbaşlıq 
ideyalarının geniş yayıldığı məkan olmuş, I Şah İsmayılın başçılığı ilə Səfəvilər dövləti 
yaradılarkən Anadolunun bir çox türk oymaqları onun səsinə səs verərək ətrafında toplaş-
mışdır. Qızılbaş poeziyasının bir sıra nümayəndələri burada yetişmişlər. Şair təzkirəsində 
Şahidi Dədənin Məntəşə və Muğla bölgəsindən olduğunu bildirdikdən sonra «Mən də ol 
vilayətdə ikən hələ cəhl aləmində idim, əksər ovqatda nəzərinə varub Məsnəviyi-Mollayi-
Rumdan və nəhv və sərf kitabından dərs oxurdum» yazmışdır. Təzkirəsində müəllif İbrahim 
Gülşəni Bərdəi I Sultan Süleyman tərəfindən ölkəyə dəvət edildikdə İstanbulda olduğunu, 
onun əlini öpdüyünü məlumat verir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Gülşəninin 1528-
1529-cu illərdə İstanbula gəldiyi vaxt Qəribi orada olmuş, Təbrizə 1530-cu illərdə köçmüş-
dür. İ.Babacan ərəb və fars dillərini mükəmməl bilən şairin ömrünün sonuna qədər Təbrizdə 
qalıb burada vəfat etdiyi ehtimal edir (3, s. 6). 

Qəribinin demək olar ki, bütün əsərləri Azərbaycan türkcəsində yazılıb. Onun 
osmanlıca yazdığı «Təzkireyi-məcalisi-şüərayi-Rum» təzkirəsində Azərbaycan türkcəsinin 
güclü təsiri hiss edilir. Təzkirənin dibacəsində Qəribi ayə və hədislərdən sitat gətirdikdən son-
ra Peyğəmbərdən də şeir sadir olduğunu (onun da şeir yazdığını) deyir, Həzrət Əlinin, 
imamların şeirlərindən nümunələr verir, Şah İsmayılı və şairliyini tərifləyərək qəsidəsini, ba-
bası Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin türkcə 2 beytini verir. 54 şair barədə məlumatdan, əsərlərin-
dən nümunələrdən ibarət təzkirədə müəllif şiəliyə, sufiliyə, dərvişliyə, Mövlana Cəlaləddin 
Rumiyə meyl edən şairlərə üstünlük vermişdir. Təzkirənin yazılma səbəbi barədə Qəribi yazır 
ki, ərəb və fars şairləri barədə məlumatlardan ibarət əsərlər olsa da, türk şairlərinə həsr 
edilmiş belə bir toplu yoxdur. Buna görə bir təzkirə tərtib etmək fikrinə düşmüşdür. Burada 
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Mövlanadan nümunə gətirilmiş türkcə şeir misralarına başqa heç bir mənbədə rast gəlmirik. 
Cəlaləddin Ruminin türkcə 2 beyti Peyğəmbərə və Həzrət Əliyə həsr olunubdur: 

 
Olar kim, bəndeyi-xasi-Xudadır, 
Mühibbi-xanədanı-Mustafadır. 
Həqiqət Kəbəsinin qibləgahi, 
İmamü pişnəvamız Mürtəzadır (4, s. 444). 

 
Osmanlı şairi Cəfər Məddah barədə müəllif yazır: «Bir kitab dəvazdəh imam 

əleyhüssəlam üçün tənzim qılmışdır». Safi barədə belə deyilir: «Divanında dəvazdəh imam və 
həzrət İmam Həsən əleyhüssəlam üçün mədh və mərsiyələr yazmışdır». İbrahim Gülşəni 
barədə müəllif yazır ki, I Sultan Süleyman şiə alimi olduğunu bilib onu yanına dəvət etmişdir: 
«Sədayi-səma və səfası padşahi-Rum qulağına yetib «isni-əşəridir» deyə dəvət qılıb xunkara 
gətirdilər». Təzkirənin dili sadədir, bəzi yerləri «Kitabi-Dədə Qorqud» dilini xatırladır. 
Rövşəni barədə oxuyuruq: «Aydın elində, Yaylıca adlı köydən qopmuşdur». 

Qəribinin əsərləri, xüsusilə də divanı onu XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatının, qızılbaş 
şeirinin görkəmli nümayəndəsi kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir. Onun şeirlərinin dili 
Azərbaycan türkcəsidir.  

 Əsərlərində Qəribinin daha çox farsdilli şairlərdən Nizami, Sədi və Hafizdən, türkdilli 
şairlərdən Nəsimi və Xətaidən təsirləndiyini görürük. O, şeirlərində Şah İsmayıl Xətainin, I 
Şah Təhmasibin müqəddəsliyindən danışmış, fəxrlə özünün qızılbaş olduğunu bildirmişdir: 

 
Biz əzəl gün dəsti-qüdrətdən qızılbaş olmuşuz, 
Taci-şahi geymişüz, eşq əhlinə baş olmuşuz... 
Talibi-eşqiz, bizə mürşid yetər bu şahi-eşq 
Çox şükür Allaha kim, şah ilə yoldaş olmuşuz. (4, s.100) 

 
«Şah ilə yoldaş olmuşuz» dedikdə, ehtimal ki, müəllif I Şah Təhmasibin sarayına 

yaxınlaşdığını, onunla həmsöhbət olduğunu nəzərdə tutmuşdur. Özünü Şah İsmayıl Xətainin 
müridi sayan, onun şeirlərinə nəzirə və təxmislər yazan Qəribi Xətainin təsiri altında olduğu 
İmadəddin Nəsimi yaradıcılığından, hürufilərin dünyagörüşündən də xeyli dərəcədə 
bəhrələnmişdir. Nəsimişünas tədqiqatçı Səadət Şıxıyeva Şah İsmayılın hürufilik və Nəsimi ilə 
əlaqəsi barədə yazır: « Xətainin bir sıra şeirləri mahiyyət və təsirlənmə səviyyəsi baxımından 
hürufilik düşüncəsinin ifadəsi xarakterlidir. Başqa sözlə, hürufilik Şah İsmayılın təkcə yaxın 
çevrəsində deyil, Qaraqoyunlu Cahanşahda olduğu kimi, onun təfəkküründə də özünə 
möhkəm yer almışdı... Şah İsmayıl hürufi şeyxləri Fəzlullah və Nəsiminin adlarını 
məhəbbətlə şeirinə gətirirdi. Qeyd etməliyik ki, Xətai digər sufi şəhidlərə, o cümlədən, Həllac 
Mənsura da heyranlığını gizlətmirdi » (5, s. 16). Filologiya elmləri doktoru Əzizağa 
Məmmədov Xətainin Nəsimi yaradıcılığından həm məzmun, həm də forma baxımından 
bəhrələnməsi barədə yazır: «Xətai hər kəsdən çox Nəsimi yaradıcılığından təsirlənmişdir. O, 
bir tərəfdən Nəsimi şeirinin ideya və məzmun xüsusiyyətlərindən, digər tərəfdən 
sənətkarlığından faydalanmış, onun cəsarətli fikirlər söyləmək bacarığını təqdir etmişdir. 
Xətai də bir çox şeirlərində Nəsimi kimi gözəli ilahiləşdirirdi: 
 

Rüxlərin müshəf, nigara, qaşlarım mehrablər, 
Baxdım, ol yüzdən mana fəth oldu yüz min bablər » (6, s. 108). 

 
Qeyd edək ki, Nəsimi şeirlərinin dilindən Xətaiyə keçən bir sıra xüsusiyyətlərə, ənə-

nəviləşməyə başlayan hürufi anlayışlarının, Quranın surə və ayələrinin adlarının çəkilməsinə 
Qəribi şeirlərində də rast gəlirik: 
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Yüzünü əhli-nəzər nuri-yəqirdir dedilər, 
Sünbülün dövrəsini həbli-mətindir dedilər (4, s. 9). 

 
Nəsimi kimi Qəribi də insanın üzündə ilahi müqəddəsliyin əlamətlərini görür: 

 
Yüzündür əhli-eşqin Kəbəsi, ey qibleyi-hacət, 
Rüxündən qeyrə edən səcdəni səhvi-namaz eylər (4, s. 93). 

 
Nəsiminin, Xətainin ardınca Qəribi də məslək aşiqi Həllac Mənsuru əqidəsi uğrunda 

fədakarlıq, mübarizlik rəmzi kimi tərənnüm edir. Sələflərindən örnək alan şair həyat dəftə-
rinin vərəqlərini oxuyub buradakı ilahi rəmzlərin mənasını anlayanların kamil insan olacağına 
inandığını bildirir: 

 
Oxudunsa kitabı masəbəqdən, 
Yürü, cəhd et, səbəq al, hər vərəqdən... 
Nə mənadır bu, gör, ey əhli-tövhid, 
Nə der bir növhədə min dürlü təmcid. 
Bu rəmzi anlayanlar oldu kamil, 
Bəsirət əhli isən olma qafil (4, s. 23). 

 
Qəribinin farsdilli poeziyaya münasibətində də Nəsiminin və Xətainin təsiri görmək 

mümkündür. Əsərlərində Sədi və Hafizin adını hörmətlə çəkən Nəsimi bir qəzəlində Sədi 
Şirazinin onun şeirindən cuşa gəldiyini deyir: 
 

Şurə gəlibən eşq sözünü söylə, Nəsimi, 
Şövqündən anın cuşə gələ Sədiyi-Şiraz (7, s.120). 

 
Qəribinin əsərlərinin Sədi ruhu tərəfindən rəğbətlə qarşılandığından bəhs edən beyti 

Nəsimi misraları ilə səsləşməkdədir: 
 

Bu əbyatı eşidib ruhi-Sədi dedi kim, Allah 
O təbin bağına xak etsin abi-bustanimni (4, s. 145). 

 
Qəribinin elə qəzəlləri vardır ki, onun dolasıyla Mövlana Cəlaləddin Rumi irsi ilə 

yaradıcılıq əlaqəsinin mövcudluğundan danışmağa imkan verir. Nəsimi Mövlana Cəlaləddin 
Ruminin « Divani-Şəms Təbrizi» adlı divanına daxil olan, fars dilində yazılmış «Məst» rədifli 
qəzəlinə Azərbaycan türkcəsində iri həcmli, 34 beytlik, eyni rədifli nəzirə yazmışdır. Nəsimi 
də Mövlana kimi qəzəlində ilahi eşqdən, vəhdət şərabından məst olmaqdan, bütün kainatın 
məstliyindən danışır:  

 
Şöylə məstəm ta qiyamət daxi hüşyar olmazam, 
Çün bəni vəhdət meyindən eylədi dildar məst... 

 
İns məstü cinni məstü cümlə bu vəhşü tüyur, 
Xak məstü bad məstü ab məstü nar məst (8, s. 85). 

 
Xətainin həmin qəzələ yazdığı altı beytlik nəzirəsinin məzmunu eynidir: 

 
Sərxoşi-cami-ələstəm ta əbəd hüşyar məst, 
Məstü layəqəl gəzərmən şəhr içində ar məst (9, s. 27). 
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Qəribinin bu şeirlərə yazdığı altı beytlik nəzirədə Nəsimi təsiri daha çoxdur. Nəsimi 
kimi o da bütün kainatın ilahi eşq şərabından məst olduğundan danışır. Beytlərindən birində 
mülki-cavidanın da məst olduğunu deyən Qəribi, fikrimizcə, hürufiliyin banisi Fəzlullah 
Nəiminin “Cavidannamə” əsərinə işarə edir: 

 
Şərabi-eşq ilə dil məstü can məst, 
Cahan məstü zəmin məstü zaman məst. 
 
Dolubdur aləmə qovğavü şuriş, 
Həme fanivü mülki-cavidan məst. 
 
Qəribi bir nigara oldu heyran, 
Ki, anınçün Kəbə məst, deyri-Muğan məst (4, s. 89). 

 
Bir sıra sənətkarların yaradıcılıq əlaqələrindən danışmağa imkan verən əsərlərdən biri 

də mövzusu Nizami Gəncəvi qəzəlindən gələn Hafiz Şirazinin “Qəm məxor” (“Qəm yemə”) 
rədifli farsca qəzəli və ona Nəsimi tərəfindən yazılmış farsca eynirədifli nəzirədir. Tədqiqatçı 
Qasım Cahani “Nəsiminin sələfləri ilə bəzi yaradıcılıq əlaqələrinə dair” adlı məqaləsində bu 
üç sənətkarın haqqında danışılan bu nikbin ruh aşılayan əsərləri arasındakı əlaqə barədə yazır: 
“Qəm yemə”. Bu nida Nizami qəzəlinin əvvəlində verilmiş, Hafiz şeirinin rədifinə çevril-
mişdir. Lakin həmin şeirlər arasındakı yaxınlıq təkcə bədii ifadə vasitələrinə deyil, məzmuna 
da aiddir. Nizami qəzəlindəki nikbin ruh, səadət müjdəsi verən məğrur nida, insanın fəda-
karlığı və cəsarəti ilə yaradılacaq səadətə inam ruhu Hafiz sənətində də eyni əzəmətlə 
tərənnüm olunmuşdur... Nəsimi şeiri ilə Hafiz qəzəli arasında şəkli uyğunluq deyil, məna 
rabitəsi vardır. Hafiz dünyanı “dəyişən karxana”ya bənzədir, müvəqqəti həyatda qəm yeməyi 
sadəlövhlük hesab edir. Nəsimi də bu şeirində varlığa sələfi kimi dəyişən və keçici baxır, 
“tamaşası beş gün olan”, “həyatı şən keçirməyə çağırır” (10, s.195). 

Qəribinin «Qəm yemə” rədifli yeddi beytlik nəzirə qəzəlində dahi ustadların, xüsusi ilə 
Nəsiminin təsiri görünür. Allahın qəhrini lütf kimi qəbul edib, xoş günlərin gələcəyinə 
inanmağa çağıran Qəribi şeirinin sonunda Səfəvi şahına sidqlə inananların məqsədlərinə 
çatacaqlarını deyir. Burada o, əsl qızılbaş şairi kimi çıxış etmişdir: 

 
Qəhrini lütf anla Allahın, gəl ey can, qəm yemə, 
Vəslə istibdal ola hər gün bu hicran, qəm yemə... 
 
Bir-iki gün dövr əgər keçdisə bər əksi-murad, 
Böylə qalmaz daima əhvali-dövran, qəm yemə. 
Ey Qəribi, sidq ilə şahın eşigin bəkləgil 
Kim, irür məqsudinə dərvişü sultan, qəm yemə (4, s. 137). 

 
Məlumdur ki, Nəsimi Həzrət Əlinin, şiə imamlarının mədhinə şeirlər həsr etmişdir. Bu 

əsərlər içində onun on dörd bənddən ibarət, hər bəndi “La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfiqar” 
(“Əli kimi gənc, Zülfiqar kimi qılınc yoxdur”) misrasıyla bitən mürəbbe-tərcibənd xüsusi yer 
tutur. Hər bənddə Məhəmməd Peyğəmbərin Əli barədə dediyi bu kəlamını təkrar edildiyi 
şeirdə Həzrət Əlinin müqəddəsliyi, Allaha yaxınlığı, islam dini qarşısındakı xidmətləri nəzərə 
çatdırılır: 

Qüdrətindən Haq yaratdı qibleyi-zərrin nigar, 
Qübbənin həm gərdişindən oldu bu leylü nahar, 
Çərxi-gərdunu onun ismiylə döndərdi mədar, 
“La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfiqar”. 
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Əhmədü Mahmudü Qasım çıxdı bər ərşi-məcid, 
Həm Əsədullahı gördü dərgaha olmuş mürid, 
Bər məzid olsun ana bu ismi dövlət, bər məzid, 
“La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfiqar” (8, s.307). 

 
Bu şeir Səfəvilər dövlətində, şiə, hürufi şairlər arasında məşhur olmuş, bir müddət Şah 

İsmayıl Xətainin sarayına yaxın olmuş, Nəsimi ardıcılı, hürufi şair Süruri ona yeddi bənddən 
ibarət nəzirə yazmışdır: 

 
Ey Süruri, padşahi-ləmyəzəldür Mürtəza, 
Aftabi-mətleyi-sübhi-əzəldür Mürtəza, 
Bəlkə zatullah, əgər dersəm, məhəldür Mürtəza, 
“La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfiqar” (11, v. 12b). 

 
Nəsiminin bu şeiri Qəribinin də diqqətini cəlb etmiş, o həmin əsərə dörd bəndlik 

nəzirə yazmışdır. Qəribi də nəzirəsində Həzrət Əlini Adəm, Musa, Əyyub, Süleyman və s. 
peyğəmbərlərlə müqayisə edir, onun üstün cəhətlərindən danışır. Bəndlərdən birində şair 
hürufi ədəbiyyatında, Nəsimi şeirlərində tez-tez işlənən, Quranın “Əlləməl-əsma” ayəsini 
[Əslində Quranın “Bəqərə” surəsindən götürülmüş ayənin (31-ci ayə) əvvəli belədir: “Əlləmə 
Adəmə əl-əsma kulləha” (“Adəmə bütün adları öyrətdi”)] sitat gətirir: 

 
 Əlləməl-əsma ki, Adəmdir səfiyi-kirdigar, 
 Elmü aləm içrə bu ismi ilə buldu iftixar, 
 Zikri-şükri bu idi billah anın leylü nahar, 
 “La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfiqar” (6, s.176). 

 
Qəribi Nəsiminin söz sənətkarlığından, onun dilin imkanlarından, bədii ifadə vasitələ-

rindən istifadə etmək məharətindən öyrənən, bəhrələnən şairdir. Aşağıdakı beytdə Nəsimi 
“can” sözünün çoxmənalılığından (ruh və bədən, insan) bəhrələnir, ondan cinas və təkrir kimi 
istifadə edir, şeirin axıcılığına nail olur: 
 

Can necə tərk eyləsin, ey can, səni, 
Canımızın canısan, ey canımız (8, s.191) 

 
Nəsimi şeirlərinə yaxşı bələd olan, onun əsərlərini örnək götürən Qəribi də qəzəlində 

“can” sözünü məharətlə işlətməyi bacarmışdır: 
 

Canına canlar qoyar, cana, Qəribinin ləbin, 
Gərçi canından neçə üşşaqı bizar eyləmiş (4, s.103). 

 
 Nəticə 

 
Qəribi böyük Azərbaycan şairi Nəsimi yaradıcılığından istər məzmun, istərsə də forma, 

söz sənətkarlığı baxımından bəhrələnmiş şairlərdəndir. O bəzən Nəsimi poeziyasının o cəhət-
lərindən təsirlənmişdir ki, mürşidi hesab etdiyi Şah İsmayıl Xətai həmin cəhətlərə diqqət ye-
tirmişdir. Bir çox hallarda isə Qəribi özü birbaşa Nəsimi irsinə müraciət etmiş, onun yara-
dıcılığından sənətkarlıq nümunəsi kimi bəhrələnmişdir. 
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Паша Керимов 
Влияние Насими на творчество Гариби 
Поэт XVI века Гариби был родом из Восточной Анатолии, района Ментеше. Во 

время правления Сефевидского правителя I Шах Тахмасиба (1524-1576), примерно в 
тридцатые годы XVI столетия он принял Сефевидские, Кызылбашские идеи, шиизм и 
приехал в Табриз, стал приближенным ко двору Сефевидов. Поэт продолжал в своих 
произведениях традиции кызылбашской поэзии, восхвалял святость Сефевидских 
правителей, шиитских имамов. Он является автором дивана-сборника лирических сти-
хов на азербайджанском языке, ряда прозаических произведений, тазкире-антолигии 
стихов турецких поэтов. С недавних пор из Тегеранской Парламентской библиотеки 
была найдена рукопись куллиййата-сборника всех его произведений. 

Гариби был талантливым поэтом, искусно использовал в своих стихах воз-
можности азербайджанского языка. На творчество Гариби повлияли ряд выдающихся 
представителей восточной литературы-Низами Гянджеви, Мовлана Джалаладдин Руми, 
Сади, Хафиз, Насими, Хатаи и др. Гариби написал назиры (подражание) ряду газелей 
Имадеддина Насими. Некоторым из этих газелей писал назире и Шах Исмаил Хатаи.  

Гариби в своих произведениях использовал темы ряда произведений Насими, 
изучал его творческое мастерство. В некоторых своих стихах он под воздействием 
Насими использует хуруфитские термины и выражения. 
Ключевые слова: Насими, Гариби, Хатаи, газель, мураббе 

 
 
Pasha Kerimov 
The influence of Nasimi on the work of Garibi 
The poet of the XVI century Garibi was a native of Eastern Anatolia, the district of 

Mentesh. During the reign of the Safavid ruler I Shah Tahmasib (1524-1576), around the 
thirties of the 16th century, he accepted the Safavid, Kyzylbash ideas, Shiism and came to 
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Tabriz, became close to the Safavid court. The poet continued in his works the traditions of 
the Kyzylbash poetry, praising the sanctity of the Safavid rulers, Shiite imams. He is the 
author of a divan-collection of lyric poems in the Azerbaijani language, a number of prose 
works, a tazkir-antoligy of poems by Turkish poets. Recently, the manuscript of a collection 
of all his works was found from the Tehran Parliamentary Library. 

Garibi was a talented poet, skillfully used in his poems the possibilities of the Azerbaijani 
language. The work of Garibi was influenced by a number of prominent representatives of 
Oriental literature, Nizami Ganjavi, Movlana Jalaladdin Rumi, Sadi, Hafiz, Nasimi, Khatai 
and others. 

Garibi wrote nazira (imitation) to a number of gazelles of Imadeddin Nasimi. Shah Ismail 
Khatai also wrote naziras some of these gazelles. 

Garibi in his works used the themes of a number of works by Nasimi, studied his creative 
skills. In some of his poems, he, under the influence of Nasimi, uses Hurufi terms and exp-
ressions. 

Key words: Nasimi, Qaribi, Khatai, gazel, murabba 
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MƏHƏMMƏD AĞA MÜCTƏHİDZADƏNİN  
HƏYATINDAN SƏHİFƏLƏR 

 
 
Məhəmməd ağa Müctəhidzadə XIX əsrin sonları və XX əsrin birinci yarısında Qarabağ 

ədəbi mühitində yetişən görkəmli ədəbi şəxsiyyətlərdən, xalq içərisində nüfuzu olan 
ziyalılardandır. Onun həyat və yaradıcılığı haqqında əlimizdə müəyyən məlumat olsa da, 
təvəllüd tarixi hələ də mübahisəli qalaraq tam dəqiqləşdirilməmişdir. Tədqiqatçılar tərəfindən 
onun müxtəlif tarixlərdə (1867, 1875) anadan olduğu göstərilir ki, bunların dəqiqləşdirilməsi 
vacibdir. 

Şairin 1995-ci ildə kiril əlifbası ilə nəşr edilmiş “Riyazül-aşiqin” əsərində (1.3) onun 
1867-ci ildə anadan olduğu göstərilir. Bu tarix onun pasportundan götürülmüşdür. Həmin 
sənəd 1943-cü ildə Bakı şəhəri, 3 saylı polis şöbəsi tərəfindən verilmişdir. Əldə belə bir 
sənədin olmasına baxmayaraq tədqiqatçı alim Nəsrəddin Qarayev onun 1867-ci ildə deyil, 
1875-ci ildə anadan olduğunu qeyd edir (2. 156; 3.234). Başqa bir mənbədə, şairi şəxsən 
tanıyan və ona ehtiramla yanaşan Mir Möhsün Nəvvabın təzkirəsində verilən məlumatda da 
şairin təvəllüd tarixi konkret deyil, təxmini olaraq göstərilir. 

 
Açar sözlər: Müctəhidzadə, Riyazül-aşiqin, Qarabağ, Şişə, Xəlil paşa. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Müctəhidzadəyə aid bir neçə 

əlyazma mühafizə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, bunların hamısı avtoqraf nüsxələrdir. 
Onlardan birində, Fr-1644 şifrli əlyazmada şairin tərcümeyi-halı ilə bağlı olduqca maraqlı 
məlumatlar yer alır. Həmin məlumatların öyrənilməsi ədibin həyatı ilə bağlı bilgilər verməklə 
yanaşı, Qarabağ ədəbi mühitinin bəzi naməlum tərəflərinin öyrənilməsi baxımından da 
əhəmiyyətlidir. 

 
Fr-1644 şifrli əlyazmadan Müctəhidzadə özü haqqında yazır: “...nami-namım Məhəm-

məd və ismi-pedərim Mirzə Sədray və təxəllüsüm “Müştəri” və müvəllidü mənşəim Şuşa şə-
həridir ki, haman diyari-minuasaridə tarixi-hicriyənin min iki yüz doxsan.... sənəsində, 
rəbbülmövlud ayının on ikinci günündə ki, ibarət olmuş ola yövmi-mövludi-məsudi-Həzrəti-
Xətmül-ənbiya əleyhitəhiyyə vəssəmavati-sənadən kətmi-ədəmdən aləmi-vücudə qədəm 
qoymuşam”.  

Göründüyü kimi, burada şairin adı, atasının adı, təxəllüsü, doğulduğu yer və həyatının 
müəyyən məqamları haqqında verilən məlumatlarla yanaşı, təvəllüd tarixi də göstərilir. Lakin 
əlyazmada müəllif tərəfindən yol verilmiş cüzi bir qeyri-dəqiqlik sonralar onun təvəllüd 
tarixinin dəqiq müəyyənləşdirilməsinə mane olmuşdur. Burada rəqəmlə deyil, sözlə qeyd olu-
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nan “min iki yüz doxsan...” sözündən sonra növbəti rəqəmi ifadə etmək üçün mənbədə boş 
yer saxlanılmışdır ki, bu da bizdə şairin konkret olaraq 1290-cı ildə doğulması fikrinə qarşı 
şübhə yaradır. Əlimizdə başqa bir fakt, yaxud nümunə olmadığı üçün bu məlumata əsaslana-
raq onun 1290-cı ildən əvvəl deyil, məhz ondan sonra dünyaya gəldiyini qəti şəkildə, söyləyə 
bilərik. Belə olduqda, şairə 1943-cü ildə verilmiş pasportundakı tarixin (1867) düzgünlüyünə 
şübhə yaranır. Öz dəsti-xətti ilə yazdığı bu mənbədəki məlumatı əsas götürdükdə şairin 
təqribən 1871-1873-cü illərdə anadan olduğunu gümanla söyləyə bilərik. 

Balaca Məhəmməd çox erkən – hələ 4 yaşında olarkən hər iki valideynini itirir. O öz 
xatirələrində yetim qadığı həmin illəri belə təsvir edir: “...dörd sinndə ikən... xaliqi-züliqti-
dardan beş günün zərfində əhli-xanəmizi səqirən və kəbirən mərəzi-mütəbəqəyə düçar edərək 
əb və ümməmizi əbədi olaraq əlimizdən alıb əqdi-sürəyyətək bir yerə cəm olmuş külfətin 
silki-cəmiyyətin qıraraq “Bənatül-nəş” kibi hər birimizi bir yanə pərakəndə və əfkəndə 
etdi”(4. 2a)..  

Bu hadisədən sonra qohum-əqrəbaları yetim qalmış uşaqları himayələrinə götürürlər. 
Balaca Məhəmməd də özündən üç yaş böyük qardaşı Yəhya ilə birlikdə Hacı Məhəmməd 
Hüseyn Qaffarzadə adlı qohumlarının qəyyumluğuna verilir. 

Camaatın məsləhəti ilə ailənin böyük oğlu Əbdürrəhman təhsil almaq üçün Təbrizə 
göndərilir. Bir müddət sonra o, qohumlarından xahiş edərək kiçik qardaşı Məhəmmədi Təb-
rizə, öz yanına gətirtdirir. Məhəmməd burada, qardaşının yanında on bir il təhsil alır. Lakin 
illər keçəndən sonra məlum olur ki,Təbrizin havasını götürə bilmir və Şuşaya qayıtmaq 
məcburiyyətində qalır.Təbrizdə olarkən Məhəmməd, ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənir, 
Nizamidən, Sədi və Hafizdən tərcümələr etməyə başlayır. Onun istedadlı bir gənc olması 
tezliklə Şuşa ictimaiyyətinə məlum olur. Məhəmməd Şuşada olarkən təhsilini böyük qardaşı 
Əbdürrəhmanın yanında davam etdirir. Artıq 15 yaşında olarkən cəmiyyətdə baş verən 
hadisələr onu düşündürməyə başlayır. Bu hadisələrin dərinliklərinə nüfuz etdikcə onun əsl 
mahiyyətini anlayır, sevgili vətəninin zəlalət günə düşməsində mühüm rol oynayan kimsələri 
yaxından tanımağa başlayır: “Qərəz, on beş sin ki, insan üçün bəhbuheyi-cavanlıq və əyyami-
eyşü kamrandır, Yusif Züleyxaya, Vamiq Əzraya, Məcnun Leylaya məhəbbət yetirdiyi kimi, 
məni-sərgəştə də vətən namında bir dilbəri-zibaya giriftar oldum. Rahi-eşqində rahi-
mərarətimin səbəbi isə Fironi-zaman, Şəddadi-dövran Nikolay ki, tüğyan etməkdə məşhuri-
cahan olmuşdu, geniş dünyanın altıda bir hissəsi ona darlıq edərək başqa hissələrini də 
udmağa təşəbbüs etdi. Anın bu təşəbbüsü isə mənim sevgili yarımın fəlakətinə mucib oldu” 
(4. 2a). 

Məhəmməd ağa hələ erkən yaşlarında ictimaiyyətin dərin hörmətini qazanmış və müa-
sirlərinə örnək olmuşdur. Onu yaxşı tanıyan, nəslinə, nəcabətinə yaxından bələd olan 
Qarabağın tanınmış ziyalısı Mir Möhsün Nəvvab özünün “Təzkireyi-Nəvvab” əsərində ya-
zırdı: “Cənab Məhəmməd ağa günahları bağışlanan qarabağlı Mirzə Sədray Müctəhidzadənin 
oğludur və o, Şuşada dünyaya gəlmişdir. Ərəbcə, farsca və türkcə savadı var. Xoşsurət, xoş 
xasiyyətli, xoşsimalı və comərd təbiətli bir cavandır. Çox hörmətli cənab Əbdürrəhman ağa 
Saninin qardaşıdır. Müəəzileyh çox millətpərəst, millətpərvər, namuslu, qeyrətli bir şəxsdir. 
Yaxşı (mətin) və məlahətli (abdar) şeirləri sevir, özü də hərdən-hərdən şeir yazır. İndi şeirləri 
dağınıqdır və aşağıdakı şeirlər o cənabın şeirləridir.Təxəllüsü “Müştəri”dir (5.186). 

Əlbəttə, Nəvvabın bu təqdimatından sonra Məhəmməd ağa haqqında fikir söyləmək, 
onu xarakterizə etmək yersiz olardı. Lakin onu da xatırlatmaq lazımdır ki, Məhəmməd ağa 
passiv vətənpərvər olmamış, vətənə olan sevgisini öz əməli işi ilə təsdiq etmiş, onun yolunda 
dəfələrlə həyatını təhlükə qarşısında qoymuşdur. O, bir qrup vətənpərvər insanları öz ətrafına 
toplayaraq xalqının, millətinin rifahı naminə məşəqqətli yollar keçərək kömək üçün qardaş 
türk xalqına müraciət etmiş və əsgəri qüvvələrin Qarabağa gətirilməsində mühüm rol 
oynamışdır. Vətən, xalq naminə çəkdiyi əzab-əziyyətlər şairi sarsıda bilməmişdir. Türkiyəli 
dostları, orada yaşayan bacısı və Türkiyədə böyük nüfuz sahibi olan kürəkəni şairə Türkiyədə 
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qalmağı, orada hər cür qayğıdan uzaq, firavan həyat keçirməyi təklif etsələr də, şair buna razı 
olmur. O, xatirələrində yazır: “Yeznə və həmşirə çox sözlər danışdılar və mənə dedilər ki, 
vətəndən tərki-əlaqə qıl, gəl İstanbulda olan üç-dörd dəst xanəmizdən hansı birin xahiş 
edərsən onun qəbaləsini isminə çevirək. Həqir isə cavabında şəhəri bir xanəyə, xərməni bir 
danəyə, vətən namusun bacı-qardaş, ata-anaya dəyişməkmi olar?–deyə, sözlərinin qarşısına 
bir səddi-mədid çəkdim” (4.23a). 

Qarabağda baş verən hadisələrin, eləcə də çarizmin bu regionda apardığı ikili siyasətin 
mahiyyətini bütün aydınlığı ilə dərk edən Məhəmməd ağa sövqi-təbii olaraq tezliklə təcrübəlı 
bir siyasət adamına çevrilir. Onun böyük qardaşı Əbdürrəhman ağa çar məmurlarının 
nəzarətində olan mütərəqqi ruhlu ziyalılardan biri idi. Buna görə də istər Əbdürrəhman ağa, 
istərsə də onun qardaşı Məhəmməd ağanın hər bir hərəkəti izlənilir və mütəmadi olaraq onlar 
haqqında lazımi yerlərə məlumat çatdılırdı: “...bəzi əhli-fəsad o bədnəhada (vali nəzərdə 
tutulur - R.K.) bəradərim Ağa Əbdürrəhman haqqında nahaq sözlər quraşdırıb söyləmişdilər. 
Mütəsərrifi-məzkur əsassız sözlərə bavər edib də Gəncə vasitəsilə Tiflisə məlumat verir. Fövri 
namestnikin əmri ilə bəradərimi tutmaq üçün bir jandarma korenalı göndərilir. Jandarma isə 
gəlib şəhərin erməni hissəsində vaqe olan Mərdi namın mehmanxanasında mənzil edib bu 
fikrə düşür ki, haman gecə, yaxud sabahı bəradərimi ehzar edib cəddimiz Ağa Əbdürrəhimi 
təhtül-hifz surətdə Tiflisə apardıqları kimi, eyni fikri bəradərim haqqında icra etsinlər” (4.4a). 
Lakin korenalın təsadüfən həmin gecə Şuşanın tanınmış ziyalılarından olan İsgəndər bəy 
Rüstəmbəyovla görüşməsi nəticəsində şairin qardaşı böyük bir fəlakətdən xilas ola bilir. 
İsgəndər bəyin onun ailəsi və özü haqqında söylədiyi xoş sözlər korenalı fikrindən daşındırır 
və hətta üzr istəmək üçün ertəsi gün dustaqxanaya gəlir və Əbdürrəhman haqqında verilən 
danosların əsassız olduğunu söyləyərək, onu azad etdirir. Fürsəti fövtə verməyən korenal 
sonda tam ehtiyatla ona “izhar edir ki, yarım milyon para sizə təfəviz edərik, əgər Qarabağ 
toprağında bir sünnü-şiə davası əmələ gətirsəniz” (4. 4a).  

Əbdürrəhman onun təklifini qəbul etməyərək müəyyən bəhanələrlə canını qurtarsa da 
axıra qədər onların nəzarəti altında yaşadı. Millətlərarası nifaqı qızışdırmaq, günahsız 
insanların qanını tökmək üçün müxtəlif üsullara əl atan çar məmurları tezliklə istədiklərinə 
nail oldular: “Məxfi qalmasın ki, atəşi-şərarət və nari-şeytənət Nəmurudi-əsr tərəfindən 
mənim Xəlilim olaan vətənin xürrəmi ömrümə uruldu isə də, lakin onun naxələf övladı həman 
nari-fəsadı xamuş etməyib də şöləvər olduğu zaman damənəfşan etməkdən geri qalmadılar. 
Sülh tərəfdarları olan övladlar isə qanlı göz yaşı ilə həman atəşi söndürmək istədilərsə də, ona 
müvəffəq ola bilmədilər. Yəni ki, davadan istifadə edib də qana susuzduyan cəlladlar həmin 
nari-fəsadın ətrafü əknafına çıraq başına muzi heyvanlar yığıldığı kimi cəm oldular, su 
bulandırıb balıq dutan ovçular kimi ara qarışdırıb qan tökmək ilə nəfbərdar olmaqlığa 
başladılar”(4. 4b). 

Azğınlaşmış çar məmurları törətdikləri qanlı cinayətlərini ört-basdır etmək üçün ilk 
növbədə onların siyasətinə yaxşı bələd olan insanları aradan götürərək cəmiyyətdən, 
ictimaiyyətdən təcrid etməyi özlərinə başlıca vəzifə hesab edirdilər. Təhlükə Məhəmməd 
ağanın da başının üstünü almışdı. Bunu yaxşı hiss edən şair bir müddət kənarda, ucqar bir 
yerdə yaşamaq qərarına gəlir: “Qərəz, həqir də təhdid olmuşlar cümləsindən olduğu üçün 
1219-cu ilin axırlarında müvəqqəti olaraq əhlü əyalı vətəndə buraxıb, aşiyanəsi dağılmış 
quşlar kibi ətrafi-şəhərdə həyəcan ilə dolaşmağa başladım. Axirüləmr, Hacılar köyü gözəl və 
bibədəl bir mövqe olduğu üçün o yerdə qəfəsə bənzər bir külbə bina qılıb məlul halda vəqt 
keçirməyə məşğul oldum” (4. 4b).  

Lakin Şuşanı bütün varlığı ilə sevən şair onun həsrətinə dözə bilmir və heç bir təqibdən 
qorxmayaraq yenidən oraya qayıdır. Artıq Şuşada başqa bir məmur – “tülkü sifətli korenal 
Qalaşapov” hökmranlıq edirdi. O, “zahirən islahi-mabeyn üçün küllü miqdarda müsəlləh 
qüvvələrlə bəlayi-naghan kimi Şişeyi-pürəndişəyə varid olmuşdu”. Məkrli niyətini tam həyata 
keçirmək üçün “sülhsevər” olan korenal şəhərdəki qüvvələrlə kifayətlənməyib, “tazədən ətraf 
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və əknafda vaqe olan erməni köylərindən yeni qüvvələri şəhərə cəlb etməyə əmr verdi”. 
General bu hərəkətini guya müsəlmanların qəflətən ermənilər üzərinə hücum edəcəkləri ilə 
əsaslandırır. Bu səhnələrin canlı şahidi olan Məhəmməd ağa baş verən olayları ürək qanı ilə 
qələmə alaraq yazır: “İstədiyi qədər qüvvə cəm olduqdan sonra 1906-cı yılın avqust ayının 16 
sənəsində həmin qüvvələrin kənara çəkilməsinə əmr verdi. Çin sahibləri isə təhti-
komandanlarında olan əsakiri, pürçinmisal baği-vətənin ətrafına çəkdi. Top batareyaları 
duman, çən kimi şəhərin başı üstünü kəsdi. Çar ətrafdan* badi-sitəm gülşəni-vətənə əsdi. Sülh 
silaha mübəddəl oldu. Topların ağzından çıxan vəhşətli və dəhşətli bərq və sədalar rədü 
bərqasa gül üzlü qadınların xovflu kökslərini qana döndərib rəngi-rüxsarlarını bərgi-xəzantək 
saraldaraq vücudlarına rəşə saldı. Şarapinlərdən çıxan qurşunlar baharın qara buludlarından 
yağan yağmur və dolular kimi biçarə əhalinin bağ və həyətlərinə tökülməyə başlandı. 
Əsləhələrdən çıxan tüstülər ahü naləyi-yetiman kimi göylərə sarı ucalmağa üz qoydu. 
Biixtiyar cocuqlar, ixtiyar erkək və qadınlar yekdigərin damənindən yapışaraq kəndilərini 
vərteyi-həlakətdən bir sahilə çəkilməgə başladılar” (4. 13b).  

Məhəmməd ağa ürək parçalayan bu səhnələri bir seyrçi kimi deyil, onun iştirakçısı kimi 
təsvir etdiyi üçün oxucuda onun reallığına şübhə yaranmır. Şair məzlum insanların düçar 
olduqları fəlakətləri ürək ağrısı ilə təsvir etdiyi kimi, onun əsl səbəbkarı olan çarı və onun 
qaniçən generallarını nifrətlə damğalayır: “Mahəsəl kəlam, məzlumlar qanına susuzduyan 
korenal məqsudü məramına yetdi. Birinci müharibədə canavartəbiət olan korenal Baranovski 
şəhərdə açdığı insan qəssabxanasında biçarə camaatı qırdırıb, vəzifəsini əda etdi. Başqa 
yerlərdə əkdikləri acı səmərli ədavət toxumlarından istədigi qədər mənim sevgili vətənimin 
bağında əkib, qan ilə suvarıb getdi, bu ümid ilə ki, gələcəkdə əkdigi acı toxumlardan özü və 
amiri olan çar şirin bar yeyəcəkdir” (4. 14b).  

Vətənin, xalqın bu ağır günlərində Məhəmməd ağa əməli fəaliyyətə keçərək özündən 
qat-qat güclü düşmənlə mübarizə meydanına atılır. İlk növbədə etibarlı, vətənpərvər 
insanların axtarışına çıxır. Qısa müddət ərzində istədiyinə nail olaraq gizli təşkilat yaradır: 
“Haman gecənin sabahından başlayıb başqa yoldaşlar aramaq təşəbbüsündə bulunduq. Hər 
vətənpərəstə yanaşıb müxtəsər söz açdıqca bizdən həzər qılıb da qəbulundan imtina etdi. Çox 
cüstcudan sonra bir neçə nəfər qoçəhmədli Əbdül kimilərinə rast gəlib mətləbimizi onlara 
andırdıq. Bizim fikrimizə şərik olmağa söz verdilər. Məşədi Əkbər bəy Zöhrabbəyovun 
xanəsində məxfi surətdə məsləhət və məşvərət etməgə məşğul olduq. Məşvərət zamanı 
sahibxanənin məxdumu Mustafa bəy nam ki, bizim yoldaşlara mənsub idi, söylədi ki, bir ay 
bundan əqdəm Badkubədə idim. Orada Məhəmmədxan Təkinski ilə görüşdükdə bana söylədi 
ki, nə gözəl olardı ki, vətəni təhlükədən xilas etmək üçün bir cəmiyyət təşkil edilmiş olaydı. 
Əgər məsləhət görsəniz ona da məlumat verək. Rüfəqa isə bu əmrə razılıq göstərdilər, fövrən 
ona xəbər verdik. Teleqram vasitəsilə üç günə kimi gəlməsini məlum etdi. Üçüncü gün oldu, 
Məhəmmədxan, Cəmil bəy namında bir türkiyəli və Şamxal Tarqevski familiyada dağıstanlı 
bir gənc zabit ilə bərabər Şişəyə təşrif gətirdilər. Məsləhət və məşvərətdən sonra bu qərara 
gəldik ki, bir neçə şəxsi dəxi bu cəmə daxil edək, haman cəmiyyət bir heyət şəklində Azər-
baycanın təhlükəli olan biladı tərəfindən Türkiyə hökuməti sərkərdələrinin birinin nəzdinə 
getsinlər və ondan imdad tələb etsinlər. Ləhəza, Məhəmməd xanın fövri Badkubəyə qayıtması 
lazım göründü ki, orada inandığı əşxas ilə görüşüb onlara məlumat versin və onlardan Türkiyə 
hökuməti namına bir müraciətnamə alıb göndərsin və kəndisi Badkubədə bəzi mühüm işlər 
üçün qalsın, başqa rüfəqa isə pul tədarükünə düşüb də tezliklə şəhərdən bəhanə ilə çıxsınlar. 
[Onlar] yolların qorxulu olmasını nəzərə alaraq bir neçə qoçaq kimsənələr də üburgahda olan 
köylərdən götürüb Ərəs kənarında vaqe olan Məlikli kəndində cəmləşsinlər. Həqir isə elatdan 
damazdıq yığmaq bəhanəsilə Əziz xanın müqərrəb daruqəsi Bəylər nam ilə bərabər şəhridən 
çıxıb Gorus adlanan bəldəyə tərəf rəvanə olduq. Gorusa getməkdən məqsəd bu idi ki, 

                                                             
* Dörd tərəfdən. 
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Zəngəzurda seym tərəfindən hakim olan və həqirə ilə əyyami-tüfuliyyətdə siğeyi-axut oxudan 
Cəlil bəy Soltanovla görüşüb ma vəqqə əleyhi ona söyləyim, ondan müavinət xahiş edim. 
Müxtəsər, Cəlil bəy ilə görüşdüm, məqsudumuzu ona bəyan qıldım. Cəlil bəy isə xahişim 
müqabilində “səmən və taətən” (baş üstə) deyərək söylədi ki, bir-iki gün burada qalmalısınız. 
Çünki mənim bir az işim var, onu qurtarıb sizinlə bərabərlikdə Ağdama getməliyik. Zira ki, 
şimdi yay münasibəti ilə Zəngəzurun əksər sahibi-nüfuzu orada cəmdir. Onlar ilə göftgu 
etmək lazım gəlir. Qərəz, bir-iki gün Gorusda təvəqqü etdik, sonra müəzzəmileyhlə bərabər 
Avqana getdik. Orada olan əşxasın bəzisi ilə xüsusi görüşüb də onların tərəfindən Türkiyə 
hökuməti namına dəxi bir müraciətnamə tərtib etməgi tələb qılıb durdəst etdilər. Müxtəsər, 
Cəlil bəy Surxay namında kiçik bəradərini bu cəmə yoldaş verdi və kəndisi bizimlə bərabər 
Məlikli kəndinə və oradan İran tayında vaqe olan Alacücə adlanan məhəllə getməgi səlah 
gördü. Bundan ötəri ki, o yerin sahibi olan Qəhrəman xan ilə görüşüb Təbrizə kimi yolları 
təmin etmək lazım gəlirdi. 

Xülasə, səhər tezdən Avqandan Məlikli köyünə rəvanə olduq və sözü bir yerə qoyduq 
ki, yolda kim bizə rast gəlib sual etsə nə yerə gedirsiz, ol vəqt cavab verməliyiz ki, gedirik 
Ərəs kənarına ac əhali üçün Tumanyandan bir neçə xəlvar buğda almağa. 

Qərəz, həman bəhanə ilə yolları tey edib gəldik Məlikli kəndində Behbud bəy namın 
xanəsində mehman olduq. Müşarileyh mətləbdən xəbərdar oldu, kəndisi bu ümrəyə daxil 
edilməsini izhar etdi. Yoldaşlar tərəfindən məülmənəvinə qəbul olundu. Yol üçün para 
tədarükünə düşməsi rüfəqaya aşkar olduqda Cəlil bəy söylədi ki, bu yolun məxarici küllən və 
tərrən mənim və Əziz xanın, Mustafa bəyin, Məhəmməd bəy və Şamxal Tarqovskinin 
öhdəsindədir və kimsəyə burada pul xərc etməyə yol verilmir.”  

Uzun və məşəqqətli səfərin gedişini qələmə alan şairin yazılarından məlum olur ki, səfər 
zamanı həyatları dəfələrlə təhlükə qarşısında qalsa da, onlar inadından dönməmiş, son 
nəticədə məqsədlərinə nail olmuşlar. Türkiyədə Azərbaycandan gəlmiş nümayəndə heyətini 
Xəlil paşa rəğbətlə qarşılayıb onlara ehtiram göstərdi. İlk görüşdən Xəlil paşa ilə Məhəmməd 
ağa arasında səmimi dostluq münasibəti yarandı. Gətirdikləri müraciət məktubu ona təqdim 
olundu və söhbət əsnasında məlum oldu ki, Türk dövləti indiki şəraitdə Azərbaycana kömək 
etmək iqtidarında deyil: “...paşa rüfəqanın bir neçəsini ismən bə ism gecədən bir saat keçmiş 
dövlətxanaya dəvət etdi. ... Bir qədər söhbət keçdi, sonra xəritə hazır oldu. Qafqaza getmək 
məsələsi müzakirə edilməyə başlandı. ... həqir cəsarət edib ərz qıldım ki, inşallah, səfər nə 
vaxt olacaqdır? Paşa isə: - Hala Qafqaza gəlmək üçün böyük bir qüvvə lazımdır – dedi. O 
qüvvə də şimdi mövcud deyil. ... bahara kimi vaxt lazımdır ki, o vaxtdan istifadə edib bir 
böyük qüvvə təşkil qılıb oraya göndərək. O vaxta kimi siz də bir neçə zabit ilə bərabər 
Qafqaza getməlisiniz ki, onlar oradan bəzi məlumat toplayıb buraya göndərsinlər. Və əlavə bu 
iş əgər məndən və yoldaşım şu alman komandanından asılı olmuş olsaydı hər aniyə tamam 
qüvvəni bu gün Bağdad cəbhəsindən çəkib, Qafqaza göndərərdik. Lakin bu iş asılıdır İstanbul 
və Berlindən” (4. 71a).  

Məhəmməd ağa və yoldaşları yeddi ay yarımdan sonra İzzət və Müzəffər adlı iki türk 
zabiti və bir neçə nəfər əsgərlə Azərbaycana qayıtdırlar. Bu zabitlərin əsas vəzifəsi yerlərdə 
ümumi vəziyyəti öyrənib mərkəzə - Xəlil paşa və digər dövlət adamlarına çatdırmaq idi. 
İctimaiyyət arasında böyük nüfuzu olan Məhəmməd ağa zabitlərin vacib şəxslərlə görüşləri-
nin əsas təşkilatçısı idi. Bununla yanaşı, o həm də Qarabağda baş verən hadisələri nəzarətdə 
saxlayaraq yerli azərbaycanlı əhalinin qaçıb dağılmasının qarşısını alır, onların təhlükəsiz-
liyinin təmin olunması üçün yuxarı təşkilatlarla sıx əlaqə saxlayırdı. Onun təşkilatçılıq qa-
biliyyətini yaxşı bilən Xəlil paşa əsarətdən çıxıb Azərbaycana gələrkən Məhəmməd ağa ilə 
görüşərək onu da özü ilə Zəngəzura aparır, onunla birlikdə “Həkəri və Bərgüşad adlanan 
çayların ətrafında vaqe olan köyləri bir-bir” gəzib, tezliklə üç min nəfərə yaxın qoşun düzəl-
dirlər. Xəlil paşa Bakıya dəvət olunarkən, eləcə də Əsgəran, Şuşa, Xan kəndinə yürüş edərkən 
Məhəmməd ağa yaxın dost və məsləhətçi kimi həmişə onun yanında olmuşdur: “Səməd Paşa 
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və Əliağa Şıxlinski böyük bir qüvvə ilə Badkubədən gəldilər, Xəlil paşa ilə məən məsləhət 
edib də müharibə meydanı açdılar. Düşmənə qələbə çalındı və Əsgəran alındı. Düşmənlər 
həzimətə üz qoydu. Tamam qüvvə Şişəyə tərəf yürüş etməyə başladı. Həqir isə paşa ilə 
bərabər haman ordu içərisində məhsur olan Qalaya üz qoydum. Axşama bir neçə saat qalmış 
qoşun ilə Xan kəndinə varid oldum”(4. 88a).  

 Müctəhidzadənin şərti olaraq “Səfərnamə”, yaxud “Yol qeydləri” adlandırdığımız 94 
vərəqdən ibarət olan əlyazma burada sona çatır. Bizə məlum olmayan hansı səbəbdənsə şair 
Qarabağda, eləcə də onun ətrafında baş verən sonrakı hadisələri qələmə almır. Əlyazmanın 
4a, 10a, 14b, 24a, 52a, 87b, 88a səhifələrində müxtəlif fotoşəkillər verilmiş, lakin onların 
əksəriyyətinin yalnız yeri qalmışdır. Bu şəkillərin şairin ailə üzvlərinə, yaxınları, qohum və 
dostlarına aid olması şübhə doğurmur. Aydın nəstəliq xətti ilə yazılmış bu əlyazmanın bəzi 
səhifələri cırılıb düşmüş, bəzən isə cümlə, eləcə də mövzu tamamlanmamış, fikir aydın izah 
olunmamışdır. Hiss olunur ki, müəllif əlyazma üzərində redaktə işi aparmamış və 
ümumiyyətlə, bir daha bu mövzuya qayıtmamışdır. Lakin göstərilən bu qüsurlarla yanaşı, 
əlyazmada həmin dövrdə baş verən hadisələrin real şəkildə əks olunduğunu nəzərə alaraq onu 
etimadlı mənbə hesab etmək olar. 

 Araşdırmalar göstərir ki, Məhəmməd ağa ən çətin anlarda belə Şuşani tərk etməmiş və 
ömrünün əksər hissəsini bu şəhərdə keçirmişdir. Şairin həyatına yaxından bələd olan Mirzə 
Xosrov Axundovun yazdığına görə Məhəmməd ağanin Şuşanin Dəmirçilər məhləsində 
yerləşən ikimərtbəli, on otaqdan ibarət olan mənzili hər zaman dostlarinin üzünə açıq olmuş, 
“...bəzən şairlər onun evinə cəm olub müxtəlif bədii söhbətlər edər və şeir deyərlərmiş”(6. 25-
26).  

Müctəhidzadəni hal-hazırda həyatda olan oğlu Hafizin ailələri haqqında verdiyi 
məlumata görə, atası iki dəfə evlənmişdir. Onun birinci həyat yoldaşının adı Humay xanım 
olmuş və ondan iki oğlan (Hüseyn və Məhəmməd), üç qız (Sürəyya, Xavər və Məryəm) 
övladı dünyaya gəlmişdir. Humay xanımın vəfatından sonra o ikinci dəfə evlənmişdir. 
Təsadüfən ikinci xanımın da adı Humay olmuşdur. Nədənsə, Məhəmməd ağa ona öz adı ilə 
deyil, Sultan deyə müraciət edərmiş. İkinci izdivacdan onun üç oğlu (Səid, Təhsin, Hafiz) və 
iki qız övladı (Zərifə və Nailə) dünyaya gəlmişdir. Hazırda şairin on övladından sağ qalanı 
yalnız Hafizdir.  

 
 Nəticə 
 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Məhəmməd ağa uzun müddət Bakıda 

müəllimlik etmiş və 1945-ci ildə xüsusi göndərişlə Ağdama gəlmişdir. Şair ömrünün axırına 
qədər orada yaşamış və 1958-ci ildə vəfat etmişdir. Həyatının əksər hissəsini vətəninin 
azadlığı uğrunda gərgin mübarizəyə həsr edən Məhəmməd ağa sovet rejiminin sərt, təhlükəli 
və amansız qaydalarından ehtiyat edərək siyasi mübarizədən uzaqlaşdı və ömrünün qalan 
hissəsini müəllim, açıq fikirli din xadimi kimi yaşadı. Bu gün “... namuslu, qeyrətli, xalqını 
sevən bir şəxs” olan Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin təkcə ədəbi irsinin deyil, müasir gənc-
liyə örnək ola biləcək mübarizə dolu şərəfli həyat yolunun ətraflı şəkildə öyrənilməsi və 
qədirbilən xalqına çatdırılması da vacib məsələlərdən biridir.  
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Керимов Рагуб 
О жизни и творчестве Мухаммед аги Муджтахидзаде 
Талантливый азербайджанский поэт конца XIX-первой половины XX вв. 

Мухаммед ага Мирза Седрай оглу Муджтахидзаде прожил долгую, интересную жизнь. 
Автор статьи на основе ранее неизученных первоисточников исследует литературное 
наследие поэта, говорит о его героической деятельности как защитника родины от 
захватчиков в начале XX века. 

В статье всесторонне изучаются поэтические произведения Мухаммед аги, его 
положение в общественной жизни. Автор приходит к заключению, что Мухаммед ага 
Муджтахидзаде пишущий свой стихи под псевдонимом «Мюштари» был истинным 
патриотом своей родины. Именно под его непосредственным руководством в тяжелые 
дни для народа от имени азербайджанцев была послана в Турцию делегация для 
получения помощи. В предоставлении от имени азербайджанского народа турецкому 
государству обращения М. Муджтахидзаде принимал непостредственные участвие.  

Ключевые слова: Муджтахидзаде, Риязул-ашигин, Карабах, Шуша, Халиль Паша 
 

Karimov Raqub 
On the life and work of Muhammed Aga Mujtahidzadeh 
A talented Azerbaijani poet of the late XIX-first half of the XX centuries. Muhammed 

aga Mirza Sedrai oglu Mujtahidzadeh lived a long, interesting life. The author of the article, 
on the basis of previously unexplored primary sources, explores the literary heritage of the 
poet, talks about his heroic activity as a defender of the motherland against invaders in the 
early 20th century.  

The article comprehensively studies the poetic works of Muhammed Aga, his position in 
public life. The author comes to the conclusion that Muhammed aga Mujtahidzadeh, who 
writes his poems under the pseudonym "Myushtari" was the true patriot of his homeland. It 
was under his direct leadership that a delegation was sent to Turkey on behalf of the 
Azerbaijanis on difficult days for the people. M.Mujtahidzadeh accepted direct participation 
in providing the Turkish state on behalf of the Azerbaijani people to the Turkish state. 

Key words: Mujtahidzadeh, Riyazul-ashiq, Garabag, Shusha, Khalil Pasha  
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İRFAN ƏDƏBİYYATINDA KAMİL İNSAN KONSEPSİYASI 
(Fəridəddin Əttar yaradıcılığı əsasında) 

 
 
İrfani məzmunlu əsərləri digər əsərlərdən fərqləndirən xarakterik cəhət onlarda kamil 

insan konsepsiyasının əsas götürülməsidir. Yəni bu əsərlərdə insan həqiqi kamilliyə çatmaq 
üçün Allahın yolunda addımlamalı, müxtəlif mərhələ və məqamları keçdikdən sonra yarada-
nına qovuşmalıdır. Əttarın “Məntüqüt-teyr” əsərinə əsasən Allaha qovuşmaq üçün salik yed-
di eşq vadisini keçməli, özünü bu dünyanın bağlılıqlarında tam qırlmalıdır ki, məqsədinə çata 
bilsin. İrfan ədəbiyyatı belə misallarla çox zəngindir və bu məqalədə onların bəzisinə 
toxunulmuşdur.  

 
Açar sözlər: irfan ədəbiyyatı, kamil insan, əsər, ruh 
 
Giriş 
 
Əttarın irfani mənzumələrinin təhlilinə keçməzdən qabaq bir məsələni xüsusilə qeyd 

etmək lazımdır ki, belə məzmunda yazılan əsərlər daha çox mənəviyyat aləmi ilə bağlı olan 
əsərlərdir. Yəni istər Sənayi Qəznəvi, istər Fəridəddin Əttar, istərsə də Cəlaləddin Rumini 
birləşdirən ümdə cəhət onların əsərlərində maddi aləmin yox, mənəvi aləmin xüsusiy-
yətlərinin təcəssümüdür.  

 
  عطار روح بود و سنایی دو چشم او

 . ما از پی سنایی و عطار آمدیم
Əttar ruh idi və Sənayi onun iki gözü, 
Biz Sənayi və Əttarın ardınca gəlmişik. 

 
Yəni bu məzmunlu əsərlərin ruhlar aləmi ilə bağlı olduğunu unutmaq olmaz. Biz 

insanlar hər bir şeyin maddi varlıqlar şəklində təzahür etməsinə öyrəşmişik. Çünki insanın 
xilqəti elə yaradılmışdır ki, gözü ilə gördüyünə inanır. Əlbəttə, hiss üzvləri insanın ağlının 
inkişafına təsir göstərən amillərdir. Amma Əttarın “Müsibətnamə” əsərində gördüyümüz kimi 
bunlar insanı kamilləşdirməyə kifayət etmir. Yəni insanın kamilləşməsi üçün başqa vasitələr 
də vardır. Quran maddə şəklində bizim gözlərimiz önündə olsa da, onun içindəkilər tamamilə 
başqa bir aləmə məxsusdur. Bunu qeyd etmək istəyirik ki, Quran insanlara başqa bir aləmdən 
nazil olmuşdur. Nə üçün başqa bir aləm deyirik? Çünki Quranı nazil edən, onu Peyğəmbərə 
çatdıran varlıq insanın hiss üzvlərindən üstündür. Deməli, əgər Quran başqa aləmdən 
gəlmişsə, onda insanın cismi yox, ruhu da başqa bir aləmdən bu dünyaya göndərilmişdir. 
Başqa sözlə desək, Quran insanın cismi üçün deyil, onun ruhu üçün nazil olmuşdur. Sənayi, 
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Əttar, Mövlana başqa aləmdən bu dünyaya gələn insanı tanımağa çalışmış, onun haradan 
gəlməsi, niyə gəlməsi, hara gedəcəyi məsələlərini öz irfani məzmunlu əsərlərində araşdırmağa 
çalışmışlar. Buna görə də, onlar insan haqqında mövcud olan düşüncələrini öz ölməz 
əsərlərində bəyan etmişlər. Bu məqalədə kamil insan konsepsiyası Əttarın “Məntiqüt-teyr”, 
“İlahinamə” və “Müsibətnamə” əsərləri əsasında araşdırılmışdır. Əlbəttə, kamil insan 
haqqında irəli sürülən konsepsiyanı bir məqalədə vermək qeyri-mümkündür. Amma Əttarın 
yaradıcılığı baxımından bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək istəyirik. Adını çəkdiyimiz 
əsərlərin hər birinin çox gözəl və dərin bir ideyası vardır. Xüsusilə, Əttarın fikrincə, insan 
kamilləşməli və öz əslini tanımalıdır. Bəs insanın əsası nədir? Fəridəddin Əttarın üç əsərini 
mütaliə etdikdən sonra belə qənaətə gəldik ki, onun fikrincə, insanın ruhu yüksəlməli və 
sonda yenə ruha çatmalıdır.  

Fəridəddin Əttarın əsərlərini araşdırarkən qarşılaşdığımız maraqlı faktlardan biri onun 
əsərlərinin sanki bir dairəni xatırlatması olmuşdur. Yəni əsərlərin süjet xətti hansı nöqtədə 
başlayırsa, həmin nöqtədə də sona çatır. Amma fərq bundan ibarətdir ki, qayıdış nöqtəsində 
salik həqiqətə çatmış vəziyyətdə olur. Belə ki, onun üç əsəri “Məntiqüt-teyr”, “İlahinamə” və 
“Müsibətnamə” əsərinin süjet xəttindəki eynilik diqqətimizi cəlb etmişdir.  

Bu əsərlər arasında müqayisə apardıqdan sonra qətiyyətlə deyə bilərik ki, Əttarın 
fikrincə insan ruhunun kamilləşməsi onun Cəbrayıla qovuşmasındadır. “Məntiqüt-teyr”də quş 
yola düşür, sonda Cəbrayıla çatır. “Müsibətnamə”də fikir Cəbrayıla yaxınlaşır sonda ruha 
çatır. “İlahinamə”də ruh atadır və o, ruhun kamilləşməsi üçün yolları göstərir. Yenə də 
məqsəd kamilliyə çatmaqdır. Bəlkə də buna görədir ki, Mövlana Əttar haqqında şeir deyəndə 
onu ruh adlandırır.  

“İlahinamə” əsərini oxuyanda məlum olur ki, Əttar insan fikrini iki hissəyə bölür. 
Onlardan biri zikr nəticəsində yaranan fikirdir. Digəri isə təxəyyül və ağıl əsasında yaranan 
fikirdir. Həqiqət yolçusu olan salik zikr əsasında yaranmış fikrdə addımlamalıdır. Bu fikir 
qeyb aləmindən qaynaqlanır. Amma təxəyyülə və ağıla əsaslanan fikirlər danışıq əsasında 
formalaşır. Hətta sonrakı beytdə ağıl əsasında fikir irəli sürənləri kəskin şəkildə kafir 
adlandırır. Ariflər isə öz fikirlərini qəlblərində yaradırlar. Deməli, burada beyində olan ağıl, 
qəlbdə olan zikrdən aşağıdır. Kimin fikri beyində yox, qəlbdə yaranarsa, hər iki dünyanın 
sirlərindən agah ola bilər. Bu da insanın kamilliyə çatması yoludur.  

Əttarın hər üç əsərində ana xətti təşkil edən konsepsiyası budur ki, insanı Allaha çat-
dıran yeganə vasitə onun ruhudur. İnsan bunu dərk etdikdən sonra, öz varlığının mahiyyətini 
anladıqdan sonra yola düşməli və bu yolun çətinliklərinə qatlaşmalıdır ki, sonda məqsədinə 
çatsın. Amma məqsədinə çatdıqdan sonra insan əslində öz əzəmətini dərk edir. Yəni ona bu 
əzəməti verən ruhudur. Əslində bütün səmavi dinlərin məqsədi də budur ki, insan öz əzəmə-
tini dərk etsin. Sənayi, Əttar, Mövlana kimi dahi şairlər də bu konsepsiyadan çıxış edərək çox 
dərin irfani əsərlər qələmə almışlar.  

Əttar kamala tərəf hərəkətdə olan ruhun keçdiyi yolları 5, 6 və 7 sayda qeyd etmişdir. 
“Müsibətnamə”də beş vadini keçir, “İlahinamə”də 6 oğul, “Məntiqüt-teyr”də yeddi eşq vadisi 
vardır.  

Amma “Müsibətnamə” qərarsız və vurğun yolçunun dastanıdır ki, pirin yardımı ilə öz 
varlığından daha üstün həqiqətin axtarışındadır. O öz səfərinə mələkut aləmindən başlayır, 
mələklərdən hər birinin yanına gedib onların xüsusiyyətlərini sadalayır və onlardan həqiqətə 
çatmaq üçün bələdçilik etmələrini istəyir. Amma onlar bu yolda öz zəiflik və bacarıq-
sızlıqlarını bəyan edirlər. Salik yorğun və təşnə halda təbiət ünsürləri – dağ, yer, göy və s.-nin 
yanına gedir və nəhayət peyğəmbərlərin pak və nurani aləminə yol tapır. Peyğəmbərlərdən hər 
biri özünün üstün xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, onu kamil insan Həzrət Məhəmmədə (s) tərəf 
yönəldirlər. O, Adəmi (ə) bəndəlik, Nuhu (ə) dərd və müsibət, İbrahimi (ə) dostluq və təslim, 
Davudu (ə) ixlas, Musanı (ə) eşq, İsanı (ə) paklıq, kərəm və lütf məqamında görür. Salik 
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Məhəmmədə (s) çatanda onu fəqr məqamında tapır ki, bütün peyğəmbərlərin xüsusiyyətləri 
onda cəmlənmişdir.  

 “Məntiqüt-teyr”də vadilərin sayı yeddidir: tələb, eşq, mərifət, istiqna, tövhid, heyrət, 
fəqr və və fəna.  

 
 پسر ھر یک ترا صاحب قرانیست کھ اندر فن خود ھر یک جھانیست

 یکی نفسست و در محسوس جایش یکی شیطان و در موھوم رایش
  معقوالت گویدیکی عقلست و   یکی علمست و معلومات جوید

  یکی فقرست و معدومات خواھد  .یکی توحید و کل یک ذات خواھد
  چو این ھر شش بفرمان راه یابند  )29 ,5(حضور جاودان آنگاه یابند 

 
 

Sənin hər bir oğlun müzəffər padşahdır 
Hər biri öz fənnində bir cahandır 
Biri nəfsdir və hisslərdədir yeri 
Biri şeytandır və xəyaldadır rəyi 
Biri ağıldır və ağıllı sözlər deyər 
Biri elmdir və məlumat axtarar 
Biri fəqrdir və yoxluq istəyər 
Bir tövhiddir və bütöv bir zat istəyər.  
Bunların altısı da fərmana yol tapsalar 
Əbədi hüzuru onda taparlar.  

 
Əttar da öz əsərlərində həqiqət axtarışında olan bir insanın simasını yaratmışdır ki, 

həqiqəti tapmaq üçün süluk yolunun bütün çətin mərhələlərini qət edir, əzəliyyət Qafının 
zirvəsində öz varlığını pərvanə təkin həqiqət Simurğunun eşq atəşində məhv edir. Əttarın 
“Məntiqüt-teyr”də rəmzlərdən istifadə etməsi onun poeziyasına xüsusi gözəllik bəxş etmişdir.  

O özünün “İlahinamə”, “Məntiqüt-teyr” və “Müsibətnamə” əsərlərində şəriət, təriqət və 
həqiqət arasında qırılmaz bir bağlılıq yaradır. “İlahinamə”dəki qəhrəmanı İlahi xəlifə məqamı 
ilə tanış edir. O, nəfslə mübarizə, şeytana qalib gəlmək, əqli və əməli kamala çatmaq mərhələ-
lərini keçib Peyğəmbərin (s) iftixarı olan fəqr məqamına nail olmalıdır. “Məntiqüt-teyr”də sa-
lik yeddi eşq vadisi – tələb, eşq, mərifət, istiqna, tövhid, fəna və fəqr vadiləri ilə tanış olmalı-
dır. Əttar “Məntüqüt-teyr”də təriqət tablosunu öz kəlam fırçası ilə ən gözəl şəkildə yaratmış-
dır. 

 

  چون گذشتی ھفت وادی، درگھ است   گفت ما را ھفت وادی در ره است 
  وادی عشق است از آن پس، بی کنار    ھست وادی طلب آغاز کار

  پس چھارم وادی استغنا صفت   م وادی است آن معرفتپس سی
   ھست پنجم وادی توحید پاک   ھست پنجم وادی توحید پاک
  (8)بعد از این روی روش نبود تو را   ھفتمین وادی فقر است و فنا

 
Dedi: Bizim yolda yeddi vadimiz var 
Yeddi vadini keçdikdən sonra saray var 
İşin əvvəlində tələb vadisi var 
Ondan sonra ucsuz-bucaqsız eşq vadisidir. 
Onun üçüncü vadisi mərifətdir 
Dördüncü vadisi isə istiqnadır. 
Beşinci vadi pak tövhiddir 
Altıncı vadi ağır heyrətdir 
Yeddinci vadi fəqr və fənadır 
Bundan sonra sənin yolun qalmadı. 
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“Müsibətnamə”də insanın dərki mərhələlərinə işarə olunmuş, “Məntiqüt-teyr”də salikin 
batinində baş verən dəyişikliklərdən, “İlahinamə”də ruhu kamilləşmədən saxlayan cəhətlərdən 
istifadə olunmuşdur. Deməli, bu dairədə insanın idrakı, getdiyi yol və onu kamilləşmədən 
saxlayan səbəblər göstərilməlidir.  

Əttarın fikrincə kamilləşmə yolları bunlardır: ruh fikirlə kamilləşə bilər, ruh daxildə baş 
verən dəyişikliklə kamilləşə bilər, bir də ruh mübarizə ilə kamilləşə bilər.  

Əttarın əsərlərində irəli sürdüyü digər məsələ insana öz nöqsanlarını göstərməsidir. İstər 
“Məntiqüt-teyr”də, istər “İlahinamə”də, istərsə də “Müsibətnmaə”də insanları həqiqət 
axtarışından saxlayan maneələr göstərilmişdir. Məsələn, “Məntiqüt-teyr” əsərində hər bir quş 
insanların malik olduğu pis xislətlərlə tanıtdırılır. Həmin quşlar bülbül, tutuquşu, tovuz, 
ördək, kəklik, humay, qırğı, danquşu, bayquş, alacəhrədir. Bu quşların hər biri bir bəhanə ilə 
səfərə çıxmaqdan çəkinirlər. Əslində isə Əttar göstərmək istəyir ki, insanları nələr həqiqətdən 
saxlayır. Həmin manelər bunlardır: bülbül gözəllik aşiqi, tutuquşu əbədi həyat, tovuz behişt 
eşqi, ördək zahiri paklıq, kəklik ləl-cəvahirat vurğunu, humay nüfuz və iqtidar, qırğı bir qarın 
çörəyə görə qüdrətlər qarşısında əyilən, danquşu kədər, hüzn, bayquş dünya xarabalığında 
xəzinə axtaranlar, alacəhrə insanın zəif olduğunu təbliğ edənlərin nümunəsidir. Deməli, 
gözəllik, ədəbi həyat, behişt eşqi, zahiri paklıq, ləl-cəvahirat, nüfuz və iqtidar, yaltaqlıq, 
kədər, xəzinə axtarışı və insanı zəif saymaq insanın özünü tanımasına və həqiqət axtarışına 
mane olur.  

Fəridəddin Əttar şanapipiyin dili ilə bunların hamısına çox məntiqli cavab verir və 
onların bu bağlılıqlardan qırılıb haqqa doğru hərəkətini istəyir. Məsələn, bülbül gülün eşqini 
hər şeydən üstün tutur. Çünki gül gözəllik rəmzidir. Amma şanapipik ona deyir ki, gülün 
müvəqqəti gözəlliyi səni ədəbi gözəllikdən saxlayır. Gül gözəl olsa da, ömrü çox qısadır.  

Tutuquşu o qədər elmə aludə olur ki, son anda məlumdan (Allahdan) qalır. Şanapipik 
isə deyir ki, elm alimi məluma qovuşdurmalıdır. Amma alim elmə o qədər bağlanır ki, əsas 
hədəf olan məlum yaddan çıxır.  

Bəzi insanlar behiştə getmək məqsədilə ibadət yolunu seçirlər. Onlar o qədər ibadətlə 
məşğul olurlar ki, haqqın görüşündən belə məhrum olurlar. Ona görə də belə insanları nəfsinə 
tabe olanlar adlandırır.  

Bir sözlə, Əttar insanlarda olan bütün mənfi xüsusiyyətləri bu bir neçə beytdə təsvir edir 
və onlardan xilas olmanın yollarını da göstərir.  

Yaxud “İlahinamə” əsərini oxuyanda yenə də insan ruhunda hakim olan mənfi xüsu-
siyyətlərlə tanış olururq. Böyük oğlan pərilər şahının qızını, ikinci oğlan sehr və cadu, üçüncü 
oğlan came-cəm, dördüncü oğlan dirlik suyu, beşinci oğlan Süleymanın üzüyü, altıncı oğlan 
kimyaya yiyələnmək istəyir. Onlardan hər biri öz səviyyələrində ataları ilə söhbət edirlər və 
atalarının dediklərinə diqqətlə qulaq asırlar. Atanın sözləri ilə desək, pərilər şahının qızına 
vurulmaq nəfspərəstlik, came-cəm istəmək hər şeylə maraqlanmaqdan, sehr və cadu istəklərin 
əsirinə çevrilməyin, dirlik suyuna ürək bağlamaq arzuların uzunluğu və dünya həyatına 
eşqdən, Süleymanın üzüyünü istəmək qüdrət sahibi olmaq, kimyanı mənimsəmək istəyi isə 
hərislikdən irəli gəlir. Atanın dediklərindən məlum olur ki, bütün bunlar dünyaya bağlılıqdan 
irəli gələn istəklərdir. Əttarın qəhrəmanı isə heç də bu istəklərlə dünyaya bağlanmamalı və 
azad quş kimi pərvaz etməlidir.  

“Müsibətnamə” əsərində insanın tək varlıq olmmamsı, digər varlıqlarla ünsiyyəti haq-
qında yazılmışdır. İnsan 40 məqalədə sadalanan varlıqların hər birindən haqqa çatmaq üçün 
kömək istəsə də, sonda ona kömək edən özünün ruhu olur. Deməli, insanın ruhunda o qədər 
əzəmət vardır ki, cədvəldə göstərilənlərin hamısını özündə yerləşdirə bilər.  

Hər üç süjet xəttində oxşarlıqlar vardır. Birinci insanın ruhu ilə başlayır, insan ruhunu 
həqiqətdən saxlayan maneələr göstərilir, bunların qurtulmağın yolları təqdim olunur (“Mən-
tiqüt-teyr”də yeddi eşq vadisi, “Müsibətnamə”də beş vadi, “İlahinamə”də ata ilə birlikdə altı 
oğlul), sonda insan yenidən öz ruhuna qayıdır.  
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 “Məntiqüt-teyr”, “İlahinamə” və “Müsibətnamə” əsərlərinin süjeti ilə tanış olduq. 
“Məntiqüt-teyr”də ruh quşu olan salik həqiqət quşu olan Cəbrayıla çatır. “Müsibətnamə”də 
ruh fikri Cəbrayılla başlayıb sonda yenə ruha çatır. Bu əsərlərin əsas məqsədi nədir? Məqsəd 
insanın ruhunun kamilləşməsidir. Bu əsərlərin üçündə də ruh əsas qəhrəmandır. Amma bu ruh 
müxtəlif şəkillərdə təzahür etmişdir. Məsələn, “Məntiqüt-teyr” əsərində ruh quş, “İlahina-
mə”də ata, “Müsibətnamə”də fikirdir. Əsas məsələ ruhun müxtəlif təzahürlər şəklində 
verilməsi deyil, əksinə mühüm olan budur ki, hər üç əsərin süjeti ruhla başlayır və ruhda bitir.  

Ümumiyyətlə, dinin də, elmin də sübuta yetirdiyinə əsasən insan iki hissədən ruhdan və 
cismdən ibarətdir. İrfani məzmunlu əsərləri digər əsərlərdən fərqləndirən başlıca cəhət onlarda 
cərəyan edən hadisələrin maddə aləmi ilə deyil, mənəviyyat aləmi ilə bağlılığından irəli gəlir. 
Əttarın qəhrəmanı quş, ata və fikir sonda yenə ruha çatır. Məsələn, “Məntiqüt-teyr” əsərində 
Şanapipiyin dəvəti ilə həqiqəti görmək ümidi ilə səfərə çıxan quşlar özlərinin həqiqət 
olduğunu anlayırlar. Amma bu həqiqəti dərk etmək üçün müxtəlif məşəqqətlər, əziyyətlərə 
dözmək lazımdır. Bu əsərdə quşlar Simurğa gəlib çatırlar. Simurğ Cəbrayılın yerində 
işlənmişdir. Cəbrayıl varlığın feyzi, insanla Allah arasında hidayət vasitəsidir. “Məntiqüt-
teyr” əsərində quşlar yeddi eşq vadisini keçdikdən sonra Simurğun sarayına çatırlar. Onların 
öz varlıqlarının həqiqətini Simurğda müşahidə etmələrinin səbəbi ondadır ki, bütün varlıqlar 
bu mələk vasitəsilə yaranmışlar, ona qovuşub ona birləşdikdən sonra kamala çatırlar. Buradan 
belə nəticə çıxara bilərik ki, bütün ruhlar müqəddəs ruha tərəf yüksəlirlər. Əsərdə təsvir 
olunan on üç quş ruhu göstərir. Cəbrayıl insanları zülmətdən çıxarır, Şeytan isə insanları 
zülmətə tərəf aparır. İnsan Cəbrayıla çatmaq istəsə kamilləşər, şeytanı tutsa, zəlalətə düşər. 
Deməli, insanın ruhu ya yüksəlir, ya da enir. Yüksəldikcə Allaha yaxınlaşır, endikcə Allahdan 
uzaqlaşr. Eyni zamanda ruh yüksəldikcə qüdrətlənir. İnsan Cəbrayıla yüksəlmək istədikdə 
onun cismi ruhun idarəsində olur, uzaqlaşdıqca zəifləyir və cism ruhun üzərində qələbə 
qazanır. Ruh əbədi olduğuna görə məhv olmur, cism isə fani olduğuna görə aradan gedir. 
Ruhun əbədiliyinə ən adi misal insanları həqiqətə yönəltmək üçün yazılan əsərlərdir. Cismin 
hökmranlıq etdiyi ruh cismlə birləşdiyi üçün mövcud deyil və cismlə birgə ölür. Allah 
mələklərə Adəmə səcdə edin deyəndə cismin tabeliyinə olan ruha malik insanı nəzərdə 
tutmurdu. Çünki Şeytan Adəmi də aldatmışdır. Yaşadığımız dünya ruhu yüksəldən və 
alçaldan insanlar arasında mübarizə meydanıdır. Buradan belə nətcə ala bilərik ki, insanların 
ruhunu məhv edən cismlər nə qədər çox olsa, dünyanın sonu olacaq. Amma mələyə qədər 
yüksələn insanlar nicat tapacaqlar. Onda belə bir sual yaranır ki, əgər belədirsə, onda yüz 
iyirmi dörd min peyğəmbər niyə insanlara nazil olmuşdur? Əgər mələklər insanlara nazil ola 
bilərsə, niyə məhz seçilmiş insanlara nazil olurdular? Elə olmazdımı ki, hər bir insana 
ayrılıqda nazil olardılar? Deməli, Allah bununla göstərmək istəyir ki, Cəbrayıl ancaq 
Peyğəmbərlərə nazil ola bilər. Salik Cəbrayıla gedən yolu seçərsə, onda onun məqamı da 
peyğəmbərlər məqamında olar. Əsas məsələ kimin kimə yaxınlaşması deyil, əsas məsələ 
alınan nəticədir. Yəni sonda kamil insan da Peyğəmbər kimi Allahın vəhy mələyi ilə birləşə 
bilir. Əttarın təfəkkür tərzinə əsasən insanlar Cəbrayılı görmək istəyirlərsə, onda yeddi eşq 
vadisini keçməlidirlər. Şeytanla isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Çünki Şeytan daim 
pusqudadır ki, insanları həqiqət yolundan azdırsın. Burada sufilərin seçdiyi yol, onların əsas 
məqsədi bəlli olur. Əgər insan Allaha çatmaq istəyirsə, əvvəl Onun Peyğəmbərinə iman 
gətirməli, sonra mələyə qədər yüksəlməlidir. Başqa sözlə desək, Peyğəmbərə üz tutmaq elə 
mələklə yaxınlaşmaq deməkdir. Çünki Allahın kəlamı Peyğəmbərə mələk vasitəsilə 
çatdırılıbdır. Deməli, salikin seçdiyi yol çox ağır və məşəqqətlidir. Çünki Şeytan bilavasitə 
insana təsir edə bilər. Burada başqa bir sual da meydana gələ bilər? Quranda Allah mələklərə 
insana səcdə etməyi buyurur. Əgər mələklər insana səcdə edirsə, onda Cəbrayıl da insana 
səcdə etməlidir. İnsan ruhunu təmizlədikcə, yeddi eşq vadisini keçdikdən sonra öz ruhunun 
necə paklaşdığını görür. İnsan mələyə qədər yüksəlir. Amma saliklərin məqsədi mələk yox, 
Allah idi. Mələklərə insana səcdə olunmasını onu göstərir ki, insan mələkdən üstün varlıqdır. 
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Yəni insanda elə imkanlar vardır ki, bundan da yüksəyə qalxa bilərlər. Bu da ariflərin 
əsərlərində nəzərdə tutulan həmin kamil insandır.  

Fəridəddin Əttarın əsərlərində yaratdığı kamil insan obrazı aşağıdakı xüsusiyyətlərə 
malikdir: 

Əttar gah rəmz dili ilə kamil insanın varlığının zərurətini bəyan edir, gah da aşkar 
şəkildə onu təqdim edərək deyir: 

 
 محمد مقتدای ھر دو عالم محمد مھتدای آل آدم

 محمد آفتاب آفرینش  ی چشم بینشمھ افالک یعن
  چراغ معرفت شمع نبوت  )9(سراج امت و منھاج امت 

 
Hər iki aləmin müqtədası Məhəmməd, 
Ali-Adəmin mühtədası Məhəmməd.  
Məhəmməd yaranışın günəşi, 
Fələkləri ayı, yəni görən gözü. 
Nübubbət şamının mərifət çıxrağı, 
Ümmətin çırağı, ümmətin yolu. 

 
Əttarın əsərlərində kamil insan həm nəzəri, həm də əməli irfan baxımından araşdırıla 

bilər. O nəzəri irfan baxımından kamil insanı haqqın aynası bilir ki, onun varlığındakı hər bir 
gözəllik o mütləq camalın əksidir. Onun qəlbi dünyanı göstərən cam və ilahi sirlərin təcəlla 
yeridir.  

 
 عزیزا ھر دو عالم سایھ تست بھشت و دوزخ از پیرایھ تست

 تویی از روی ذات آیینھ شاه )9(شھ از روی صفاتی آیھ تست 
 

Ey əziz, hər iki aləm sənin kölgəndir 
Behişt və cəhənnəm sənin zinətindəndir 
Sənsən zatın üzündən şahın aynası 
Şahın sifətləri sənin nişanən 

 
O, aləmin qütbüdür ki, hər bir şey onun orbitində fırlanır və hətta fələklərin fırlanması 

da onun ehtiramına görədir. Dünyanın əsas qütbü Həzrət Məhəmməddir (s) və Kəbə onun 
vasitəsilə Beytullah xalatını əyninə geyinmişdir. Ondan sonra Əlini (ə) dünyanın göbəyi olan 
Kəbədə doğulduğuna görə aləmin və Ali-Yasinin qütbü bilir.  

 
 قطب اصل او بود پیدا و نھان سر از آن بر کرد از ناف جھان

 او چون قلب آل یاسین آمدست قلب قرآن یا و سین زین آمد ست
  قرآن قلب پر قرآن اوست قلب   )9. (وال من وااله اندر شان است

 
Onun əslinin qütbü aşkar və gizlin idi 
Dünyanın göbəyindən baş qaldırdı 
O Ali-Yasinin qəlbi kimi gəlmişdir 
Quranın qəlbi, Ya və sin ondan gəlmişdir 
Quranın qəlbi onun Quranla dolu qəlbidir 
Mənim Alım və onun Alı şəndədir 

 
Əttarın kamil insanı məstlik və ayıqlıq, fəna və bəqa, küfr və iman halları arasında qalan 

kəsdir. Onun “Divanı”nın xüsusən qəzəllər hissəsində təzadlı hallarla rastlaşırıqsa, bu ona 
görədir ki, o kamili bir məqam və halın bəndində görmür, əksinə, kamillik bəzən “özsüzlük”, 
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bəzən “özlülük” halındadır. Bu zaman nə məstlik ona üstün gələ bilir, nə də huşyarlıq. Bu 
onun kamalının nişanəsinə çevrilir.  

 
  زمانی کل شده در قدس و پاکی

  زمانی آمده در قید خاکی
  گھی بیخود، گھی باخود و حالش

 )9(کھ تا ھم زین بود ھم زان کمالش 
 

Bir zaman küll müqəddəs və paklıqda olmuş,  
Bir zaman torpağın qeydində gəlmiş 
Gah özsüz, gah özlü və halı 
Həm bundan, həm ondan idi kamalı 

 
Kamil insanın digər xüsusiyyəti elmi-lədünnidir. “Məntiqüt-teyr”də quşların rəhbərli-

yini öhdəsinə götürən şanapipik Allahın ismi-əzəminə malikdir ki, Rəhman və Rəhim isminin 
bütün xüsusiyyətlərini əhatə edir. Şanapipik buna görə də qeybin sirlərindən xəbərdardır. 
Şanapipiyin dimdiyində bismillahın olması kamil insanın elmi-lədünnisi üçün bir rəmzdir.  

Əttar birliyi qəbul etməsə də, haqqda istiqraq ya fənaya inanır.  
 

 اینجا حلول کفر بود اتحاد ھم لیکن وحدتست لیک بھ تکرار آمده
 یک صانعست و صنع ھزاران بیش جملھ ز نقد علم نمودار آمده

  این را مثال ھست بھ عینھ یک آفتاب  )9(کز عکس او در کون پرانوار آمده 
 

Burda hülul küfr idi, ittihad da 
Vəhdətdir, lakin təkrarla gəlmiş 
Bir yaradandır, minlərlə yaranmışdan artıq 
Hamısı elmin təhlilində zahir olmuş 
Bunun misalı eyni günəşdir 
Onun əksindən nurlarla dolu gəlmiş 

 
Allah-Təalanın xüsusiyyətlərindən biri Onun naməhdud əzəmətindən qaynaqlanan 

nişansızlığıdır ki, vəsfə sığmır. Onun bu xüsusiyyəti yaranış aləmində seçdiyində təcəlla edir.  
 

  ز کنھ ذات او کس را نشان نیست 
 )9(کھ ھر چیزی کھ گویی اینست آن نیست 

 
Onun zatının əslindən kimsədə nişan yox 
Hər nəyi ki, deyirsən budur, o deyil.  

 
Kamil insanın əlamətsizliyi iki baxımdan məna kəsb edir. Biri bəşəri xüsusiyyətlərin 

inkarı nəticəsində onda yaranmışdır, digəri isə onun qürbətdə olub tanınmaması baxımından-
dır.  

 
  سالک راه تو بی نام و نشان اولیتر 

 )9. (در ره عشق تو با نام و نشان نتوان دید
 

Sənin yolunun saliki daha əvvəl adsız və nişansızdır, 
Sənin eşqinin yolunda adla və nişanla görmək olmaz.  

 
Buna görə də, Əttar kamilləri gizli xəzinələr və iki aləm sədəfinin mirvarisi sayır: 
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  گنجھای مخفی اند این طایفھ 
  الجرم در گلخن و ویرانھ اند

  ک صدف دان ھر دو عالم ی
 . وین گروه در میان آن صدف دردانھ اند

Bu tayfa gizli xəzinələrdir 
Çarəsiz qazanxana və viranədədirlər 
Hər iki aləmi bir sədəf bil 
Bu qrup o sədəfin arasında dürdanədir.  

 
Əttar əməli irfanda da kamala çatmaq üçün öz düzgün baxışlarını bəyan etmiş, gözəl 

əxlaq, səxavət, şücaət, Allah dərgahında yalvarış və digər dəyərləri maraqlı hekayələrdə 
göstərmişdir.  

O, şəriətə bağlılığın zərurəti, nəfslə mübarizə, ilahi əxlaqı kəsb etmək, inkişaf və başqa 
məsələləri qeyd etmişdir. Əttar saliki nəfsini təmizləmək üçün aclığa, danışmamağa, inzivaya, 
ölümün xatırlanmasına dəvət edir. Əttar kamal yolunun maneələri ilə mübarizədə salikin ən 
mühüm vəzifəsini pirin tapılmasında və ona təslimində görür. O “Məntiqüt-teyr”də məcazi 
eşq körpüsündə dayanmağı, dünyaya hərisliyi, ibadətdə riyakarlığı, paklıq və kəramət 
iddiasını kamal yolunun maneələri kimi sadalayır. Bütün maneələrin kökü salikin özünün 
nəfsindədir ki, onlarla mübarizə aparmalıdır. Əttarın kamil insanı səbr və mərdanəliklə tələb, 
eşq, mərifət, istiqna, tövhid, heyrət, fəqr və fəna vadilərini arxada qoyub sonda özünü 
tanımağa nail olan, talib və mətlubun vəhdətini dərk edən kəsdir.  

 
Nəticə 
 
Dediklərimizdən belə nəticə ala bilərik ki, Əttarın hər üç əsərində insan ruhunun 

kamilləşmə məsələsi ortaya qoyulmuşdur. Əttar və onun kimi onlarla mütəfəkkir şairin bir 
fikri vardır. Bütün insanların ruhu vardır. Bu ruh kamilləşməli və öz həqiqətini tanımalıdır. 
Kamilliyə çatmaq üçün yollar da müəyyən olunmuşdur. İnsan ruhu kamilləşdikdən, bu 
dünyanın zəncirlərindən xilas olduqdan sonra müqəddəs ruha yüksəlir.  
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Айгюн Ализаде  
Концепция «совершенного человека» в литературе ирфана 
Основной характерной чертой произведений ирфана, отличающей её от других 

произведений, является, лежащая в её основе, концепция «совершенного человека». То 
есть, в этих произведениях человек для достижения истинного совершенства, должен 
двигаться по пути, предначертанному Аллахом и, пройдя различные этапы и макамы 
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(духовные стоянки), соединиться с Творцом. Согласно произведению «Мантик ат-
тайр» Аттара, салик (путник, следующий пути тасаввуфа) должен пройти семь долин 
любви, совершенно освободиться от привязанностей этого мира, для того, чтобы дос-
тичь своей цели. Литература ирфана весьма богата такими примерами и в настоящей 
статье мы затронули некоторые из них. 

Ключевые слова: литература ирфана, совершенный человек, произведение, душа. 
 

 
Aygun Alizade  
The experienced man conception in the wisdom literature 
The characteristic feature with experienced man conception differentiates the works of 

wisdom content from other works. That`s way, according to these works a person have to 
strive in the way of God to reach real perfection, after passing through various stages and 
moments, he should be able to reach the Creator. According to the Farid-al-Din Attar’s 
"Mantiq al-Teyr", every lover have to pass seven levels to reach the Creator. Wisdom 
literature is so rich in such examples and this paper covers all of them.  

Key words: wisdom literature, experienced man, work, the spirit 
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CÜMHURİYYƏT DÖVRÜ ƏDƏBİYYATINDA 

MİLLİ OYANIŞIN TƏRƏNNÜMÜ 
 
 

AXC-nin qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər, gördüyü böyük işlər milli zəmində 
köklü dəyişikliklərə – orta əsr Azərbaycanını müasir dünyaya qovuşdurmağa hesablanmışdı. 
Azərbaycan türkcəsinin dövlət dili elan olunması, milli mətbuatın genişlənməsi, Bakı Dövlət 
Universitetinin təsis edilməsi, Azərbaycan Dövlət Teatrının, müxtəlif cəmiyyət və birliklərin 
yaranması və s. AXC-nin səmərəli fəaliyyətinin əsaslı strateji məqsədlərə hesablanmasından 
xəbər verirdi. Bütün bunlar isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbiyyatda mövzu 
və məzmunca yeni əsərlərin meydana gəlməsinə, istiqlal ideyası ətrafında fərqli cərəyan və 
üslubların yaranmasına, tənqidçi və maarifçi realizmlə bərabər, romantizmin vüsət götür-
məsinə səbəb olmuşdu. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqı elə bir dövlət quruluşuna 
nail oldu ki, nəinki Şərq üçün, hətta Qərbin özü üçün belə bu bir möcüzə hesab oluna bilərdi. 
Tiflis şəhərində müstəqil dövlət olduğunu bəyan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tezliklə 
Gəncə şəhərinə köçdü və qədim Gəncə cümhuriyyətin ilk paytaxtı kimi adını tarixə yazdı. 
Azərbaycan ədəbi tənqidi və ədəbiyyatşünaslığı da Cümhuriyyət dövründə böyük inkişaf yolu 
keçib. Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini, incəsənətini, tarixini, etnoqrafiyasını təbliğ 
etmək məqsədilə məqalələr, kitablar yazır, onları Avropa ölkələrində çap etdirmişlər. 

 
Açar sözlər: cümhuriyyət dövrü, poeziya, milli oyanış, istiqlal mücadiləsi, vətənpər-

vərlik, milli ruh, milli ideologiya. 
 
Giriş 
 
Dünyada gedən yeniləşmə prosesində olduqca geri qalmış, I Dünya müharibəsində 

uduzaraq ölkə daxilində siyasi və iqtisadi fiaskoya uğramış, beynəlxalq aləmdə “xalqlar 
həbsxanası” kimi bədnam ad qazanmış Çar imperiyasının dağılması adıçəkilən məkanda milli 
–azadlıq hərəkatlarına elə bir təkan verdi ki, nəinki Rusiyanın imperiyapərəst qüvvələri, hətta 
bütövlükdə beynəlxalq irtica onun qarşısını almaqda aciz qalaraq kənara çəkilməli oldu. 
İslam-şərq kontekstindən milli kimliyin dərkinə qədər böyük tarixi yol keçmiş, milli istiqlal 
məfkurəsinə yiyələnmiş Azərbaycan ziyalıları da yaranmış bu tarixi ºəraitdən istifadə edərək 
millətin iddia və iradəsini ortaya qoydular.  

 
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqı elə bir dövlət quruluşuna nail oldu ki, nəinki 

Şərq üçün, hətta Qərbin özü üçün belə bu bir möcüzə hesab oluna bilərdi. Tiflis şəhərində 
müstəqil dövlət olduğunu bəyan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tezliklə Gəncə 
şəhərinə köçdü və qədim Gəncə cümhuriyyətin ilk paytaxtı kimi adını tarixə yazdı. AXC 
yalnız sentyabrın 17-də, Bakı erməni-daşnak qüvvələrindən azad edildikdən sonra bugünkü 
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paytaxta köçə bildi. Cümhuriyyət qurucularının adı xalqa çox-çox əvvəldən bəlli idi. 
Müstəqillik elan olunandan 1918-ci il iyunun 18-nə kimi parlament rolunu hələ həmin ilin 
mayın 27-də yaradılmış və Məmmədəmin Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi Müvəqqəti Milli Şura 
icra etmişdi. 1918-ci il dekabrın 7-də çağırılmış ilk parlamentin sədri Ə.M.Topçubaşov, 
müavini H.B.Ağayev və katibi Rəhim Vəkilov seçildilər. Onun əsas heyətini keçmiş Milli 
Şuranın 44 üzvü, parlamentə keçmiş milli komitələrin xətti ilə şəhər və qəzalardan 36 
müsəlman deputat təşkil edirdi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millətin genetik yaddaşına, etnik-kulturoloji dəyər-
lərinə, milli-mənəvi amalına uyğun olaraq qədim dövlətçilik ənənələrini bərpa etməklə bə-
rabər, demokratik, hüquqi prinsipləri, ən başlıcası xalq hakimiyyəti anlayışını bütün məzmunu 
ilə ölkə həyatına gətirməklə sənət və ədəbiyyatı istiqlal məfkurəsi və ideyasını bəyan etməyə 
səfərbər etdi. 1917-1918-ci illərdə ədəbiyyat qaranlıqlara ilk işıq salan məşəl, millətin sevinc 
və həyəcanının ifadəçisi olmuşdu. Məmməd Əmin Rəsulzadə “Çağdaş Azərbaycan ədəbiy-
yatı” adlı məqaləsində yazırdı: “Ədəbiyyat bu həyəcana tərcüman olur, milli istiqlal günlərinə 
yaxınlaşmanın şövqi və sevinci içində yaşayır, böyük ümidini bütün həssaslığı ilə ifadə 
edirdi” (5, s.54). M.Ə.Rəsulzadə məqalənin davamında “soyuq Sibirin uzaq tundralarında, 
sovet cəlladlarının vəhşi işgəncələrinə davam gətirməyərək vətən mücahidlərinin bəxtinə əcəl 
camını içmiş şair Əliyusifin” qeyd edilən günlərdəki ədəbi fəaliyyətini xatırladaraq onun 
aşağıdakı misralarını nümunə olaraq vermişdir.  

 
Dedilər k, öksüz Şərqin xəzan görmüş bağında, 
Yeni başdan qızılgüllər, yasəmənlər açacaq. 
Bu qaranlıq gecələrin issiz, tutqun çağında 
Almaz yıldız doğacaq da, ufka yıldız saçacaq.  
Dedilər ki, Azərbaycan türklərinin elində 
Əski atəş yenə başdan alovlanmış, coşmuşdur. 
Əvvət, əvət bir gün Şərqə Kəbə olan bu ölkə  
Yenə olnu təqdis ilə ziyarətgah edəcək.  

 
AXC-nin qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər, gördüyü böyük işlər milli zəmində 

köklü dəyişikliklərə – orta əsr Azərbaycanını müasir dünyaya qovuşdurmağa hesablanmışdı. 
Azərbaycan türkcəsinin dövlət dili elan olunması, milli mətbuatın genişlənməsi, Bakı Dövlət 
Universitetinin təsis edilməsi, Azərbaycan Dövlət Teatrının, müxtəlif cəmiyyət və birliklərin 
yaranması və s. AXC-nin səmərəli fəaliyyətinin əsaslı strateji məqsədlərə hesablanmasından 
xəbər verirdi. Bütün bunlar isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbiyyatda mövzu 
və məzmunca yeni əsərlərin meydana gəlməsinə, istiqlal ideyası ətrafında fərqli cərəyan və 
üslubların yaranmasına, tənqidçi və maarifçi realizmlə bərabər, romantizmin vüsət 
götürməsinə səbəb olmuşdu. O dövrün mövzularına baxaq: Müstəqil Azərbaycanın üçrəngli 
bayrağının mədhi, milli dövlətə sevgi, Azərbaycan torpaqlarının erməni qəsbkarlarından 
müdafiəsi və azad edilməsi, müstəqilliyin taleyi ilə bağlı narahatlıq və bir çox digər taleyüklü 
məsələlər. “İntibah düşüncəsi Xalq Cümhuriyyəti dövründə: ədəbiyyat, dil, mədəniyyət 
quruculuğu” adlı məqaləsində Yaşar Qarayev haqlı olaraq bu dövrü ədəbiyyatın zirvə dövrü 
adlandırırdı: “Hələ islama qədər neçə yüz il tarixi olan, islamla özünü yenidən dərk edən və 
XIX əsrin Qərb-Şərq məcrasında təzə mərhələyə yüksələn Azərbaycan ədəbiyyatında üç 
əvvəlki ədəbi dövrdən sonra onların hər üçünü özündə cəmləyən yekun dövrü (XX yüz il) 
gəlir və özünün zirvə məqamına – müstəqil Azərbaycan dövləti illərinə çatır-1918-1920-ci 
illərdə” (4, s.155). Cümhuriyyət illərində nəsr və dramaturgiya ilə müqayisədə poeziya daha 
böyük uğur qazanmışdı (3, s.11). Həyatda baş verən hər bir dəyişikliyi operativ şəkildə və 
böyük coşqu ilə obrazlaşdıran lirik poeziya sürətlə yayılmaq imkanından istifadə edərək milli 
istiqlalı ürəklərə və məfkurələrə hopdurmağa çalışırdı. Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, 
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Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Ümgülsüm Sadıqzadə, Əli Yusif və başqaları bu 
dövrdə poeziyanı istiqlal ideyasının daşıyıcısına çevirərək xalqı bu ilahi nemətin keşiyində 
durmağa səsləyirdilər. Ümumiyyətlə, tədqiqatçılar tərəfindən Cümhuriyyət dövrü poeziyası 
mövzu və problematika baxımında aşağıdakı kimi ümumiləşdirilmişdir: “1. Cümhuriyyət, 
istiqlal, müstəqillik və bu atributlardan doğan təəssüratların inikası: 2. Milli düşüncədən uzaq, 
mövzu və problem etibarilə səsləşməyən poetik parçalar” (7). 

AXC dövrünün istedadlı şairlərindən biri də Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, 
M.Ə.Rəsulzadənin qohumu, ən başlıcası isə səsini bolşevik hökumətinin belə batıra bilmədiyi 
Umgülsüm xanım Sadıqzadə olmuşdur. 1900-cu ildə Bakı ətrafında doğulan U.Sadıqzadə 14 
yaşından “Açıq söz”, “Birlik”, “İqbal”, “Yeni iqbal”, “İstiqlal”, “Azərbaycan”, “Ədəbiyyat”, 
“Şərq qadını” kimi mətbu orqanlarda çıxış etməyə başlamış, publisistik və poetik nümunə-
lərini nəşr etdirmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini böyük coşqu ilə qarşılayan Um-
gülsüm Sadıqzadənin “Əsgər anasına”, “Çəkil, dəf ol”, “Bir mayıs günündə”, “Dərdli 
nəğmə”, “Yurdumuzun qəhrəmanlığına”, “Yolunu bəklərdim” şeirlərində azadlığını, 
müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan xalqına, onun yenicə qurduğu azad, müstəqil dövlətinə 
məhəbbət, Vətənin sabahı üçün narahatlıq, xalqına çətin anında köməyə gələn, onu düşmən 
caynağından qurtarmağa çalışan Türk ordusuna sevgi, istiqlaldan doğan qürur hissi öz əksini 
tapmışdır. U.Sadıqzadənin AXC-nin süqutundan sonrakı yaradıcılığında isə bu süqutun 
səbəbləri, xalqın başına gətirilən müsibətlər, tarixi ədalətsizliklər geniş yer almışdır. 
Umgülsüm rus işğalına qarşı səsini ilk yüksəldən, bayrağımızın endirilməsindən ilk fəryad 
qoparan şairlərdən biri olmuşdur. Onun “Hicran” və “Bayrağım enərkən” şeirləri Azərbaycan 
ədəbiyyatında bolşevik işğalına qarşı yazılmış ilk cəsarətli əsərlərdəndir. Şair “Bayrağım 
enərkən” şeirində üç rəngli bayrağın enməsini millətinin ocağının sönməsi kimi mənalandır-
mışdır: 

 
Yazıq səni Bayrağım, 
 endirdilər, öyləmi? 
Səni yıxıb devirən o zəhərli ruzigar, 
O haqq yeyən haqsızlar, 
 vəhşilər, tanrısızlar 
Yanar ocağımı da 
 söndürdülər, öyləmi? 
Bir röyamı oldu o gördüklərim həpsi? 
Bağlandımı üzümə türk elinin qapısı?”  

 
Lakin dərin hüzn, dərd-kədər, mənəvi ağrılar ifadə edən bu misralar şairdə pessimizm 

yaratmırdı, o inanırdı ki, günün birində millətin qəlbində yenidən atəş parlayacaq, o bayraq 
yenidən yüksələcək: 

 
...Ey buzlu şimaldan qopan rüzgar!  
Toxunma qəlbimə, atəşi parlar, 

 
Bu mövzudakı başqa bir şeirində də müəyyən tərəddüdlər olsa da azadlıq arzusu, 

istiqlal ehtirası şübhələrə qalib gəlir:  
 

Günəşim bir daha doğmayacaqmı? 
Vəhşi qaranlığı boğmayacaqmı? 
Kölgələri şəfəq qovmayacaqmı? 
Sordum, ümidini qırma dedilər. 
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1937-ci ildə həbs edilən şair yalnız 1945-ci ildə azadlığa qovuşa bilmişdir. Səkkiz illik 
əzablı həbsxana illərində yazdığı məktublar 2015-ci ildə “Sənət.az” saytı tərəfindən nəşr 
edilmişdir. Sonuncu Bakı xanı Hüseynqulu xanın nəslindən olan Ə.Abid ilk məktəb təhsilini 
anası Reyhan xanımdan, millətçiliyi isə qardaşı Əlabbas Müznibdən öyrənmişdi. Ə.Müznibin 
naşiri və redaktoru olduğu "Dirilik", "Babayi-Əmir" jurnallarında çalışan Ə.Abidin Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti qurulanda 20 yaşında idi. Bu dövrdə o, vətənpərvərlik şeirləri yazır, 
istiqlalı və Şərqin ilk demokratik dövlətini tərənnüm edirdi. Lakin onun ən kəskin şeirləri 
Milli Demokratik Cümhuriyyət bolşevik ordusu tərəfindən işğal edilərkən və ondan sonrakı 
dövrlərdə yazılmış, şair repressiyalara, təqib və həbslərə qarşı qəti etirazını bildirmişdir. 
Tədqiqatçıların bütün iddialarına baxmayaraq, heç bir mənbədə Gültəkinin Əmin Abidlə eyni 
şəxs olduğuna heç yerdə rast gəlinmir (2). Tədqiqatçı Əli Şamil bunu aşağıdakı kimi izah et-
mişdir: "M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə, Ə.Cəfəroğlu Əmin Abidi sovet irticasından qo-
runmaq üçün Gültəkinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirə biləcək bir işarəyə belə yer qoy-
mayıblar. Buna görə də Azərbaycanda Əmin Abidin Gültəkin olduğunu bilməyiblər. Ə.Abid 
irticadan qorunmaq üçün işə girərkən doldurduğu anket və yazdığı tərcümeyi-halda da 
Gültəkin imzası ilə şeirlər yazdığını və "Yeni Kafkasiya" ilə əməkdaşlıq etdiyini, Qəzvində, 
Ərzurumda olduğunu gizlədib" (1, s. 8). 

Poeziyada Hüseyn Cavid, Əli Şövqi Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, 
Davud Ağamirzadə və başqa sənətkarlarımız Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrün 
ümumi mənzərəsini verdiyi kimi, nəsrdə də bu illər Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhimbəy 
Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Abdulla Şaiq, Seyid Hüseyn, Tağı Şahbazi kimi 
tanınmış ədiblərin qələmi ilə əks etdirilmişdir. Hekayələrində qadın azadlığı, cəhalət, feodal 
əsarəti (“Konsulun arvadı” “Xanın təsbehi”, “Qəssab”) problemlərinə toxunan Cəlil Məm-
mədquluzadə “Zırrama” hekayəsində mənfi əxlaqi keyfiyyətləri, milli mənliyin itirilməsini, 
kütbeyinlərin azadlığa etirazını sərt şəkildə tənqid edirdi. Ə.Haqverdiyevin “Mirzə Səfər”, 
Seyid Hüseynin “Həzin bir xatirə”, “İsmailliyə” hekayələri dövrün real mənzərəsini verir, 
istiqlalı başa düşməyənləri, milli təəssübdən uzaq, öz xırda maraqları ilə yaşayanları istehza 
hədəfinə çevirirdi. Seyid Hüseyn “İsmailliyə” hekayəsində Azərbaycanı metafora etmiş, bütün 
ruhu və qəlbi ilə bağlı olduğu doğma yurdun obrazını yaratdığını bildirirlər. Bütün 
zamanlarda öz fəallığı ilə seçilən Abdulla Şaiqin “Əsrimizin qəhrəmanları” romanında birinci 
dünya müharibəsi, çar Rusiyasının tənəzzülü, Oktyabr inqilabı və s. hadisələrə toxunulmuş, 
həmin dövrlərdə milli istiqlal ideyasının gənc nəslin şüurunda möhkəmlənməsi, mübarizəyə 
hazırlıq və s. tarixi faktlar yazıçı təxəyyülündən keçirilərək bədii məzmun qazanmışdır. Onu 
da qeyd edək ki, romanının bir hissəsini Cümhuriyyət dövründə qələmə alındığı üçün həmin 
dövrdə cərəyan edən hadisələr də diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Yazıçı Ağababa Yusifzadənin 
“Sınan qanad” romanında xalqın, millətin dərd-səri önə çəkilmiş, vətənin azad və abadlığı 
ideyaları vətəndaş nöqteyi-nəzərindən işıqlandırılmışdır. Tədqiqatçılar Hüseyn Cavidin 
“İblis” faciəsinin “bu illərdə cərəyan edən hadisələrin ümumi ruhundan və mahiyyətindən 
qaynaqlan”dığını bildirirlər. Digər tərəfdən, “İblis”də Hüseyn Cavid Turanın xilası üçün 
yollar arayır: “Ən qatı bir inqilabçı ədasıyla yazılan bu əsərində şair onu tərk etməyən ana 
düşüncəsinə - miliyyət və türrkçülük fikrinə xüsusi bir yer ayırır: Turanın qurtulması üçün 
yalnız qılıncın kifayət olmadığını bir qəhrəmanın dili ilə  

 
Turanda qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət 
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət!.. 

 
-deyə ifadə edir (6, s. 62). 
Bu dövrdə ərsəyə gələn ədəbi abidələr içərisində milli birlik, mənəvi bütövlük 

ideyalarını özündə ehtiva edən Cəlil Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” pyesini xüsusi 
qeyd etməliyik. “Böyük mütəfəkkirin fikrincə, birliyi və bütövlüyü olmayan millətin iqtisadi, 
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siyasi, mənəvi güc, qüdrət sahibi olması, tarix səhnəsində uzun müddət duruş gətirməsi müm-
kün deyildir. Dramaturq pyesdə bir ananın övladları olan Rüstəm bəy, Mirzə Məhəmmədəli, 
Səməd Vahid timsalında köləlik və əsarətin millətin xarakterində qoymuş olduğu acı 
nişanələrə diqqəti yönəldə bilmişdir. Eyni zamanda, müəllif millətin ruhuna hopdurulmuş 
yabançı xislətləri diqqət mərkəzinə çəkməklə kifayətlənməmiş, bu bəlalardan xilas olmağın 
yollarını göstərmişdir”.  

Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin fədakar nümayəndələrindən biri, ideoloq, 
M.Ə.Rəsulzadənin əqidə yoldaşı Mirzəbala Məmmədzadə müstəqil Azərbaycan dövləti qurul-
duğu vaxtdan (1918-ci il 28 may) onun möhkəmlənməsi uğrunda mübarizəyə qoşulmuş və 
ömrünün sonunadək istiqlal ideyası uğrunda savaşı davam etdirmişdir. Onun redaktorluğu ilə 
altında "Gənclər yurdu" jurnalı nəşr olunmuş, Tbilisidə "İki inqilab arasında" (1918) kitabı 
kütləvi tirajla buraxılmışdır. M.Məmmədzadə bu dövrdə yazıçı qələmini də yerə qoymamış, 
1919-cu ildə sentyabrın 16-da onun "Bakı uğrunda mübarizə" pyesi Azərbaycan teatr 
səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. 

Azərbaycan ədəbi tənqidi və ədəbiyyatşünaslığı da Cümhuriyyət dövründə böyük 
inkişaf yolu keçib. “Bu özünəməxsusluq, hər şeydən öncə, ədəbi irsin milli-nəzəri fikir 
müstəvisində təhlil və tədqiqinin aktuallıq kəsb etməsi, həmçinin ədəbiyyatşünaslığı məşğul 
edən problemlərin daha operativ şəkildə diqqət mərkəzinə çəkilməsi ilə şərtlənməkdədir. Belə 
ki, Cümhuriyyət dövründə bir tərəfdən klassik ədəbi irsin tədqiqi istiqamətində mühüm 
addımlar atılmış, digər tərəfdən çağdaş ədəbi proses yetərincə dəyərləndirilmiş, həmçinin 
ədəbiyyatın nəzəri-estetik problemlərinin araşdırılması ilə bağlı müəyyən işlər görülmüşdür”. 
Cümhuriyyət dövründə Seyid Hüseyn “Yaşıl qələm” ədəbi-elmi cəmiyyətini yaradır. Bu 
cəmiyyət Məmməd Əmin Rəsulzadə, Hüseyn Cavid, Seyid Hüseyn, Nəcəf bəy Vəzirov, 
Üzeyir Hacıbəyov, Abdulla Şaiq, Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, Salman Mümtaz, Əli Yusif 
və digər ziyalıları, sənətkarları özündə birləşdirirdi. Yusif Vəzir Çəmənzəminli bu dövr həm 
də Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına dəyərli əsərlər vermişdir. 1919-cu ildə İstanbulda nəşr 
edilmiş “Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər” monoqrafik tədqiqat əsəri öz elmi-nəzəri 
əhəmiyyəti ilə seçilir. Firudin bəy Köçərli Tiflisdə “Azərbaycan teatrının ədəbiyyatı” əsərini 
rus dilində nəşr etdirir. F.Köçərli elə bir dövrdə elmi fəaliyyətə başlamışdı ki, o dövrdə 
Rusiyada ictimai-siyasi ziddiyyətlər kəskinləşmiş, mərkəzi hakimiyyət xeyli zəiflədiyindən 
ucqarlarda müstəqillik arzusu yüksələn xətlə getməkdə idi. Belə bir zamanda Azərbaycanda 
da milli şüurun güclənməsi dramaturgiya, nəsr, nəzm və s. da özünü daha çox hiss etdirir, 
ədəbiyyat ideyaca zənginləşir, dilimizdə nəşr olunan qəzet və jurnalların sayı sürətlə artırdı. 
Görkəmli alim Firudin bəy Köçərli bu dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin sistemli 
şəkildə öyrənilməsi məsələsini qarşıya qoyur “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” əsərini, 
“Azərbaycan ədəbiyyatı” əsərlərini yazır. Yusif Vəzir Çəmənzəminli isə öz əsərlərində 
Nəsimi, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Qasım Bəy Zakir, Mirzə Ələkbər 
Sabir və başqa şairlər, sənətkarlar haqqında, onların yaradıcılığı barədə nəzəri fikirlərini 
səsləndirir. Mirzə Fətəli Axundov irsini xüsusi qiymətləndirən Y.Çəmənzəminli onunla bağlı 
yazırdı: “Milliyyət hissi birinci dəfə olaraq bu ədibdə oyanmışdır və intibahın dəlili olan 
kritisizm də Mirzə Fətəlinin əsərlərilə başlayır”. 

Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcılarından biri də Cavad xan Ziyadoğlu-Qacarın nəvəsi 
Adilxan Ziyadxanlı olmuşdur. Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının görkəmli nümayəndəsi, 
dövlət və ictimai-siyasi xadim olan Adil xan Ziyadxanlı1919-cu ildə nəşr olunmuş “Azərbay-
can haqqında tarixi, ədəbi və siyasi məlumat” əsərində klassik irsimizi yüksək qiymətləndirir, 
milli ədəbiyyatımızın kontekstində onun tədqiqininin aparılmasını vacib sayırdı. Məlum 
olduğu kimi, bu dövrdə milli irsə iki fərqli münasibət var idi: bir qrup hesab edirdi ki, 
Azərbaycan dilində yazılmayan bədii əsərlər Azərbaycan xalqının milli sərvəti deyil, digər 
qrup, o cümlədən Adil xan Ziyadxanlı isə əks mövqedən çıxış edir və ərəb, fars dilində 
yazılmasından asılı olmayaraq Azərbaycan ədiblərinin yaradıcılığının milli xəzinəyə daxil 
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edilməsinin vacibliyini vurğulayırdı (9, s. 10). Bundan əlavə, Adil xan Ziyadxanlının tədqi-
qatında “...ayrı-ayrı klassiklərin yaradıcılığının bağlı olduqları ədəbi-kulturoloji və ictimai-
siyasi mühit kontekstində təhlilə cəlb olunması bütövlükdə milli ədəbiyyatın regional 
çalarlarının üzə çıxarılmasına imkan vermişdir” (8, s. 7). 

 
Nəticə 
 
Ümumiyyətlə, həmin dövrdə Azərbaycanın əksər ziyalıları dövlət qurculuğu ilə 

bərabər, Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini, incəsənətini, tarixini, etnoqrafiyasını təbliğ 
etmək məqsədilə məqalələr, kitablar yazır, onları Avropa ölkələrində çap etdirmişlər. Bu 
sırada Əlimərdan bəy Topçubaşovu, Ceyhun Hacıbəylini və digərlərini göstərə bilərik. Bir 
sözlə, 23 ay ömrü olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Məmməd Əmin Rəsulzadənin dediyi 
kimi, xalqa təkcə istiqlal və azadlığı dadızdırmadı, həm də o, ictimai şüurda, mənəviyyatda, 
əxlaqda, ədəbiyyatda, sənətdə, mədəniyyətdə elə bir inqilabi sıçrayışa, dönüşə səbəb oldu ki, 
dünyanın ən totalitar rejimi bütün repressiya maşınlarını işə salsa da onu yaddaşlardan silə 
bilmədi. Yazılan kitablar, qəzetlər, məqalələr yandırılıb məhv edilsə də, şüur və ürəklərə 
sancılmış istiqlal toxumları yenidən boy verdi və müstəqil Azərbaycan Respublikasına gətirib 
çıxardı. 
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Танзилa Рустамханлы 
В литературе Республиканского периода пробуждение национального пение 
За короткое время осуществляющие мероприятия со стороны Азербайджанской 

народной Республики большие работы, национальной уровне радикальные изменение,в 
средние века Азербайджана получал доступ к современной эпохе. 

 Обьявление азербайджанского языка государственным, расширение националь-
ной прессы, создание Бакинского государственного университета, создание Азербай-



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

62 
 

джанского Государственного Театра, создание разных обществ и т д. Сообщал о рас-
ширении эффективной работы Азербайджанской народной Республики обоснованных 
стратегическим целям. Всё это в период Азербайджанской народной республики 
появлении в литературе новых произведении, тем и созданием стилей, с критиком и 
представителем реализма был причиной размаха. 28 мая1918 году Азербайджансий 
народ достиг такой государственной структуре, что не только Югу даже Западу тоже 
мог бы считаться чудом. В Тбилиси объявивщий независимым государством Азербай-
джанская народная Республика вскоре переехала в Гянджу и написала в историю 
древнию Гянджинскую Республику как столицу. Чтобы достигнуть своей цели и пропа-
ганду они напечатали в Европейских странах Азербайджанскую литературу, культуру, 
искусство, историю этнографию пишет книги и статьи. 
 Ключевые слова: период республики, поэзия, национальное пробуждение, борьба 
за независимость, патриотизм, национальный дух, национальная идиология. 
 

Tanzile Rustemkhanli 
National awakening period of the literature of the republic  
The actions the AXC has performed in a short time and the great work it has done have 

been based on radical changes on a national level - to bring medieval Azerbaijan into the 
modern world. Announcement of the official language of the Azerbaijani language, extension 
of the national press, establishment of the Baku State University, formation of the Azerbaijan 
State Theater, various societies and trade unions, etc. The efficiency of the AXC was 
calculated for key strategic objectives. All this has led to the emergence of new works in the 
themes and contents of the Democratic Republic of Azerbaijan, to the emergence of various 
trends and styles around the idea of independence and the development of romanticism and of 
critical and enlightening realism. On May 28, 1918, the people of Azerbaijan reached such a 
state structure that it could be regarded as a miracle not only for the East, but also for the 
West itself. The Democratic Republic of Azerbaijan, which declared its independence in 
Tbilisi, moved quickly to Ganja and wrote the name of the ancient capital Ganja as the first 
capital of the republic. Literary criticism and literary criticism in Azerbaijan have also 
developed massively in the Republic. He wrote articles and books to promote Azerbaijani 
literature, culture, art, history and ethnography and published them in European countries. 

Keywords: republican period, poetry, national awakening, independence struggle, 
patriotism, national spirit, national ideology. 
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ŞƏMSƏDDİN SİVASİNİN HƏYATI VƏ ŞƏXSİYYƏTİ 
 
 

Şəmsəddin Sivasi 926/1520-ci ildə Tokatın Zilə qəsəbəsində doğulmuşdur. Xüsusilə 
Mənaqib-i İmam Əzəm, Mənaqib-i Göhər-yar-i-Güzin, Həşt-behişt, Süleymannamə, Gülşən-i-
abad, Divan və Mövlud adlı əsərləri ilə məşhurlaşmış mütəsəvvif müəllifdir. Təhsilini bitirdik-
dən sonra İstanbulda bir müddət müdərrislik etmiş, dört Osmanlı sultanının (Qanuni Sultan 
Süleyman, II Səlim, III Murad, III Mehmed) hakimiyyəti illərində yaşamış, hamısından da 
hörmət və sevgi görmüşdür. Təsəvvüf qolu ilə diqqət çəkən Sivasi, Xəlvətiyyə təriqətinin Şəm-
siyyə qoluna mənsubdur. 1006/1597-ci ildə vəfat edən müəllif Sivas Meydan Cami türbəsinə 
dəfn edilmişdir. Mənaqibnamələrdə onun bir çox kəramətləri qeyd olunmuşdur. 

 
Açar sözlər: Şəmsəddin Sivasi, təsəvvüf, kəramət, şeir, mövlud 
 
Giriş 
 
XVI əsrin ikinci yarısında şəxsiyyəti ilə bərabər xüsusilə əsərləri ilə də şöhrət qazanmış 

tam adı Əhməd Şəmsəddin Əbus-Səna ibn Məhəmməd Əbil-Bərəkat ibn Arif Həsən əz-Zili əs-
Sivasidir (7, 51a). Dəri rənginin qara olması səbəbi ilə Qara Şəms adı ilə də məşhur olsa da, 
bu gün Sivasda Şəms-i Əziz deyə tanınmaqdadır (2, 11). 

 
Atası Əbu-l-Bərəkat Məhəmməd əz-Zili, Amasyada Şeyx Həbib Qaramani xəlifələrin-

dən olan Hacı Xızırın xəlifəsidir. Sivasi ilk təhsilinə başlamadan öncə atası tərəfindən 7 ya-
şında ikən Amasyaya şeyxi Xızır Əfəndinin duasını almaq üçün aparıldı. (6, 41a). Döndükdən 
sonra Zilədə olan məhşur alimlərdən ilk təhsilini almağa başladı. Sonra Tokata qardaşlarının 
yanına göndərilərək orada zamanın alimi adlandırılan Arakiyeçi-zadə Şəmsəddin Mahvi 
Əfəndinin dərslərindən aldı. 20 yaşında İstanbula gedərək Sahn mədrəsələrinin birində mü-
dərrislik etdi. Bir müddət sonra istefa edərək Şama getdi. Bir ilə yaxın zamanda Həcc və-
zifəsini yerinə yetirərək Ziləyə döndü. Qaynaqlarda onun üç dəfə Həccə getdiyi bildirilmişdir 
(7, 40a-b; 6, 66). Sivas valisi Həsən Paşa Sivasda 1564-cü ildə tikdirdiyi Yeni Cami (Meydan 
Cami) üçün şeyx axtarışında idi və ona Şəmsəddini məsləhət görürlər. Buna görə də vali onu 
Sivasa dəvət edir. Şəmsəddin atasının və şeyxinin izni ilə Sivasa gedir və bu camidə şeyxliyə 
başlayır (6, 55a, 164b; 3, 210b). Mənbələrdə Şəmsəddin Sivasinin III Məhmədin Egri səfərinə 
qatıldığı da bilinməkdədir. Belə ki, Mehmet Süreyyanın Sicilli-Osmani (5, 1-4) və İsmail 
Hakkı Uzunçarşılının Osmanlı Tarixi (4, 1-4) adlı əsərlərində Sultan III Məhmədin onun 
qardaşı oğlunu və xəlifəsi olan Əbdülməcid Sivasini İstanbula dəvət etdiyinə dair bir məlumat 
verilmişdir. Bu mənbəyə əsasən də Şəmsəddin Sivasinin bu səfərdə iştirak etməsinə şübhə 
qalmır (2, 17). Egri səfərindən döndükdən sonra səfər yorğunluğu və qışın soyuğundan 
rahatsızlanmış və bir müddət İstanbulda istirahət edən Şəmsəddin Sivasa dönməsi üçün Sultan 
III Məhməddən izin istəmiş, Sultan izn vermək istəməsə də sonunda razılaşmışdır (6, 74b, 
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75a; 3, II, 214b). O, Sivasa döndükdən qısa bir müddət sonra vəfat etmişdir (7, v.58A; 6, 
v.75a). 

Rəcəb Əfəndi tərəfindən qılınan cənazə namazında altmış min insanın iştirak etdiyi bil-
dirilməkdədir. Moizələr oxuduğu Meydan Caminin bağçasında dəfn olunmuşdur. Dəfnindən 
üç il sonra türbəsi tikilmişdir. Türbənin kim tərəfindən inşa olduğu məlum deyildir. Türbənin 
Meydan Caminin şimal tərəfində tikilməsinə baxmayaraq qapısı şərqə açılır. Qapının üzərində 
sülüs xətti ilə 50x32 ölçüdə kitabə vardır. Kitabədə yazılıb: Şehr-i Sivas içre cana işbudur 

Şeyh Şemseddin kutbun meşhedi 
Didi Fevri künbedi tarihini 
Nurla dolsun musaffa merkadi 

Türbənin bir qismi qübbəli və dar, qarşı kənarı daha geniş 6, 23 sm, uzunluğu isə 18, 96 
sm-dır. İçində 21 qəbir vardır.  

Şəmsəddin Sivasi və onun AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan 
əlyazmaları haqqında Azərbaycanda ilk dəfə prof. Azadə Musayeva “Əlyazmalar yanmır” jur-
nalının 2017-ci il 1(4) sayında geniş məlumat vermişdir. Məqalədə müəllif və onun buradakı 
“Mənazilil-arifin” əsərinin əlyazmasının elmi paleoqrafik xüsusiyyətləri və əsərin qısa 
xülasəsi göstərilmişdir (1, 73-76).  
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 Nəticə 
 

Şəmsəddin Sivasinin eyni zamanda yaxşı bir valideyn olduğu da bilinməkdədir. Qız və 
oğlan cəm olaraq 57 uşağı olmuşdur. (6, 80). Eyni zamanda onun sözünə sadiq, olduğu kimi 
görünən və hər kəsin də belə olmasını istəyən bir insan olduğu bilinməkdədir. Ərəbcə yazıla-
rından da göründüyü kimi ərəb dilinin qrammatikasını və dilini də yaxşı bildiyi məlumdur. 
Farscadan tərcümə əsərlər meydana gətirməsi, farsca ədat və hərfləri haqqında qısa bir ri-
salə təlif etməsi və ayrıca Ramazan gecələrində Məsnəviy-i Mənəviy-i oxuyub tərcümə etməsi 
onun eyni zamanda fars dilini də kamil bildiyi haqqında bizə məlumat verir. 
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Инджи Гасымлы 
Жизнь и личность Шамсаддина Сиваса 
Шамсаддин Сиваси родился в 926/1520 в Зиле, Токат. Он является автором знаменитых 

рукописей, особенно «Манакиб-и-Имам Азам», «Манакиб-и-Гарар-и-Яр-и-Гузин», «Хашт-
Бехишт», «Сулейманнама», «Гюльшен-и-Абад», «Диван» и «Мевлид». После окончания 
образования он провел некоторое время в Стамбуле, жил под властью четырех османских 
султанов (Великолепный султан Сулейман, II Селим, III Мурад, III Мехмед) и во всех 
отношениях был хорошо. Сиваси, который привлекает внимание к суфизму, принадлежит к 
шамсийскому рукаву секты Халватийя. Автор, который умер в 1006/1597 годах, был похоронен 
в могиле Сиваса Мейдана Джами. Рукописи содержат многие из его многочисленных 
рассказов. 

Ключевые слова: Шамсаддин Сиваси, суфизм, чудо, поэма, мевлид 
 
Inji Gasimli 
The life and identity of Shamsaddin Sivasi 
Shamsaddin Sivasi, born in 926/1520 in Tokat/Zile, is a significant sufi who became famous for 

particularly his works titled Menakib-ı Imam Azam, Menakib-ı Cehar-yar-ı Guzin, Heşt-Behişt, 
Suleymanname, Gulşen-ı abad, Divan and Mevlid. After his education, he was appointed teacher in 
İstanbul for some time. He lived in the reign of for Ottoman Sultans ( Sulaiman, the Magnificent, 
Salim II, Murad III and Mehmed III) and was highly regarded by all apf them. He was also highly 
notable for his sufism as he established The Shamsiyya branch of The Halvatiyya Order. He passed 
away in 1006/1597 and laid to rest in the cemetery his poetry. He was also attributed many miracles in 
epics. 

Key words : Shamsaddin Sivasi, sufizm, miracle, poem, mevlid 
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SAM MİRZƏ SƏFƏVİNİN ŞEİR SƏNƏTİ VƏ  

ŞAİRLİYƏ OLAN BAXIŞLARI (“TÖHFEYİ-SAMİ”  
TƏZKİRƏSİNƏ ƏSASƏN) 

 

Müasir ədəbiyyatşünaslığın söykəndiyi Orta əsr yazı abidələri içərisində ədəbi təzkirə-
lərin xüsusi çəkisi vardır. Böyük bir dövrün və coğrafi məkanın ədəbi mühitini özündə əks 
etdirən belə təzkirələrdən biri I Şah İsmayılın oğlu Əbu Nəsr Sam Mirzə Səfəvinin “Töhfeyi-
Sami” əsəridir. O, bu təzkirəni h.q.957-ci ildə (m.1550) yazmağa başlayıb və h.q.968-ci ildə 
(m.1561) bitirmişdir. Səkkiz səhifə - bölmədən ibarət olan bu əsərdə 710 fars və türkdilli 
şair haqqında məlumat və əsərlərindən örnəklər təqdim edilir. Dünyanın müxtəlif əlyazma 
kitab məxəzlərində bu təzkirənin çoxsaylı nüsxələri mühafizə olunur. Bakı Əlyazmalar İnsti-
tutunda da təzkirənin üç nüsxəsi mühafizə olunmaqdadır. Onlardan ən qiymətlisi B-5112 şif-
ri altında mühafizə olunan nüsxədir. Nüsxənin katibi məşhur türk təzkirəçisi, “Təzkireyi-Bə-
yani” əsərinin müəllifi Mustafa Cərulla Bəyanidir (? - h.q. 1006/1597). Bu nüsxəni katib 23 
cəmadiəl-axər 975/24 dekabr 1567-ci ildə köçürüb qurtarmışdır. 

Sam Mirzə təqdim etdiyi şairlərin bir çoxu ilə eyni dövrdə yaşamış və bəziləri ilə hətta 
şəxsən tanış da olmuşdur. Bütün bunlara baxmayaraq o, bu müəlliflərin əsərlərini dəyər-
ləndirərkən obyektiv olmağa çalışmış və fikirlərini açıq şəkildə bildirmişdir. Sam Mirzənin bu 
fikirləri bu şairlərin yaradıcılığının təhlilində bu gün belə öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 
Məqalədə konkret misallar əsasında Sam Mirzənin şeir sənətinə və sənətkara olan baxışları 
açıqlanır, onun farsdilli təzkirələr içində olan mövqeyi bu günkü dəyərlər baxımından təqdim 
edilir. 

Açar sözlər: Sam Mirzə, təzkirə, “Töhfeyi-sami”, müəmma, qəzəl, şair. 
 
Giriş 

 

Fars, ərəb və türk dillərində danışan Şərq xalqlarının ədəbi-estetik fikir tarixində Orta 
əsr Şərq ədəbi təzkirələri müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu təzkirələr həmin xalqların 
mədəniyyət tarixinin tədqiqi baxımından ilkin mənbə hesab olunur, yazıldıqları dövrün ədəbi-
bədii və ümumilikdə mədəni mühitinin güzgüsü sayılır. Onlar zaman və məkan hüdudlarının 
genişliyi və müxtəlifliyi baxımından bu gün də öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Həmin 
təzkirələrdə Şərqin böyük dahiləri ilə yanaşı onlarla həmzaman və müasir olmuş, eyni ədəbi 
məclislərdə qarşı-qarşıya əyləşmiş və müxtəlif səbəblər üzündən öz qiymətlərini o məşhurlar 
qədər almamış, tanınmamış, lakin öz dövrünün ədəbi prosesində müəyyən rol oynamış, hətta 
o prosesə, poeziyaya gətirdiyi müəyyən bir yeniliklə təsir də göstərə bilmiş onlarla, yüzlərlə 
şairlərə də rast gəlirik. 

 
Üç dildə yazılmış və üç dildə əsərlər yazan şairləri əhatə edən bu təzkirələrin müəllifləri 

hər üç dili bilmələri səbəbindən bir-birindən bəhrələnmiş, əsərləri bir-birinin dilinə tərcümə 
edərək yaymış, onları müsəlman xalqlarının şərikli malı kimi qəbul etmişlər. (Ətraflı bax: 1;6) 



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 5. No. 2  (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR     №2(9), 2019 

67 
 

Eyni sözləri fars dilində yazılmış Azərbaycan təzkirələr: haqqında da demək olar. Müsəlman 
Şərqində geniş yayılmış belə məşhur təzkirələrdən biri də I Şah İsmayılın oğlu Əbu Nəsr Sam 
Mirzə Səfəvinin h.q.957/m.1550 –h.q.968/m.1561-ci illərdə fars dilində qələmə aldığı 
“Töhfeyi-Sami” əsəridir (2) 

Böyük Şah İsmayılın ailəsində doğulmuş Sam Mirzə öz dövrünün yüksək təhsil görmüş, 
dövrün bir çox elmlərinə yiyələnmiş şahzadə olmuşdur. Onun xəttatlıq, musiqi istedadından 
əlavə bir çox hünərlərə də sahib olduğu həm təzkirəsindən, həm də o dövrün başqa əsərlərində 
onun haqqında yazılmış məlumatlardan aydın olur. (bax: 9;10;12;13;14;15) SamMirzənin 
həyatının təsviri hazırkı məqalənin mövzusu olmadığından biz yalnız onun h.q. 923-cü ildə, 
şaban ayının 21-də (10 sentyabr 1517) doğulduğunu və çox da uzun olmayan ömrünün 
h.q.975-ci ilin cümadiəl-sani ayında (dekabr,1567) o dövrün siyasi məhbusların saxlandığı 
məşhur Qəhqəhə qalasında faciəli sonluqla – qətli ilə başa çatdığını qeyd etməklə 
kifayətlənirik. (Ətraflı bax: 10, s.88, 89; 11, s.2012,2013; 12, s. 94-101). Bu təzkirə ilə bağlı 
bəzi məqamlar müəllifin başqa yazılarında da öz əksini tapmışdır. (Ətraflı bax: 7;8;9). 

Böyük Şah İsmayılın dörd övladından biri olan Sam Mirzə dövrün ictimai-siyasi 
həyatında böyük rol oynamış oğli I Şah Təhmasibdən fərqli olaraq və onun memuar xarakterli 
“Təzkireyi-şah Təhmasib” kimi tarixi əsəri (14) müqabilində yüz illik bir dövrün və böyük bir 
arealın ədəbi mühitini özündə əks etdirən ədəbi bir əsər – “Töhfeyi-Sami” təzkirəsini 
yazmışdır. Dərin müşahidələrin və gərgin əməyin məhsulu olan bu əsərdə əlimizdə olan çap 
(2) və əlyazma nüsxələrinə (3;4;5) əsasən Sam Mirzənin özündən əlavə 710 şairin təqdim 
edilərək əsərlərindən örnəklər verildiyini deyə bilərik. Əsər giriş–müqəddimə, tənbih, yeddi 
səhifə–fəsl və müəllifin özü haqqında məlumat və İmam Əliyə (ə) həsr etdiyi “Bahariyyə” 
qəsidəsinin təqdim olunduğu Zeyl hissəsindən ibarətdir. Bu yeddi səhifədə bizim tərtib və 
tərcümə etdiyimiz nüsxəyə əsasən (13) müvafiq olaraq 19,119,23,34,69,89,281,30 və 46 
müəllif təqdim edilir. Sairlərin mənsub olduqları ictimai təbəqə, dini və milli mənsubiyyətləri 
onların təqdim edildiyi səhifənin–fəslin adında da öz əksini tapmışdır: 

Birinci səhifə: Mərhum şah həzrətləri və onun müasiri olmuş sultanlar və onların 
övladlarının əhvalından seçmə məqamlar (1-19) 

İkinci səhifə: Peyğəmbər nəslindən olmuş dühalar (20-138) və özünü təsdiq etmiş 
alimlər haqqında (1239-161) 

Üçüncü səhifə: Kəramətli vəzirlər və başqa qələm əhli olan böyüklər haqqında 
Dördüncü səhifə: Şair olmasalar da, bəzən şeir deməyə cəhd göstərən (162-195) təzim 

olunmağı vacib olan həzrətlər (196-264) haqqında 
Beşinci səhifə: Şairliyi təsdiq olunmuşlar (265-353) və bəlağət sahibləri (354-634) 

haqqında 
Altıncı səhifə: Türk təbəqəsi və onun təsdiq olunmuş şairləri haqqında (635-664)  
Yeddinci səhifə: Yerdə qalan şairlər haqqında (665-710) 
Bu səhifə–fəsillərdə təqdim edilən şairlər haqqında Sam Mirzənin yazdığı bioqrafiyalar 

həmin şairlərin çıxdıqları ictimai təbəqədən asılı olaraq həm həcm, həm də məzmun və 
bədiilik baxımından kəskin şəkildə fərqlənir. Həmin bu təqdimat prosesində biz təkcə o şairlər 
haqqında məlumat əldə etmirik, eyni zamanda Sam Mirzənin istedadlı bir ədəbiyyatşünas və 
şeir xiridarı kimi şeirə-sənətə, şairə və şairliyə olan baxışlarının şahidi oluruq. Sam Mirzə 
özündən əvvəl yazıb-yaratmış və ya özündən uzaqlarda yazıb yaradan müəlliflər haqqında 
əgər mənbələrə və o şairlərin öz əsərlərinə istinadən söz söyləyirsə, müasiri olduğu və eyni 
məkanda yaşadığı şairlərin əksəriyyəti ilə görüşməyə can atır, onlarla olan söhbətlərində 
onlardan təzkirəyə daxil etmək üçün şeir istəyir, onların daxili aləmini, insani keyfiyyətlərini 
öyrəndikdən sonra təzkirədə qeyd etməyə üstünlük verir. Sam Nirzə bu dəyərləndirmələrini 
sanki əlinin altında olan bir cədvəl əsasında aparır, zəifi zəif, ortababı ortabab, yüksək 
sənətkarlığa malik şairi isə layiq olduğu səviyyədə göstərməyə çalışır. 
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Sam Mirzə bu təzkirəsində gələcək nəsillərə görk olmaq üçün şair adını daşımağa layiq 
olmayanları da təqdim edir, bununla istedadı olmayanları bu yoldan çəkinməyə, vaxtlarını 
daha faydalı işlərə sərf etməyə çağırır. 

Sam Mirzə məlum olduğu kimi musiqi elmində də böyük zövq sahibi idi və şairlərin bu 
sahədə olan istedad və bacarıqlarını professional bir musiqi nəzəriyyəçisi kimi dəyərləndirə 
bilirdi. Məsələn, Mir İbrahim Qanuni (№132) haqqında danışarkən “nəğmələrində ahəng və 
ağırlıq” olduğunu xüsusi qeyd edir. 

Başqa bir şair–Mir Şərifi (№133) haqqında yazır: “Musiqi elminin kamil bilicisidir”. 
Sam Mirzə şairləri dəyərləndirərkən onların hansı şeir növündə daha çox uğur 

qazandığını xüsusi qeyd edir, birinin qəzəl, başqasının qəsidə, bir başqasının isə həcvdə, 
təzriqi şeirlər yazmaqda daha çox uğur qazandıqlarını qeyd edir. Bu sırada müəmma tərtib 
etmək bacarığı olan şairləri xüsusi qeyd edir. Məsələn, Xacə Hidayətulla (№177) “Təzriqi 
şeiri zəmanənin başqa şairlərindən yaxşı deyir” yazır. Başqa bir müəllif – Xacə Tacəddin 
Müxtəs (№225) haqqında isə daha yüksək fikirdə olduğu bu cümləsindən görünür: “Müxtəlif 
xətt növlərini, qafiyə və əruz elmini, müəmmanı mükəmməl bilir”. 

Sam Mirzə özünə qarşı haqsızlıq gördüyü şairlərin belə şəxsiyyətinə və yaradıcılığına qarşı 
ədalətli hökm verməyi özünə borc bilir. Məsələn, bir müddət Məşhəd və Herat qazisi olmuş 
Mövlana Qiyasəddin Əhməd Nişapurinin (№ 228) “əmanət əhlindən uzaq bir iş” tutmasına–Sam 
Mirzənin Sami təxəllüsünü qəsb etməsinə baxmayaraq onun “xeyli şərif insan, etiqadı möhkəm 
və din adamı” olduğunu yazır və oxucuya təqdim edir. 

Sam Mirzə hər hansı bir gənc şair haqqında yazarkən onu ruhlandırıcı cümlələrlə təqdim 
edir. Məsələn, Xacuyi-Simnaninin (№238) gələcəkdə fars dilli poeziyanın tanınmışlarından olan 
Xacuyi Kirmani mərtəbəsinə qalxacağına ümid etdiyini yazır. Və ya Mövlana Mir Şərif haqqında 
(№544) “az yaşlı olmasına baxmayaraq nəzminin gözəlliyi bəyənilir” kimi ruhlandırıcı ifadə 
işlədir. 

Sam Mirzənin təzkirədə təqdim etdiyi bioqrafiyalar, orada qeyd olunmuş əsərlərin siya-
hısı və onlar haqqında təzkirəçinin fikirləri, onun nə qədər böyük bir mütaliə sahibi olduğunu 
göstərir. Məsələn, Əbdürrəhman Caminin bütün əsərlərinin adının sadalanması (№265), Möv-
lana Hilali Ciqatayinin (№ 266) sənətkarlığı haqqında dediyi aşağıdakı cümlələr buna sübut-
dur: “Təbi şeir üslubları və kəlamın növlərində olduqca gözəl idi. Qəzəl, qəsidə və məsnəvidə söz 
sənətinin zirvəsinə yüksəldi:...Məsnəvi janrında üç kitab yazdı. Onlardan biri “Şah və Dərviş”dir 
ki, sözün rəvanlığı və mənanın rəngarəngliyi cəhətindən ustadların əksər məsnəvilərindən irəlidir. 
Cümlələrinə “Gülüstan” həsəd apara bilər, bəlkə də “Bustan”ı qeyrətə gətirər”. 

Sam Mirzə bəzi şairlərin yaradıcılığı haqqında fikir söyləyərkən öz sözlərinin təsdiqi 
kimi başqa mötəbər və məşhur şəxsiyyətlərin də adını çəkir. Bu baxımdan Əhli Sirazinin 
(№273), Dərviş Dəhəkinin (№279) şeirlərinin Əbdürrəhman Cami tərəfindən də bəyənildiyini 
və qəbul olunduğunu yazır. O, Tüfeyli təxəllüslü Əmir Hüseyn Əli Cəlayirdən (№639) danı-
şarkən, şeirdə, xüsusən, qəsidədə hamının onu qəbul etdiyini yazır. 

 Sam Mirzə divan bağlamış şairləri təqdim edərkən mütləq bu haqda məlumat verir və 
əksər hallarda divana hansı növ şeirləri daxil etdiyini yazır. 

Sam Mirzənin dərin mütaliə sahibi olduğunu, əsərləri diqqətlə oxumamış fikir söylə-
mədiyini şair Mövlana Qiyasəddin Bağbani-Kəni haqqında danışarkən onun zəif şeirlərinin 
çox olduğunu xüsusi vurğulaması bir daha təsdiq edir. 

Mədhiyyələr və həcvlər Orta əsr farsdilli, həm də türkdilli şairlərin müraciət etdikləri 
əsas şeir formalarından olmuşdur. Lakin, onların yazdıqları mədhiyyələr dövrümüzə qədər gə-
lib çatsa da, onlardan bəzi hissələr ədəbi təzkirələrdə təqdim olunsa da bunu həcvlər haqqında 
demək olmaz. Eyni mənzərəni biz “Töhfeyi-Sami” təzkirəsində də görürük. 

Həcv yazan şairlərdən və təzkirədə bioqrafiyaları təqdinm olunanlardan Əmir Şəms 
Piyadə (№ 117), Mövlana Heyrəti (№ 275), Mövlana Vəhidi (№ 312), Bəyazi Astərabadi (№ 
333), Mövlana Təzriqi Biyarcəndi (№ 564) və Mövlana Atəşi Şirazinin (№ 608) adlarını 
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çəkmək olar. Həcv yazan şairlərin əksəriyyəti şeir başqa növlərində böyük uğur qazanmala-
rına və Sam Mirzə tərəfindən tərifə layiq görülmələrinə baxmayaraq şeirin bu növündən də 
yan keçə bilməmişlər. 

Sam Mirzənin təqdim etdiyi şairlərin həm də dövrün müxtəlif peşə və sənət sahibləri 
olduğundan təzkirəçi onların bu bacarıqlarını da qeyd etməyi lazım bilir. Onlardan bəzilərinin 
siyaq və hesab elmində mahir olduğunu, başqasının münsı vəzifəsində çalışdığını, bir 
başqasının tarixçi-vəqayenevis olduğunu qeyd etməklə əsərlərinin də adını çəkir. O zaman 
qissəxanlığın geniş yayılmış bir peşə olduğunu və qissəxanların xalq içərisində yaxşı tanındığı 
da bu təzkirədə öz təsdiqini tapır. 

O dövr əksər şairlərin gözəl xətt sahibi olduğunu da bu təzkirədən görürük.  
Bütün dövrlərin bəlası olan ədəbi oğurluq–plagiat məsələsi də Sam Mirzənin qələmin-

dən yayınmır, bununla bağlı neçə şairin adını çəkir, bəzilərini istehza-sarkazmla təqdim edir, 
başqa birisinin istedadına bələd olduği üçün, təqdim etdiyi əsərinin ona aid olduğu iddiası ilə 
razılaşmadığını qeyd edir.  

Bu baxımdan təzkirədə təqdim olunan şairlərdən Əmir Rəmzi Səbzəvarini (№ 65) “bəzən 
başqasının şeirini öz adına çıxır”, Əbül Məharimi (№ 70) “başqasının qəsidəsini şahın 
cənnətəbənzər məclisində oxumuşdu və böyük mükafat da almışdı”, Mövlana Huşi Şirazini (№ 
309) “Xalqın şeirini öz adına oxuyurdu”, Simayi Məşhədini (№ 355) “deyir ki, bu mətləni özüm 
demişəm, lakin mən inanmıram”, Mövlana Süsənini (№ 664) “camaatın şeirini öz adına çıxır”, 
Mövlana Şücani (№ 679) “bəzən də camaatdan gözəl şeirlər alır” kimi cümlələrlə yad edir. 

Belə ki, o dövr təzkirəçiləri kimi Sam Mirzə də bu növdə ifrata varmış şairlərin belə 
əsərlərini təzkirəsinə daxil etməkdən çəkinmişdir. 

Sam Mirzənin şeirə və şairliyə baxışlarının əyani şəkildə nümayiş olunduğu bioqrafıya-
lara müraciət etsək bu haqda mülahizələrimizin təsdiqinə bir daha çatmış olarıq. 

Sam Mirzə şairliyin, şeir sənətinin nə qədər uca məqama malik olduğunu əyani şəkildə 
təsdiqləmək üçün istinad kimi təzkirənin giriş hissəsində Əbdürrəhman Cami yaradıcılığına 
müraciət edərək onun şeirindən iki beyti misal çəkir: 

 

“Söz eşq divanının dibaçəsidir, 
Söz eşq bustanının nübarıdır. 
 

Ağlın sözdən başqa heç bir işi yoxdur, 
Dünyada sözə bərabər heç bir yadigar yoxdur”. 

 

Bu beytlərin ardınca yazır: “Şeir vücud mədəninin qiymətli gövhəridir. Şairlər ilahi 
dərgahının seçilmişləridir və onların zatı ardı-arası kəsilməyən nurun düşdüyü yerdir”. 

Dahi Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”ndən olan aşağıdakı məşhur beytini misal çəkərək daha 
da irəli gedir və şairlərin cəmiyyətdə tutduğu məqam haqqında Gəncə müdriki ilə həmfikir 
olduğunu bəyan edir: 

 

“Kibriyalar (möhtəşəmlər) öndə və arxada cərgə qurarkən,  
 Öndə peyğəmbərlər, sonra isə şairlər gəldilər”.* 

 

Müəllif təzkirənin giriş hissəsində şeir və şairlik haqqında olan fikirlərini Qur an 
ayələrinə istinadən şərh edir və bu cümlələrin özünün şeir və şairliyin ucalığına bir dəlil və 
gözəl bir sübut olduğunu vurğulayır. 

Quranın tərtibini şairlərin səliqəsi ilə eyniləşdirməyin qəti əleyhinə olan Sam Mirzə 
yenə də Cami şeirlərinə üz tutur: 

 
“Şeirin məqamına bax ki, Nəbidən, 
Peyğəmbərliyin nə’tini (vəsfini) inkar etmişlər. 

                                                             
* Tərcümə P.Əliyevindir 
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Quranın düzlüyünü təkzib etmək üçün, 
Onu şairliyə aid etmişlər”. 

 
Təzkirənin Tənbih hissəsində Sam Mirzə şeir sənəti və şairlik haqqında olan 

fikirlərində bir qədər də irəli gedərək onu siyasətdən uzaq tutmağı tövsiyə edir və yazır: “İnsaf 
və mürüvvət sahiblərindən gizli deyil ki, bu təbəqənin əhvalının zikri zamanı din və dövlətin 
müxaliflərindən biri yad edilsə, qələm onların qəddarlığından danışsa, bunun nə dinə zərəri 
var, nə də dövlətə ziyanı... necə ki,..əziz peyğəmbərlərin ağasının (onlara salam olsun) fironu 
və ətrafında olan zülmkarların üsyanını və tüğyanını qeyd etməkdə, o insanların hekayətini 
danışmaqda məqsəd tarixdir, onların təəssübü və tərəfkeşliyi deyil”. 

Sam Mirzə təzkirəsinin birinci səhifəsini atası, böyük sərkərdə və şair I Şah İsmayıl 
haqqında olan yazı ilə başlayır və bioqrafiyasının sonunda deyir: 

“Onun o nurlu adının burada çəkilməsindən məqsəd budur ki, bu əzəmət və vüqar ilə 
yanaşı, din və dünya işlərinin çoxluğu ilə bərabər istedadını cilvələndirərək ilhamını sınağa 
çəkib şeirin ucsuz-bucaqsız ənginliklərindən mirvarilər çıxarırdı. Belə ki, onun ecazkar təbi-
nin nəticəsi olan bu şah beyt peyğəmbərin (s.) “Hökmdarların kəlamı və kəlamın hökmdarı”* 
hökmü ilə təbərrük kimi qələmə alındı. 

Bu səhifədə–fəsildə təqdim olunan şairlər təzkirəçi tərəfindən böyük ehtiramla yad 
edilir, yazdıqları təriflənir. Bu baxımdan Qaraqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqubun (№ 13) təq-
dimatı xüsusi maraq doğurur. Sam Mirzə onun hökmdarlığının sonunda Səfəvilər taxtü-tacına 
itaətdən boyun qaçırmasına baxmayaraq sənətə və sənətkara olan münasibətini alqışlayıb 
“onun zamanında şeir ulduzu uçurumun dibindən ən yüksək nöqtəyə qədər ucaldı, şeir və 
şairlik Samiri xalqı kimi Bəni-İsrail arasında özünə yer etdi” yazır. 

Şairlərin yaradıcılığını dəyərləndirərkən Sam Mirzənin işlətdiyi istilahların rəngarəng-
liyi oxucuda heyrət doğurur. İki şairin yaradıcılığının eyni şəkildə, eyni istilahlarla dəyər-
ləndirilməsinə təzkirədə rast gəlmək, demək olar ki, mümkün deyil. “Şeir təbi kamildir”, (№ 
22-Əmir Müizzəddin Məhəmməd) “tayı-bərabəri yoxdur” (№ 25-Mirzə Şərəf Cahan), “hamı 
tərəfindən qəbul olunandır” (№ 26-Mir Qütsi), “iti zehni var” (№ 27-Şah Səfi), “dövranın 
öndə gedənidir” (№ 30-Mirzə Qasım), “Təbi rəvan,fəhmi güclüdür” (№ 37-Mir Əbdülkərim), 
“qəzəldə əvəzsiz, qəsidədə misilsizdir” (№ 52-Mir Həsən Fəndərəski), “şeirində xüsusi 
mənalar çoxdur” (№ 94-Əmir Nurulla), “təbi yaxşıdır” (№ 111-Əmir Müsəyyib) “sözündə 
olan lətafət ali və müstəsnadır” (№ 123-Seyyid Bağır), “şeirində yaxşı fikirlər var” (№ 127-
Əmir Müizzəddin Hüseyn Musəvi ), “şeir təbi mülayimdir” (№ 135-Mir Səfi ), “şeir və inşada 
dövranın yeganəsidir” (№1440-Mövlana Soltan Məhəmməd Astərabadi Sidqi təxəllüs), “təbi 
qəlb oblayan və çövqə gətirəndir” (№165-Şahmir), “şairlikdə və söz deməkdə ona dörd bir 
tərəfdə tay tapılmaz” (№166-Cəlaləddin Əmir bəy), “saf təbi, mükəmməl səliqəsi var idi” 
(№168-Xacə Qiyasəddin Bətəkçi), “təzriqi şeiri başqa şairlərdən yaxşı deyir” (№177-Xacə 
Hidayətullah), “şeirləri duzsuz da deyil” (№202-Xorasan xan), “şeir təbi rəğbətli, poetik və 
yaxşıdır” (№ 236-Xəlifə Əli Mirək), “az adam tapılar ki, onun şeirində olan ucalığa sahib 
olsun” (№ 316-Mövlana Heyrəti Qəzvini), “beytləri olduqca aşiqanə və gözəldir” (№ 319-
Əziz Təbbax), “qüsurlu qafiyələri çoxdur” (№ 332-Mövlana Ədayi), “şeir təbində gözəllik 
var” (№ 344-Mövlana Abdulla Şəhabi), “Nadir söz sahiblərindəndir” (№349-Mövlana Ka-
seb), “şeirdə, xüsusən də qəzəldə incə mənaları çoxdur” (№ 357-Mövlana Xirədi), “qafiyədə 
bəzən səhv edir” (№ 363-Mövlana Qövsi) “şeirlərində açıq məna az tapılır” (№ 373-Məani 
Yəzdi), “xəyal təndirindən çiy şeirlər çıxarır” (№ 386-Fəqiri İraqi), “şeirləri çoxdur işə 
yarayanı yoxdur” (№ 466-Mövlana Zeyni), “nəzminin gözəlliyi bəyənilir” (№ 544-Mövlana 
Mir Şərif) “olduqca zəif bir şairdir” (№ 603-Mövlana Xavəri Tuni) “üç dildə şeir deyirdi, kaş 
ki, deməyəydi” (№ 622-Mövlana Mir Hatəmi Razi) “əgər şeir deməsə çox yaxşı olar” (№ 

                                                             
* Quran, Şad surəsi, 5-ci ayə 
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656-Hacı Ağalar) “şeirinin hərarəti var” (№ 659-Mövlana Ümməti) “türfə şeirlər deyirdi” (№ 
661-Mövlana Yırtılmış) “şeirində heç bir sənətkarlıq və məna yox idi” (№ 670-Mövlana 
Ustad Nuri Qoflgər) “mənasız şeirlər deyir” (№ 674-Təzriqi Ərdəbili) “zəif şeirləri çoxdur” 
(№ 701-Mövlana Qiyasəddin Bağbani-Kəni) və bu kimi bütün bu misallar Sam Mirzənin 
şairlərin yaradıcılığı haqqında söz deyərkən onlara necə məsuliyyətlə yanaşdığından, özünün 
də bir ədəbiyyatşünas kimi necə kamil bir tənqidçi olduğundan xəbər verir. 

 
Nəticə 
 

Şairlərin yaradıcılığını dəyərləndirərkən Sam Mirzənin işlətdiyi istilahların rəngarəng-
liyi oxucuda heyrət doğurur. İki şairin yaradıcılığının eyni şəkildə, eyni istilahlarla dəyərlən-
dirilməsinə təzkirədə rast gəlmək, demək olar ki, mümkün deyil. Bu kimi cəhətlər Sam Mir-
zənin şairlərin yaradıcılığı haqqında söz deyərkən onlara necə məsuliyyətlə yanaşdığından, 
özünün də bir ədəbiyyatşünas kimi necə kamil bir tənqidçi olduğundan xəbər verir. 
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Акрам Багиров 
Литературный анализ сам мирзой творчества и искусства поэтов (на основе 
произведения «тохфеи-сами») 
Современная литературная критика основана на средневековых литературных 

трудах, среди которых особое значение имеют литературные антологии (тазкире). 
Одной из таких антологий, в которой представлен огромный географической ареал и 
литературная среда данной эпохи, является труд «Тохфейи-Сами» сына шаха Исмаила I 
Абу Насра Сам Мирзы Сефеви. Он приступил к написанию этого труда в 957 /1550г. и 
завершил его в 968/1561г. В данном труде, состоящем из восьми разделов, представле-
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ны сведения о 710 персидских и тюркских поэтов, а также приводяться отрывки из их 
произведений.  

Многочисленные рукописные копии данной антологии хранятся в различных 
библиотеках и архивах мира. В Бакинском Институте Рукописей хранятся три копии 
данной антологии, самой ценной из которых является копия хранящиеся под шифром 
B-5119. Переписчиком (катибом) данной копии является известный тюркский литера-
туровед, автор антологии «Тазкирейи-Байани» Мустафа Джарулла Байани (?- 1006/1597). 
Эта копия была переписана катибом 23 декабря 975 /24 декабря 1567 г. 

Сам Мирза являлся современником многих представленных в своем труде поэтов, 
а с некоторыми даже был лично знаком. Несмотря на это, он стремился дать объек-
тивную оценку трудам этих поэтов. Сведения и анализ творчества этих поэта Сам 
Мирзой не теряют свою актуальность по сегодняшний день. Данная статья описывает 
поэтические и художественные взгляды Сам Мирзы на основе конкретных отрывков, и 
дан анализ его взглядам на многоязычную литературу данной эпохи.  

Ключевые слова: Сам Мирза, тазкира, Тохфейи-Сами, газели, поэты. 
 

 
Akram Baghirov 
Sam Mirza's views on versification and poets’ skills (based on the tazkira  
"tohfeyi-sami") 
The literary tazkiras are highly influential among the medieval written monuments that 

the modern literary criticism is based on them. One of those tazkiras which reflects the 
literary environment of a great period and geographical area, is the work “Tohfeyi-Sami” of 
Abu Nasr Sam Mirza Safavi, son of Shah Ismail I. He began to write his work in 957/1550 
and completed it in 968/1561. This work consisted of eight sections, presents information 
about 710 Persian and Turkic poets and samples of their verses. 

Numerous manuscript copies of this tazkira are preserved in various sources of 
manuscript books in the world. Three copies of the mentioned tazkira are kept at the Institute 
of Manuscripts in Baku. The most valuable of them is the copy preserved under the unit B-
5119. The copyist of it is the well-known Turkish tazkira writer Mustafa Jarullah Bayani (?-
h.1006/1597), an author of the work "Tazkireyi-Bayani". He completed this copy in 23 
Jamadil-Akhir 975 Hijri year (24 December1567).  

Sam Mirza had shared the same period with many of the poets he presented, and had 
even met some of them personally. In spite of all this, he tried to be objective while evalua-
ting the works of these authors, and he openly expressed his views. Sam Mirza laconically 
expressed his opinions about each poet and his creativity, also tried to evaluate their works 
from the standpoint of literary criticism. Even today, Sam Mirza’s views remain their sig-
nificance in the research of these poets’ activities. The paper elucidates Sam Mirza’s views on 
the versification and the poets’ skills with concrete examples and his position in the Persian 
and Turkish tazkiras is presented from the point of today’s values view.  

Key words: Sam Mirza, Tazkira, Tohfeyi-Sami, gazals, poets. 
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NƏCƏF BƏY VƏZİROV ƏSƏRLƏRİNDƏ  
MİLLİ ÖZÜNÜDƏRK 

 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində savadsızlığın, cahilliyin, xalqın problemlərinin 

səbəblərini aradan qaldırmaq, xalqın şüurunu, milli özünüdərk ideyalarını formalaşdırmaq 
üçün Nəcəf bəy Vəzirovun gördüyü işlər onun əsərlərinə və ictimai fəaliyyətinə dair material-
lara istinad olunaraq məqalədə əks etdirilmişdir. 

 
Açar sözlər: Nəcəf bəy, milli, xalq, din, dil, ailə, özünüdərk, həqiqi vətəndaş 
 
Giriş 
 
XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ədəbiyyatı xalqı dini kabusundan uzaqlaşdırmaq, 

ona maarifi, elni, vətəni, zəhməti, quruculuğu, başqa sözlə həqiqi insan və həqiqi vətəndaş 
kimi yaşamağı sevdirmək məqsədi ilə yeni bir mərhələyə daxil olmuşdur. Bu ideyanın əsasını 
Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Fətəli Axundov qoymuşdur. M.F.Axundovun ideyalarını 
Nəcəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi və Əbdürəhim bəy Haqverdiyev kimi şəxsiyyətlər da-
vam etdirmiş, məzmun miskinliyinə qarşı mübarizə apararaq, xalqın tərəqqisi və fikri inkişafı 
üçün çalışmışdılar.  

 
XIX əsrin 70-ci illərində yaradıcılığa başlayan Vəzirovun bu qayə uğrunda aparıdığı 

mübarizə çox ağır, daha doğrusu feodal-patriarxal bir şəraitdə cərəyan etmişdi. XIX əsrin 
sonu XX əsrin əvvəlləri xalqının inkişafına müxtəlif istiqamətdə xidmətləri olmuş Nəcəf bəy 
uşaqlıqdan atasının əmək qabiliyyətini itirməsinə, ailə vəziyyətinin ağır olmasına baxmayaraq 
elmə və biliyə böyük həvəs göstərmişdir. Vəzirov hər nəyin bahasına olursa-olsun təhsilini 
davam etdirməyə çalışmış, buna görə 1868-cı ildə Şuşanı tərk edərək Bakıya gəlmişdir. O, hə-
min il bir çox əziyyətlərdən sonra Bakı gimnaziyasına qəbul edilmişdir. Bakı realnı məktəbin-
də rus dilində təhsil alan Vəzirov hələ ilk günlərdən ədəbiyyata böyük maraq göstərmişdir. O, 
ilk dəfə realnı məktəbinin altıncı sinfində oxduğu zaman teatr tamaşasına getmiş və bu tamaşa 
onun yaradıcılığında çox mühüm rol oynamışdır. Vəzirov bu tamaşadan sonra o zaman realnı 
məktəbdə dərs deyən Azərbaycanın görkəmli maarifpərvər ziyalısı Həsən bəy Zərdabiyə 
azərbaycan dilində teatr əsərlərinin olub-olmaması sualı ilə müraciət etmişdir. Bu zaman 
Həsən bəy Zərdabi Mirzə Fətəli Axundovun əsərlər külliyyatını ona vermişdir. Vəzirov 
M.F.Axundovun pyeslərini böyük bir həvəslə oxuyub azərbaycan dilində teatr tamaşası təşkil 
etmək həvəsinə düşmüşdür. Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi və yaxından köməkliyi, Nəcəf 
bəy Vəzirovun təşəbbüsü ilə M.F.Axundovun “Hacı Qara” məzhəkəsi realnı məktəb 
tələbələrinin də iştirakı ilə ilk dəfə tamaşaya qoyulmuşdur. 
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M.F.Axundovun dramaturgiyanın, H.Zərdabinin “Əkinçi” qəzetinin və N.Vəzirovla 
birlikdə teatrın əsasını qoymaları XIX əsrdə xalqın milli özünüdərkinin ilk rüşeyimlərini 
yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Məlumdur ki, Vəzirovun uşaqlıq dövründə Azərbaycanda iqtisadi, siyasi və mədəni 
həyatda durğunluq idi. Təhkimçi-feodal münasibətləri, ənənəvi düşüncələr, keçmiş həyat 
tərzi, ənənəvi təhsil qaydaları dəyişməmişdir. Vəzirovun həyatı ilə tanış olduqda onun da ilk 
təhsilini dini məktəbdə aldığını görürük. XIX əsrdə Şuşada, Bakıda, Şamaxıda, Naxçıvanda 
və başqa şəhərlərdə çoxlu mədrəsələr mövcud idi. Təhsil isə ərəb-fars dilində keçirilirdi, 
dərsdə isə quran oxudulur, şəriət, fiqh kimi dini dərslər tədris olunurdu. Elm, incəsənət, ədə-
biyyat islam dinin təsiri altında idi. Bunun nəticəsində cəhalət və fanatizm dərin kök 
salmışdır. Nizami, Füzuli yaşadıqları zəmanənin mütərəqqi ideyalarını öz qəzəllərində əks 
etdirirdilər. XIX əsrdə Mirzə Şəfi Vazeh, Seyid Əzim Şirvani kimi qəzəl yazanlar istisna 
olmaqla qəzəl yazanların böyük əksəriyyəti dahi şairləri yalnız forma cəhətindən təqlid 
edirdilər, yazdıqları şeirlərin ideya və məzmununa fikir vermirdilər. Axundovla başlayan 
mütərrəqqi fikirlərin inkişafı Zərdabi və onun tələbəsi Vəzirovla davam etdirildi. Nəcəf bəy 
Vəzirov qırx ildən artıq dövrü əhatə edən yaradıcılığında yazdığı dramlarda, fleytonlarda 
həyatı dərindən müşahidə etməklə xəlqilik prinsiplərinə əsaslanmış, xalqın həyatını yaxşı 
bildiyi üçün həyat həqiqətlərini olduğu kimi əks etdirmiş, canlı danışıq dilindən istifadə etmiş, 
müxtəlif xarakterlər yaratmış, ifşa, tənqid üsullarından istifadə etmişdir. Öz yaradıcılığında 
məhz bu ideya və düşüncələri əks etdirmişdir. Axundovdan sonra Vəzirov da əsərlərində dini 
mövzular deyil, ictimai və məişət mövzularını əks etdirirdi. O, sələfi Axundov kimi 
dramaturgiya janrına müraciət edərək həyatın geniş lövhələrin yaratmaq istəyirdi. Məqsədi 
insanlara təsir etmək, onların idrakını, şüurunu formalaşdırmaq, mövcud həyat şərtlərini 
dəyişdirmək və yenidən qurmaq idi. O, müəllimi Həsən bəy kimi publisistik əsər yazmaqla 
yaradıcılığa başlamamış, ilk qələm təcrübəsinə pyeslə, dramla başlaması isə yəqin ki, baxdığı 
tamaşa və 1873-cü ildə müəllimi ilə əsasını qoyduğu teatrın nəticəsidir. Gənc ədib bu əsərlər 
vasitəsilə köhnə təhkimçi feodal qurluşunu, bu quruluşun ictimai eyblərini təsvir edirdi. İlk 
əsərlərini tələbəlik dövründə qələmə alan Vəzirov artıq bilirdi ki, təkcə Mirzə Fətəli, Həsən 
bəy kimi ziyalılar deyil, xalqının, millətinin, vətəninin təssübünü çəkən hər bir şəxs milli 
mənlik şüurunun daşıyıcısıdır. Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayev “Nəcəf bəy Vəzirov. 
Əsərlər” adlı kitabının müqəddimə hissəsində dramaturq haqqında fikirlərini belə ifadə 
etmişdir: “Axundzadənin ən yaxın mənəvi irsi-Nəcəf bəy Vəzirov (1854-1926) artıq onun 
həm maarifçilik proqramına, həm də dram poetikasına yeni bədii notlar və sosial-fəlsəfi çalar 
gətirir. O, həyatın, məişətin və əxlaqın realist səhnədəki əhatə çərçivəsini daha da 
genişləndirir, ona yeni janrlar, üslub, dil fərdiliyi artırır. Nəcəf bəyin sıravi, sadə qəhrəmanları 
özləri ilə səhnəyə gerçəkliyin daha yekrəng adiliyini, ənənəvi bədii diqqətdən kənarda qalan 
“prozasını” daxil edirlər. Vəzirov maarifçi didaktikanı son hüduda gətirib çatdırır, səhnədə 
birbaşa təlim-monoloq söyləyən rezoner surətlərin bütöv bir silsiləsini yaradır (Əşrəf bəy, 
Fəxrəddin bəy). “Təmsilat”dakı satirik başlanğıcın yeni bədii mənzilə çatdırılması ilk xalis 
satirik komediyanın (“Pəhləvanani-zəmanə”, 1906), maarifçi dramatizmin və konfliktin fəci 
hüdudlara qalxması isə dramaturgiya tariximizdə ilk milli faciənin (“Müsibəti Fəxrəddin”, 
1896) yaranmasına səbəb olur” (3, s.4). Bəli, dramaturq əsərlərində ənənəvi həyatı, cahilliyi, 
qəddarlığı təmsil edən “qəhrəman”ları tənqid edirdi. Anadan olduğu Şuşada, sonra Bakıda 
şahid olduğu özbaşınalıq, mövhumat, avamlıq, xalqın dözülməz həyat tərzi, qadınlara qarşı 
olan haqsızlıqlar, təhsilin, elmin, mədəniyyətin inkişaf etməməsi onu narahat etmişdir. 
Gimnaziyada oxuduğu zaman yazdığı “Əti sənin, sümüyü mənim”, bir il sonra isə “Qara 
günlü” və “Ev tərbiyəsinin bir şəkli” pyeslərində cəmiyyəti təşkil edən fərdlərin qüsurunu 
göstərərək istər milli şüurun, istərsə də ictimai inkişafın ailələrdə böyüyən fərdlərdən asılı 
olduğunu vurğulayıb. İlk iki əsərin mətni dövrümüzə gəlib çatmasa da “Ev tərbiyəsinin bir 
şəkli” pyesini oxuduqda əsərin qəhrəmanı Bayraməli bəyin dialoqunda : “Hələ belə işlər 
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dursun kənara... Dərsə niyə getmirsən, bişüur oğlu bişüur? Mən axır hər bir saata iki manat 
pul verirəm..” (3, s.21)-cümləsindən aydın olur ki, o, “avropalaşmaq” xatirinə də olsa 
mülkədarların öz övladlarını oxutmaq istəyi müsbət addımdır. Çünki elm şüuru artıran, həyatda 
çətinlikləri aradan qaldırmağa kömək etidyi üçün vacibdir. Müəllifin “Daldan atılan daş topuğa 
dəyər” əsərində Xırda xanımın qızı Səkinəni həkim İskəndər bəyə ərə vermək üçün çalışması artıq 
insanların şüurundakı oyanışa, elmə önəm verdiyinə işarədir. Və yaxud “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük” əsərində oxumuş Əşrəf bəy deyir: “Adın müsəlman qoyan üçün dünyada hər 
bir dərdlərdən acı odur ki, hansı din qardaşımıza rast gəlirsən, onda mürüvvət, rəhm, məhəbbət 
nişanələri bilmərrə görünmür və halonki Həzrət Rəsul əleyhüssəlam buyurubdur ki, Məğribdəki 
müsəlmana iynə batsa, Məşriqdəki gərək onun ağrısını bilsin... Bu saat yer üzündə nə qədər 
müsəlman var, cəmən zəlalətdədirlər... Səbəb? Ehkamişəriət bilmərrə yaddan çıxıb... Elm yox, 
tərbiyə yox, ədəb yox... Hər bir qədəmdə vəhşi nadanlıq, adam öldürmək, qan tökmək, yalan 
demək... Sübut? Tamaşa edin, divanxanalar qapısında qoyun sürüsü kimi boyun-boyuna büzülüb 
yığılan kimdir? Müsəlman! Bir-birinin canına-malına düşmən kimdir? Müsəlman! Bu çolaq, çiyni 
düşük, dilənçi kimdir? Sərgərdan, əli qoynunda neyləyim deyən kimdir? Ah? Yazıq, bədbəxt, 
biçarə müsəlman!..” (3, s.85). 

Yuxarıdakı monoloq vasitəsi ilə Vəzirov xalqın özünədərk, özünəqaydış hisslərini 
formalaşdırmaq üçün müsəlman olan xalqı təsvir edərək, hər bir əlacın onların şüurundan, 
hərəkətlərindən, səylərindən asılı olduğunu vurğulayır. Nə qədər ki, onlar elm öyrənmirlər, 
ədalətdən, insafdan uzaqdırlarsa rahatlıq olmayacaqlar. Bu “müsəlmanlar” özlərini müsəlman 
adlandırsa da heç bir dini özəlliklərə əməl etmirlər. Çünki dini də kortəbii şəkildə öyrənirlər. 
Təhsilsizlik, tərbiyəsizlik nəticəsində müsəlmanlar bir-birinin canına, malına qəsd edir, öz 
hüuqlarını, özlərini müdafiə etməyin yollarını bilmirlər. 

Görkəmli sənətkar özünədərk haqqında öz ideya və fikirlərində millətin qarşılaşdığı 
problemlərə, dərdlərə daha həssas yanaşmış, bu aktual məsələləri digər əsərlərində də əks 
etdirmişdir. Dünyada ictimai, siyasi, elmi inkişaf baş verdiyi dövrdə xalqın şüurunda heç bir 
dəyişiklik olmamasını cəmiyyətin faciəsi kimi düşünmüş və Vəzirov özünün ən mükəmməl 
əsəri “Müsibəti Fəxrəddin” faciəsində təsvir etmişdir: 

“Xudaya! Gör biz müsəlman necə bədbəxt, vəhşi, nadan tayfayıq ki, bir nahaq, biməna 
işdən ötrü bu mərtəbədə müsibətlər, düşmənçilik bəhəm eləmişik. (Səktə.s.120-121) Vallahı, 
deyirəm belə hərəkətlərə dürüst fikir verəndə, belə görünür ki, guya biz müsəlman tayfaların 
üstə göydən lənətnamə yenib ki, işığa çıxa bilməyəcəksiniz, həmişə zülmətdə qalıb, vəhşi 
nadanlıq gücü ilə bir-birinizi tələf edəcəksiniz... Aşkar görürəm sübut uzaqda deyil... Mən 
buraya gələn üç ay deyil, bu üç ayın ərzində iki yüz adam, dəxi də artıq, elə bizim ətrafda bir-
birini tələf ediblər. Məgər bu vəhşi nadanlıqdan deyil? İnsaf yox, mürüvvət, qanacaq, tərbiyət 
yox, məgər şəriət bizə göstərən yol budur? İnsaf məqamında durun. Anacan, qardaşım, axır 
mənim atam Rüstəm bəyin cavan oğlunu tikə-tikə eləmişdi! Necə ki, atamın müsibəti bizi 
yandırır, elə də Rəşid bəyin ölümü atasını, qardaşını yandırır... Siz nə insaflan işə bir göz ilə 
baxırsınız?!” (3, s.120-121).  

Ədib oxucuya çatdırmaq istəyir ki, təhsilin, tərbiyənin, mürüvvətin olmadığı cəmiyyət-
də bədbəxtlik, nadanlıq, nahaq iş, vəhşilik həmişə olacaq. Əgər cəhalətdən, zülmətdən, kimin-
sə köləliyindən azad olmaq istəyirsinizsə bunu işıq yolu elmdir. 

Millətin dərdini, narahatlıqlarını, zərərli adət-ənənələri, özünədərk hisslərinin aşılan-
masını öz felytonlarında və publisist məqalələrində də toxunmuşdur. Məlumdur ki, dil hər bir 
xalqın milli özünədərk prosesinin ilk göstəricilərindən biridir. Vəzirovun ana dili məsələsinə 
toxunması milli özünədərk prosesinin gücləndirməsi və təbliği üçün çox doğrudur. “Dərviş” 
imzası ilə “Həyat” qəzetinin 12 iyun 1905-ci il, №6-da “Balaca mütəfərriqələr” başlığı altında 
çıxan felytonunda yazır:  

“-Nə üçün, oldu. İnşallah, “Həyat”ın müştərisi çox olacaq. Amma Allah elə edəydi ki, bir 
nömrəsin otuz adam oxumayaydı. 
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-O zavisit eləyir qəzetin tsenasından, nə qədər az olsa, bir elə müştəri çox olar. 
-Qiyməti çox deyil ki. İldə altı manat. Yəqin ki, siz də götürəcəksiniz. 
-Mən çox jalet eləyirəm ki, müsəlmanca bilmirəm. 
-Müsəlmanca bilmirsiniz? Nə söyləyirsiniz, qardaşım... Ana dilini bilməmək?.. Vay, vay, 

bu olmadı ki!.. 
-Mən binavat deyiləm, atam-anam binavatdır. 
-Ana dilini öyrənmək bir çətin şey deyil, əzizim. Əlifba öyrəndin “Həyat”ı al əlinə, 

günbəgün oxu, bir ilin ərzində ol zəmanə mollası... ” (3, s.342). 
Və yaxud “Yeni İrşad” 18 sentyabr 1911-ci il, №15-də yazır:  
“İran dursun kənara. Götürək bizim öz şəhərimizi. Təftiş ediniz, onda bilərsiniz ki, iki yüz 

adamdan bəlkə bircəsi ana dilində oxuyub yazmaq bilir... Məgər bu halət huşyar olan 
qardaşlar üçün müsibət deyil! 

-Ağa Dərviş! Sözlərin haqdır, amma işə bir tərəfdən baxırsan, atam! Elm lazımdır. Elmi 
peyğəmbərimiz vacib edib. Ancaq çifayda, bizim darülfünun qurtarıb gələn bəzi cavanlarımız 
camaatı elmdən ikrah ediblər. Bu həzərat bizlərə etina etmirlər. Cəmi sülük-rəftarımızı tənqid 
edirlər. Bu sifətlər kimi elmdən ikrah etməz, əfəndim? 

-Ağacan! Bisəbəb iş olmaz, çox da müqəssir etmirik bu cənabları; tərbiyəli anaları olmayıb. 
-Ha, ha, ha... Bağışla məni, ağa Dərviş, tamaşa et ürəfaların işlərinə... Aralarında ana dili məhv, 

dillərini də... Hərəmləri: biri firəng, bir alman, biri yəhudi, biri kim... Balalarının ismi-şərifləridir: 
Nisə olub Dusya, Züleyxa-Zulya, İskəndər-Saşa, Midhət-Mitya, Mərziyə-Marusya, Ayna-Anyuta, 
İzzət-Aza... Hakəzə... Belə evlərdə verilən tərbiyədən nə hasil olacaq, atam? Bizləri tanıma0-
yacaqlar, bizlərə yaxın durmayacaqlar. 

-Ağacan! Dübarə ərz edirəm ana olmayıb... Tərbiyəli ana gərək tərbiyəli bala yetirsin... 
Bundan sonra ümidimi hər tərəfdən kəsib, atam, dəxil düşəcəyəm analar qapısına: analar, sizi 
and verirəm o məhəbbətə, hansı ki övladınıza var, bizi bu təhlükədən qurtarmaq adilə 
ömrünüzü sərf edin elmə və elm gücilə tərbiyə verin balalarınıza. Hansılar ki bir tək sizin 
təhti-nəzarətinizdədirlər və möhtacdırlar ana tərbiyəsinə! Xudaya, Dərvişin bu naləsini icabətə 
yetir” (3, s.393-394). 

Hər bir xalqın mənəvi dirliyi, mənəviyyatının aynası həmin xalqın dilidir. Dilin inkişaf 
etdirən xalq heç vaxt məhv olmayacaq, dil yaşadıqca, inkişaf etdikcə xalqın gələcəyi də 
tərəqqi edəcək. Yaşadığı dövrdə böyüməkdə olan nəslin milli ruhda tərbiyə olması ədibi na-
rahat etdiyindən ana dili məsələsinə düzgün yanaşma etmişdir. Dramaturq dilimizə laqeyd-
liyin səbəbi kimi kişilərin alman, fransız, yəhudi və başqa millətlərdən qız almasını göstərir. 
Bunun nəticəsində onlar həm övladların başqa adlar qoyurlar, həm də övladları ilə ünsiyyəti 
öz dilləri ilə qururlar. Məlumdur ki, uşağın tərbiyəsi əsasən anaya bağlıdır. Xarici qızlarla ev-
lənmək isə bizim dilimizin, dəyərlərimizin unudulmasına və inkişafdan qalmasına təsir edib. 
Vətəninə bacardığı bütün xidmətləri edən Vəzirov “Əkinçi” (1875-1877) qəzetinə olan ümid-
ləri ilə möhkəm bağlayırdı: “Əkinçi” mənim ana dili müəllimimdir... Mənə nə yazmağın 
proqramını göndəriniz” (3, s. 6). Burdan da aydın olur ki, Vəzirov üçün “Əkinçi” qəzeti təkcə 
əxlaq və ideoloji tənqid, köhnə ənənə, savadsızlığa, dini cəhalətə qarşı mübarizə aparamaq 
vasitəsi ilə yanaşı öz doğma dilinin geniş kütləyə qavradılması baxımından çox qiymətlidir. 

 
Nəticə 
 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində N.Vəzirov Azərbaycan xalqının mənəvi dirliyini, 

ölməzliyini, böyük gələcəyini, milli özünədərkini müəllim kimi onların oxumağında, məktəbə 
sövq edilməyində görmüş və öz tələbələrinə öyrətmiş, daha geniş kütləyə isə bunları əsərləri 
və teatr vasitəsi ilə xitab etmişdir. Öz dövründə yeniliyi, tərəqqini alqışlayan, savadsızlığı 
tənqid edən Vəzirovun fəaliyyəti həmişə xatırlanmalı və qeyd edilməlidir.  
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Азиза Алекберова 
Hациональное самосоздание в произведениях Hаджаф бек Bезирова  
Первым последователем творчество Мирзы Фатали Ахундова был Наджаф бек 

Везиров. Драматург опубликовал много газетных статей, где затронул темы не только 
науке, образования, но и воспитания. Писатель был обеспокоен воспитением будущего 
поколения. 

Везиров, начавший свою деятельность в 70-х годах 19-го века стал продолжа-
телем идеи Мирзы Фатали Ахундова. Везиров работал над развитием идеи народного 
продвижения. Вместе с Гасан беком стал основоположником Азербайджанского театра. 
Это событие послужило началом народного самопознания Азербайджане в 19-ом веке. 
Писатель в своих произведениях отображал общественно-бытовые темы. Обращаясь к 
драматургии, его основной целью было оказание влияния на познание народа. Таким 
образом, он старался сформулировать сознание людей, изменить устоявшиеся условия 
жизни и развить новые идея для общества. 

Ключевые слова: Наджаф бек, национальный, люди, религиозная, язык, семья, 
идентичность, настоящий гражданин 

 
Aziza Alakbarova 
National self-awareness in the work of Najaf bay Vezirov  
Najaf bay Vazirov is the first successor of M.F.Akhundov' s work. Dramaturg published 

articles in sveral newspapers. In his articles he mentioned nurture subject as well as the scien-
tific educational and the other issues. He always felt anxious about the omissions in the nuture 
of future generation. 

Vezirov Mirza Fatali Akhundov, who began his career in the 70s of the 19th century, 
continued his ideas. Vezirov has worked to advance the people’s progress and ideas. Together 
with Hasan bay in Azerbaijan, he founded the theater. This event led to the creation of the 
first generation of people’s national self-consciousness in the nineteenth century. Eduip 
reflects social and domestic issues in his works. The aim of his appeal to the genre of drama is 
to influence people and their understanding. In this way, he wanted to shape people’s 
consciousness, change their existing living conditions and rebuild. 

Key words: Najaf bay, national, people’s, religion, language, family, self-esteem, real 
citizen 
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İBN MƏNZURUN “LİSƏN Əl-ARAB” ƏSƏRİNDƏ ŞAHİD  
BEYTLƏRİN TƏQDİMİ: MÜƏLLİFLİK PROBLEMİ 

 
 

Məqalədə İbn Mənzurun şahid beytləri təqdim etmə metodologiyası öyrənilir. İbn 
Mənzur bəzən bir şahid beytin iki müxtəlif şairə aid olduğunu yazır, bəzən isə bir sıra beytləri 
öz müəllifinə yox, səhvən başqa şəxslərə aid edir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, o, özünün 
“Lisən əl-arab” əsərində müəllifi məlum olmayan çoxsaylı şahidlərdən istifadə edir.  

 
Açar sözlər: İbn Mənzur, “Lisən əl-arab” şahid, divan, beyt, anonim, Kufə 
 
Giriş 
 
Ulum əl-ədəb – ədəbiyyat elmlərində, daha dəqiq desək, ərəb filologiyasına aid elmlər-

də şahid-şəvahid (şahid-şahidlər) dedikdə bu elmin müxtəlif sahələrində fikrin isbatı üçün 
ərəb kəlamından gətirilən sübutlar nəzərdə tutulur. Ərəb kəlamı ifadəsi həm nəsr, həm də 
nəzm anlayışını əhatə etdiyi üçün şahidlər öz növünə görə iki yerə ayrılır: 

1. Nəsr şahidləri. Nəsr nümunələrindən ibarət sübutlara deyilir. Bura daxildir: 
a) Quran b) Hədislər c) Xütbələr d) Misallar e) Hikmətli sözlər 

2. Şeir şahidləri. Hər hansı bir qaydanın, sözün, yaxud tərkibin işlənməsini əsas-
landıran şeirlərdən – beytlərdən ibarət sübutlara (iqtibaslara) deyilir.  

Filologiya elmlərinin inkişafı mərhələsində ərəb şeirinin bu elmlərin bütün sahələri 
üçün mənbə rolunu oynadığını çox asanlıqla müşahidə etmək mümkündür. Hər bir elm 
sahəsinin nümayəndəsi ərəb şeirindən istifadə etməklə tədqiq etdiyi sahə ilə əlaqədar məsələ-
lərdə bu və ya digər fikir və mülahizələri əsaslandırmağa çalışırdı. Başqa sözlə desək, ərəb 
şeiri elmi mühakimələrin sübutu üçün inkaredilməz fakt rolunu oynayırdı. Heç də təsadüfi 
deyil ki, ərəb şeiri Qurani-Kərimin ilkin təfsir qaynaqlarındandır. 

 
“İbn Mənzurun Lisən əl-arab əsərində mövcud olan poeziya ümmanı haqqında” adlı 

məqaləmizdə müəllifin şahid beytlərə münasibətindən, bu poeziya nümunələrinin təqdimatı 
zamanı sərgilədiyi metodologiyadan danışarkən qeyd etmişdik ki, onun “Lisən əl-arab” 
əsərindəki poeziya nümunələrinə–şahid beytlərə yanaşmasını aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq 
olar: 

1. İbn Mənzur bəzi şahidlər məşhur beytlərdən ibarət olduğu üçün onların müəllifini 
qeyd etməyi lazım bilməmişdir; 

2. Bir neçə yerdə təkrarlanan bəzi poetik nümunələr – şahid beytlər müəyyən 
məqamlarda öz müəllifinə istinadən təqdim olunsa da, bəzən bu beytlər müəllifi 
göstərilmədən yazılmışdır; 

3. İbn Mənzur bəzən bir şahid beytin iki müxtəlif şairə aid olduğunu yazır;  
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4. Müəllifi məlum olmayan çoxsaylı şahid beytlərdən istifadə edir; 
5. İbn Mənzur bəzi beytləri öz müəllifinə yox, səhvən başqa şəxslərə aid edir. 
İlk iki qrup haqqında yuxarıda adını çəkdiyimiz məqalədə danışdığımız üçün bu 

məqalədə son üç qrupa daxil olan şahid beytlərdən söhbət açılacaqdır. 
A) İbn Mənzurun bir beyti iki müxtəlif şairə istinadən qeyd etməsi hallarına gəlincə isə 

vurğulamaq lazımdır ki, belə beytlərin ortaya çıxması İbn Mənzura qədər elm əhlinin həmin 
beytlərin müəllifi barəsindəki fikirlərində yaranmış ziddiyyətlə bağlıdır. Yəni bu və ya digər 
beyt hələ İbn Mənzurdan qabaq iki şəxsə aid edildiyi üçün İbn Mənzur da həmin beytin 
müəllifi kimi iki şəxsi göstərmək məcburiyyətində qalmışdır. Buna misal olaraq aşağıdakı 
beytləri göstərmək olar: 

  وَنْھَنْھُت َنْفسي َبْعَدما ِكْدُت َأْفَعَلْھ باَسَة واِجٍدَفَلْم َأَرِمْثَلھا ُخ
Mənası: hər hansı bir şəxsin o (qız) kimi böyük bir qənimətə malik olduğunu görmədim. 

Ona sahib çıxmağıma az qalmış öz nəfsimi saxladım.  
İbn Mənzur bu beyti həm Əmr İbn Cuveyn, həm də İmruu-l-Qeysə istinadən nəql edir 

[4, s.15]. Bu beyt Orta Əsr filoloqu Sibəveyhin (765-796) şahid beytlərindəndir və o, beytin 
Əmr İbn Cuveyn ət-Taiyə aid olduğunu yazır [33, s.306-307]. İmrul-Qeysin divanında da bu 
beyt hər iki şəxsə aid edilir [28, s.472]. Bəzi mənbələrdə Hatəm ət-Tainin bu beyti İmrul-
qeysin bacısına həsr etdiyi də qeyd olunur. Burada şahid َأْفَعَلْھ feilinin nəzərdə tutulan məsdər 
“ən”i vasitəsilə təsirlik halda idarə olunması ilə bağlıdır [15, s.561].  

  [s.385 ,4] ِربُت َوِإن الَینَتُھ الَن جاِنُبھَأ َأخوَك الَّذي ِإن ِربَتُھ قاَل ِإنَّما 
Mənası: şübhələndiyində şübhə doğuran mənəm deyib nəzakətli davrandığında yumsa-

lan sənin qardaşındır. (Şair burada dost-qardaşlardan şübhələnməməyi tövsiyə edir). 
İbn Mənzur bu beyti həm cahiliyyə şairi əl-Mutələmmisə1, həm də Abbasilər dövrü şairi 

Bəşşar bin Burda (714-784) istinadən nəql edir. Bu onunla əlaqədardır ki, beytə həm əl-
Mutələmmisin, həm də Bəşarın divanında rast gəlmək olar. Əl-Mutələmmisin divanında beyt 
ona mənsub edulən şeirlər arasında sıralanır. Burada da şeirin həm də Bəşşara aid olduğu 
qeyd edilir [31, s.268]. Bəşşar isə öz divanında bu beytin ona məxsus olduğunu, bu beytlə İbn 
Hubeyrəni mədh etdiyini və onun da beytə görə Bəşşara qırx min verdiyini yazır [29, s.324-
326]. İbn Mənzur da heç kimin haqqını tapdalamamaq məqsədilə beyti hər iki şəxsə istinadən 
qeyd etmək məcburiyyətində qalmışdır. İbn əl-Ənbari isə öz əsərində “ərabəni” (şübhə 
doğurmaq, şübhələnmək) feilini izah edərkən hər hansı bir müəllif göstərmədən sadəcə “şair 
dedi” ifadəsini işlətməklə bu beyti qeyd edir [14, s.572]. 

Başqa bir beytə nəzər salaq: 
  [s.365 ,2]َأَلّما  ال َلَك َعْبٍد َو َأيُّ َجمًا َتْغِفْر الّلھمَّ َتْغِفْر ِإْن

Mənası: Bağışlayırsansa, Allahım, böyük (günahları) bağışla. Hansı bəndən kiçik güna-
ha batmamışdır? 

Şərh: Allahım, Ğəffar – günahları bağışlayan olduğun üçün, böyük günahları bağışla-
maq sənə yaraşar [43]. Bəndələrin arasında kim kiçik günah sahibi deyil?. Burada şahid “la” 
inkar ədatının “ləm” mənasında işlənməsi ilə əlaqədardır.  

İbn Mənzur yuxarıda göstərilən mənbədə bu beytin Əbu Xiraş əl-Huzəliyə2 mənsub 
olduğunu qeyd edir. Lisən əl-arab əsərinin başqa bir cildində isə beyti ümumiyyətlə, müəllifə 
istinad etmədən “şair dedi” ifadəsi ilə [8, s.209], həmçinin əl-Əraf surəsinin 175-ci ayəsinin 
haqqında nazil edildiyi qeyd olunan cahiliyyə - muxadram şairi Üməyyə bin Əbi əs-Saltə [17, 
s.220] istinadən nəql edir [8, s.332-335].  

Orta əsr mənbələri arasında bu beyti həm Əbu Xiraş əl-Huzəliyə [22, s.625], həm də 
Üməyyə bin Əbi əs-Saltə [18, s.347] mənsub edənlər var. Xəlil isə bu beyti müəllifinin adını 
                                                             
1 Əsl adı Cərir bin Abd əl-Azy, yaxud Əbd əl-Məsihdir. Tarafa bin əl-Abdın dayısıdır. Bəhreynli cahiliyyə 
şairlərindəndir. İraq hökmdarını həcv etdiyi üçün Şama qaçmaq məcburiyyətində qalır. 580-cı ildə Suriyanın 
Huran bölgəsindəki Busra məntəqəsində vəfat etmişdir. Bax: [42]. 
2 Muxadram şairlərindəndir.  II xəlifə Ömərin dövründə ilan sancması nəticəsində vəfat etmişdir. Bax: [39] 
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çəkmədən qeyd edir [26, s.102]. Elə buna görə də İbn Mənzur beyti hər iki müəllifə istinadən 
təqdim edir. 

B) İbn Mənzur da özündən əvvəlki qrammatik və leksikoqraflar kimi çoxsaylı anonim 
beytlərdən istifadə edir. Rast gəldiyimiz anonim qrammatik şahidlərin sayı yüz səksəndən 
artıqdır. Bu, qrammatik şahidlərin ümumi sayının təqribən iyirmi faizini təşkil edir. Anonim 
şahid beytlərin bir neçəsini nəzərdən keçirək: 

  [s.228 ,8] دوْن ِمْن و َأماِمِھ ْنِم الَمْحُض اْلَمْلبوْن إال الفاِرَس َیْحِمُل ال
Mənası: (döyüşdə) qəhrəmanı yalnız südlə bəslənmiş, forma etibarilə (həm arxadan, 

həm də öndən) gözəl və xalis at (dəvə) daşıya bilər. 
İbn Mənzur bu beyti Sibəveyhinin (765-796) dilindən “dunə”nin zərf yox, (arxa məna-

sını ifadə edən) isim kimi işlənməsi və ön qoşma qəbul etməsi ilə əlaqədar şahid beyt – sübut 
kimi istifadə edir [3, s.450]. Ümumiyyətlə, bu beyt Sibəveyhinin Əl-Kitabında işlətdiyi şahid 
beytlərindəndir [34, s.290]. 

  [s.76 ,9]عاِمداِت  اْلَبْیِت َنْحَو َو ُھنَّ َھّیاِت َفًتى ُكلُّ ِبھا َیْحُدو
Mənası: qışqıraraq səslənən hər bir gənc dəvələrə hida – nəğmə söyləyir. Onlar 

(qadınlar) isə Kəbəyə doğru hərəkət edirlər.  
İbn Mənzur müəllifi bilinməyən bu rəcəzi “heytə” [10, s.173] və “vaḥᾱ” [10, s.241] 

köklərində də qeyd edir. Burada şahid “nəhva” sözünün zərf kimi işlənməsi ilə əlaqədardır. 
Əslində isə bu söz məsdərdir. Bu şahidə bir çox mənbələrdə rast gəlirik. Bu əsərlər arasında 
İbn Cinninin “əl-Xəsais” [11, s.34], Zəməxşərinin “Əsasu-l-bəlağə” [20, s.384], həmçinin 
Bədrəddin əl-Eyninin “əl-Məqasid ən-nəhviyyə” [25, s.184] əsərlərini qeyd etmək lazımdır.  

Aşağıdakı beytləri İbn Mənzur Kufə qrammatiki Fərraya (761-822) istinadən nəql etsə 
də, əslində beytin kimə aid olduğu məlum deyil. Çünki beyti şahid kimi qrammatik müha-
kimələrdə istifadə edən Fərra onun müəllifi deyil. 

  َاْكَتَعا َحْوًلا الذَّْلفاُء َتْحِمُلني ُمْرِضَعا َصِبیا ُكْنُت َلْیَتني یا
  [s.27 ,8]َاْجَمَعا  َأْبِكي الدََّھَر َأزاُل َفال َأْرَبَعا َقبََّلْتِني َبَكْیُت إذا

Mənası: kaş ki, südəmər bir uşaq olaydım. Xırda burunlu o gözəl məni ancaq qoynunda 
gəzdirəydi. Ağlayanda isə o, məni dörd dəfə öpəydi. Belə olsaydı, mən bütün zəmanəni yalnız 
ağlamaqla keçirərdim.  

Burada şahid təkid mənasını ifadə edən “əktə‘ᾱ” və “əcmə‘ᾱ” sözlərinin özündən 
əvvəlki sözlərin mənasını bir qədər də gücləndirməsi ilə əlaqədardır.  

   [s.362 ,8] ُیَصاُب َقْد الُمَضیََّع َلِكنَّ و ِلَتْسُمو َأْھًلا َتُكْن و َلْم َسَمْوَت
Mənası: yüksəldin, ancaq sən buna layiq deyilsən (bu sənin haqqın deyil). Bu yerə layiq 

olan şəxs öz hüququndan geri çəkilmişdir və nəticədə ona sən sahib çıxmısan. Sanki bir şeyi 
sahibi korladıqdan sonra atmış və ona başqa birisi sahib çıxmışdır [41].  

Burada şahid beyt “key” mənasını ifadə edən ləmin (الُم َكْي) ismi yiyəlik halda idarə edən 
“ləm” ( َخْفِضالُم ال ) mənasında işlənməsi ilə əlaqədardır. “ləm təkun əhlən litəsmu” dedikdə “mə 
kuntə əhlən lis-sumuvvi” (hərfən: ucalmağa layiq deyildin) nəzərdə tutulur.  

C) İbn Mənzurun bəzi beytləri öz müəllifinə yox, səhvən başqa şəxslərə aid etməsinə 
gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, müşahidələrimizə əsasən belə beytləri şərti 
olaraq iki yerə bölmək olar 
a) Bəzən öz müəllifinə, bəzi hallarda isə səhvən başqa şəxsə aid edilən beytlər; 
b) Təmamilə başqa müəllifə aid edilən beytlər. 

Həm öz müəllifinə, həm də başqa şəxsə aid edilən beytlərə misal olaraq aşağıdakıları 
göstərmək olar: 

  )المدبر(الدَّاِبِر  َاْمِس ِمْثَل ُمرََّة َتَرْكُت و َمْوَحًدا و ُثناَء َقَتْلُتُكْم َوَلَقْد
Mənası: sizi iki-iki, bir-bir öldürdüm (burada sizdən çox insanı öldürdüm demək 

istəyir). Keçmiş dünən kimi Mürrəni (burada onun qardaşını öldürən Bəni Mürrə övladları 
nəzərdə tutulur) geridə buraxdım. Bənu Murranı məhv edib keçmişdə buraxdım 
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İbn Mənzur beyti “dəbərə” kökündə onun həqiqi sahibi olan Saxr bin Əmr əş-Şərid əs-
Suləmiyə [3, s.281], “Əmsi” sözündə isə onun atası Əmr bin əş-Şəridə aid etmişdir [1, s.210].  

Əsməinin verdiyi məlumata əsasən Saxr bin Əmr əş-Şərid əs-Suləmi əl-Xənsanın (575-
645) qardaşıdır və o, Bəni Səlim qəbiləsinin adlı-sanlı şəxslərindən olmuşdur [19, s.146]. İbn 
Mənzur beyti səhvən ata əş-Şəridə də aid etsə də digər mənbələrdəki məlumatlara əsasən 
beytin oğul əş-Şəridə, yəni Saxrə aid olduğu göstərilir [38, s.120]. 

Aşağıdakı beyti İbn Mənzur “kəvanə” [8, s.195] kökündə səhvən Abdət bin ət-Teyyibə, 
“kəşəḥa” [8, s.99] və “kənənə” [8, s.172] köklərində isə əsl sahibi Züheyr bin Əbi Sülmaya 
(ölüb 609) aid edir: 

 َیَتَجْمَجِم َو َلْم َأْبداھا ُھَو َفَال ُمْسَتِكنٍَّة َعلى َكْشًحا َطَوى وكاَن
Mənası: O, (Hüsayn bin Zəmzəm) kini qəlbində saxlayaraq, öz niyyətini (həyata 

keçirmək imkanı əldə etmədikcə) heç kəsə bildirmədi. 
Beytin Züheyrin divanında mövcud olması [21, s.79], həmçinin digər mənbələrdə ona 

aid edilməsi [44] “kəvanə” kökündə İbn Mənzurun yanlışlığa yol verdiyini iddia etmək üçün 
əsas yaradır. Burada şahid keçmiş zaman feili ilə işləyən “la”nın indiki-gələcək zamanla 
işlənmiş “ləm” inkar ədatı mənasında işlənməsi ilə əlaqədardır. 

Təmamilə başqa müəllifə aid edilən beytlrərə gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, İbn 
Mənzur “ ‘asᾱ ” kökündə aşağıdakı beytin səhvən əməvi şairi Sumaə bin Əsvəl ən-Nə‘amiyə 
[36, s.357] aid olduğunu yazır. 

  [s.214 ,6]ِبُمْنَھِمٍر َجْوِن الرََّباِب َسكوِب  َعَسى اُهللا ُیْغِني َعْن ِبالِد ِإْبِن َقاِدٍر
Mənası: (şair burada Nəmir ibn Qadirin övladlarından birini həcv edir) qara buludun bol 

yağışı vasitəsilə (qoy, yaxud) bəlkə Allah İbn Qadirin ölkəsindən (bizi, canımızı) qurtarsın.  
Beyt əslində əməvi şairi Hudbə bin əl-Xəşrəmə aiddir. Bu faktı beytin həm şairin 

divanında mövcud olması [37, s.81], həm də digər mənbələr sübut edir [24, s.48]. Burada 
şahid “ ‘asᾱ ”nın xəbərinin məsdər “ən”i olmadan işlənməsi ilə əlaqədardır [40; 45]. Əksər 
mənbələrdə Sumaənin atasının adı Əsvəl yox, Əşvəl kimi qeyd olunur. Əbu Nəmir şairin 
əmisi oğlu olur. İbn Əqilin öz şərhində verdiyi məlumata əsasən onlar bir müddət həbsdə bir 
yerdə olur. Bütün Bəsrə qrammatiklərinin fikrincə “‘asᾱ ” yalnız şeirdə “ən” olmadan işlənə 
bilər. Qurani-Kərimdə də o, yalnız “ən”lə birlikdə işlənimişdir [35, s.327-328].  

Aşağıdakı beyti İbn Mənzur səhvən əl-’Ə‘şaya (570-625) aid edir: 
  [s.391 ,3]َفُیْعَصَبا  اْلُمْسَتجیُر ِإَلْیَھا و َیْأِوي َوْسَطھا الذُّلُّ َیْنِزُل ال َھْضَبٌة َلنا

Mənası: biz elə bir izzət sahibiyik ki (elə bir qalaya bənzəyirik ki), zəlalət (itaətkarlıq) 
ona yol tapa bilməz. Yardım üçün ona sığınan şəxs toxunulmaz olur. 

Lakin beytin “əl-Kitab” [34, s.40] və “ər-Raddu alə-n-nuhat” [13, s.145] kimi daha 
əvvəlki mötəbər orta əsr mənbələrində Tarafa bin əl-Abdə (543-569) aid olduğu ğöstərilir. 
Həmçinin beytin Tarafanın divanında mövcud olması beytin əl-’Ə‘şaya aid olmamasını 
birmənalı şəkildə təsdiq edir [32, s.183]. Burada şahid beytin sonundakı feilin nəzərdə tutulan 
“ən” vasitəsilə təsirlik hala düşməsi ilə əlaqədardır.  

Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, şahid beytlərin müəllifləri ilə əlaqədar yaranmış 
bu kimi hallar əsasən aşağıdakı səbəblərlə əlaqədardır: 

1. Şahid beytlərin müəlliflərini göstərmək İbn Mənzurun əsas məqsədləri sırasına daxil 
deyildir. Elə buna görə də o, bu məsələyə lazımi diqqət ayırmamışdır. Çünki o, kitabın mü-
qəddiməsində əsəri yazmaqda hansı məqsəd daşıdığını izah edərkən qeyd edir ki, məqsədim 
Allah kitabının və peyğəmbər sünnəsinin hökmlərinin bağlı olduğu bu peyğəmbərə mənsub 
dilin köklərini, həmçinin onun fəzilətini qorumaqdan başqa bir şey deyil. 

2. Ola bilər ki, bir sıra şahid beytlər həmin dövrün ədəbi məclislərində, həmçinin bu və 
ya digər şeir məclislərində dillər əzbərinə çevrildiyi üçün İbn Mənzur bu qəbildən olan beyt-
lərin müəlliflərini qeyd etməyi lazım bilməmiş, bu məsələyə böyük əhəmiyyət verməmişdir. 

3. “Lisən əl-arab” əsərini yazarkən İbn Mənzurun əsas prinsiplərindən biri də istifadə 
etdiyi mənbələrin materialını olduğu kimi nəql etmək olmuşdur. Müəllif əsərin müqəddimə-
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sində qarşıya şıxan hər hansı bir çatışmamazlığa görə birinci müəllifin cavabdeh olduğunu 
göstərir (فعھدتھ على المصنف االول). Başqa sözlə desək, İbn Mənzur əsərdəki tənqid və təriflərə 
görə cavabdehliyin onun özünə yox, heç bir dəyişiklik etmədən məzmununu nəql etdiyi 
orijinal əsərin sahibinə aid olduğunu bildirir. O, bu fikrini “usul” adlandırdığı əsərlərin 
məzmununu nəql edərkən onu olduğu kimi yazmaqla əmanətə sahib çıxdığını dilə gətirərək 
 gözəl bir təşbihlə əmanəti olduğu kimi sahibinə qaytarması – nəql etməsi (بل ادیت االمانة بالفص)
ilə əlaqələndirir. İbn Mənzur “Lisən əl-arab”in yazılmasında əsas götürdüyü beş mənbə ilə 
yanaşı, yəni əl-Əzhərinin Təhzib əl-luğa, İbn Siydənin əl-Muhkəm va əl-muhit əl-ə‘zəm, əl-
Cauharinin Sihah, İbn Bərrinin Həvaşi ibn Bərri ‘ala Sihah əl-Cauhari və İbn əl-Əsirin əl-
Nihayət fi ğarib əl-hədis va əl-əsər kitablarından savayı Sibəveyhi, İbn Cinni, Xəlil və s. kimi 
çoxsaylı Orta Əsr müəlliflərinin əsərlərinə müraciət edərək müəyyən şahidləri həmin 
mənbələrdən əxz etmişdir. Bəzi məqamlarda bu mənbələrin özündə də şahid beytlərin kimə 
aid olduğu qeyd olunmamışdır.  

 Fikrimizi əsaslandırmaq üçün aşağıdakı bir neçə nümunəni nəzərdən keçirək: 
  [s.176 ,1]اْلِعیُس  ِإلَّا َو اْلَیَعاِفیُر ِإلَّا َأِنیُس ِبَھا َلْیَس َبْلَدٍة َو

Mənası: torpaq rəngli ceyranlardan, ağ rəngli dəvələrdən başqa heç kəsin olmadığı bir 
məkan (burada səhra nəzərdə tutulur) 

İbn Mənzur bu beyti əl-Əzhərinin “Təhzibu-l-luğa” əsərinə istinadən, bu əsərdə olduğu 
kimi, müəllifinin adını çəkmədən qeyd edir. Çünki əl-Əzhəri bu beyti “illa” istisna ədatından 
sonra gələn ismin bəzən əlavə (bədəl) kimi işlənərək təsirlik halda yox, üzərinə əlavə 
olunduğu ismin halını qəbul edərək (adlıqda) işlənə bilməsi ilə əlaqədar şahid kimi misal 
çəkir və o, “ كقولھ şairin dediyi kimi” ifadəsini işlətdikdən sonra (müəllifin adını çəkmədən) 
beyti qeyd edir [18, s.424-426]. İbn Mənzur da “Təhzibu-l-luğa”-nin mətnini olduğu kimi 
təqdim edir. Əslində isə bu beyt Ciran əl-‘Audun məşhur beytindən iqtibaslardır [30, s.52]. 
Digər Orta Əsr mənbələrində də beyt Ciran əl-‘Auda aid edilir [23, s.256]. Əsl adı “əl-
Mustaurid”olan Ciran əl-‘Audun 630-cu illərdə vəfat etdiyi güman olunur [46]. 

Aşağıdakı beyti İbn Mənzur “qatələ” [7, s.33] kökündə İbn Siydəyə istinadən onun “əl-
Muhkəm va əl-muhit əl-ə‘zəm” əsərində olduğu kimi [16, s.332], yəni müəllifin adını 
göstərmədən (beytin əczini – yalnız ikinci misranı) qeyd edir: 

  ُسوُد اْلَمحاِجِر ال َیْقَرْأَن ِبالسَُّوِر اْلَحراِئُر ال َربَّاُت َأْحِمَرٍة ُھنَّ
Mənası: onlar uzun qulaq saxlayan yox, azad qadınlardır, həmçinin onlar Quran 

oxumayan qullar – cahillərdir. 
Beyt əməvi şairlərindən olan Ubeyd bin Huṣayn ər-Ra‘i ən-Numeyriyə aiddir [27, 

s.134]. Əxtəlin həmmüasiri olan Ubeyd bin Husayn dəvəyə çox şeir həsr etdiyi üçün “Ra‘iyu-
l-ibil” dəvə otaran – çoban adlandırılmışdır. Burada şahid beytin sonundakı “surələr” sözündə 
“bə” hərfinin “zaid”, yəni artıq olması ilə əlaqədardır. İbn Mənzur “səvara” kökündə isə 
beytin müəllifinin adını çəkir [5, s.427]. 

Aşağıdakı beyti İbn Mənzur İbn Cinniyə istinadən – müəllifi göstərilmədən mötərizə 
cümləyə şahid olaraq nəql edir: 

  [s.183 ,10]اٍف َوَلا ُعْزِل َأِسنَُّة َقْوٍم َلا ِضَع َجمٌَّة َواْلَحواِدُث َأْدَرَكْتِني َو َقْد
Mənası: qəbilənin zəif və silahsız nümayəndələri tərəfindən deyil, iti uclu nizə sahibləri 

– (çox güman ki, güclü və şücaətliləri) tərəfindən əsir alındım. (başıma gələn) hadisələr 
çoxdur.  

Burada “hadisələr çoxdur” ismi cümləsi mötərizə cümlədir və feillə onun subyekti olan 
“əsinnətu qaumin” sözünü bir-birindən ayırır. İbn Cinni (934-1002) bu beyti həm özünün “əl-
Xəsais” [11, s.331], həm də “Sirru sinaəti-l-irab” əsərində qeyd edir [12, s.140]. Süyitinin 
(1445-1505) verdiyi məlumata əsasən, beyt cahiliyyə şairi olan Cuveyriyət bin Zeydə 
mənsubdur [22, s.807].  
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Nəticə 
 
Şahid beytlərin müəlliflərini göstərmək İbn Mənzurun əsas məqsədləri sırasına daxil 

deyildir. Elə buna görə də o, bu məsələyə lazımi diqqət ayırmamışdır. Ola bilər ki, bir sıra şa-
hid beytlər həmin dövrün ədəbi məclislərində, həmçinin bu və ya digər şeir məclislərində dil-
lər əzbərinə çevrildiyi üçün İbn Mənzur bu qəbildən olan beytlərin müəlliflərini qeyd etməyi 
lazım bilməmiş, bu məsələyə böyük əhəmiyyət verməmişdir. “Lisən əl-arab” əsərini yazarkən 
İbn Mənzurun əsas prinsiplərindən biri də istifadə etdiyi mənbələrin materialını olduğu kimi 
nəql etmək olmuşdur.  
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Гейбат Гейбатов  
Двустишия (шавахид) в Лисан аль-Араб Ибн Манзура: проблема авторства 
В статье рассматривается методика представления примерoв поэзии так называ-

емыx двустиший "шахид” в контексте проблеми авторства. Существуют различные 
методы представления этих двустиший. 

a) Ибн Манзур относит их к двум разным поетам 
b) Не настоящие авторы 
c) Анонимные авторы 
Ключевые слова: Ибн Манзур, шахид, бейт, диван, аноним, Куфа 
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Heybat Heybatov  
Poetic Proofs (shahids) in Ibn Manzoor’s Lisan al-Arab: the problem of authorship 
The article discusses the method of representation of Ibn Manzoor examples of poetry 

so-called "shahid” distiches. There are several ways of representing them in accordance of 
authorship: 

a) Ibn Manzoor refers them to two different poets 
b) Mistaken authorship 
c)  anonymous authorship 
Key words: İbn Manzur, Lisan al-arab, shāhid, bayt, dīwān, anonym, Kūfa 
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CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN ANADAN OLMASININ 

100 İLLİK YUBİLEYİNİN QARABAĞDA KEÇİRİLMƏSİ 
 

Ədəbiyyatımız tarixində xüsusi yeri olan Cəlil Məmmədquluzadənin zəngin ədəbi irsi 
bütün dövrlərdə aktual olduğu üçün o həmişə gündəmdə olmuş, adı qədirbilən xalq tərəfindən 
daima ehtiramla yad edilmişdir. Bu səbəbdən də ədibin anadan olmasının yüzillik yubileyi 
1967-ci ildə təkcə Respublikamızda deyil, ümumilikdə SSRİ-nin bütün müttəfiq respublikala-
rında yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir. Böyük ictimai məna kəsb edən bu yubiley öz 
əhəmiyyətinə görə ədəbi bir hadisə çərçivəsindən çıxaraq millətlərin mədəniyyət və dostluq 
bayramına çevrilmişdir. 

 
Açar sözlər: Yubiley, Şuşa, “Molla Nəsrəddin”, “Ölülər”, Ağdam. 

 
Giriş 
 
Məqalədə ədibin yubileyinə hazırlıq işlərinin hələ 1965-ci ildə görüldüyü, xüsusilə də 

yazıçının həyatının əksər hissəsinin bağlı olduğu Şuşa, Ağdam və Ağcabədidə rəngarəng, bir-
birindən maraqlı silsilə tədbirlərin və Şuşada bu münasibətlə səyyar elmi sessiyanın keçiril-
məsi, eləcə də burada Nazim Axundov, Kamran Məmmədov, Həmid Araslı, Orucəli Həsənov, 
İsmayıl Axundov, Abbas Zamanov kimi görkəmli alimlərin iştirakı xüsusi qeyd olunur. Mə-
qalədə həmçinin göstərir ki, C.Məmmədquluzadə Qarabağı özünün ikinci vətəni hesab edirdi. 
Qarabağ camaatı bunu yüksək qiymətləndirərək böyük sənətkara öz layiqli töhfəsini verdi. 

 
1967-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyi təkcə 

Azərbaycanda yox, həm də SSRİ-nin bütün müttəfiq respublikalarında təntənəli surətdə qeyd 
edilmişdir. Bu yubiley tədbiri öz əhəmiyyətinə görə ədəbi bir hadisə çərçivəsindən kənara 
çıxmış, böyük ictimai məna kəsb edərək mədəniyyət və dostluq bayramına çevrilmişdi. 
Yubiley komitəsi geniş hazırlıq işlərinə hələ 1965-ci ilin əvvəllərindən başlamış, yubiley-
qabağı mühüm tədbirlər hazırlamışdı. Respublikamızın bütün rayonlarında, o cümlədən də, 
yazıçının həyatının böyük bir hissəsinin bağlı olduğu Şuşada, Ağdamda və Ağcabədidə də bir 
sıra rəngarəng tədbirlər keçirilmişdi. Bu rayonların teatrlarının, mədəniyyət evlərinin, tədris 
müəssisələrinin səhnələrində ədibin pyesləri tamaşaya qoyulur, əsərlərindən ibarət səhnəciklər 
hazırlanır, həyat və fəaliyyətini, yaradıcılığını işıqlandıran müxtəlif sərgilər düzəldilir, 
sessiyalar və maraqlı ədəbi-bədii gecələr təşkil edilirdi. 

1966-cı ilin mart ayından M.Əzizbəyov adına Şuşa Pedaqoji Məktəbində yubileyə 
hazırlıq münasibətilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdi. Məktəbin kitabxanasında yubilya-
rın həyat və yaradıcılığını əks etdirən sərgi düzəldilmiş, ayrı-ayrı kurslarda “Poçt qutusu”, 
“Qurbanəli bəy”, “Zırrama” hekayələri, “Ölülər” komediyası və sair oxunub, müzakirə 
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olunmuşdu. Üçüncü kurs tələbəsi Tahir Məmmədov adlarını qeyd etdiyimiz əsərlərdəki bəzi 
obrazların surətlərini nümayiş etdirən maraqlı rəsmlər çəkmişdi. Ədəbiyyat dərnəyində də az 
iş görülməmişdi. Dərnəyin fəal üzvlərindən H.Mirzəyev “Ədibin həyat və yaradıcılığı”, 
Y.Abışov “Cəlil Məmmədquluzadə hekayəçi kimi” və başqa mövzularda məruzə etmişlər. 
Həmçinin “Ölülər” pyesi tamaşaya hazırlanmışdır. Rəşid Bayramov İsgəndər, Şıxəli Şıxəliyev 
Şeyx Nəsrullah, Nizami Məmmədov Cəlal, İsmayıl Teymurov Hacı Həsən rollarında oy-
namışlar. Dərnək həm də böyük ədibə həsr edilmiş xüsusi bülleten buraxmışdı (1). Bundan 
əlavə, məktəbin müəllimi Əzizə İsmayılova tələbələrin ümumi yığıncağında Cəlil Məmməd-
quluzadənin yubileyi ərəfəsində məktəblilərin öhdəsinə düşən vəzifələr barəsində qısa və 
məzmunlu şəkildə dinləyicilərə məlumat vermiş, dil və ədəbiyyat müəllimi Zəhra Məmmə-
dova “Cəlil Məmmədquluzadə və “Molla Nəsrəddin” jurnalı, son kurs tələbəsi Ş.Nağıyeva 
“Ölülər” əsərindəki İsgəndər surəti haqqında maraqlı və aydın bir şəkildə məruzə etmişlər. 
Məruzələr ətrafında çıxış edənlər öz fikirlərini söyləmişlər (2). 

Məktəbdə müntəzəm olaraq ədəbi-bədii gecələr keçirilmiş, fotoalbomlar düzəldilmiş, 
fənn dərnəklərində yubilyarın əsərlərinin müzakirələri keçirilmişdir. Ədəbiyyat mü-
əllimlərindən Əzizə İsmayılova, Rəfiqə Yusifova və Zəhra Məmmədova yazıçının həyat və 
fəaliyyəti haqqında məruzələr etmiş və söhbətlər aparmış, hekayələrindən və felyetonlarından 
şagirdlərə parçalar oxumuşlar (3). 

M.H.Vəzirov adına Şuşa Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun bədii özfəaliyyət kollektivi 
də yubileyə əliboş gəlməmişdi. Rayon teatrının rejissoru Əli Əjdərov ədibin “Poçt qutusu” 
hekayəsini səhnələşdirmiş və böyük uğurla tamaşaya qoymuşdu (4). Şuşa şəhər Ü.Hacıbəyov 
adına 1 nömrəli orta məktəbi ədəbi-bədii gecə, (5). 1 nömrəli internat məktəbi oxucular kon-
fransı, kitab müzakirələri, disputlar keçirməklə, divar qəzetləri və ədəbi bülletenlər (6) burax-
maqla, 2 nömrəli internat məktəbi foto-sərgilər təşkil etməklə, ədəbi bülletenlər buraxmaqla, 
ədəbi-bədii gecələr keçirməklə, “Poçt qutusu” hekayəsini və “Ölülər” komediyasını (7) səhnə-
ləşdirməklə, fəhlə-gənclər orta məktəbinin direktoru Allahverdi Nağıyev özünün maraqlı 
mühazirələri ilə (8) yubileyə öz töhfələrini vermişlər. 

Şuşanın müxtəlif idarə və müəssisələrində də yubileylə bağlı silsilə tədbirlər keçirilmiş-
di. Şəhər mədəniyyət universitetinin növbəti məşğələsində dil və ədəbiyyat müəllimi Sara 
Ələkbərovanın “Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında qadın azadlığı” adlı məruzəsi 
dinlənilmiş, mədəniyyət evinin bədii özfəaliyyət kollektivi ədibin “Ölülər” komediyasından 
və “Poçt qutusu” hekayəsindən səhnəciklər göstərmişdi (9). 

Yubiley münasibətilə Şuşada səyyar elmi sessiya da keçirilmişdi. Burda müəllimlər, 
mədəniyyət ocaqlarının işçiləri və pedaqoji məktəbin son kurs tələbələri iştirak etmişlər. 
Sessiyada filologiya elmləri doktoru, professor Nazim Axundov “Cəlil Məmmədquluzadə 
xaricdə”, filologiya elmləri doktoru Kamran Məmmədov “Cəlil Məmmədquluzadənin felye-
tonları” mövzularında məzmunlu, aydın və maraqlı bir tərzdə məruzə etmişlər (10). Sonra 
şəhər mədəniyyət evində Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Nizami adına Ədə-
biyyat və Dil İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən elmi sessiya keçirilmişdir. Sessiyanı aka-
demiyanın müxbir üzvü, professor Həmid Araslı giriş sözü ilə açmış, tənqidçi Orucəli 
Həsənov “Cəlil Məmmədquluzadənin tənqidi görüşləri”, xalq rəssamı İsmayıl Axundov 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının rəsmləri, Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun elmi 
əməkdaşı Abbas Zamanov “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Cəlil Məmmədquluzadənin yeri” 
mövzularında maraqlı mühazirələr oxumuşlar. Sessiyada həmçinin M.Əzizbəyov adına Şuşa 
Pedaqoji Məktəbinin müəllimi Mustafa Fətəliyev “Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin 
tərbiyəvi əhəmiyyəti” haqqında çıxış etmişdi (11). 

Şuşa istirahət evində keçirilən ədəbi-bədii gecədə rayon metodkabinetinin müdiri 
Mustafa Fətəliyev ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında məruzə etmiş, sonra istirahətçilər 
“Poçt qutusu” əsərinin tamaşasına həvəslə baxmışlar (12). 
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Yubileylə əlaqədar Cəlil Məmmədquluzadənin aylarla qoynunda yaşadığı, gözəl və 
unudulmaz xatirələrlə bağlı Kəhrizli kəndində təntənəli yığıncaq keçirilmişdi. Tədbirdə 
Ağcabədi rayonunun bir çox məktəblərinin müəllim və şagird kollektivi iştirak edirdi. Xalq 
yazıçısı Süleyman Rəhimov, filologiya elmləri namizədi Nəcəf Quliyev, ədibin həmyerliləri 
də yığıncağa dəvət olunmuşdular. Kəhrizlinin qocaman sakini Murtuza Ağalarov, Həmidə 
xanım Cavanşirin qohumu Zülfüqar İsgəndərov, yazıçını yaxından tanıyan Habil Hacıyev öz 
xatirələrini danışmışlar. Boyat kənd orta məktəbinin şagirdi Elmira Hüseynova Bəxtiyar 
Vahabzadənin böyük ədibə həsr elədiyi şeri zövqlə söyləmiş, şagird Solmaz Əsgərova isə 
yazıçının “Saqqallı uşaq” hekayəsini bədii qiraətlə oxumuşdu. Yığıncağın sonunda Süleyman 
Rəhimov Mirzə Cəlil haqqında xatirələrini və ədibin 100 illiyinə həsr etdiyi “Uğundu” 
romanının yazılış tərzindən danışmışdı (13). 

Cəlil Məmmədquluzadənin 100 illik yubileyi münasibətilə rayonun Boyat kənd orta 
məktəbinin pioner otağında ədibin həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotomontaj və sərgi 
düzəldilmiş, ədəbiyyat dərnəyində onun haqqında söhbətlər aparılmış, məruzələr oxunmuş, 
bir neçə dəfə ədəbi-bədii gecə keçirilmişdir (14). 

Böyük yazıçının 100 illik yubileyi yaxınlaşdıqca Ağdam rayonunun orta məktəblərində 
və mədəni-maarif müəssisələrində də bir-birindən maraqlı, rəngarəng tədbirlər keçirilmişdir. 
Şəhər 2 nömrəli beynəlmiləl orta məktəbinin kollektivi öz kitabxanasında ədibin əsərlərindən 
ibarət geniş sərgi təşkil etmiş, fotomontaj düzəltmişdi. Sərgidə “Danabaş kəndinin 
əhvalatları”, “Poçt qutusu”, “Bəlkə də, qaytardılar”, “Quzu”, “Saqqallı uşaq” hekayələri, yazı-
çının “Azərnəşr” tərəfindən buraxılmış “Felyetonlar, məqalə və məktublar”ı və başqa kitabları 
fotomontajda isə Mirzə Ələkbər Sabirlə birlikdə olan şəkli, “Molla Nəsrəddin” jurnalının bir 
neçə nüsxəsi, karikaturalar və əsərlərinə çəkilmiş şəkillər nümayiş etdirilmişdir (15). 

Ağdam şəhər 5 nömrəli orta məktəbin ədəbiyyat dərnəyində də vaxtaşırı ədibin 
yubileyinə həsr edilmiş mühazirələr oxunur, məruzələr edilirdi. Növbəti yığıncaqların birində 
şagirdlərdən Raidə Quliyeva “Cəlil Məmmədquluzadənin XX əsr Azərbaycan ictimai və 
mədəni həyatında müstəsna yeri”, Səadət Məmmədova “Cəlil Məmmədquluzadə jurnalist və 
ictimai xadim kimi”, Yavər Əliyev “Ölülər” əsəri, Akif Mehralıyev “Şeyx Nəsrullah fırıldaqçı 
ruhanilərin tipik nümayəndəsidir”, Fərman Süleymanov “Molla Nəsrəddin” jurnalının tarixi 
əhəmiyyəti” mövzularında məruzə etmişlər. Burda fotomontajlar və sərgilər düzəldilmiş, 
yazıçının əsərləri və onun haqqında yazılmış məqalə və məktublar nümayiş etdirilmişdir (16). 

Ağdam 6 nömrəli məktəbi isə ədibin 100 illik yubileyinə maraqlı bir səhərciklə 
gəlmişdi. Məktəbin radio qovşağında müəllim Şükufə Axundova “Poçt qutusu” əsərini xoş 
ahənglə, gözəl qiraətlə oxumuşdur. Onun ardınca şagirdlərdən Ofelya Qasımova və Elxan 
Quliyev “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestindən parçalar oxumuşlar. Səhərcik başa 
çatandan sonra müəllimlər və şagirdlər məktəb kitabxanasında düzəldilmiş fotomontaja 
baxmışlar. Fotomontajda qüdrətli felyetonçunun yaratdığı molla, məşədi, kərbəlayı, axund 
tiplərinin şəkilləri və bir çox karikaturalar yerləşdirilmiş, yazıçının müasirlərinin və yaxın 
qələm dostlarının portretləri verilmişdi. Başqa bir tərəfdə kitab sərgisi təşkil edilmişdi. 
Sərgidə ədibin “Quzu”, “Ölülər”, “Bəlkə də, qaytardılar” əsərləri, yubiley ərəfəsində buraxıl-
mış “Felyetonlar, məqalələr, xatirələr və məktublar”ı və başqa illərdə nəşr edilmiş bir sıra ki-
tabları nümayiş olunmuşdu. Bundan əlavə, yubiley münasibətilə xüsusi bülleten də bura-
xılmış, məruzələr oxunmuş, söhbətlər dinlənilmiş, “Quzu” hekayəsi səhnələşdirilmişdir (17). 

Ağdam şəhərinin bir sıra idarə və müəssisələrində də yubiley tədbirləri keçirilmişdi. 
Maarif işçiləri evində rayonun dil-ədəbiyyat müəllimlərinin iştirakı ilə keçirilən elmi-praktiki 
konfransda 3 nömrəli orta məktəbin müəllimi Süsən Abdullayeva “Cəlil Məmmədquluzadə 
ilk inqilabçı-demokratik, ədəbi-satirik “Molla Nəsrəddin” jurnalının banisidir”, 1 nömrəli orta 
məktəbin müəllimi Qənirə Məmmədova “Ölülər” komediyası əsasında şagirdlərdə din əley-
hinə tərbiyəni necə aşılayıram?”, Göytəpə kənd məktəbinin müəllimi Nurəddin Əliyev “Cəlil 
Məmmədquluzadənin əsərlərində dinin və mövhumatın ifşası” mövzularında mühazirələr 
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oxumuşlar. Həmçinin burda yazıçının həyat və fəaliyyətini işıqlandıran fotomontaj da 
düzəldilmişdir (18). 

Ağdam Kənd Təsərrüfatını Mexanikləşdirmə və Elektrikləşdirmə Texnikumunda da 
yubiley mədbirləri keçirilmişdi. Texnikumun kitabxanasında yazıçının həyat və yaradıcılığına 
həsr edilmiş geniş fotosərgi təşkil olunmuş və burda Cəlil Məmmədquluzadə və onun 
müasirlərinin şəkilləri, “Sizi deyib gəlmişəm” adlı stend və “Molla Nəsrəddin” jurnalından 
götürülmüş karikaturalar nümayiş etdirilmişdir. Müəllimlər yazıçı haqqında maraqlı söhbətlər 
aparmış, məruzələr oxumuşlar (19). 

Ü.Hacıbəyov adına Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin kollektivi də Cəlil Məm-
mədquluzadənin yubileyinə aid bir sıra yaddaqalan tədbirlər hazırlamışdı (20). 

Rayonun Xındırıstan (21), Mahrızlı (22), Qərvənd (23), Əlimədədli (24), Çəmənli (25), 
Şıxbabalı (26), Novruzlu (27), Qızıllı (28) kənd məktəblərində də böyük yazıçının 100 illik 
yubileyi təntənəli şəkildə keçirilmişdir. 

 
Nəticə 
 
Cəlil Məmmədquluzadənin 100 illiyi onun özünə ikinci vətən saydığı Qarabağda da 

yüksək səviyyədə keçirilmiş və qarabağlılar da öz növbələrində bu yubiley bayramına öz 
töhfələrini vermişlər. Yubiley şənlikləri 1967-ci ilin iyun ayında Bakıda M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında təntənə ilə başa çatmışdır. 
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Васиф Гулиев 
Проведение в Карабахе столетнего юбилея Джалиля Мамедгулузаде 
Столетний юбилей великого азербайджанского писателя Джалиля Мамедгулузаде в 1967 

году был отмечен не только в Азербайджане, но и в ряде союзных республик СССР. Комитет 
по подготовке к юбилею существовал еще с начала 1965 года. Были проведены красочные 
мероприятия по случаю этого юбилея во всех районах республики, в том числе в Кара-
бахе─Шуше, Агдаме и Агджабеди, где писатель прожил большую часть своей жизни. С марта 
1966 года по случаю подготовки к юбилею в Шушинской Педагогической Школе имени 
М.Азизбекова были проведены ряд мероприятий. Была подготовлена выставка, отражающая 
жизнь и творчество Дж.Мамедгулузаде, ученики поставили его пьесу «Мертвецы». В 
Шушинском техникуме Сельского Хозяйство режиссер Али Аждаров поставил пьесу по 
рассказам писателя. По случаю юбилея в Шуше проведена научная сессия, где выступили 
известные ученые Назим Ахундов, Кямран Мамедов. Другую научную сессию в шушинском 
городском доме культуры провели сотрудники Музея Азербайджанской Литературы 
им.Низами и Института Литературы и Языка. Здесь выступили Гамид Араслы, Оруджали 
Гасанов, Исмаил Ахундов, Аббас Заманов. 

По случаю юбилея были проведены мероприятия и в селе Кяхризли Агджебединского 
района, где писатель в доме своей жены отдыхал почти каждое лето. Здесь участвовали те, кто 
лично знали Дж. Мамедгулузаде.  

В городе Агдам и ряде сел агдамского района тоже были проведены мероприятия по 
случаю юбилея писатели. 

Ключевые слова: юбилей, Шуша, «Молла Насреддин», «Мертвецы», Агдам 
 
Vasif Quliev 
Carrying out the centenary of Jalil Mammadguluzade in Karabakh 
The centenary of the great Azerbaijani writer Jalil Mammadguluzade in 1967 was celebrated not 

only in Azerbaijan, but also in a number of Soviet republics of the USSR. The committee for the 
preparation of the anniversary existed since the beginning of 1965. Colorful events were held on the 
occasion of this anniversary in all regions of the republic, including Karabakh─Shusha, Agdam and 
Agjabedi, where the writer lived most of his life. Since March 1966, on the occasion of preparations 
for the anniversary, a number of events were held at the Shusha Pedagogical School named after M. 
Azizbekov. An exhibition reflecting the life and work of J. Mammadguluzade was prepared, the 
students staged his play “The Dead”. In the Shusha Technical School of Agriculture, director Ali 
Ajdarov staged a play based on the writer's stories. On the occasion of the anniversary, a scientific 
session was held in Shusha, where famous scientists Nazim Akhundov, Kamran Mamedov spoke. 
Another scientific session at the Shusha City House of Culture was conducted by the staff of the 
Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami and the Institute of Literature and Language. 
Here were Hamid Arasli, Orudzhali Hasanov, Ismail Akhundov, Abbas Zamanov.  

On the occasion of the anniversary, events were held in the village of Kyahrizli in the Agjebedi 
region, where the writer rested in his wife’s house almost every summer. Here participated those who 
personally knew J. Mamedguluzade. 

In the city of Aghdam and in a number of villages in the Agdam district, writers were also held 
on the occasion of the anniversary. 

Key words: anniversary, Shusha, “Molla Nasraddin”, ‘The Dead”, Agdam  
 
 

 Redaksiyaya daxil olma tarixi: 12.07.2019  
Çapa qəbul olunma tarixi: 11.08.2019  

 
Filologiya üzrə elmlər doktoru 

 Paşa Kərimov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
  



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 5. No. 2  (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR     №2(9), 2019 

91 
 

K.Bağırova. Azər Buzovnalı yaradıcılığında vətənpərvərlik motivləri 
// Əlyazmalar yanmır, 2019, № 2 (9), s.91-96. 

 
 

Könül Bağırova 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. 
Bakı ş. İstiqlaliyyət küç.26 

e-mail: bagirova.konul@yahoo.com 
 

AZƏR BUZOVNALI YARADICILIĞINDA  
VƏTƏNPƏRVƏRLİK MOTİVLƏRİ 

 
Klassik şeir ənənələrini yaradıcılığında əks etdirməklə yanaşı dövrünün ədəbi-ictimai 

tələblərinə uyğun əsərlər yaradan Azər Buzovnalı XX əsrin birinci yarısında yazıb yaradan 
şairlərdəndir. Ədəbi aləmdə nüfuza malik olan şair təəssüf ki, yaşadığı dönəmdə əsərlərini 
dövrü mətbuatda az dərc etdirmişdir. Senzuranın və proletar ədəbi mühitin qara siyahısına 
düşən şairin ədəbi yaradıcılığının müəyyən hissəsini vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı şeir-
lər tutur. Azər Buzovnalının gözəlliyi, ülvi məhəbbəti, nəcib insani keyfiyyətləri aşılayan şeir-
ləri, tarixi mövzulu əsərləri, ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi-tənqidi fikirlərini əks etdirən məqa-
lələri, ictimai, alleqorik məzmunlu hekayələri ilə yanaşı vətənpərvərlik motivli nümunələri də 
yetərincədir. Şairin yaradıcılığında vətənpərvərlik ideyaları bir çox müasirlərindən fərqli 
olaraq, xüsusi yer tutur. Ömrünün müəyyən hissəsini qürbətdə keçirən ədibin vətən həsrəti, 
torpaq yanğısı onun yaradıcı fəaliyyətində özünü aydın büruzə edir. 

 
Açar sözlər: Azər Buzovnalı, Azərbaycan, şair, vətənpərvərlik. 
 
Giriş 
 
Doğma yurdu Azərbaycana, eləcə də böyüyüb boya başa çatdığı Buzovna kəndinə mə-

həbbət, xalqına, millətinə dərin sevgi, tarixinə bağlılıq Azər Buzovnalının lirikasında və-
tənpərvərlik motivlərinin əsasını təşkil edir. Şair vətənini azad, vətəndaşlarını xoşbəxt görmək 
üçün əlbəttə ki, insanların vətən uğrunda mücadilələrinə, yağı düşməndən intiqam almalarına 
əsas verir, ideyalarını gənc nəslə çatdırmağa çalışır. Azər Buzovnalının əsərlərində əks olu-
nan vətənpərvərlik, yurdsevərlik hissləri milli düşüncəsindən və milli kimliyindən qaynaq-
lanan ideyalardır. Müqəddəs olan bu sevginin həm bir vətəndaş, həm də yurduna, elinə dərin 
tellərlə bağlı olan şair tərəfindən təbliği oxucuda qürur hissi doğurur. 

 
Azərbaycan xalqı üçün siyasi və mədəni müstəvidən yeni başlanğıc hesab edilən XX 

yüzillik həm ziddiyyətli, həm də müxtəlif proseslərin cərəyanı baxımından rəngarəng idi. 
“XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda baş verən siyasi sarsıntılar, inzibati bölgülər, əsrin 
II yarısında kapitalizmin inkişafı, istehsal münasibətlərinin dəyişilməsi, iqtisadiyyat və 
mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən islahatlar geniş xalq kütləsinin ictimai şüurunun 
inkişafına ciddi təsir göstərirdi” (1, s. 104). Belə bir dövrdə yazıb yaratmış bir çox 
sənətkarların şəxsiyyəti, həyatı, yaradıcılıq fəaliyəti tədqiqatçılar üçün həm çətin, həm də 
maraqlı və aktualdır. Yeni quruluşu qəbul edərək, klassik dövrün başlıca xüsusiyyətlərindən 
imtina etməyən bir çox şair və yazıçıların ədəbi yaradıcılıq yolu müəyyən məqamlarda böyük 
maneələrlə rastlaşır, qarşılarında səd kimi duran qara qüvvələr onların ictimai fəaliyyətlərini 
nəzarət altında saxlamağa çalışırdılar. Sənətkarların bədii sənət nümunələri müxtəlif qəzet və 
jurnallarda qismən və ya tam şəkildə çap olunsa da, əsərlərinin külliyyatlarının nəşrinə ya 
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icazə verilmir, ya da seçilib araşdırılandan sonra dərc edilirdi. Məhz bu səbəbdən də hər hansı 
bir dövrün ədəbi simasını, mənzərəsini araşdırmaq, “ədəbi inkişaf istiqamətlərini öyrənmək 
üçün, hər şeydən əvvəl, dövrün ədəbi prosesinin tendensiya və meylləri, ədəbi hadisələr və 
onun xarakteri öyrənilməlidir” (2, s.8) deyərkən tədqiqatçı Bədirxan Əhmədov şair və 
yazıçıların həyat və fəaliyyətinin cəmiyyət həyatından uzaq olmadığı fikrini vurğulamışdır.  

Klassik şeir ənənələrini yaradıcılığında əks etdirməklə yanaşı dövrünün ədəbi-ictimai 
tələblərinə uyğun əsərlər yaradan Azər Buzovnalı XX əsrin birinci yarısında ədəbi fəaliyyətlə 
məşğul olaraq, müxtəlif səpkili yaradıcılıq nümunələri qələmə alsa da, dövri mətbuat istisna 
olmaqla, yaradıcılıq nümunələrini nəşr etdirə bilməmişdir. Şair özü yazdığı kimi: 

 
Zəhmət çəkib yar etdim qiymətli çox əsərlər,  
Heyfa ki, intişarə olmadı ixtiyarım (3). 

 
Senzuranın və proletar ədəbi mühitin qara siyahısına düşən şairin ədəbi yaradıcılığının 

müəyyən hissəsini vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı şeirlər tutur. Şairin gözəlliyi, ülvi 
məhəbbəti, nəcib insani keyfiyyətləri aşılayan şeirləri, tarixi mövzulu əsərləri, ədəbiyyatşü-
naslıq və ədəbi-tənqidi fikirlərini əks etdirən məqalələri, ictimai, alleqorik məzmunlu 
hekayələri ilə yanaşı vətənpərvərlik motivli yaradıcılıq nümunələri də yetərincədir. Sənətkarın 
mövzu və ideya baxımından rəngarəng poetik irsinin müəyyən hissəsini təşkil edən vətən 
sevgisi, torpağa bağlılıq hissləri ilə qələmə alınmış bu qəbildən şeirləri yeniyetmə və gənclərə 
aşılamaq istədiyi sənət nümunələridir: 

 
Vətən övladına anadır vətən, 
Kim qoyar anasın tapdasın düşmən. 
Vətən əhalinin cismində candır, 
Gizlin deyildir bu, gün tək əyandır (4). 

 
Azərbaycan ədəbiyyatında vətənpərvərlik motivləri, doğma yurda bağlılıq, məhəbbət 

hissi geniş əksini tapmışdır. Azər Buzovnalı yaradıcılığında da bu mövzu ön plandadır. Şairin 
yaradıcılığında vətənpərvərlik ideyaları bir çox müasirlərindən fərqli olaraq, xüsusi yer tutur. 
Ömrünün müəyyən hissəsini qürbətdə keçirən şairin vətən həsrəti, torpaq yanğısı onun 
yaradıcı fəaliyyətində özünü aydın büruzə edir. 

 
Keçməmişdi hələ yeddidən yaşım, 
Qürbət ölkələrə atıldı daşım. 
 
Bu süfrədə mənim yarım, yoldaşım, 
Atam, anam idi, iki qardaşım. 
 
Ayırdı ehtiyac darü dünyadan, 
Cüda qıldı fələk yoldaşdan, yardan. 
 
Qəza çəkdi bizi hardan haraya, 
Buzovna kəndindən İnci qalaya (3). 

 
Doğma yurdu Azərbaycana, eləcə də böyüyüb boya başa çatdığı Buzovna kəndinə mə-

həbbət, xalqına, millətinə dərin sevgi, tarixinə bağlılıq Azər Buzovnalının lirikasında vətən-
pərvərlik motivlərinin əsasını təşkil edir. Şairin qəlbində yer alan vətən məhəbbəti onu dünya 
gözəlliklərindən belə uzaqlaşdırır, cənnətin gözəlliklərini doğma yurdu Bakının görünüşü ilə 
müqayisə edir, vətənini axirətin behiştindən daha uca tutur: 
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 Ey tikən cənnətə göz, meyl eyləyən minuyə, 
 Bircə təşrif götür eylə nəzər Bakuyə. 
 Görən adam bu yeri cənnəti salmaz yada, 
 Huru qılman görür əlbəttə, baxa hər suyə (5, s.188). 

 
Şeirin hər misrasında şairin vətənə bağlılığı, Azərbaycanın döyünən ürəyi olan Bakını 

necə sevdiyini, onun gözəlliyi ilə necə qürurlandığını aydın görmək olar. 
 

Şəhrimiz rəngi-Xətavü Xitən olmuş əlhəqq, 
Bənzəyir hər gözəli ahuyi-mişkinmuyə (5, s.188). 

 
Vətənpərvərlik, yurdpərəstlik şairin ictimaiyyətə sevə-sevə təbliğ etdiyi ideyalardır. 

Müqəddəs olan bu sevginin həm bir vətəndaş, həm də yurduna, elinə dərin tellərlə bağlı olan 
şair tərəfindən təbliği oxucuda qürur hissi doğurur.  

Azər Buzovnalı doğma yurdun gözəllərinin tərifini də yaddan çıxarmır. Qanı bir, dili 
bir, dini bir gözəllərin doğma vətənə xüsusi yaraşıq verdiyini tərif edir. Şair vətənpərvərlik 
ideyalarını qəzəllərində özünəxas istedad və bacarıqla ifadə edir, qəzəllərinin birində halını 
bülbülə müraciət edərək bəyan edir, şeirin son beytində vətənini belə tərif edir: 

 
Gətirmə xəlqi təngə ahü fəqanından, ey bülbül, 
Əgər canan sevirsən, keçginən canından, ey bülbül. 
 
Məkanın Azəri gülzarıdır çün Azəri şad et, 
Danış hər ləhzə şanlı Azəristanından, ey bülbül (5, s.199). 

 
Azər əsərlərində doğulub boya başa çatdığı Buzovna kəndini də unutmur:  
 

Kəndim ki Buzovna kuydur, müxlisim Azər, 
Məşhuri-cəhan xitteyi Bakı şəhərimdir (5, s.204). 

Və yaxud: 
 

Azərbaycanlıyam deyiləm Noğay, 
Buzovna elindən məskənim Toğay (6).  

 
Məlum olduğu kimi, şair pedaqoji fəaliyyətini təkmilləşdirmək, təhsilini davam etdir-

mək məqsədilə bir müddət Dağıstanda yaşamışdır. O vətəndən uzaqda keçirdiyi günlərini 
xüsusi bir nisgil, qəlb yanğısı ilə şeirlərində xatırlamışdır: 

 
Dövri-fələk edib vətənimdən cüda məni, 
Yüz dərdi-möhnətə elədi mübtəla məni (7, s.162). 

 
Şair vətənində yaşadığı adi günləri qürbətin hər cür eyşindən, sevincindən üstün tutaraq 

deyir: 
 

Beş gün vətən həyatını çox gördümü məgər, 
Atdı diyari-qürbətə zalım qəza məni. 

 
Ölkəmdən ülfətim kəsib eylədi əlayiqim, 
Biganələrlə etdi fələk aşina məni. 
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Məsrur eyləməz məni qürbətdə bəzmi-eyş, 
Bu zövqə görməyirmi təbiət səza məni. (7, s.162) 

 
Məşədi Azərin əsərlərində Bakıya xüsusi məhəbbət, onun gözəlliklərindən ürək dolusu 

ilə bəhs edilməsi, xüsusi olaraq vurğulanmaqdadır. 
 

Şəkini, Şirvanı, Gürcüstanı gəzmə Bakıda, 
Şahilər şahı, gözəllikdə şəhənşahıma bax! (8, s.198) 

 
Azər Buzovnalı dövrün ədalətsiz hadisələrini, müəyyən dairələrin sadə xalq ilə fikir 

ayrılıqlarını, hərc-mərcliyi yaxşı müşahidə edib, fikirlərini, narazılıqlarını əsərlərində bildirsə 
də, yurdunun şəxsiyyətlər yetişdirib, keçmişə gələcəyinə dəyər verən bir torpağın vətəndaşı 
olduğunu da unutmur, fərəh dolu hisslərini qələmə alır: 

 
Abad olsun Azərbaycan ölkəsi, 
Əhrar (svobodnıy, blaqorodnıy) bəslər, bəsləməz hər nakəsi (3). 

 
Şair vətənini azad, vətəndaşlarını xoşbəxt görmək üçün əlbəttə ki, insanların vətən 

uğrunda mücadilələrinə, yağı düşməndən intiqam almalarına əsas verir, ideyalarını gənc nəslə 
çatdırmağa çalışır. “Əhmədlə Mahmud”, “Aydəmir” adlı mənzum hekayələrində şairin 
vətənpərvərlik ideyaları daha qabarıq nəzərə çatır. 

 
Silib təmizləyək ölkədən yadı, 
Bəlkə xilas olsun vətən övladı. 
Ölkəmiz olmuşdur yağı tapdağı, 
Daha gəlib çatmış intiqam çağı (9) 
 
Vətən uğrunda verən can əbədi zində ola, 
Nəxli-amalını haşa görə birdən xali (8, s.182) 

 
Nəticə 

 
Ana yurdumuz, tariximiz, ənənələrimiz bir sözlə mənəviyyatımız olan Vətən məhfumu 

hər zaman tarixin ən parlaq səhifələrini təşkil etmişdir. Vətən anlayışının müqəddəsliyi şair 
və yazıçıların yaradıcılığında öndə durmuşdur. Azər Buzovnalı yaradıcılığında da vətənpər-
vərlik, beynəlmiləlçilik motivləri başlıca rol oynamış, doğma elə, obaya məhəbbət möhkəm 
sütunlar üzərində qurulmuşdur. Şairin əsərlərində əks olunan vətənpərvərlik hissləri sənət-
karın milli düşüncəsindən və milli kimliyindən qaynaqlanan ideyalardır.  
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Kёнуль Багирова 
Патриотические мотивы в творчестве Азера Бузовналы 
Наряду с отражением традиций классической поэзии в своих произведениях, а 

также созидая свои произведения в соответствии с литературно-социальными требо-
ваниями своей эпохи, Азер Бузовналы занимался литературным творчеством в первой 
половине XX века. Поэт, имеющий репутацию в литературных кругах, к сожалению, 
был одним из поэтов, мало опубликованных в периодической печати в свое время. 
Некоторая часть литературного творчества поэта, попавшего в черный список цензуры 
и пролетарской литературной среды, содержат стихи, которые он написал на 
патриотические темы. 

В творчестве Азера Бузовналы, наряду со стихами, внушающими красоту, 
высшую любовь, благородные человеческие качества, его произведениями на исто-
рические темы, статьями, отражающие литературоведческие мысли и литературную 
критику, а также общественные и аллегорические рассказами, достаточно образцов с 
патриотическими мотивами. В отличие от современных писателю поэтов, в творчестве 
поэта идеи патриотизма отражаются в историческом плане. В творчестве писателя, 
который провел некоторую часть своей жизни за рубежом, тоска по Родине, жажда по 
земле проявляет себя. 

Любовь к Азербайджану, а также к родной земле – к деревне Бузовна, где родился 
и вырос поэт, безграничная любовь к народу, привязанность к историческому 
прошлому своего земли и народа составляет главные мотивы патриотической лирики 
Азера Бузовналы. Поэт хочет увидеть свою страну свободной и в своем творчестве он 
выражает свои мечты, идеалы и борьбу за родину и призывает молодое поколение к 
борьбе, к верности и служению своей стране. 

Идеи патриотизма, чувства отчизнолюбия, отраженные в произведениях Азера 
исходят из его национального мышления и национальной идентичности. Проявление 
этих священных чувств поэтом является источником гордости для читателя. 

Ключевые слова: Азер Бузовнали, Азербайджан, поэт, патриотизм. 
 

Konul Baghirova 
The patriotic motives in Azer Buzovnali's work 
Reflecting the classical poetry traditions in his works Azer Buzovnali created works that 

suits literary-social requirements of the period, was engaged in literary activity in the first half 
of the 20th century. Having an influence in the literary work Azer Buzovnali is one of the few 
poets ever published in the press during the creative period. The poet’s literary creativity who 
was included into the black list of censorship and Soviet literary environment contains some 
of the poems which were written about patriotism. The writer’s sense of longing for 
homeland, who has spent some part of his life abroad, is clearly manifested in his literary 
creativity. Unlike most of his contemporaries, the ideas of patriotism in his poetry are 
reflected in the historical plan. 

Love to motherland Azerbaijan, as well as to Buzovna village where he grew up, a deep 
affection to his nation, attachment to historical past are the main motives of patriotic lyricism 
of Azer Buzovnali. The poet wants to see his homeland independent, compatriots happy and 
calls the younger generation to struggle for the homeland, to be loyal and to service.  
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Falling to the black list of censorship and proletarian literary environments the part of 
poet's creativity contains poems concerning the patriotism. Instilling the poet's beauty, his 
love for his soul, noble human qualities, articles on history, literary criticism, literary and 
critical views, public and allegorical stories are enough along with his patriotic motifs. The 
patriotism is reflected in Azar's works, it reflects the poet's national idea and national identity. 

Key worlds: Azer Buzovnali, Azerbaijan, poet, patriotism. 
 
 

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 09.08.2019  
Çapa qəbul olunma tarixi: 14.09.2019  

 
Filologiya üzrə elmlər doktoru  

Nailə Səmədova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
 
  



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 5. No. 2  (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR     №2(9), 2019 

97 
 

G.Əqiq. Qacarlar sülaləsi dövründə poeziya və bazgəşt cərəyanı 
// Əlyazmalar yanmır, 2019, № 2 (9), s.97-105. 

 
 

UOT: 821.222 
 

Gülnar Əqiq 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, 

Bakı ş, İstiqlaliyyət küç. 53 
e-mail: gulnarjafarzade2002@gmail.com 
 
 

 
QACARLAR SÜLALƏSİ DÖVRÜNDƏ POEZİYA  

VƏ BAZGƏŞT CƏRƏYANI 
 

Farsdilli poeziya XIX yüzillikdə öz inkişaf yolunun ən ziddiyyətli dövrlərindən birini 
arxada qoymuşdur. Bu dövrün ən mühüm tarixi hadisəsi Qacar xanədanının siyasi hakimiy-
yətə gəlməsi olmuşdur.  

Qacarlar sülaləsinin hökmdarları 137 ilədək sürən hakimiyyətləri boyunca təkcə siya-
si deyil, həm də ədəbi fəaliyyyətləri ilə fərqlənmiş, XIX əsrdə ədəbiyyatın yeni istiqamətdə in-
kişaf etməsində mühüm rol oynamışlar. Xüsusilə, Qacar soyundan olan və bir-birinin ardınca 
taxta çıxan iki qüdrətli padşahın- Fətəli şah (1797-1834) və Nasirəddin şahın (1848-1896) öz-
lərinin də yüksək təb və incə zövq sahibləri olması həm nəzm, həm də nəsr sahəsində gözə-
çarpan dirçəlişin baş verməsinə səbəb olmuşdur. 

Ikinci Qacar hökmdarı Fətəli şahın hakimiyyət illərində (1797-1834) yaranmış qaynar 
ədəbi mühit hələ Səfəvilər dövründən başlayıb yüz ildən artıq davam edən tənəzzül prosesinə 
son qoymuş və “hind üslubu” tərəfdarlarını tədricən söz meydanından uzaqlaşdırmışdı. Qa-
car şahlarının qayğı və dəstəyi ilə əhatə olunan bu dövrün şairləri öz yaradıcılıqlarında daha 
çox mədhiyyə şeirlərinə, təqlid və təzminə üstünlük versələr də, onlar “bazgəşt” (ədəbi dönüş) 
cərəyanının əsas nümayəndələri olmuş, öz yaradıcılıqları ilə sonrakı nəsillərə örnək olmağa 
çalışmışlar. Fətəli şah Qacarın sarayında təşəkkül tapmış “Əncüməni-Xaqan” adlı ədəbi 
məclisə toplaşan yüzlərlə şair və ədib yeni üslubun əsas dayaqları olmuşlar. Məhz bu şair və 
ədiblər farsdilli poeziyada yüz ildən artıq davam edən yeni bir ədəbi cərəyanın əsasını 
qoymuşlar. 

 
Açar sözlər: Qacarlar, poeziya, ədəbi uslublar, bazgəşt cərəyanı, Fətəli şah Qacar. 

 
Giriş 
 
XIX əsr həm İran, həm də Azərbaycanda böyük siyasi və ədəbi-mədəni hadisələrin baş 

verdiyi tarixin mürəkkəb bir dönəmidir. Bu tarixi dönəmdə türksoylu Qacarlar tayfası siyasi 
hakimiyyətə gəlmiş və təqribən 137 ilədək İran və Azərbaycan torpaqlarını idarə etmişlər. 
Cəsur və bacarıqlı sərkərdə olan Ağa Məhəmməd şah uzunmüddətli savaşlardan sonra 1794-
cü ildə Qacarlar dövlətini qurmuş, ondan sonra iqtidara gələn digər Qacar hökmdarları si-
yasi hakimiyyətlərini qorumaqla yanaşı ölkənin mədəni həyatına da qayğı göstərməyə 
çalışmışlar.  
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Fətəli şah Qacar (1772-1837) Ağa Məhəmməd şahdan sonra 1797-ci ildə səltənət 
taxtına əyləşən ikinci Qacar hökmdarı idi. O, 37 il davam edən hakimiyyəti boyunca dövləti 
idarə etməklə yanaşı poeziya sənətinə böyük həvəsi göstərmiş, “Xaqan” təxəllüsü ilə şeirlər 
yazmış, şair və ədiblərə diqqət və qayğısını əsirgəməmişdir.  

Təkcə kökmdar kimi deyil, həm də saraylarında məşhur şairlərin yaşaması və fəalyyət 
göstərməsi ilə tarixdə adları əbədiləşən böyük türk sultanları Sultan Mahmud Qəznəvi və 
Sultan Səncər Səlcuqinin dəbdəbəli saray ədəbiyyatı ənənələrini Fətəli şah öz zamanında 
yenidən dirçəltməyə can atmışdır, saraya böyük ədiblər və şairlər ordusu toplamış, klassik 
ədəbi üslubların yenidən rəvac tapmasına çalışmışdır. Onun sarayda təşkil etdiyi “Əncüməni-
Xaqan” şeir məclisi XIX yüzilliyin ən mühüm ədəbi hadisələrindən biri idi. Fətəli şahın 
poeziya sənətinə böyük qayğısı və dəstəyi nəticəsində şeir meydanına qədəm qoyan şairlərin 
sayı gündən-günə artırdı. Bu şair və ədiblər də Qacar şahının yolu ilə gedərək poeziyanın 
zahirən yeni, məzmunca isə klassik ənənələr istiqamətində inkişafına təkan verirdilər. Bu 
dövrün poeziyası birdən-birə öz məcrasını dəyişən coşğun çaya bənzəyirdi. Məhz şairlərin 
yeni istiqamətə yön almaları ilə meydana çıxmış ədəbi proses sonralar tədqiqatçılar tərəfindən 
farsdilli poeziyanın yeni bir inkişaf mərhələsi olan “bazgəşt” (qayıdış, dönüş) ədəbi cərəyanı 
adlandırıldı. Bu cərəyanın əsas simaları Fətəli şah və onun ətrafındakı saray şairləri idilər. 
Onlar böyük canfəşanlıqla klassik şairlərin yaradıcılığına müraciət edir, onların ədəbi 
ənənələrini davam etdirirdilər. Bu şairlərin əksəriyyəti qacarlar dövrünün adı tarixdə qalan 
tanınmış şəxsiyyətləri idilər. Səba Kaşani, Nişat İsfəhani, Səhab İsfəhani, Məcmər İsfəhani, 
Vüsal Şirazi, Qaani Şirazi, Füruği Bistami, Süruş İsfəhani, Yəğma Cəndəqi və Əbdürrəzzaq 
bəy Dünbüli, Fazil xan Gərrusi, Qaimməqam Fərahani, Əmir Kəbir, Əliqulu Mirzə Etimadüs-
səltənə, Rzaqulu xan Hidayət kimi onlarla, hətta yüzlərlə şair, ədib, ictimai-siyasi xadim məhz 
bu ədəbi mühitin yetirmələri idilər. Onların qələmə aldıqları əsərlər xalqımızın da tarixi 
keçmişinin, ədəbi-mədəni irsinin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Tarixin müxtəlif dönəmlərində baş verən hadisələrin bilavasitə təsiri nəticəsində 
meydana gəlmiş ictimai, siyasi, iqtisadi və sosial amillər dövrün ədəbi mühitinin formalaşma-
sında əsas rol oynayır. Şah İsmayıl Xətai tərəfindən 1501-ci ildə əsası qoyulan Səfəvilər 
dövlətinin yaranması ilə həm İran, həm də Azərbaycanda cəmiyyətdə baş verən köklü ictimai-
siyasi dəyişikliklər və şiəliyin rəsmi məzhəb stasusu qazanması mədəni-ədəbi həyata da öz 
təsirini göstərmişdi. Səfəvilər sülaləsinin süqutundan (1732) Qacarlaradək (1795) olan yarım 
əsrdən çox sürən dövrün siyasi mənzərəsinə nəzər saldıqda İran ərazisində yaşayan xalqlar 
üçün mürəkkəb və səbatsız bir tarixi şəraitin şahidi oluruq. Qüdrətli Səfəvi xanədanının 
süqutundan dərhal sonra onların idarəçiliyi altında olan ərazilərdə yaranmış müstəqil və 
yarımmüstəqil xanlıqlar siyasi hakimiyyət uğrunda mücadiləyə başladılar. On ildən artıq 
davam edən üzücü Rusiya-İran müharibələri, Azərbaycan xalqının taleyində mühüm siyasi 
hadisə kimi tarixə həkk olunan müdhiş Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri, Qafqazın 
Rusiya imperiyasına birləşdirilməsi kimi siyasi olaylar bu tarixi şəraiti daha da ziddiyyətli 
edərək mürəkkəbləşdirmişdir.  

“Ədəbiyyat tarixin güzgüsüdür” meyarı ilə yanaşsaq, belə bir mürəkkəb tarixi şəraitdə 
ədəbi mühitdə yaşanan durğunluq, ətalət təəccüb oyatmamalıdır. Ölkədə hökm sürən ictimai-
siyasi xaos ədəbiyyata da sirayət etmişdi. İran ədəbiyyatşünaslığında tədqiqatçılar təqribən bir 
əsrdən artıq müddəti əhatə edən bu dövrü əsasən “inhitat”, “tənəzzül”, “fitrət” və “rükud” 
dövrü adlandıraraq, klassik fars ədəbiyyatının təqribən on beşinci yüzilliyədək olan “qızıl” 
dövrü ilə müqayisədə cansız və sönük hesab edirlər. Onlar Rudəki Səmərqəndi ilə başlanan 
farsdilli poeziyanın inkişaf yolunda Əbdürrəhman Camini son böyuk şair sayaraq, sonrakı 
dövrlərdə adı tarixdə əbədi qalacaq bir kəsin olmadığını qeyd edirlər. [1, 18] 

Səfəvilər dövrünün poeziyasına xas olan əsas cəhət dini-məzhəbi mövzularda yazılmış 
şeirlərə üstünlük verilməsidir. Öz siyasi və dini görüşlərində Həzrət Əli başda olmaqla, on iki 
şiə imamını meyar seçən şəfəvi şahları saray çərçivəsində inkişaf edən ədəbiyyatda dini 
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mövzuların təbliğinə böyük əhəmiyyət verirdilər. Tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, “Səfəvi-
lərin öz dövlətlərinin əsasını möhkəmləndirmək üçün mədhiyyəçi şairlərə ehtiyacları yox idi.” 
[2, 254] Bu səbəbdən artıq şairlər hökmdarları və onların ailə üzvlərini deyil, məhz əhli-beyti, 
Həzrət Əli, İmam Hüseyn və Kərbəla şəhidlərini vəsf etməklə səfəvi sultanlarının rəğbətini 
qazanmağa can atırdılar. Tarixçi İskəndər bəy Münşi “Tarixi-Aləmarayi-Abbasi” əsərində bu 
dövrün ən məşhur ədəbi simalarından olan Möhtəşəm Kaşani haqqında hətta belə bir əhvalatı 
nəql edir ki, bir gün o, Şah Təhmasibə həsr etdiyi qəsidəni oxuyarkən şahdan ənam əvəzində 
belə bir cavab almışdır: “Şairlər dillərini mənim üçün şeir yazmağa bulaşdırmaqdansa, vilayət 
şahı Həzrət Əli (ə.) və məsumların şəninə qəsidələr yazsınlar. Buna görə əvvəlcə o 
müqəddəslərin pak ruhundan, sonra isə bizdən bəxşiş istəsinlər.” [3, 133] 

Səfəvilər xanədanının apardığı siyasətin nəticəsi olaraq təqribən üç əsrlik bir dövrü 
əhatə edən zaman kəsiyində ədəbiyyat həm nəzm, həm də nəsr sahəsində dini səpkidə inkişaf 
edirdi və bu da dövrün ədəbi mühitinin araşdırıcıları tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Bir çox 
tədqiqatçılar bu dövrü poeziyanın zəngin bədii çalarlardan məhrum, bəsit dini mövzulara 
tapınan məhdud qəliblərdə inkişaf etdiyini qeyd edirlər. Onların fikrincə bu dövrün şairləri 
məzhəbi mövzular çərçivəsində yazmaqla müəyyən edilmiş hüdudlardan kənara çıxa 
bilməmiş,bir çox hallarda isə təkrarçılığa yol verərək söz meydanında cövlan edə bilməmişlər. 
Bu barədə tədqiqatçıların fikirləri demək olar ki, üst-üstə düşür və kimsə bu dövrün şeir 
asimanında fars şeirinin parlaq ulduzları olan Xaqani,Nizami, Əttar, Rumi, Sədi, Hafiz, Cami 
kimi söz ustadlarını görə bilməz. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, dini-məzhəbi mövzuların 
ədəbiyyata yol tapması ilə həm dini ayin və hədislərin ictimai-siyasi məsələlərdə əks 
olunmasına aid iri həcmli şərhlər, təfsir və risalələr yarandı və həm də cəmiyyətdə mənəvi 
dəyərlərin formalaşıb möhkəmlənməsinə xidmət edən böyük bir poeziya toplusu meydana 
gəldi. Klassik poeziyanın inkişaf tendensiyasına nəzər salsaq səfəvilərdən bir neçə əsr öncə 
əsasən insana xas hiss və duyğuların tərənnümünə həsr olunan lirik janrın, xüsusilə qəzəlin 
artıq sadə bir eşq məfhumu deyil, ilahi eşqi və vəhdəti-vücud təlimini ehtiva edən təsəvvüf 
ədəbiyyatının yarandığının şahidi oluruq. Şərq poeziyasının özünəməxsusuluğu məhz lirik 
şeirin fəlsəfi aspektdə inkişaf edərək yeni bir məzmun kəsb etməsindədir. Səfəvilər dövründə 
isə bu tendensiya öz yerini tamamlilə dini mövzuları təcəssüm etdirən qəsidə, rübai, 
müxəmməs və məsnəvi kimi şeir qəliblərində özünü göstərir. Bu dövrdə qəzəl sənətində bir 
kasadlıq gözə çarpır, əvəzində Möhtəşəm Kaşani kimi qüdrətli mərsiyə şairi meydana çıxır, 
farsdilli poeziya türkdilli poeziya ilə müqayisədə daha zəif şəkildə təzahür edir, həm 
saraylarda, həm də saray mühitindən kənarda türk dilində yazılmış dəyərli ədəbi nümunələr 
nəzərə çarpır. Səfəvilər sülaləsinin türkəsilli olması və Şah İsmayıl Xətainin dövründə türk 
dilinə verilən dəyər poeziyaya da öz təsirini göstərir, Həbibi, Kişvəri kimi ana dilində yazan 
şairlərlə yanaşı doğma vətəninin hüdudlarından çox-çox uzaqlarda bütün türk dünyasının fəxr 
etdiyi dahi şairimiz Məhəmməd Füzuli söz meydanına qədəm basır. XVI yüzilliyin parlaq 
ədəbi siması olan Füzuli həm lirik qəzəlləri ilə qəlbləri fəth etmiş, həm də dini-məzhəbi 
mövzularda mükəmməl poeziya nümunələri yaratmışdır.  

Bir şox tədqiqatçıların söylədiyi kimi, türk nəslindən olan səfəvi şahları dərviş –təriqət 
yolçuları kimi tərbiyə olunduğundan onların hakimiyyəti illərində fars şeiri tənəzzülə uğradı 
və poeziyada “hind uslubu” adlanan yeni uslub meydana gəldi. Üç yüz ilədək davam edən 
hind üslubu İrandan və ətraf ölkələrdən Hindistana üz tutan farsdilli şairlərin yaradıcılığını 
əhatə edən özünəməxsus mürəkkəb dil, ifadə və ibarələrə malik bir üslub idi. Səvəvi sultanları 
tərəfindən dəstəklənməyən şairlər Hindistan saraylarında hörmət və rəğbətlə qarşılanır, 
hökmdarların qayğısı ilə əhatə olunurdular. Bu da poeziyanın geniş rəvac tapmasına şərait 
yaratsa da, fars dili üçün yad və əlverişsiz mühit dilin öz adi sərbəstliyini itirməsinə və 
gerçəklikdən uzaqlaşmasına səbəb olmuşdu. Bunun nəticəsində ortalığa çıxan mücərrəd şeir 
numunələri poeziyanı tənəzzülə uğratdı. 
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İranlı ədəbiyyatşünas İqbal Aştiyani bu dövrün ədəbiyyatı haqqında yazır: “Səfəvi 
sultanlarının dövründə fars şeiri tamamilə təravətdən düşdü, öz əhəmiyyətini itirdi və qədim 
şeir ustadlarının son dərəcə fəsahətli və bəlağətli kəlamlarından ibarət poeziya forma və 
üslubları tərzindən qəribə bir şəklə doğru dəyişildi. Söz ustalarının ən gözəl libaslarda canlan-
dırdıqları hər kəs tərəfindən məqbul sayılan dolğun və kamil bir şəklə düşmüş qəlbəyatan 
məzmunlar və zəngin mənalar tərk olunub unuduldu və onlara nəzirələr belə yaratmaq qa-
biliyyətinə malik olmayanlar hətta özlərindən əvvəlki sənətkarların yaradıcılığını öyrənmək-
dən imtina etdilər və “səbki-hindi” kimi məşhur olan xəyal və röyaların ətrafında dolaşdılar.” 
[ 4, 9]  

Səfəvilər dövrünün ədəbiyyatı, xüsusilə poeziyası haqqında fikirlər ziddiyyətlidir. 
Görkəmli rus şərqşünası İ.S.Braginski isə orta əsrləri ədəbi dövrlərə bölərkən “ədəbi yüksəliş 
mərhələsi” saydığı səfəvilər dövrünü belə səciyyələndirir: “Ədəbiyyat yenidən çiçəklənir, 
bədii ədəbiyyatda zərifliyə meyl yaranır. Xüsusilə, geniş xalq kütlələri arasında ədəbiyyata 
maraq artır. Şairlərin əksəriyyəti sənətkarların arasından çıxır. Sənətkarlığın və ticarət 
əlaqələrinin inkişafı ilə əlaqədar yeni mövzular yaranır. “Yeni üslub” meydana gəlir. Danışıq 
sözləri və ifadələri geniş şəkildə ədəbi dilə, xüsusilə poeziyaya daxil olur. Dil daha da 
sadələşir, anlaşıqlı olur. Hindistanda fars ədəbiyyatı çiçəklənir. Tədricən türk dilində əsərlər 
meydana gəlir.” [5, 15] 

Beləliklə, səfəvilər dövrünün ədəbiyyatını səciyyələndirən əsas cəhət onun bəzi inkişaf 
meyllərinin gözə çarpmasına baxmayaraq ümumilikdə, “tənəzzül ədəbiyyatı” adlandırılma-
sıdır. Bizim fikrimizcə isə farsdilli ədəbiyyatda bu tənəzzülün köklərini bir neçə əsr öncədə 
axtarmaq lazımdır. Artıq monqolların və teymurilərin yürüşləri ilə ədəbi mühitdə sönüklüyə 
və tənəzzülə döğru gedən ilk cığırlar açılmağa başladı. Ədəbiyyatda çökmə prosesi səfəvilərin 
dövründə də davam etdi və onların süqutu ilə ədəbi-mədəni mühitdə xaos ən yüksək həddə 
çatdı. Cəmiyyətdə aparıcı ədəbi simaların olmaması təbii ki, poeziyada da pərakəndəliyin və 
məzmunsuzluğun baş alıb getməsinə səbəb olmuşdur. 

Erkən orta əsrlərdə Azərbaycan da daxil olmaqla islamı qəbul etmiş Yaxın və Orta Şərq 
ölkələrinin işlək ədəbi dili fars-dəri, ədəbi üslubu isə Xorasan üslubu olmuşdur. Səbki-
Xorasani kimi tanınan bu üslubun əsas məziyyətləri sadə, diləyatan, mürəkkəb istiarə və 
təşbihlərdən və mücərrəd ibarələrdən uzaq, aydın və anlaşılan bir dildə olmasıdır. Bu üslubun 
Rudəki, Firdovsi, Ünsüri, Mənuçehri, Xaqani və Nizami kimi təmsilçiləri olub.  

Böyük Səlcuq imperiyasının (1038-1157) yaranması ilə elm və mədəniyyət sahəsində 
də tərəqqi prosesi gücləndi. Səlcuqlar dövründən başlayaraq XI yüzillikdə fars şeirində 
təsəvvüf motivləri yer aldı. Bu dini-fəlsəfi cərəyanının təsiri ilə poeziyada səbki-İraqi deyilən 
üslub təşəkkül tapdı. Bu ədəbi üsluba aid olan şeirlərdə ərəbcə söz və ifadələrə, xüsusilə dini-
fəlsəfi səciyyə daşıyan hədis və Quran ayələrinə geniş yer verilirdi. Bu səbkin Əttar, Mövlana, 
Sənayi, Sədi, Hafiz, Cami kimi nümayəndələri olmuşdur.  

Müasir dövrdə farsdilli poeziyaya ədəbi-tənqidi yanaşmanın təməli görkəmli İran şairi, 
publisiist və ədəbiyyatşünası Məhəmmədtağı Bahar Məlikəşşüəra (1886-1951) tərəfindən 
qoyulmuşdur. O, özünün “Səbkşenasi” (“Uslubiyyat”) adlı üç cildlik elmi monoqrafiyasında 
fars şeirini və nəsrini dövrlərə ayıraraq üslub və yaradıcılıq meyarlarına görə təhlil etmişdir. 
M. Bahar poeziyanı uslub xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakı qruplara bölür:  

1. Xorasan üslubu - Samanilər (819-1005) dövründən Elxanilərədək (XIII əsr) 
davam edir. 

2. İraq üslubu- Səfəvilərin dövründə (1501-1732) əsas işlək üslub idi. 
3. Hind üslubu - Səfəvilərin son dövrlərindən başlamış və Kərim xan Zənd 

hakimiyyətə gələnə qədər (1750) davam etmişdi.  
4. Bazgəşt (qayıdış) üslubu. Bu üslub zəndiyyə tayfasının son dövrlərindən (1770-ci 

illər) başlamış və Qacarlar dövrünün ortalarına (1850-ci illər) qədər davam 
etmişdir. 
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Beləliklə, farsdilli ədəbiyyat tarixində ilk dəfə olaraq M. Bahar həm nəzm, həm də nəsri 
inkişaf mərhələlərinə ayırmışdır. Məhz o, “bazgəşti-ədəbi” (ədəbi qayıdış) istilahını ilk dəfə 
ədəbiyyata daxil etmiş və fars poeziyasınıın inkişaf tarixinin yeni bir mərhələsindən bəhs 
etmişdir. O, tarixi baxımdan “bazgəşt” cərəyanını əsasən Kərim xan Zəndin hakimiyyət illəri 
və Qacarlar dövrü ilə əlaqələndirir. Qacarlar dövründə daha böyük rövnəqlə davam edən 
“bazgəşti-ədəbi” sadə bir üslub deyil, fardilli poeziyada bir ədəbi cərəyan şəklində təşəkkül 
tapdı. [6, 316] 

Bazgəşt cərəyanının ilk tərəfdarlarından olan Lüfəli bəy Azər bu dövrün poeziyası 
haqqında özünün məşhur “Atəşkədeyi-Azər” təzkirəsində yazırdı: “İllərdir ki, zəmanədə baş 
verən inqilabların gətirdiyi qəm yükü ilə şairlik sənəti meydanı tərk edib. İş o yerə çatıb ki, 
kiminsə şeir oxumağa belə halı yoxdur, nəinki deməyə.” [7, 455]  

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, bu dövr fars ədəbiyyatının inkişaf tarixini dövrlərə 
bölən tədqiqiatçılar tərəfindən “bazgəşt” (qayıdış) dövrü adlandırılır ki, biz onun ilk 
rüşeymlərinin hələ Səfəvilər dövrünün sonlarında meydana gəldiyinə işarə etdik. Səfəvilər 
dövrünün poeziyasına xas olan bir sıra müsbət cəhətlər -tərif və mədhiyyə ədədbiyyatının 
dəbdən düşməsi və ədəbiyyatın, xüsusilə poeziyanın saray çərçivəsindən kənara çıxaraq sadə 
xalq içərisində yayılması (qəhvəxanalar şəklində meydana çıxan ilk şeir məclislərinin 
yaranması) ədəbiyyatın yeni mərhələyə qədəm qoymasına və “bazgəşt” cərəyanı adlanan yeni 
üslubun meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Fars ədəbiyyatının araşdırıcıları “bazgəşt” cərəyanını Qacarlarla, xüsusilə Fətəli şahın 
hakimiyyətə gəldiyi dövrlə əlaqələndirirlər. Bazgəşt cərəyanı adlandırılan bu oyanışın ilk 
qığılcımları hələ Kərimxan Zəndin (1750-1779) dövründə İsfəhan ədəbi mühitində par-
lamışdı. M. Bahar “bazgəşt” cərəyanını konkret olaraq Nadir şah Əfşarın olümündən (1747) 
Nasirəddin şah Qacarın ölümünə (1896) qədər olan tarixi dövrə aid edir. Bu ədəbi oyanış 
hərəkətaının meydana gəlməsi coğrafi baxımdan İsfəhan şəhəri ilə bağlıdır. “Bazgəşti-ədəbi” 
cərəyanının həm meydana gəlməsində, həm də sonrakı inkişafında İsfahan şəhərinin rolu 
danılmazdır. Bu ədəbi prosesi ərsəyə gətirən şair və ədiblər “hind üslubu”nda yazılmış bəsit 
və bayağı əsərlərə qarşı çıxaraq ədəbiyyatda dönüş mərhələsi yaratmağa səy göstərdilər. Bu 
hərəkatın ilk nümayəndələri Mir Seyid Əli Müştaq İsfahani və ardıcılları olan Seyid 
Məhəmməd Şölə İsfahani, Lütfəli bəy Azər Bigdeli, Təbib İsfahani, Səbahi Bidqoli, Hatif 
İsfahani, Mirzə Nəsir İsfahani, Şəhab Turşizi, Aşiq İsfahani, Rəfiq İsfahani və b. idilər. Bu 
söz xiridarları bir araya gələrək Müştaq İsfahaninin başçılığı altında “Əncüməni-Müştaq” 
ədəbi məclisini yaratdılar və hind üslubunun tərəfdarlarına qarşı açıq mübarizəyə girişdilər. 
Lakin o dövrdə İsfahanda ictimai-siyasi sabitliyin olmaması və Kərim xan Zəndin iqa-
mətgahının Şirazda yerləşməsi səbəbindən kənardan heç bir maddi və mənəvi dəstək 
görməyən “Əncüməni-Müştaq” məclisi uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmədi və tezliklə da-
ğılmağa məruz qaldı. M. Baharın fikrincə, bu şairlər çiyinlərində yüz ildən artıq sürən 
“inhitat” dövrünü devirmək kimi ağır məsuliyyət daşıyırdılar və ən pisi isə bu dövrdə onlara 
öz lütf və mərhəməti ilə dəstək olan şahlar və sultanların olmaması idi. Onların ədəbi fə-
aliyyəti gözəçarpacaq qədər səmərəli olmasa da, bu şairlər və ədiblər məclisi qacarlar döv-
ründə baş verəcək yeni ədəbi renesansın ilk qığılcımlarını alışdırmağı bacardılar. Ədə-
biyyatdakı uzunmüddətli durğunlüqdan sonra ilk dəfə məhz bu əncümənin şairləri özlərindən 
əvvəlki sənətkarların yaradıcılığına müraciət etdilər və poeziyada klassik fars şeirinin Xorasan 
və İraq üslublarına xas olan ənənələrini yenidən canlandırdılar.  

Bu dövrün Müştaq İsfahani və onun davamçıları olan diğər şairlərinin qarşısında 
konkret tərif və təsvir obyekti olmadan, hədəfsiz yazmaq və dili hind üslubuna xas olan yad 
ünsürlərdən, qarma-qarışıq və mübhəm ifadələrdən təmizləmək kimi çətin vəzifə dururdu. 
Dövrün ictimai-siyasi şəraitinin necə mürəkkəb və ziddiyyətli olduğunu da təsəvvür etsək, bu 
çətinlik ikiqat artmış olurdu. “Belə bir şəraitdə, öz müştərək əqidə və amalları ilə ilhama qol-
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qanad verən şairlər və onların yaratdıqları yeni ədəbi məktəblər bais oldu ki, təkcə 18-19-cu 
yüzilliklərdə iki yüzdən artıq təzkirə kitabı qələmə alınmışdır.” [8, 122]  

Bu dövrün ən önəmli ədəbi hadisəsi həm nəzm, həm də nəsr sahəsində sadəliyə 
əsaslanan yeni uslubun yaranması idi. “Bazgəşt dövründə şairlərin xüsusi bir üslubu yox idi, 
onların əsas üslubu köhnə üslubların (Xorasan, İraq, Azərbaycan) təqlidi idi.” [9, 48] 

Görkəmli ədəbi tənqidçi Ə. Zərrinkub da bu dövrün poeziyasında yenilik axtarmağı 
bihudə sayaraq deyir: “...yenidən Ənvəri, Fərruxi və Xaqaninin səsi yeni əsrin üfüqlərində 
yayıldı.” [10, 343] 

“Əncümən-Müştaq” məclisinin dağılmasından çox keçməmiş İsfəhan şəhərinin kələn-
təri (mühafizə rəisi) Mötəmədüddövlə Nişat İsfahani Müştağın təkidi ilə yeni “Əncümən-
Nişat” adlı ədəbi məclis təşkil etdi və İsfahan şairlərini bir araya topladı. Mir Seyidəli Müştaq 
başda olmaqla onlarla əksəriyyəti İsfahandan olan şairləri bu məclisin ətrafında birləşdirdi.  

“Əncüməni-Nişat” ədəbi məclisi öz fəaliyyətini 1803- cü ildə Mötəmədüddövlə Nişatın 
Tehrana getməsi ilə dayandırdı. Onun arxasınca şair və ədiblər də Tehrana qacarlar sarayına 
üz tutdular. 

Səfəvilərin süqutundan sonra əfşarlar, onların qısa sürən hakimiyyətindən sonra isə 
qacarlar sülaləsi siyasi səhnəyə atıldılar və 140 ilədək İran və Azərbaycanın tarixi torpaqlarını 
idarə etdilər. Təxminən bir əsr yarımlıq bu dövrün ədəbi mühiti son dərəcə ziddiyyətli tarixi 
şəraitin və mürəkkəb ictimai-siyasi dövrün təzahürü idi.  

X əsrdən etibarən Yaxın Şərqdə ərəb xilafətinin siyasi mövqeyinin zəifləməsi ilə Orta 
Asiya və İranda yaranmış Samanilər və Qəznəvilər dövləti qədim Sasani mədəniyyətini bərpa 
etmək üçün səy göstərir və ədəbiyyatın saray çərçivəsində tərəqqisinə diqqət və qayğı ilə 
yanaşırdılar. Hökmdarlar dövrün tanınmış söz sahiblərini öz saraylarına dəvət edir və farsdilli 
poeziyanın dəbdəbəli saray mühitində inkişafı üçün lazımi şəraiti yaradırdılar.  

Erkən orta əsrlərdə fars dilinin bütün Şərqdə ədəbi dil kimi formalaşması Azərbaycanda 
da bu dildə yazıb yaradan çoxlu sayda şairlərin söz meydanına qədəm basmasına səbəb 
olmuşdur. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı həm forma, həm də məzmun baxımından uzun 
əsrlər boyunca ərəb və farsdilli Şərq ədəbiyyatı ilə bağlı olmuş, hətta sonrakı dövrlərdə dahi 
söz ustadlarımız ana dili ilə yanaşı bu dillərdə də dəyərli ədəbi nümunələr yaratmışlar. XIX 
yüzillik xalqımızın tarixində həm siyasi-ictimai, həm də ədəbi-mədəni təbəddülatlar 
baxımından türk tayfalarının öz siyasi çevikliyi ilə fərqləndiyi bir dövrdür. Öz ulu babaları 
səfəvilərin, sonra isə əfşarların layiqli davamçısı olan qacarların qanlı-qadalı hərb mey-
danlarından siyasi hakimiyyətə yetişməsi ilə ədəbiyyat da yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoydu. Etnik mənşəcə türksoylu olan və yüz ildən artıq bir müddətdə bütün İran və 
Azərbaycanı idarə edən qacarlar sülaləsinin ikinci hökmdarı Fətəli şah Qacar şeir və şairlərə 
diqqət və sayğısı ilə böyük şöhrət qazanmışdı. Tarixə nəzər salsaq bir çox hökmdarlar şeir 
yazmaq istedadına malik olmuşlar. Fətəli şah Qacar isə o hökmdarlardan idi ki, ədəbi 
fəaliyyəti siyasi fəaliyyətini kölgədə qoymuşdur. Tədqiqatçılar İngiltərə, Fransa və Rusiya 
kimi imperialist dövlətlərinin İranın daxili işlərinə müdaxiləsini, ölkədə baş verən iqtisadi 
böhran və ən başlıcası İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ, Gəncə, Şəki, Lənkəran,Dərbənd kimi 
Azərbaycan xanlıqlarının və Şərqi Gürcüstan vılayətlərinin Rusiyaya birləşdirilməsini məhz 
onun uğursuz siyasi fəaliyyətinin nəticəsi hesab edirlər. Bu dövrün ictimai-siyasi mənzərəsi, 
xüsusilə Fətəli şahın siyasi fəaliyyəti iranlı alimlər Səid Nəfisi, Əhməd Kəsrəvi və başqaları 
tərəfindən müxtəlif cür şərh edilir. İran tarixçiləri Fətəli şahı daha çox Rusiya imperiyası 
qarşısında İran dövlətinin ərazi bütövlüyünü qoruya bilməyən, İngiltərə və Fransa kimi 
imperialist dövlətlərinin İranın siyasi işlərinə müdaxilə etməsinin qarşısını almaq iqtidarında 
olmayan zəif və iradəsiz padşah kimi təqdim edirlər.  

Bəşər tarixində XIX yüzilliyin ikinci yarısı elm və mədəniyyət sahəsində tərəqqi dövrü 
sayılır. Bu dövrdə xüsusilə, Qərbi Avropada və Rusiyada sənaye sahəsində əldə olunan 
nailliyyətlər insan sivilizasiyasının tarixində müüm ixtiralar hesab edilir. Bütün bu olaylar 
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hələ əsrlər öncə mədəniyyətin intibah dövrünü yaşamış Şərqə də öz təsirini göstərirdi. “Məhz 
qacarlar dövləti İranın Avropa ilə ilk əlaqələrinin yaranmasında böyük rol oynamışdı.” [11, 
79]  

İngiltərə, Fransa və Rusiya kimi qüdrətli imperialist dövlətləri ilə əlaəqələrin yaranması 
İranın mədəni həyatına da təsirsiz qalmırdı. XIX yüzillikdə İranda baş verən ilk mətbəənin 
yaradılması, müasir çap avadanlıqları, Avropa tipli ilk mədrəsə və Darülfünunun açlması, 
tramvay xətti, teleqraf, sinema kimi yeniliklər məhz bu əlaqələrin nəticəsi idi. Bu dövrdə ilk 
dəfə olaraq iranlı gənclər Avropaya təhsil almağa göndərildilər. 

Cəmiyyətdə baş verən yeniliklər ədəbi mühitə də təsir edir. Ziyalı burjuaziya 
təbəqəsinin formalaşması bazgəşt cərəyanının sonlarından başlayan yenilikçilik (təcəddüd) 
hərəkatının meydana gəlməsinə təkan verdi.  

Qacarlar dövrü ədəbiyyatının araşdırıcılarından olan Mehdi Həmidi bu dövrün 
ədəbiyyatını ağaca bənzədir və yazır ki, “bu cavan pöhrəni Mir Seyid Əli Müştaq və 
ətrafındakılar torpağa əkmiş, Fətəli şah Qacarın dövründə boy atıb çiçəkləmiş, Nasirəddin 
Şahın dövründə isə meyvələrini ətrafa yaymışdır.” [12,19] Bu maraqlı bənzətmə həqiqətən də 
fars ədəbiyyatınıın XVIII yüzilliyin ikinci yarısından başlayıb XIX yüzilliyin sonunadək 
davam edən inkişaf yolunu əks etdirir və bazgəşt cərəyanının Qacar hökmdarları tərəfindən 
dəstəkləndiyini təsdiq edir. 

Bu dövrün ədəbiyyatının inkişaf mərhələlərini poeziyanın əsas xüsusiyyətlərinə görə 
aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

1. Hind üslubunun meydana gəlməsi və farsdilli poeziyanın İran hüdudlarından 
kənarda rəvac tapması ilə əlaqədar poeziyada yaranmış tənəzzül dövrünün sona 
çatması. 

2. Şeirdə klassik ədəbi ənənələrə üstünlük verilməsi. 
3. İşlənmiş qədim əfsanə və rəvayətlərin nəzmə çəkilməsi, təzmin və nəzirəçilik 

sənətinin geniş yayılması. 
4. Qəzəl janrının qəsidəyə nisbətən daha çox populyar olması. 
5. Dini-təriqət mövzülarının daha geniş şəkildə işlənməsi. 
6. Poeziya sənətinin daha çox saray çərçivəsində inkişafı və mədhiyyəçiliyin 

yayılması. 
Fətəli şah Qacarın hakimiyyətə gəlməsindən bir neçə onillik öncəyə nəzər salsaq, 

farsdilli poeziyada hind üslubu adlandırılan qarmaqarışıq bir ədəbi mühitin və ondan sonra 
yaşanan ədəbi durğunluq dövrünün şahidi oluruq. Belə bir dövrdə klassik poeziya 
ənənələrindən bəhrələnərək sadə və rəvan şeirləri ilə poeziyanı yenidən canlandıran qacar şahı 
XIX yüzillikdə yeni bir ədəbi mərhələnin ilk rüşeymlərini ərsəyə gətirmiş və fars şeirinə təzə 
ruh bəxş etmişdir. Məhz Fətəli Şah Qacarın sarayında söz bazarının rəvac tapması Səbki-
Xorasani və Səbki-İraqi kimi klassik şeir üslublarının yenidən dirçəlməsi və Firdovsi, Fərruxi, 
Sədi, Hafiz, Xaqani və Nizami kimi ustadların şeir tərzinin hind üslubunun yerini alması ilə 
nəticələndi. “Qacarlar dövründə elə bir bünövrə qoyuldu ki, Fətəli xan Səba, Morzə Əbdül-
vahab Mötəmədədüddövlə Nişat İsfəhani, Mecmər İsfəhani, Vüsal Şirazi, Mirzə Əbdülbaqi 
Təbib İsfəhani kimi söz ustaları ö dövrün cavan şair və yazarlarına örnək olaraq XIII (m. 
XIX) yüzilliyin birinci yarısını əvəlki dövrlərdən fərqli etməyə müvəffəq oldular.” [13, 28] 
Adlarını çəkdiyimiz bu şairlərin hamısı Fətəli şah Qacarın müasirləri olmuş və öz yara-
dıcılıqları ilə o dövrün ədəbi mühitini rövnəqləndirmişlər.  

Farsdilli ədəbiyyatın əsas dörd inkişaf mərhələsindən biri sayılan Bazgəşt cərəyanının 
təşəkkül tapması Qacar xanədanının siyasi iqtidara gəlməsi ilə bir dövrə təsadüf edir. Bu 
ədəbi cərəyanın meydana gəlməsində və sonrakı inkişafında Qacarlar sülaləsi mühüm rol 
oynamışdır.  

Fars poeziyasında hind üslubunun ilk təzahür ünsürləri XIV yüzilliyin əvvəllərində 
teymurilər dövründə meydana çıxmış, əvvəlcə klassik şeirin səciyyəvi forma və xüsusiyyət-
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lərinin özündə yaşatsa da, zaman keçdikcə bu üslubun mürəkkəb şeir texnikasından və 
mücərrədlik məfhumundan qaynaqlanan bədii nümunələri fars poeziyasını tənəzzülə doğru 
aparmışdır. Bu dövrün tədqiqatçıları Əbdürrəhman Camini fars poeziyasının son böyük şairi 
hesab edir, ondan sonra şeir aləmində yaddaqalan şəxsiyyətlərin yetişmədiyini söyləyirlər. 
Bunu daha çox şairlərin fars dilinin işlək olduğu ərazilərdən uzaq Hindistan saraylarına 
yollanmaları ilə izah edirlər. Hind üslubunun yayılmasından sonra fars şeirinin tədqiqatçılar 
tərəfindən “inhitat” və ya “rükud” adlandırılan durğunluq dövrü başlandı. Tarixi baxımdan bu 
dövr səfəvilərin hakimiyyətinin son illərindən zənd sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsinə qədər 
davam etmişdir.  

Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə farsdilli poeziyada iki başlıca istiqamət 
meydana gəldi: 

1. Fars dilinin işləndiyi hüdudlardan kənarda, xüsusilə Hindistanda rəvac tapan 
poeziya (Saib Təbrizi, Kəlim Kaşani, Qüdsi Məşhədi və b.) 

2. Səfəvilərin siyasi hakimiyyətini leqallaşdırmağa xidmət edən dini poeziya 
(Möhtəşəm Kaşani, Feyz Kaşani və s.) 

Hind üslubu farsdilli poeziyada uzun əsrlər boyunca İran, Hindistan, Əfqanıstan, 
Tacikistan, Azərbaycan və Türkiyə də daxil olmaqla geniş bir coğrafi məkanı əhatə edərək bu 
şəkildə öz inkişafını davam etdirmişdir. 

Səfəvilərin süqutu, əvvəlcə Zənd, sonra Əfşar və nəhayət Qacar sülaləsinin siyasi 
hakimiyyətdə bir-birini əvəz etdiyi XVIII əsr farsdilli poeziyanın ən acınaqlı bir dövrüdür. 
Xanlıqların meydana gəldiyi, feodal münasibətlərinin dağılmağa doğru getdiyi bu dövrdə 
ədəbi mühitdə də bir xaos mövcud idi. Bu qarmaqarışıqlıq qacarların dövrünədək davam 
etmişdir.  
 

Nəticə 
 

XVIII yüzilliyin sonlarında Qacarlar sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi ilə ədəbi mühitdə 
çoxdan davam edən durğunluq da sona yetdi. Qacar hökmdarları şeir və sənətə böyük maraq 
göstərərək saraylarında ədəbi məclislər təşkil etdilər. Özləri də istedadlı şairlər olan Fətəli 
şah və Nasirəddin şah kimi Qacar padşahları həm ədəbi fəaliyyətləri, həm də şair və 
yazarlara göstərdikləri qayğı və dəstək ilə ədəbiyyatın inkişafına xidmət etdilər. 
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Агиг Гюльнар  
Поэзия и тенденции “базгешт” в период правления Каджаров 
В XIX веке персоязычная поэзия оставила позади один из самых противоречивых 

периодов своего развития . Важнейшим историческим событием этого периода был приход 
династии Каджаров на политическую арену. 

На протяжении 137 лет царствования правители династии Каджаров отличались не 
только политической, но и литературной деятельностью и сыграли важную роль в развитии 
литературы XIX века в новом направлении. Особенно, два выдающихся правителя ди-
настии Каджаров один за другим вступившие во власть — Фатали шах ( 1797-1834) и 
Насреддин шах(1848-1896) своим поэтическим вдохновением и утончённым вкусом 
явились причиной возрождения поэзии и прозывления. 

В годы правления второго правителя рода Каджаров Фатали шаха (1797-1834) был 
положен конец появившемуся ещё во времена Сефевидов и длившемуся более 100 лет 
процессу застоя и постепенно сторонники «индийского стиля» были отдалены от поэти-
ческой арены. 

Несмотря на то, что поэты этого периода , окружённые заботой и поддержкой шахов 
династии Каджаров, в своём творчестве отдавали предпочтение восхвалению и под-
ражанию, они явились основными представителями направления «базгешт» (литературное 
возрождение) и старались своим творчеством стать образцом для нового поколения. Сотни 
поэтов и литераторов меджлиса под названием «Анджумани Хаган», образовавшийся во 
дворце Фатали шаха Каджара, стали важной поддержкой нового стиля. Именно эти поэты и 
литераторы основали новый литературный жанр персоязычной поэзии , существовавший 
более 100 лет. 

Ключевые слова: Каджары, поезия, литературные стили, движения базгешт, 
Фатали шах Каджар. 
 

Aqiq Gulnar 
Poetry and moovement “Bazgesht” during Kajar dynasty 
The Persian-language poetry had been left behind one of the most controversial epoch the 

way of its development in the 19th century. The most important historical event of this period was 
the political dominion of the Kajar dynasty. 

During 137 years their authority the dynasty of the Kajar, had been distinguished not only 
by their political activity, also by their literary works that played an important role in the 
evolution of the nineteenth century literature. Specifically, the representatives of Kajar throne - 
Fatali Shah (1797-1834) and Nasiraddin Shah (1848-1896) who were poet, caused by remarkable 
revival at the field of poetry and prose. 

By forming the hot literary environment during the years of reigning the second Kajar ruler 
Fatali Shah (1797-1834) ended the crisis process extended through the Safavid period and 
removed the supporters of "Indian style" from literary challenge. However the poets involved in 
the care and support of the Kajar kings of this epoch are prefered praise and panegyric, also 
imitataion in their poems, they became familiar with the basic features of the "bazgesht" (literary 
development) trend. Hundreds of poets and writers gathering around the literary assembly called 
"Anjumane-Khagan were basic supports of new literary trend. Namely these poets and writers 
established the foundation of a new literary movement that has lasted for hundreds of years in 
Persian-language poetry. 

Key words: Kajars, poetry, bazgesht (the return) movement, Fatali shah Qajar.  
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SƏMƏD VURĞUNUN “FƏRHAD VƏ ŞİRİN” MƏNZUM  

DRAMINDA KLASSİK İRSDƏN İSTİFADƏNİN  
ÖZƏLLİKLƏRİ 

 
“Fərhad və Şirin” mənzum dramı Səməd Vurğunun nisbətən zəif əsərləri sırasında yer 

alsa da, böyük sənətkarın qələmindən çıxdığı üçün diqqətə və yeni təfəkkür işığında tədqiq 
edilməyə layiqdir. 

 
Açar sözlər: Azərbaycan sovet poeziyası, Səməd Vurğun, Nizami Gəncəvi, Fərhad, 

Şirin, sevgi motivi, klassik irs. 
 
Giriş 
 
Sovet dövrü (1920-1991) Azərbaycan poeziyasının ən böyük nümayəndələrindən biri 

olan Səməd Vurğun (1906-1956) əsasən lirik şeirləri və poemaları ilə tanınsa da, mənzum 
dram janrında da qələmini sınamış və Azərbaycan ədəbiyyatında bu janrın klassik örnəklə-
rindən sayılan “Vaqif” dramı ilə yanaşı daha üç mənzum dram – “Xanlar” (1939), “Fərhad 
və Şirin” (1941), “İnsan” (1945) dramlarını da yazmışdır. 

 
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin (1141-1209) “Xosrov və 

Şirin” (1180) poemasının motivləri əsasında yazılmış “Fərhad və Şirin” mənzum dramı 
ənənəvi olaraq, Səməd Vurğun yaradıcılığında o qədər də böyük əhəmiyyətə malik olmayan 
bir əsər kimi nəzərdən keçirilir. Doğrudan da, uzun müddət səhnəmizdən düşməyən “Vaqif” 
mənzum dramı ilə müqayisədə “Fərhad və Şirin” elə bir şöhrətə çatmayıb. Ancaq Azərbaycan 
mənzum dram janrının tarixində öz yeri olduğundan, dövlət müstəqilliyi dövrünün Azərbay-
can ədəbiyyatşünaslığında bu əsəri yenidən təhlil etmək və qiymətləndirmək ehtiyacı 
yaranmışdır.  

“Vaqif” mənzum dramından dörd il sonra yazılmasına baxmayaraq, “Fərhad və Şirin” 
mənzum dramı hər cəhətdən birinciyə uduzur. Bunu istər dramatik konflikt, istər süjetin di-
namik inkişafı, istər obrazların monumentallığı, istər əsərdə təsvir edilən insan xarakterlərinin 
və münasibətlərinin təbiiliyi və səmimiliyi, istərsə də sənətkarlıq xüsusiyyətləri barədə 
söyləmək mümkündür. Ancaq necə olur-olsun, hər halda, nəzərdən keçirdiyimiz mənzum 
dram 35 yaşlı Səməd Vurğunun qələmindən çıxmışdır və onu sadəcə bir kənara qoyub çıxdaş 
etməyə haqqımız yoxdur. Buna görə də əsərin ümumi təhlilinə müxtəsər toxunandan sonra 
onun klassik irslə əlaqələrinin araşdırılmasına daha çox yer vermək qərarına gəldik. 
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Məlum olduğu kimi, ilk dəfə böyük İran şairi Əbülqasım Firdövsi (935-1020) özünün 
“Şahnamə” epopeyasında Sasanilər sülaləsinin son qüdrətli şahlarından biri olan II Xosrov 
Pərvizin (590-628) hakimiyyət dövrünü qələmə alarkən onun Şirinlə macərasından bəhs 
etmişdir. (1) 

Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ümumi süjet xəttini “Şahnamə”dən götürsə 
də, Bərdədəki bir əlyazmasından, eləcə də Azərbaycanda xalq arasında dolaşan rəvayətlərdən 
də istifadə edərək tamamilə başqa səpkili bir əsər, özü dediyi kimi, bir eşq dastanı 
yaratmışdır. Şair özü bu barədə belə deyir: 

 
Məlum hekayədir “Xosrov və Şirin”, 
Dastan yoxdur əsla bu qədər şirin. 
Ruhu oxşasa da bu gözəl dastan, 
Pərdədə qalmışdı bu gəlin çoxdan. 
Tanıyan yoxdu bu gözəl alması, 
Bərdədə var idi bir əlyazması. 
O ölkənin qədim tarixlərindən 
Bu dastanı tamam öyrənmişəm mən. (2, s. 49.) 

 
Göründüyü kimi, Nizami əsas qaynaq kimi məhz Bərdə tarixinə dair bir əlyazma-

sından yararlandığını söyləyir. Bundan başqa, hadisə ilə bağlı tarixi abidələrin qaldığını da 
deyən şair ən sonda “həkimin” (Firdovsinin – H.M.) “Şahnamə” əsərinə işarə vuraraq yazır: 

 
Söylərkən o həkim bu xoş dastanı, 
Çıxarıb içindən eşqi, fəğanı. 
Altmış yaşındaydı yazanda bunu, 
Saxlaya bilmirdi yayda oxunu. 
Altmışda sevginin, eşqin həycanı 
Titrədə bilməzdi yorğun qocanı. (2, s. 50.) 

 
Bu kiçik müqəddimə ilə əsərinin orijinallığını kifayət qədər əsaslandıran Nizami 

indiyə qədər heç kimin ərsəyə gətirə bilmədiyi yeni üslublu poema yazdığını fəxrlə qeyd 
edərək yazır: 

 
Bilici deyəni etmədim təkrar, 
Məlumu deməkdən kimə fayda var? 
Onun yazdıqları... cəngavər eşqi, 
Mənim yazdıqlarım bir dilbər eşqi. (2, s. 50.) 

 
Səməd Vurğunun bu mövzuya müraciəti başlıca olaraq iki səbəblə bağlıdır. Hər şey-

dən öncə, keçən əsrin 30-cu illərinin sonuna doğru dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
800 illik yubileyinin keçirilməsi barədə Ümumittifaq dövləti səviyyəsində qərar verilmişdi və 
Nizami mövzularında yazmağı hər bir görkəmli şair-yazıçı özünə şan-şöhrət bilirdi. Səməd 
Vurğunun da Nizami mövzusuna müraciət etməsi başlıca olaraq bununla bağlı idi. 

İkinci bir tərəfdən, “Fərhad və Şirin” mənzum dramı yazılarkən bütün mədəni dünya 
faşizm təhlükəsi qarşısında ciddi qorxu və həyəcan keçirir, artıq başlanmış II Dünya 
müharibəsi SSRİ sərhədlərinə doğru sürətlə irəliləyirdi. 

Belə bir geopolitik şəraitdə qəsbkarlıq müharibələrinə qarşı mütərəqqi sənətkarların 
səsi daha yüksəkdən eşidilir, görkəmli sənətkarlar qələmlərini süngüyə çevirərək: “Bilsin ana 
torpaq, eşitsin Vətən: Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən!” – deyə içdən gələn qəzəbli bir 
səslə hayqırırdılar. 
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Belə bir taleyüklü dövrdə xalqın qəhrəmanlıq tarixindən alınan hadisə və şəxsiyyətlərə 
bədii don geyindirilərək xalqa təqdim edilməsi böyük aktuallıq kəsb edirdi ki, ədəbiyyatın 
başqa janrları ilə yanaşı, mənzum dram janrı da bu materialdan sərf-nəzər etmirdi. 

Təbii ki, öz poetik qayəsinə uyğun olaraq Səməd Vurğun süjetdə, obrazların qarşılıqlı 
münasibətlərində, iştirakçı kontingentində müəyyən dəyişikliklər etmişdir. Məsələn, Şirin 
Nizamidəki kimi Məhin Banunun qardaşı qızı deyil, öz qızıdır, aparıcı obrazların sırasına el 
ağsaqqalı, Fərhadın atası Azər baba əlavə edilmişdir. Nizaminin “Yeddi gözəl” əsərindən 
alınmış Fitnə obrazı xalq fərasətinin və hazırcavablığının simvolu kimi əsərə salınmışdır və s. 

Akademik İsa Həbibbəyli “Xalq şairi Səməd Vurğun haqqında söz” adlı məqaləsində 
haqlı olaraq şairin əsərin süjetinə etdiyi bu əlavə və dəyişikliklərin məqsədli olduğunu 
göstərir. Alim dramaturqun Azər baba obrazını süjetə daxil etməsini də ali məqsəddən irəli 
gəldiyini, müəllifin vətəndaşlıq borcundan doğduğunu vurğulayaraq yazır: “Fərhad və Şirin” 
dramında da məhəbbət mövzusu fonunda Vətən idealının ifadə olunmasına xüsusi fikir 
verilmişdir. Əsərdəki Azər baba obrazı əslində Azərbaycanın bədii təcəssümüdür. Səməd 
Vurğunun “Fərhad və Şirin” dramının əsas qayəsi də klassik bir süjetdən seçilmiş məqamlar 
əsasında Vətən uğrunda fədakarlıq və qəhrəmanlıq göstərmək ideyasını təlqin etməkdən 
ibarətdir” (3, s. 523). 

Əsərdə maraq doğuran cəhətlərdən biri də, real həyatda və ədəbi mühitdə daim tənqid 
etdiyi Hüseyn Cavid yaradıcılığından da bir bədii detalın Səməd Vurğun tərəfindən istifadə 
edilməsidir. Bu – Şeyx Sənanın Xumarın gözünə görünən xəyali əksinə dəlicəsinə vurulması 
epizodudur. İlk dəfə Şapur hiyləgərcəsinə Xosrovun şəklini Şirinə göstərib sonra gizlədəndə, 
biz demək olar ki, onda adekvat reaksiyanı görürük: 

 
“Xosrovun əksi geri çəkilir. Şirin onun arxasınca 

Şirin: 
Getmə, dur!.. Getmə, sən ey nazlı xəyal! 
Cəlladım olub da gəl canımı al!.. 
(Şirin qəşş edib yıxılır.)” (4, s. 139.) 

 
İndi isə “Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” mənzum dramındakı bənzər səhnəyə baxaq. 

Şeyx Sənan ilə nişanlısı Zəhra şeyxin durumu barədə söhbət edərkən: 
“Bu sırada səhnənin işığı çəkilir, ta ucda ikinci pərdə kalkar. Azacıq yüksəkdə olduqca 

şairanə, cazibədar, behişti bir mənzərə görünür. Altın kanatlı mələklər əl-ələ, qol-qola olaraq 
incə qəhqəhələrlə gəzinirlər. Təbii, mələk qiyafətində olan Xumar da onların içində bulunur. 

 
Xumar 
Şeyx, gəl-gəl!.. Sevimli Sənan, gəl! 
Sana layiq deyil o yer, yüksəl! 
 
Şeyx Sənan 
 
(şaşkın və həyəcanlı) 
Ah, o... cənnət pərisi, nazlı mələk 
Bana yüksəl diyor gülümsəyərək. 
 
Zəhra 
 
Söylə, Sənan, nə var, nə oldu yenə? 
Əcəba, kim göründü gözlərinə? 
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Şeyx Sənan 
 
Bak da gör! İştə cənnət, iştə mələk! 
 
Zəhra 
 
Nerdə?.. 
 
Şeyx Sənan 
 
Bak, dinlə, şimdi söyləyəcək. 
Zəhrada dərin bir heyrət. 
 
Xumar 
(Şeyx Sənana) 
 
Durma, yüksəl! Ənisi-ruhum, gəl! 
Mütərəddid görünmə! Gəl yüksəl! 
Okunur gözlərində nuri-dəha, 
Yüksəl, ey şeyx! Gəl, düşünmə daha! 
 
Şeyx Sənan 
 
Of, bəndən nə istiyorsun, get! 
Bəndə can qalmamış, bir insaf et! 
 
(Xumar qürur və istiğna ilə gedəcək olur.  
Şeyx Sənan böyük bir təlaş və nədamətlə) 
 
Gediyor... a-h... getmə, atma bəni! 
Mərhəmət qıl, aman, unutma bəni! 
Getdi... eyvah, getdi...” (5, s. 10-11.) 

 
“Fərhad və Şirin” dramının bitdiyi 1941-ci ildə artıq Hüseyn Cavid Sibir buzları 

altında əbədi yuxuya getmişdi, əsərləri də qadağan olunmuşdu; belə ki, Səməd Vurğunu heç 
kim ədəbi plagiatda təqsirləndirə bilməzdi. Ancaq o da mümkündür ki, hər iki sənətkar öz 
mənzum dramlarında sadəcə oxşar dramatik situasiyada oxşar vəziyyətləri təsvir etmişlər... 

Əsəri yazarkən Səməd Vurğun Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasının mətnindən 
Rəsul Rzanın tərcüməsindən də iqtibaslar etmişdir. Ona görə “iqtibas” deyirik ki, sitatlar ve-
rilən zaman cüzi dəyişikliklərlə qarşılaşmaq olur. Lakin əlbəttə, mənzum dramda Nizamidən 
gətirilən ilk bədii sitat Səməd Vurğunun öz tərcüməsindəki “Leyli və Məcnun” poemasından 
alınmışdır. Belə ki, Fərhadın atası Azər baba möhtəşəm Bərdə qalasının tikilməsindəki 
nöqsanları oğlunun nəzərinə çatdırarkən poemadakı məşhur “Oğlum Məhəmmədə nəsihət” 
bölməsindən iki beyt örnək verilmişdir: 

 
“Hər elmi öyrənmək istədikdə sən, 
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. 
Kamil bir palançı olsa da insan, 
Yaxşıdır yarımçıq bir papaqçıdan.” (4, s. 118.) 
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Bir qədər sonra Səməd Vurğun yenə də Azər babanın dilindən müdrik nəsihətləri öz 
tərcüməsində iqtibas şəklində mənzum dramın mətninə daxil etmişdir: 

 
Dünya binasını qurandan bəri 
Öyrənmək dalınca getmişdir bəşər, 
Sudan dürr çıxarmış, daşdan da gövhər! 
Lakin öyrənməyi ar bilən bir şəxs 
Dünyada mərifət qazana bilməz. (4, s. 119.) 

 
Klassik ədəbiyyatdan məlumdur ki, bəzən sənətkarlar iri həcmli əsər yazarkən əvvəlki 

kiçik əsərlərindən orada örnək verməyi normal saymışlar. Məsələn, böyük Azərbaycan şairi 
Məhəmməd Füzuli (1494-1556) “Hədiqətüs-süəda” əsərində bundan öncə yazdığı kiçik lirik 
parçalardan istifadə etmişdir. Səməd Vurğun da bu ənənəni davam etdirərək, “Fərhad və 
Şirin” mənzum dramında 1936-cı ildə tamamladığı məşhur “Azərbaycan” şeirindən bir bənd 
vermişdir. Şirinin başındakı qırx incəbelli qızın oxuduğu şərqi məhz həmin şeirdəki bu bənd-
dən ibarətdir: 

 
El bilir ki, sən mənimsən, 
Yurdum, yuvam, məskənimsən. 
Anam – doğma vətənimsən, 
Ayrılarmı könül candan, 
Azərbaycan, Azərbaycan!.. (4, s. 121.) 

 
Şirinin təbiət qoynunda qızlarla məclisini təsvir edərkən Səməd Vurğun özünün 

yaratdığı fəlsəfi məzmunlu xəyyamanə rübailərdən də istifadə etmişdir. Şirinin ən yaxın 
rəfiqəsi Fitnənin dilindən belə bir dördlük səslənir: 

 
Budur gözəl səhər, budur piyalə, 
Ətri qızılgüldür, rəngi də lalə. 
Qafil, qədrini bil gözəl gəncliyin, 
Budur qanad verən zövqə, xəyalə... (4, s. 130.) 

 
Dramın faciəvi final səhnəsi isə dahi ingilis dramaturqu Vilyam Şekspirin (1564-1616) 

“Romeo və Cülyetta” faciəsinin final səhnəsi ilə səsləşir. Doğrudur, burada eyni dərəcədə 
Nizami poemasının da təsirini aşkara çıxarmaq mümkündür. 

Nəhayət, “Fərhad və Şirin” mənzum dramını Nizami dövrü ilə bağlayan obrazlardan 
biri kimi Fərhad-Əcəmi Naxçıvani tandemini də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Səməd Vurğun bu 
bağların ciddiliyini xüsusi nəzərə çatdırmaq üçün Əcəmi Naxçıvaninin Möminə xatun 
türbəsinin üzərində həkk etdiyi: “Biz gedəriyik, dünya əbədi qalandır. Biz öləcəyik, dünya 
qalacaq. Biz ölərik – bu bizdən xatirə qalar. İlahi, bəd nəzərdən uzaq elə” (5) – sözlərini 
iqtibas edərək Fərhadın dilindən səsləndirir: 

 
Bu bir abidədir, məndən yadigar. 
Gəlib dolandıqca dövran, ruzigar, 
Dünyanın özü də qocalacaqdır, 
Biz ölüb getsək də, bu qalacaqdır. (4, s. 201.) 
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Nəticə 
 
“Fərhad və Şirin” mənzum dramı Azərbaycanın ilk Xalq şairi Səməd Vurğunun nisbə-

tən zəif əsərləri sırasında yer alsa da, böyük sənətkarın qələmindən çıxdığı üçün diqqətə və 
yeni təfəkkür işığında tədqiq edilməyə layiqdir.  
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FÜZULİ HƏMİD ARASLI YARADICILIĞINDA 
 

 Akademik Həmid Araslının filoloji araşdırmaları içərisində Füzuli yaradıcılığına həsr 
etdiyi əsərlər elmi-metodoloji səviyyəsinə görə bu gün də ədəbiyyatşünaslıq elmimizin bədii-
estetik səviyyəsinə misilsiz töhfələrdir. Bu tədqiqatlar Füzulişünaslıq elminin inkişafında elmi-
praktiki baxımdan yeni mərhələni təşkil edir. Onun Füzuli irsinə həsr etdiyi iyirmidən artıq 
məqalə və tədqiqatları 1958-ci ildə nəşr etdirdiyi “Böyük Azərbaycan şairi Füzuli” adlı kon-
septual monoqrafiyasında ifadəsini tapmışdır. Tədqiqatçının Füzulinin “Ənisül Qəlb”, “Leyli 
və Məcnun” əsərlərindən bəhs etdiyi məqalələr Türkiyədə çap olunmuşdur. 

 
Açar sözlər: Həmid Araslı, M.Füzuli, məqalə, yaradıcılıq, akademik 
 
Giriş 
 
H.Araslının Məhəmməd Füzuli haqqında otuz ildən artıq davam edən dəyərli və hərtəfli 

tədqiqatları Füzulişünaslıq elmində yeni və parlaq bir səhifəni təşkil edir. Cəsarətlə demək 
olar ki, alim Füzuli problemlərinin qoyulmasında və həllində, şairin Sovet İttifaqında və 
xaricdə tədqiqatçıları arasında demək olar ki, birinci yeri tutur. Həmid Araslının Füzuli 
haqqında ilk tədqiqatı 1938-ci ildə “Ədəbiyyat” qəzetində, sonra da 1939-cu ildə kitabça 
şəklində işıq üzü görmüşdür. O vaxta qədər şairin irsinin öyrənilməsi sahəsində əsasən türk 
alimləri Fuad Köprülünün və İsmayıl Hikmətin, sovet alimlərindən isə Y.E.Bertelsin fikirləri 
qüvvədə idi.  

 
Ədəbiyyatşünas, professor, akademik, əməkdar elm xadimi Həmid Araslı 1909-cu ildə 

fevral ayının 23-də Gəncədə dünyaya göz açmışdır. Atası Hacı Məhəmmədtağı Ərəszadə 
zəmanəsinin mükəmməl təhsilli alim-ruhanilərindən olmuşdur. Atası qəzetlərdə çıxış edər, 
şəriət məsələləri ilə bağlı mülahizələr söylərdi. Ərəb dilindən etdiyi bəzi tərcümələri və 
yazdığı “Vəşrihi-fəraiz” adlı kitab alimin kitabxanasında saxlanılır. H.Araslı iki yaşına 
çatmamış atası vəfat etmişdi. Anası Dürrübəyim xanım savadlı qadın olmuş, oğlunda xalq 
yaradıcılığına, ədəbiyyata dərin maraq aşılıya bilmişdi.  

Akademik H.Araslı 1935-ci ildən başlayaraq Füzuli yaradıcılığının hələ öyrənilməmiş 
bir sıra vacib problemleri ilə ardıcıl və mükəmməl şəkildə məşğul olmuşdur. Füzuli irsinin 
kamil bilicisi, daimi tədqiqatçısı, və ilk naşirlərindən olan akademik H.Araslı hələ gənc 
yaşlarından Füzuli yaradıcılığı ilə müntəzəm məşğul olmuş, şairin əsərlərini ən müxtəlif 
konteksdən incələmiş və öz rəngarəngliyi ilə seçilən təqdirəlayiq elmi məqalələr yazmışdır. 
Alimin “Dahi Azərbaycan şairi Füzuli”, “Füzulinin müasirləri”, “Füzulinin həyatı”, “Füzu-
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linin idealı”, “Füzuli və Vətən”, “Füzulinin müəmmaları”, “Füzulinin “Ənisül-qəlb” əsəri”, 
“Dahi sənətkar”, “Füzuli şeirinin gözəllikləri”, “Füzulinin lirikası”, “Füzulinin bir təmsili”, 
“Füzulinin oğlu Fəzliyə nəsihəti”, “Böyük mütəfəkkir, ölməz sənətkar”, “Füzulinin çap olun-
mamış əsərləri” və onlarla başqa məqalələri, eləcə də şairin beş cilddə nəşr etdirdiyi 
“Əsərləri”nin hər cildinə yazdığı ayrı-ayrı müqəddimələrdə qoyulan elmi-tədqidi fikirləri 
monumental “Böyük Azərbaycan şairi Füzuli” monoqrafiyasında yekunlaşdırırlır. Şairin 
həyatı, mühiti, yaradıcılığının müxtəlif sahələri, lirikası, poemaları, fəlsəfi-elmi əsərləri, alle-
qoriyaları, hər üç dildə (türk. ərəb və fars dillərində) yaratdığı əsərlər, məktubları, müəmma 
və tərcümələrini ayrıca fəsillərdə araşdıran alimin bu monoqrafiyasında eyni zamanda şairin 
sənətinin özünəməxsus incəlikləri, ən`ənələrinə yaradıcı münasibəti və sonrakı türk şeirınin 
inkişafındakı əvəzsiz təsiri ilk dəfə olaraq elmi ardıcıllıqla tədqiq olunmuşdur.  

Akademik H.Araslı Füzuli irsinin öyrənilməsi tarixindən danışarkən yazırdı: “Dahi 
sənətkar Füzuli ustad bir şair kimi parladığı zamandan etibarən, onun əsərləri təkcə yaşadığı 
mühitdə deyil, bəlkə də Şərqin hər tərəfində, xüsusən Azərbaycan dili anlaşılan ölkələrdə 
sevilə-sevilə oxunur. Gənc yaşlarında şöhrətlənən Füzulinin sənətkarlıq qüdrəti, onun şeir 
üfiqlərində yüksəlib söz sənətinin inkişaf yollarını işıqlandıran dühası şairin müasiri olan şeir, 
sənət həvəskarlarının diqqətini cəlb etdi. Məhz buna görədir ki, hələ şair sağ ikən onun 
müasiri olan təzkirəçilər və ədəbiyyatşünaslar Füzuli haqqında yazmağa, onun sənətkarlığın-
dan danışmağa başlamışdılar” (1, 5). Görkəmli alim Şərq təzkirəçiləri ilə yanaşı, Qərbi 
Avropa və rus şərqşünaslarının da Füzuli irsinə dair tədqiqatlarını araşdırmış, bunlara da öz 
əsərlərində yer ayırmışdır. O, Füzulinin tədqiq tarixi haqqında yazırdı: “Qərbi Avropada 
Füzulidən ilk dəfə bəhs edən alim Hammer olmuşdur. O, özünün “Osmanlı ədəbiyyatı tarixi” 
adlı əsərinin ikinci cildində Füzuliyə on dörd səhifəlik yer ayırmışdır.(1,10) 

Akademik H.Araslı Gibbin Füzuli yaradıcılığı haqqında mülahizələrini analiz edərkən 
yazırdı: “Gibb Füzuli irsinin bir sıra məsələlərini düzgün işıqlandırmış və Füzulinin qəlb şairi 
olduğunu göstərmişdir. Füzulidən yazarkən məqaləsinin bədii cümlələlrlə başlayan Gibb, Fü-
zuli yaradıcılığını Şərqdən doğan günəşə bənzətmiş, şairlərin Füzuli irsindən qüvvət almasını 
səyyarələrin günəşdən işıq alması ilə müqayisə etmişdir. Füzuli yaradıcılığının orijinallığın-
dan bəhs edən alim şairi müasirlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmək 
istəmiş, Füzuli dövründə Yaxın Şərq şeirində hakim rol oynayan cəhətlərindən danışmış və 
Füzuli dühasını qiymətləndirməyə çalışmışdır” (1,12) 

Akademik Füzuli irsinin tədqiq tarixindən danışarkən qardaş Türkiyə alimlərinin 
yazdıqlarına də biganə qalmamış, öz mülahizələrində buna toxun- muşdur. Alim bu barədə 
özü belə yazırdı: “Füzuli irsinin öyrənilməsində Türkiyə tədqiqatçılarının da müəyyən əməyi 
vardır.Çox zaman qədim təzkirəçilərə tənqidi yanaşa bilməyən və Füzulini bir Osmanlı şairi 
kimi öyrənmək istəyən tədqiqatçıların işinə Köprülzadə yekun vura bilmişdir” (1,12) 

 Görkəmli alim Füzuli yaradıcılığını yüksək qiymətləndirərək özünün “Füzuli 
yaradıcılığı” adlı məqaləsində yazırdı: “Füzulinin yaradıcılığı son dərəcə zəngin və və 
çoxcəhətlidir. Hələ gənc yaşlarında lirik şeirlərilə diqqəti cəlb edən bu istedadlı sənətkar orta 
əsrin bütün ədəbi janrlarında üç dildə əsərlər yaradıb, çox zəngin bir irs qoymuşdur. Füzulinin 
yaradıcılığında hər üç dildə yazılmış lirik şeirlər, alleqorik əsərlər, poemalar, nəsr əsərləri 
vardır. Şairin bu zəngin irsini ətraflı izah etmək üçün, hər şeydən əvvəl onun şeirə, sənətə olan 
münasibətini müəyyənləşdirmək lazımdır”.(1,99). Lakin o, “Divan”larının müqəddimələrində, 
“Leyli və Məcnun”un girişində, ayrı-ayrı qitələrində və qəsidələrinin nəsib və girizgahlarında 
şeir və sənət haqqlnda çox dolğun və mütərəqqi fikirlər söyləmişdir.” 

Akademik sənətkarın lirikasından bəhs edərkən bu fikirləri yazırdı: “Füzulinin lirik 
şeirə, qəzəl yazmağa xüsusi əhəmiyyət verməsi təsadüfi deyildir. Bu, hər şeydən əvvəl şairin 
şeiri, sənəti özünün mütərəqqi görüşlərini geniş xalq içərisində yaymaq, ürək sözlərini xalq 
kütlələrinə çatdırmaq üçün sənətin kütləvi bir növündən istifadə etmək təşəbbüsündən irəli 
gəlmişdir” (1, 112)  
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 Alim Məhəmməd Füzulinin nəsr əsərləri haqqında danışarkən isə şairi belə 
dəyərləndirir: “Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Azərbaycan dilində bədii nəsrin ilk 
nümunələrini yaradan sənətkardır. Füzulinin bir sıra məktubları, əsərlərinə yazmış olduğu 
müqəddimələr, fars dilində yazdığı “Səhhət və Mərəz” və “Rindü Zahid” adlı əsərləri də bu 
dövrdəki nəsrin yaxşı nümunələrdir. Onun fars yazıçısı Hüseyn Kaşifdən təbdil etdiyi 
“Hədiqətüs-süəda” əsəri də Azərbaycan dilində ilk nəsr tərcüməsinin nümünəsi sayıla bilər” 
(1, 229) 

 O, Füzuli əsərlərinn nəşrinə 1940-cı ildən başıamışdır. Bu ildə akademik ilk dəfə olaraq 
dahi şairin “Leyli və Məcnun” poemasını latın əlifbası ilə nəşr etdirmişdir. Sonrakı illərdə o, 
Füzuli əsərlərinin ikicildliyini tərtib edir. Şairin lirikasını əhatə edən birinci cild 1944-cü ildə, 
poemalarından ibarət ikinci cild isə 1949-cu ildə nəşr olunur. Bu nəşrlərin ən böyük əhəmiyyəti 
ondan ibarətdir ki, H.Araslı bunları Bertelsin 1930-cu ildə aşkara çıxardığı dünyada ən 
mükəmməl Füzuli küllüyatı (Sankt-Peterburq nüsxəsi) və Bakıda əldə edilmiş ən qədim divan 
(m.1572) əsasında hazırlamışdır. Beləliklə, 1944-cü və 1949-cu illərdə nəşr olunmuş bu cildlər o 
vaxta qədər mövcud olan Təbriz, Daşkənd və Türkiyə nəşrlərindən mükəmməl hesab edilirdi. 

 Akademik Həmid Araslının Füzulişünslıq fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün qeyd 
etmək lazımdır ki, mötəbər qaynaq olaraq tarixi 1589-cu ilə aid edilən, Peterburq Şərqşünaslıq 
İnstitutunda saxlanılan, dünyada ən dolğun Füzuli küllayıtını seçən alim şairin beşcildliyinin 
(1958-1985) tərtibi, farsca, ərəbcə mətnlərin azərbaycancaya tərcüməsi, şərhi, lüğətlərin 
hazlrlanması, giriş və müqəddimələrin yazılması kimi mürəkkəb mətnşünaslıq və nəşriyyat 
işlərində aparıcı sima idi.  

 Akademik özü Füzulişünaslıq üçün yeni olan mövzular işləyib hazırlamışdı. Bunlara 
nümunə olaraq “Füzulinin fars divan”ı, Füzuli haqqında yeni kitab” (Hasibə Mazıoğlunun 
“Füzuli və Hafiz” kitabı barədə), “Füzuli şeirinin gözəllikləri”, “Füzuli əsərlərinin öyrə-
nilməsi tarixi”, “Füzulinin çap olunmamış əsərləri”, “Ən qədim və mükəmməl Füzuli divanı”, 
“Sözün qüdrəti”, “Füzulinin idealı”, “Füzuli yaradıcılığının ümumdünya əhəmiyyətyi”, 
“Vətənpərvər şair”, “Nizaminin yeddi gözəl poeması ilə Füzulinin “Yeddi cam” əsərinin 
müqayisəsi” və s. məqalələrini göstərmək olar. 

 Füzuli irsinin dünyanın üç qitəsində yayıldığını göstərən alim bu haqda yazırdı ki, 
“Füzuli uzaq Çin və Hindistandan Balkanlara, Tatarıstandan Misirə qədər böyük bir sahədə 
şöhrət tapmışdır”. 

 Akademik Ziya Bünyadov Həmid Araslının Füzulişünaslıq fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirərək bu haqda yazırdı: “Mətlə`ül-etiqad Azərbaycanda ilk dəfə 1958-ci ilk dəfə 
1958-ci ildə Füzulinin ərəb qəsidələri ilə birlikdə çapdan çıxmışdır. Kitabın tərtibçisi 
akademik Həmid Araslı yazırdı: “Mövcud əlyazması özü də nöqsanlıdır: ortadan bir səhifə 
çatmır və katib bir sıra sözləri yanlış köçürmüşdür” əsərin ərəb dilindən olunan bü 
tərcüməsində arabir 1958-ci ildə çapdan çıxmış mətnə müraciət edilmişdir.” 

 Akademikin Füzulişünaslıq fəaliyyətinin sıralarında görkəmli ədib və alim Mir Cəlalın 
30-cu illərin axırlarında Həmid Araslının redaktorluğu ilə nəşr olunmuş “Füzulinin poetik 
xüsusiyyətləri” adlı kitabını da qeyd etmək yerinə düşər. Sonralar 1958-ci ildə bu kitab bir 
qədər də geniş şəkildə, yenə də akademik Həmid Araslının redaktorluğu ilə “Füzuli 
sənətkarlığı” adı altında oxucuların ixtiyarına verilmişdi (5). 

 Ümumiyyətlə, klassik ədəbiyyatımızın, xüsusən də dahi Nizami və Füzuli yaradıcılığını 
tədqiqi sahəsində mötəbər nüfuzu şəksiz olduğu üçündür ki, dünya şöhrətli rus şərqşünası 
Y.E.Bertelsin Moskvada 1962-ci ildə İzdatelstvo Vostıçnıy literaturı nəşriyyatında işıq üzü 
görmüş monumental “Nizami və Füzuli” kitabının da məsul redaktorluğu məhz akademik 
Həmid Araslıya etibar edilmişdir. Bu faktlar bir daha Həmid Araslının füzulişünaslıq 
fəaliyyətinin epitetləri sayıla bilər (6).  

 H.Araslının Füzuli haqqında otuz ildən artıq davam edən gərgin və mükəmməl 
tədqiqatı Füzulişünaslıq elmində yeni və çox parlaq bir səhifə təşkil edir Akademikin “Böyük 
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Azərbaycan şairi Füzuli” kitabını bu sözlərlə bitirməsi bu gün də öz aktuallığını qoruyur: 
“Humanist sənətkarın bəşəriyyətin səadəti üçün oxuduğu nəğmələr bu gün daha səmimiyyətlə 
səslənir. Bu səmimiyyət, sədaqət və məhəbbət nəğmələri, dostluq və mehribanlıq təranələri 
Füzulilər böyüdən xalqın şərəf və iftixarı olaraq əsrlərcə yaşayacaqdır”. (1,300) 

Yekun olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, akademik H.Araslı bu dünyadan köçən, lakin 
ərsəyə gətirdiyi tədqiqat və əsərləri ilə daim yaşayanlar zümrəsindəndir.  

 
Nəticə 
 

Orta əsrlər klassik Azərbaycan ədəbi şeirinin aktual problemlərini, bir çox görkəmli söz 
ustalarının yaradıcılıq inkişafını ilkin dəfə öyrənməkdə, onların ədəbiyyat tariximizdə olan 
yerini təyin etməkdə akademik Həmid Araslının müstəsna xidmətlərinin dəyəri ölçüyə gəlməz-
dir. Məqalədə görkəmli akademik H.Araslının elmi fəaliyyətində geniş yer tutan Məhəmməd 
Füzuli irsinin tədqiqi haqqında lakonik məlumat verilir. Onun yaradıcılığında özünəməxsus 
yer tutan Füzulişünaslıq fəaliyyəti ətraflı işıqlandırılır. Alimin bu mövzuya həsr edilmiş 20-
dən artıq məqaləsi haqqında söhbət açılır, kitabları haqqında məlumat verilir.  
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Самира Алиева 
Физули в творчестве Хамида Араслы  
Академик Гамид Араслы подробно изучил произведения многих классиков. 

Существенное место среди них занимает и Мухаммед Физули. Он занимался транс-
фонелитерацией произведений Мухаммеда Физули и с 1940 года начал их публиковать, 
он всегда был ведущей фигурой в данной работе. Творчеством Физули академик 
занимался более 35 лет, написал более 20 статей, а также опубликовал несколько книг. 
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Samira Alieva 
M. Fuzuli in the activities of Hamid Arasli 
Academician H.Arasly researched the works of many Azerbaijani classicals. M.Fuzuli 

takes great significance among them. He began to publish M.Fuzuli’s books in 1940 and was 
the leading force of it. The academician engaged in researching Fuzuli’s poetry for 35 years, 
published more than 20 articles and several books about it.  
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HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞINDA  
TƏSƏVVÜF MƏSƏLƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ  

TARİXİNDƏN 
 

Orta əsrlərdə yaşayıb-yaratmış şairlərimizin yaradıcılığında çox mühüm yer tutan 
təsəvvüf fəlsəfəsi sonrakı dövrlərdə fəaliyyət göstərmiş ədiblərimizin əsərlərində, xüsusən də 
XX əsr romantiklərinin yaradıcılığında öz bədii əksini tapmışdır. Belə söz sənətkarlarımızdan 
biri də görkəmli şair və dramaturq Hüseyn Caviddir. Dahi söz ustadının bədii irsi ilə bağlı 
aparılan araşdırmalarda, xüsusən də son dövrlərdə H.Cavidin fəlsəfi dünyagörüşü ilə bağlı 
tədqiqatlarda şairin yaradıcılığındakı irfani fikirlərə də kifayət qədər yer verilmiş, böyük 
mütəfəkkirin təsəvvüfi baxışlarının açılmasına müəyyən cəhdlər edilmişdir. 

 
Açar sözlər: ədəbiyyatşünaslıq, Azərbaycan ədəbiyyatı, dramaturgiya, sufizm, islam, 

Şərq fəlsəfəsi 
 

Giriş 
 

Bu barədə araşdırmalar aparan ilk tədqiqatçılardan biri dosent Hənəfi Zeynallı (1896-1937) 
olmuşdur. Onun H.Cavidin “Şeyx Sənan” və “Peyğəmbər” əsərləri ilə bağlı yazılarında mü-
əllifin təsəvvüf fəlsəfəsindən bəhrələndiyi və bu təsirlərin Cavidin bəzi dramaturji əsərlərində 
də əks olunduğu qeyd olunur. Ədəbiyyatşünas, tənqidçi H.Zeynallıya görə, bunun əsas 
səbəbləri H.Cavidin ruhani ailəsində böyüməsi və İstanbulda Rza Tofiqin rəhbərliyi altında 
təhsil alması olmuşdur (17, s. 67-68). Qeyd edək ki. H.Zeynallının məqalələri sovet dövründə, 
repressiya illərinə yaxın bir zamanda dövrün ictimai fikrinin tələbləri çərçivəsində qələmə 
alındığından onlarda irfan fəlsəfəsi, təsəvvüf zərərli elementlər kimi təqdim edilmişdir. 

 
H.Cavid haqqında yazdığı yazılarda H.Zeynallı müəllifi kəskin şəkildə tənqid etsə də 

(bu tənqid bir çox hallarda birtərəfli olurdu), onun şairin yaradıcılığında təsəvvüfi fikirləri 
görməsi belə öz dövrü üçün diqqətəlayiq hal idi. Belə ki, 1920-30-cu illərdə H.Cavidlə bağlı 
yazılarda, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı tədqiqatlarda dini təsəvvürlərə, eləcə 
də təsəvvüf ideyalarına ümumiyyətlə toxunulmur, onlardan yan keçməyə çalışırdılar. 

Bu tendensiya sonrakı illərdə də davam etmişdir. Belə ki, cavidşünas Zahid Əkbərov da 
sələfi H.Zeynallı kimi Hüseyn Cavidin təsəvvüflə maraqlanmasını müəllimi Rza Tofiqin təsiri 
ilə əlaqələndirmişdir (3, s. 37). 
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Müstəqillik dövründə aparılan tədqiqatlarda H.Cavidin əsərlərində irəli sürülən ideyaları 
təsəvvüflə bağlamaq meyli güclənmişdir. Bu cəhətdən ədibin “Şeyx Sənan”, “İblis”, “Pey-
ğəmbər” pyesləri və müxtəlif poemaları barədə mülahizələr diqqəti cəlb edir. 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Tahirə Məmmədin “XX əsr Azərbaycan dra-
maturgiyasının poetikası” adlı tədqiqatı bu cəhətdən xüsusi qeyd olunmalıdır. Müəllif burada 
H.Cavid yaradıcılığındakı ideyaları təsəvvüf kontekstində dəyərləndirmiş, diqqəti onun 
əsərlərində təsəvvüflə səsləşən məqamlara yönəltməyə çalışmışdır. T.Məmməd göstərir ki, 
XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyatda klassik Şərq ənənələrinə qayıdış müşa-
hidə olunurdu ki, bu qayıdış özünü təsəvvüf fikirlərinin bədii əsərlərdə əks olunmasında da 
göstərirdi. Sufizmə yeni mövqedən yanaşma özünü daha çox N.Kamal, Ə.Hamid, T.Fikrət, 
R.Tevfiq və H.Cavid, M.Hadi yaradıcılığında göstərirdi (12, s. 19). T.Məmmədin fikrincə, 
XX əsrin əvvəllərində bir çox ədiblərdə bu və ya digər dərəcədə təsəvvüfdən istifadə olun-
muşdursa da, bu cəhətdən Hüseyn Cavid yaradıcılığı xüsusilə seçilir, çünki H.Cavid təsəv-
vüfdən daha çox bədii konsepsiya yaratma vasitəsi kimi istifadə etmişdir (12, s. 22). 

T.Məmməd fikirlərini əsaslandırmaq üçün H.Cavidin ayrı-ayrı əsərlərində təsəvvüflə 
səsləşən məqamlara toxunmuşdur. Alim “Şeyx Sənan”ı sırf sufizm mövqeyindən yazılmış 
əsər hesab edir (12, s.24). Beləliklə, mütəfəkkir sənətkar Hüseyn Cavid dramaturgiyada 
sufizm haqqında məlumat vermiş olur. 

Professor T.Məmməd “Şeyx Sənan” əsərində təsəvvüfə aid aşağıdakı elementlərin 
olduğunu qeyd edir: 

1. Sənanın gecələr yatmaması, qaranlığa girməsi onun cəzbəyə uyduğunu göstərir. 
2. “Təsəvvüfdə zahir batinin məcazıdır”: əsərdə Şeyx Sənanın da həm zahiri, həm də 

daxili gözəlliyindən danışılır. 
3. Xumarın Sənana görünməsi, onu yüksəklərə çağırması bəsirət gözünün açılmasını 

ifadə edir. 
4. Sənanın “bayılma”sı təsəvvüfdəki ilahi vəcd halını ifadə edir. 
5. Şeyx Sənanın on il ərzində yaşadığı sınaqlar, ibadət və ziyarət məcazi eşqdən 

həqiqiyə keçidi əks etdirir. 
6. Sənan Qafqazda xəyala daldığı zaman musiqi sədaları eşidir. Musiqi sufilərə görə 

ruhu cəzbəyə salan əsas vasitələrdən biridir. 
7. Dərviş obrazı təsəvvüfi mahiyyət daşıyır. Burada müəllif dərvişin aşağıdakı 

sözlərini xatırladır: 
 

Şəriətdən, təriqətdən kənarəm, 
Həqiqət istərəm, yalnız həqiqət! 
Yetər artıq şəriət, ya təriqət. 

 
Müəllif göstərir ki, “şəriət, təqirət, həqiqət” təsəvvüfdə keçilməli mərhələləri təmsil 

edir. 
8. Sənanın Xumarla əvvəlki görüşlərinin yuxuda baş verməsi. 
9. “Birsə həqq, cümlə din də bir” fikri təsəvvüf nümayəndələrinə də xasdır. 
10. Sənanın xaça, Qurana və şəraba münasibəti də təsəvvüflə bağlıdır. 
11. H.Cavid yaradıcılığında çobanlıq təsəvvüfi məna daşıyır ki, bunu Musa 

peyğəmbərlə bağlı hədislər və Quran ayələri ilə əlaqələndirmək olar. 
12. Sənanla Xumarın dünyəvi mənada yox, haqqa çatmaq məqamında qovuşması da 

təsəvvüflə bağlıdır. 
13. Dərviş son məqamda Şeyx Sənanın haqqa qovuşmağa layiq olduğunu söyləyir. 
14. Sənan Xumarla birlikdə Ərşi-əlaya yüksəlir (12, s. 25-33). 

Bu zaman belə bir sual meydana çıxır: Şeyx Sənan nə üçün ilahi eşqə çatmaq üçün 
Xumarı sevməli idi?  
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T.Məmməd ilahi eşqə çatmaq üçün məcazi eşqin mahiyyətini belə izah edir: “Əks cinsə 
aid olan sevgi həqiqi eşqin məcazı hesab olunduğu üçün ötəri mahiyyət daşıyır və həqiqi eşq 
üçün keçid hesab olunur” (12, s.27). Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Səlahəddin 
Xəlilov sufilərin qadına olan məhəbbətinin ilahi eşqə gedən yolda bir vasitə kimi qəbul 
olunmasını məşhur sufi şeyxi Fəridəddin Əttara istinadən belə izah edir: “F.Əttar bütün 
cazibələrdən xilas olmağın ən gözəl yolu kimi bu cazibələrin ən güclüsünü vasitə olaraq seçir. 
Yemək-içmək, var-dövlət, rəyasət, ictimai nüfuz, şöhrət və s.-dən ancaq eşq qanadlarında 
uzaqlaşmaq mümkündür” (10, s. 33). S.Xəlilov məhz bu cəhətin “Şeyx Sənan”da da öz əksini 
tapdığı fikrindədir. 

T.Məmmədin “XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının poetikası” (Bakı: Elm, 1999) 
monoqrafiyasını digər tədqiqat əsərlərindən fərqləndirən cəhət burada H.Cavidin digər 
əsərləri ilə yanaşı “Xəyyam” pyesində də təsəvvüfi ideyaların varlığının göstərilməsidir. 
Müəllifin fikrincə, bu əsərdə təsəvvüf bəzən rasionallıqla birləşdirilir (12, s.33). Alim bu 
əsərdə təsəvvüfi fikirlərin mövcudluğunu əsərdən gətirdiyi müxtəlif nümunələrlə təqdim edir. 
Məsələn, o, Xəyyamın “Elmimdəki nöqsan ilə cəhlimdəki ürfan” sözləri ilə Şeyx Mahmud 
Şəbüstərinin fikrini müqayisə edir. Əsərdəki meyxana, şərab içmə səhnələrini təsəvvüfdəki 
şath ilə – dinin təməlinə zidd olan kəlmələrlə bağlayır və onların mənasının kimin dilindən 
deyildiyinə görə dəyişdiyini göstərir. T.Məmməd Xəyyamın Sevdaya olan məhəbbətini həqiqi 
eşq hesab edir və xatırladır ki, Xəyyamı haqq aləminə çağıran da Sevdadır. Müəllif Xəyyamın 
Sevda ilə qarşılaşmasında cəzbəyə düşdüyünü də göstərir (12, s.34). O, yuxudan ayılan 
Xəyyamın diriləri ölülərin teyfi hesab etməsini də təsəvvüfdəki real, maddi dünyanın 
keçiciliyi fikri ilə əlaqələndirir (12, s. 36). Deməli, T.Məmməd “Şeyx Sənan” pyesindən fərqli 
olaraq, bu əsərin birbaşa təsəvvüf əsasında qurulmadığını, ancaq burada da bir çox məqamda 
irfani fikirlərin, təsəvvüfi elementlərin mövcud olduğunu güman edir. 

T.Məmmədə görə, Şərqin klassik fəlsəfi görüşləri və təsəvvüfi ideyaları “Peyğəmbər” 
əsərində daha güclü şəkildə əks olunmuşdur (12, s. 36). Tədqiqatçı əsərdəki rəmzi obraz və 
ifadələrdən də geniş söz açır və aşağıdakı rəmzləri müəyyənləşdirir: 

1. Haqdan gələn nurun “Sən mənsən, mən sənəm”, - deməsi Peyğəmbərin ən kamil 
Tanrı məzhəri olduğunu göstərir (12, s. 37). S.Xəlilov da bu fakta münasibət bildirir, o da 
“Peyğəmbər” pyesinin əvvəlində Mələyin Peyğəmbərə söylədiyi sözlərdə vəhdəti-vücud 
fəlsəfəsinin təsirini görür (10, s. 38). 

2. Əsərdəki “yıldız” və “qönçə” simvollları Peyğəmbərin Tanrı ilə əlaqəsini, Tanrı 
nurunu təmsil edir. 

3. Gecənin qara çarşafa bənzədilməsi, həmin çarşafı – cəhli yırtaraq haqqa qovuşmaq 
fikri təsəvvüfdən gəlir (12, s.37). S.Xəlilov da əsərdəki bu məqama diqqət yetirir, “qaranlıq” 
və “gecə” məfhumlarının məcazi mənada işləndiyini, qaranlığın insan qəlbinin Allah nuru ilə 
dolmadığını ifadə etdiyini yazır (10, s.23). Bu mənada hər iki tədqiqatçının ifadə etdiyi 
fikirlər bir-birinə yaxınlaşır. 

4. Quran məhəbbət kitabı kimi verilir, busə haqqa qovuşmağın rəmzi kimi anlaşılır. 
5. Sirri anlamağın yolunu Mələk vəhdəti-vücudda görür. 
6. Peyğəmbər məhəbbətinin ilahi məhəbbət olduğunu dəfələrlə vurğulayır. 
7. Peyğəmbər cəngü-rübabə, şəraba dünyəvi münasibət bəsləyənləri cahil adlandırır. 

Bu da həmin anlayışların təsəvvüfi mənasına uyğun gəlir (12, s. 37-40). 
T.Məmməd H.Cavid yaradıcılığında təsəvvüf ideyalarının bununla məhdudlaşmadığı 

fikrindədir. O, “İblis” əsərində də təsəvvüfün izlərini görür və yazır ki, burada Allaha 
qovuşmağın yolu İblisi dəf etməkdədir (12, s.43). Bu tədqiqatın əsas əhəmiyyəti dahi filosof 
şair H.Cavidin yaradıcılığındakı müxtəlif məqamları sırf təsəvvüf ideyaları ilə müqayisəli 
şəkildə araşdırmasıdır. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət Əzizova da “H.Cavid dramaturgiyasında İnsan, 
İblis, Tanrı (“Şeyx Sənan”, “İblis”, “Peyğəmbər”)” (Bakı: Elm, 2007) kitabında H.Cavid 
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yaradıcılığında təsəvvüf məsələsinə toxunmuşdur. Tədqiqatçı bu fikirdə olmuşdur ki, “İblis” 
əsərində sufizmin güclü təsiri hiss olunur. O, Şeyx Sənanı da həqiqətə çatmış kamil insan 
adlandırır. N.Əzizova bu fikirdədir ki, H.Cavid yaradıcılığına mötəzilər təriqətinin daha güclü 
təsiri olmuşdur (9, s.17-18). 

S.Xəlilov H.Cavid yaradıcılığındakı fəlsəfi fikirləri geniş tədqiqata cəlb etmişdir. 
Müəllif öz əsərlərində H.Cavid yaradıcılığındakı təsəvvüfi ideyaları Şərq təsəvvüf fikrinin 
nümunəyəndələri olan İbn Ərəbi və F.Əttarla müqayisə etmişdir. S.Xəlilovun bu məsələ ilə 
bağlı gəldiyi ən maraqlı qənaət budur ki, H.Cavid Şərq fəlsəfəsi ənənələrindən istifadə etmiş, 
əql və nəfs arasındakı ziddiyyəti təsvir etmişdir, ancaq o, “bu daxili mübarizəyə xarici 
amilləri də əlavə etmiş və ictimai mühitin rolunu nəzərə almışdır” (10, s.25). Onun fikrincə, 
H.Cavid yaradıcılığında əql də, nəfs də ictimai məsələlər çərçivəsində reallaşır, əql ictimai 
ədalət kimi çıxış edir. İnsanın cismani tərəfi olan bədəni isə ictimai mühit timsalında çıxış 
edir (10, s.26).  

S.Xəlilova görə, H.Cavid Şərq fəlsəfi ənənələrini, o cümlədən təsəvvüf ideyalarını 
ictimai kontekstdə, insanlararası münasibətlər çərçivəsində, insan və mühit arasındakı 
münasibətlər şəklində təqdim etmiş, fərdin kamilləşməsi fikrini cəmiyyətin kamilləşməsinə 
uyğunlaşdırmışdır. Bu da böyük Azərbaycan şairi H.Cavidin klassik Şərq ənənələrini yeni 
dövrə uyğunlaşdırması kimi səciyyələndirilir. 

Burada maraqlı cəhət S.Xəlilovun H.Cavid yaradıcılığını məhz İbn Ərəbinin fikirləri ilə 
yaxın hesab etməsidir. Belə ki, müəllifin fikrincə, “Konkret bir qadına olan məhəbbətin ilahi 
eşqə aparan yolda bir vəsilə kimi dəyərləndirilməsi sufi poeziyasının heç də bütün klassik 
formalarına aid olmayıb, “məhəbbət dini”nin tərənnümçülərinə xasdır ki, bunların da ən 
böyük nümayəndələri İbn Ərəbi və Mövlanadır” (10, s.30). H.Cavidin də “məhəbbət dini”ni 
tərənnüm etdiyi fikrində olan S.Xəlilov onun İbn Ərəbi ilə yaxınlığını xüsusi vurğulayır. 
Bunu da onunla izah edir ki, İbn Ərəbinin fikrincə, ümuminin dərk olunması fərdidən, daha 
doğrusu konkret olandan keçir (10, s.31). Deməli, ilahi məhəbbətə çatmağın yolu da ayrıca 
insana məhəbbətdən keçir. 

S.Xəlilov H.Cavidin İbn Ərəbi ilə yaxınlığını hər ikisinin də dünyəvi gözəlliklə ilahi 
gözəlliyin vəhdətindən çıxış etməsində görür. Müəllif bu xüsusiyyəti “Gözəllik tanrıçılığı” 
adlandırır (10, s.41, 45). H.Cavid yaradıcılığına “Eşq tanrıçılığı”nın da xas olduğunu bildirən 
S.Xəlilova görə, bu fikir ilk dəfə İbn Ərəbi tərəfindən bütöv bir təlim səviyyəsinə qaldı-
rılmışdır. S.Xəlilov H.Cavidin fəlsəfəsini İbn Ərəbidən fərqləndirən cəhətlərin də varlığını 
qəbul edir. Onun fikrincə, İbn Ərəbi məhəbbətin səbəbini gözəllikdə görür, H.Cavid isə 
əksinə üstünlüyü eşqə verir (10, s. 49). 

H.Cavidin ayrı-ayrı əsərləri və yaradıcılıq fəlsəfəsi ilə bağlı araşdırmalarda da onun 
yaradıcılığına təsəvvüf kontekstində yanaşmalara rast gəlirik. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
tanınmış cavidşünas Azər Turan “Şeyx Sənan” əsəri haqqında danışarkən onu təsəvvüflə 
bağlayır və yazır ki, F.Əttarın Şeyx Sənan barədə hekayəti və H.Cavidin “Şeyx Sənan” pyesi 
“demək olar ki, eyni təsəvvüf ortamında cərəyan edirdi”. Bu əsərlərdə “az qala rəmzlər belə 
eynidir” (16, s. 69). A.Turana görə, H.Cavid ədəbiyyatın təsəvvüf qatına ilk dəfə məhz Şeyx 
Sənan obrazı ilə daxil olmuşdur. Müəllifin fikrincə, təsəvvüfdə Allaha qovuşmağın yeddi 
mərhələsinin hər biri: tövbə, zöhd, vərə, səbr, təmkin və təlvin, təvəkkül və riza bu əsərdə öz 
əksini tapmışdır (16, s.70-71). 

A.Turan əsərdəki obrazları, xüsusən Şeyx Sənan obrazını görkəmli sufi mütəfəkkirlərlə 
müqayisə edir. O, Şeyx Sənanı insanları Tanrıya inandırmaq üçün hətta xristian meyxanəsinə 
də gedən Mövlana ilə müqayisə edir. O, H.Cavidin özünü də Bəktaşi Vəli, Əhməd Yəsəvi 
kimi mütəsəvvüflərlə müqayisə etmişdir (16, s.74, 77). 

A.Turan Şeyx Sənan obrazını “arif” adlandırmışdır. Şeyx Sənanın zünnar bağlamasının 
təsəvvüfdə imanın sabitliyini göstərdiyini də qeyd edir. Onun bu əsərdə qeyd etdiyi maraqlı 
məqamlardan biri də Şeyx Sənanın “Quran”ı yandırmaması faktıdır ki, bunu da irfani 
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fikirlərlə bağlayır. O həmçinin qeyd edir ki, burada təsəvvüf üçün çox səciyyəvi olan bir 
anlayış – qəlb – Kəbə sinonimi də verilmişdir (16, s.70-72). O, “Şeyx Sənan”da müxtəlif 
təsəvvüf rəmzlərinin varlığını göstərmiş, bunlardan Şeyx Sənanın Məkkədə gördüyü və Şeyx 
Kəbirə danışdığı yuxunu xüsusi qeyd etmişdir (16, s. 84). Bu yuxu başqa tədqiqatçıların da 
diqqətini cəlb etmiş və onu mistik fikirlərlə bağlamışlar. A.Turan “Şeyx Sənan”da təsəvvüfi 
məqamlarla bağlı fikirlərini belə xülasə edir: “Şeyx Sənan” Hüseyn Cavidin universal irfan 
bilgilərinin toplusudur” (16, s. 77). 

Azər Turan H.Cavidin “Peyğəmbər” əsərindən danışarkən onun yaradıcılığında təsəvvüf 
məsələsinə də toxunur və yazır: “Bir də o anlaşılır ki, Hüseyn Cavidin “Quran” bilgisi və 
sevgisi irfani mədəniyyətin Azərbaycan ədəbiyyatında son əlamətiydi” (16, s.165). O, 
“Peyğəmbər” əsərini qələmə alındığı dövrün ümumi müstəvisində qiymətləndirərkən yazır: 
“Lakin “Peyğəmbər” hadisədir. Özü də təkcə ədəbi, estetik, fəlsəfi, teatral, dramaturji hadisə 
deyil, milli mədəniyyət tariximizdə irfan mədəniyyəti dövrünü məhz XX əsrdə yenidən ortaya 
çıxaran bir hadisədir” (16, s.169). Maraqlı isə budur ki, A.Turan bu dramı həm irfan 
mədəniyyətini XX əsrə gətirən əsər olduğunu göstərir, həm də onu irfan mədəniyyətinin son 
nümunəsi hesab edir. 

A.Turan H.Cavidin “İblis” faciəsini də bu yönümdən araşdırma obyektinə çevirir. O, bu 
əsərdə “irfan rəmzləri ilə çağdaş ədəbi-estetik dəyərlərin iç-içə dayandığını” göstərir və əlavə 
edir: “Şeyx Sənan”la başlayan şüuraltı irfan axını, sövq-təbii “İblis”də də davam etməkdəydi” 
(16, s.127). Müəllif bu əsəri təhlil edərkən bir çox məqamda təsəvvüf rəmzləri görür və həmin 
rəmzlərin mənasını açmağa çalışır. A.Turanın fikrincə, əsərin başlanğıcından etibarən səhnəyə 
Arif obrazının çıxarılması da əsərdəki təsəvvüfi məqamların göstəricisidir (16, s. 125). 
Müəllif burada Arifi irfan təfəkkürünün nümayəndəsi, həqiqət yolunun yolçusu, bir sufi kimi 
başa düşür. Onun fikrincə, Arif vəhdəti-vücud axtarışında olan, Tanrıya doğru səfər edən 
salikdir (16, s.127). 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Lütviyyə Əsgərzadə “Füzuli ənənələri Hüseyn 
Cavid yaradıcılığında” məqaləsində H.Caviddəki Arif obrazını M.Füzulinin “aşiq”i ilə 
müqayisə edir və belə nəticəyə gəlir ki, “hər ikisi insanı kamilliyə, özünüdərkə səsləyir” (8, s. 
509).  

Arif obrazını ilk dəfə təsəvvüflə bağlayanlardan biri də dramaturq, şair, nasir, həmçinin 
ədəbi tənqidçi Abdulla Şaiq (“Cavidin “İblis” nam hailəsi haqqında duyğularım” məqaləsi) 
olmuşdur: “Əskidən bəri Şərq ruhuna hakim olan sufiliyin yıxıcı təsiri ilə bu aləmdən 
uzaqlaşaraq “misal aləminə” atılmaq, orada ruhi-mütləqə qovuşmaq istəyir, göylərə xitab 
edərək <...> söylədiyi sözlər Arifin səciyyəsini və əhvali-ruhiyyəsini bizə pək açıq göstərir” 
(14, s.55). 

Əsərdə verilən aşağıdakı sətirləri A.Turan “bütün mövcudatın səma etməsi” kimi başa 
düşür: 

 
Həp rəqs ediyor qanlı günəş, qanlı üfüqlər, 
Həp rəqs ediyor halə qəmər, pənbə şəfəqlər... (16, s.127). 

 
Məlum olduğu kimi, səma ayini Mövlana ardıcılları tərəfindən həyata keçirilən, yəni 

təsəvvüfə aid olan bir hadisədir. A.Turan H.Cavidin burada həmin hadisəni göstərməklə yenə 
də təsəvvüfə yaxınlaşdığı fikrindədir. Tədqiqatçının bu fikrə gəlməsinə səbəb Füzulinin də bir 
beytdə fələyin sufi kimi rəqs etdiyini göstərməsidir (16, s. 128). Həqiqətən də, H.Cavidin 
qeyd olunan misraları ilə M.Füzulinin haqqında danışılan beyti arasında yaxınlıq görünür. 

 
Fələk həm ol gecə bulmuş səfa ki, sufitək 
Qərar tutmayıb, olmuş o bəzmdə rəqqas (16, s.128). 
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“Şeyx Sənan” faciəsində təsəvvüf elementlərinin varlığını onun əsasında duran 
rəvayətlə də əlaqələndirənlər vardır. Məsələn, Z.Əkbərov göstərir ki, bu rəvayətin “Tbilisi 
variantı əvvəlcə sufi dərvişlər tərəfindən uydurulduğundan, onda bəzi təsəvvüf istilahları 
mühafizə olunmuşdur” (3, s. 19). Z.Əkbərov F.Əttarın təqdim etdiyi “Şeyx Sənan” hekayə-
tinin təsəvvüfə uyğun olduğunu göstərir: “Əttara görə, bir cüzi məqamındakı insana xoş-
bəxtlik gətirən ölüm onu məcazi aləmdən uzaqlaşdırıb, həqiqətə – “vücudi-küllə” doğru 
aparır. ... Əttarın qənaətincə, kim ki özünü dərk edir, deməli, o, Allahı da dərk etmiş olur” (3, 
s. 24-25). S.Xəlilov H.Cavidin bir çox əsərlərində qadına olan məhəbbətlə Tanrıya olan 
məhəbbətin ayrı-ayrı məfhumlar kimi götürüldüyü, eyniləşdirilmədiyini qeyd etmiş və “Şeyx 
Sənan”da bu iki məfhumun bir-biri ilə əlaqədə götürülməsini “pyesin təhkiyəsinin sufi 
mənbələrindən götürülməsi” ilə əlaqələndirmişdir (14, s. 33). 

Z.Əkbərov qeyd edir ki, buradakı gürcü qızının adı əslində Tamara olmuşdur, onun 
sonradan Xumar adlandırılması da “təsəvvüfi bir məna daşıyır”. Sənanın donuz güdməsi də 
sufiyanə-mistik mənalıdır, çünki donuz nəfsin rəmzlərindən biridir. “Şeyx Sənan öz məhbubu 
olan Allahına çatmaq üçün bir müddət nəfsi-əmmarəsini (donuzu) güdməli, dinə müğayir pis 
əməllərdən çəkinmək üçün öz iradəsinə hakim olmalı idi” (3, s.19-20). Əsərdəki donuz 
otarma hadisəsinin nəfsin saxlanılması ilə bağlı olduğunu T.Məmməd də göstərmişdir (12, s. 
31). 

Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi Məsud Əlioğlu H.Cavidi “idrak və ürfan əhli” 
adlandırır və onun kamala çatmış insan idealından bəhs edir (4, s.94). Onun fikrincə, əgər bu 
insanın birinci xüsusiyyəti onun ruhi gözəlliyidirsə, ikinci xüsusiyyəti “mərifət nuru”dur. 
M.Əlioğlu H.Cavidin fikirlərini konkret olaraq təsəvvüflə əlaqələndirməsə də, onun 
H.Cavidlə əlaqəli işlətdiyi yuxarıdakı sözlər təsəvvüf əhlinə xas cəhətlərdir. Məgər təsəvvüf 
əxlaqını yaşayan şairin irsində irfan ideyaları əks olunmaya bilərmi? 

M.Əlioğlu “Eşq və ülviyyət” məqaləsində Sənanın sufi məzhəbinə öz istəyi ilə qoşul-
duğunu göstərir. Ancaq Sənanın Xumara olan eşqinin sufilər üçün böyük qəflət olduğunu 
yazır (5, s. 62-63). 

L.Əsgərzadə “İblis”lə yanaşı “Azər” poeması və “Şeyx Sənan” faciəsində də təsəvvüf 
ideyalarının varlığını göstərmişdir. O, “Füzuli ənənələri Hüseyn Cavid yaradıcılığında” məqa-
ləsində qeyd etmişdir ki, H.Cavid yaradıcılığı sufizmi də özündə ehtiva edir. Məsələn, o, 
Azərin feyz aldığı “irfan çobanları”nın təsəvvüf xidmətçiləri kimi təsvir olunduğunu 
vurğulayır. (8, s.510). L.Əsgərzadə “Şeyx Sənan”da baş qəhrəmanların ölümündə də vəhdəti-
vücud fəlsəfəsini görür və bu xüsusda yazır: “Bu isə ölümdən sonra zərrənin külldə 
qovuşması – İlahi nurda əriməsi idi. Bu, sufi təfəkkür üçün ən ülvi, ən müqəddəs ölüm idi” (8, 
s.512). 

Görkəmli cavidşünas alim, professor Kamran Əliyev də H.Cavid əsərlərində “nuri-
həqq” adlandırılan anlayışa toxunmuş, onu dünyəvi mənada izah etmişdir: “Qəhrəmanların 
bəzilərində “Nuri-həqq” kimi ifadə olunan bu narahatlıq Topal Teymurda “dünya dəyərinin” 
dərki, Xəyyamda “Həyat sirrinin qaranlıqlarını” başa düşmək inadında meydana çıxır” (6, 
s.117). 

M.Əlioğlu da Şeyx Sənanın “eşqi-ruhani” uğrunda həlak olduğunu yazmışdır (4, s.114). 
Ancaq o, “eşqi-ruhani”ni təsəvvüfi mənada başa düşmür. Onun fikrincə: “Bu, insan ağlını, 
xurafatın, mövhumatın və cəhalətin paslı zəncirlərindən xilas etmək, real-sağlam düşüncənin 
hərtərəfli qol-qanad açmasına nail olmaq, həyat nəşəsini, insan məhəbbətini cismani və ruhani 
əsarətdən qurtarmaqdan ibarətdir” (4, s.114). 

K.Əliyevin “nuri-həqq” və M.Əlioğlunun “eşqi-ruhani” anlayışlarına verdikləri izahlar 
onların fikirlərini H.Cavid yaradıcılığında təsəvvüf təsiri görən tədqiqatçılardan fərqləndirir 
və bir-birinə yaxınlaşdırır. 

M.Əlioğlu Xəyyam obrazı barədə yazarkən onu da ürfan əhli kimi xarakterizə edir: 
“Xəyyam şairlikdən mütəfəkkirliyə, hissiyyatdan ürfana doğru uzanıb gedən bir cərəyandır” 
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(4, s.117). Burada o, ürfan dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu dəqiq bildirməsə də, məlum 
olduğu kimi, bu söz əsasən təsəvvüflə bağlı işlənir. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Cavidə Məmmədova “Hüseyn Cavid lirikasında klassik 
ədəbiyyatın ənənəvi motivləri” məqaləsində təsəvvüf ideyalarının H.Cavid yaradıcılığında 
sistemli şəkildə əks olunduğunu və bunların şairin bədii-fəlsəfi təfəkkürünün əsasını təşkil 
etdiyini göstərmişdir. O, H.Cavidin qəhrəmanları ilə ənənəvi aşiq obrazları arasında böyük 
yaxınlıq görmüşdür (13, s.523). Tədqiqatçı “Hübuti-Adəm” poemasında da “ilahi hikmətdən 
yoğrulmuş” fikirlər görmüş və bu barədə yazmışdır: “Bütün bunların nəticəsi olaraq şair 
insana Allaha qovuşduran idraka yiyələnməyin sirlərini, bir zamanlar yerə endirildiyi Göyə 
ucalmağın, öz ilkin məqamına qovuşmağın batini yollarını anladır” (13, s. 524). 

C.Məmmədovanın fikrincə, H.Cavid yaradıcılığındakı ölüm də irfani ölüm anlayışına 
uyğun gəlir, çünki lirik qəhrəman ruhunun göylərə ucalacağına, bəqaya çatacağına əmindir 
(13, s.526). Maraqlıdır ki, A.Talıbzadə də H.Caviddə “olumun da, ölümün də” mistika içində 
olduğunu qeyd edir (15, s.290). 

H.Cavid yaradıcılığında Şərqin və Qərbin bir çox fikir cərəyanlarının təsirini görən 
A.Talıbzadə bu fikirdədir ki, Hüseyn Cavid yaradıcılığında sufi zikrlərin modifikasiyası 
görünür. O, buraya “suggestiv təkrirlər, təlqinləri” aid edir və bunları “vird konstruksiyasına” 
yaxın hesab edir (15, s. 290). 

H.Cavid yaradıcılığında “irfani çaların azlığı”ndan bəhs edən görkəmli tədqiqatçılar da 
olmuşdur (11, s.273). M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur 
Kərimli bunu Füzuli məhəbbətinə nəzərən, Cavid məhəbbətinin vüsala can atması, ayrılıqdan 
əzab çəkməsi ilə əlaqələndirmişdir. 

AMEA H.Cavidin Ev Muzeyinin direktoru, filologiya elmləri doktoru Gülbəniz Baba-
xanlı “Azərbaycan ədəbi fikri və Hüseyn Cavid” adlı monoqrafiyasında H.Cavid yaradıcılı-
ğında təsəvvüf fəlsəfəsinin araşdırılmasına xüsusi yer ayırmış və bu məsələ ilə bağlı 
M.Əlioğlu, S.Xəlilov və T.Məmməd kimi tədqiqatçıların fikirlərinə diqqət yetirərək, onları 
təhlil süzgəcindən keçirmişdir (2, s.225-233). Görkəmli cavidşünas alim G.Babaxanlı burada 
sufizmin mahiyyətini açıqlamış və göstərmişdir ki, sufizmə görə xaliqlə məxluqat bir vəhdət 
təşkil edir. İnsan Allaha qovuşmaq üçün Şəriət, Təriqət, Mərifət və Həqiqət mərhələlərindən 
keçməlidir. 

Sufizmi ən kamil fəlsəfi cərəyan adlandıran filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
Gülşən Əliyeva-Kəngərli “Romantik faciənin mistik qatı” məqaləsində Hüseyn Cavid fəlsə-
fəsinə baş vurur və böyük mütəfəkkir şair haqqında belə qənaətə gəlir: o, “romantik olmaqdan 
əvvəl sufi olmuşdur” (7, s. 26). Alim Şeyx Sənan” əsərində bir çox məqamlarda sufi fikirləri 
görür və bunu əsərdən gətirdiyi nümunələr və başqa tədqiqatçılardan sitatlarla da təsdiqləyir. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəziymə Axundova “Şeyx Sənan” pyesində təsəvvüf 
ideyaları görmüş, H.Cavidin bu əsərdəki yaradıcılığını Mənsur Həllac Miyanəçi və M.Füzuli 
ilə müqayisə etmişdir (1, s.6). 

H.Cavid yaradıcılığında təsəvvüf fikirlərini “Peyğəmbər” əsərindəki aşağıdakı 
misralarda da görmək olar: 

 
Gərçi хilqətdə bəşər birsə, yenə 
Tay deyil bilməyən əsla bilənə. 
Kişi urfan işığında parlar 
Şübhəsiz bilgidə Allah gücü var. 
Əvət, arif düşünüb, haqqı bulur, 
Aqibət kəndisi bir Tanrı оlur ( 3, s. 251). 
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Nəticə 
 
Yuxarıda qeyd olunan fikirləri ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, 

ümumşərq, ümumislam mədəniyyətinin ortaq dahisi Hüseyn Cavid yaradıcılığında Şərq fəlsəfi 
fikrinə yaxınlıq çox güclüdür və bu, təsəvvüf ideyalarının filosof şairin əsərlərinə yol tapması 
ilə özünü daha qabarıq göstərmişdir. Məhz buna görə də həmin cəhətlər hələ ilk dövrlərdən 
başlayaraq H.Cavid yaradıcılığını araşdıran ədəbi tənqidçilərin diqqətindən yayınmamış, 
zaman-zaman müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.  
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Кенуль Магеррамова 
Из истории изучения вопросы суфизма в творчества Гусейна Джавида 
Литературные произведения известного азербайджанского поэта Гусейна Джавида 

содержат различные философские и религиозные идеи, среди которых идеи суфизма 
играют очень важную роль. Исследования, посвященные Гусейну Джавиду, особенно в 
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современной литературоведение, уделяют большое внимание суфийским идеям Джа-
вида. На самом деле, этот процесс начался в начале 20-го века, когда Гусейн Джавид 
создавал свои самые известные произведения, такие как Шейх Санан, Иблис, а затем 
Пророк, Хайям. Исследователи, в том числе М.Алиоглу, Т.Мамед, С.Халилов, А.Туран, 
Г.Бабаханлы, Л.Эсгерзаде, Г.Алиева-Кангарли писали об отражении основных идей 
суфизма в литературных произведениях Джавида, особенно в его пьесы. Большинство 
ученых из разных времен и подходов сходятся во мнении, что трагедия «Шейх Санан» 
основана на суфийских идеях. 

Ключевые слова: литературоведение, азербайджанская литература, суфизм, 
ислам, восточная филофия 

 
Konul Maharramova 
From the history of researches on the issues of Sufism in Huseyn Javid’s literary 

works 
The literary works of the reknowned Azerbaijani poet Huseyn Javid contain various 

philosophical and religious ideas, among which the ideas of Sufism play a very important 
role. The researches devoted to Huseyn Javid, especially in the modern literary criticism pay a 
great attention to the Sufi ideas of Javid. Actually, this process began in the early 20th century 
while Huseyn Javid was creating his most famous works such as Sheikh Sanan, Iblis, and 
later Prophet, Khayyam. The researchers including M.Alioghlu, T.Mammad, S.Khalilov, 
A.Turan, G.Babakhanli, L.Esgerzadeh, G.Aliyeva-Kangarli wrote about the reflection of the 
main ideas of Sufism in Javid’s literary works, especially in his plays. Most of the scholars 
from very different times and approaches agree that the tragedy Sheikh Sanan is based on the 
Sufi ideas. 

Keywords: literary criticism, Azerbaijani literature, dramaturgy, Sufism, Islam, Eastern 
philosophy 
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NƏSİMİ ŞEİRİNDƏ SÖZÜN İNFORMATİV YÜKÜ 
 

Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimi ədəbiyyat tariximizdə anadilli 
fəlsəfi şeirin əsasını qoymuş, məhəbbət və gözəllik nəğməkarı kimi şöhrət qazanmışdır. Onun 
dərin ağıl və idrakından yoğrulan şeirləri ədəbiyyatımıza yenilik gətirən bədii düşüncənin ifa-
dəsidir. Nəsimi poeziyası insanın ilahi yaradılışından, onun kamilliyinin əzəmət və vüqarın-
dan soraq verən əsərlərdir. 

 
Açar sözlər: Nəsimi, söz, informativ yük, poeziya, təfəkkür, bədiilik 
 
Giriş 
 
Azərbaycan tüklərinin ədəbiyyatı və fəlsəfi fikir tarixində Seyid İmadəddin Nəsimiyə 

(XIV) həm şair, həm, filosof, həm də mütəfəkkir kimi özünəməxsusluq verən onun mənsub ol-
duğu hürufilik təriqəti ilə bağlı görüşləridir. Nəsiminin istər şeir yaradıcılığı, istərsə də səya-
hətləri başlıca olaraq bu fəlsəfi-fikri cərəyana daha çox xalq kütləsi cəlb etmək məqsədi 
güdürdü.  

 
 İnkar olunmaz həqiqətdir ki, hürufiliyin banisi Fəzlullah Nəimi olsa da, bu təriqətin 

yaşamasında və yayılma arealının genişlənməsində Nəsiminin əvəzsiz dərəcədə xidmətləri 
olmuşdur. Məhz hürüfilik Nəsiminin simasında yaşamış və yayılmışdır. Nəsimi hürufiliyi 
poeziyada yaşatmaqla onun terminologiyasını, simvollar sistemini, ifadə özəlliklərini, üslub 
anlayışlarını daha da zənginləşdirmiş və onlara yeni ifadə tərzi vermişdir. “Türk şeiri ilə ən 
əvvəl Nəsimi şöhrət tapmışdır” ( 1, 20). 

Hürufiliyin əsas təməl ideyalarını təbliğ edən hürufi şairləri, o cümlədən onların şəksiz 
nəhəng nümayəndəsi İmaddədin Nəsimi tərəfindən poeziyada ifadə olunmaqla ədəbiyyatı 
ilahi-irfani ideyalarla zənginləşdirmiş və müqəddəsləşdirmişdir. Deməli, hürufilər Allahın 
dərkolunmaz ilahi mahiyyətinin sözdə təcəssüm olunması haqqındakı ideyaları ədəbiyyatı 
yalnız söz sənəti olmaqdan çıxarıb onu daha yüksək zirvələrə – ilahi-idraki məqamalara 
qaldırmışlar. Bu mənada Azərbaycan ədəbiyyatında təsəvvüf təkcə Nəsiminin simasında yox, 
eləcə də ondan əvvəlki və sonrakı sənətkarların simasında milli ədəbiyyatı müqəddəs dəyərlər 
sisteminə –söz sənətinə çevirmişdir.  

Bədii ədəbiyyatın gözəlliyi, təsir gücü onun ifadə tərzində əks olunur. Söz sənətkar ilə 
cəmiyyət arasında əlaqə yaradan ən mühüm vasitə rolunu oynayır. Odur ki, dili gözəl bilib 
ondan yerli – yerində istifadə etmək söz sənətkarlarının əsas vəzifəsi olmuşdur. Söz o zaman 
dəyər kəsb edir ki, o müəyyən informasiya yükünə malik olsun. Deməli, hər bir söz daşıdığı 
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informativ yükə görə əhəmiyyətlidir. Sözün kəsb etdiyi informativ yük nə qədər dərin, fəlsəfi 
mahiyyət daşıyırsa, söz bir o qədər uzunömürlü, dəyərli və əhəmiyyətli hesab olunur. 

“Qurani-Kərim”in vəhylə (sözlərlə) nazil olduğunu, “Yasin” surəsinin 82-ci ayəsindəki 
“kun fə yəkun” (“ol” dedik oldu) kəlamına əsasən dünyanın yaranmasının sözlə bərqərar 
olması, müqəddəs kitabımızdakı fikirləri əsas tutaraq sözü müqəddəs hesab etmişlər. Bütün 
bu aləmin məhz “kon” (ol!) kəlməsindən yaranması hamıya məlumdur. “Əl-Bəqərə” surəsinin 
31-ci ayəsində, insanın üstünlüyü Allahın ona bütün adları (sözləri) öyrətməsi ilə əla-
qələndirilir. Həz. Əlinin belə bir kəlamı var “İnsan öz dilinin arxasında gizlənib. Danışandan 
sonra onun ağıllı və ağılsız olduğu ortaya çıxır”. Bu baxımdan söz və ruhun əlaqəsi hələ 
qədim zamanlardan insan düşüncəsində onların bir-birindən var olması, bir-biri ilə bağlı 
olması haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. İnsan bədəninin ruhla canlanması, varlıq 
aləminin isə sözlə nəşət tapması onun insan ruhu ilə bağlılığınadan xəbər verir. Bu haqda dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi belə demişdir:  

 
Əgər söz can ipini əyirməsəydi bir an,  
Bu kələfin başaını bəs hardan tapardı can?  

 
 Füzulidə isə bu fikir belə formulə edilir. 

 
 Söz candır əgər bilirsə insan, 
 Sözdür ki, deyirlər özgədir can.  
  

 Orta əsrlər poeziyasında bəzən söz hətta insan bədəni ilə müqayisə edən . dahi Nizami 
Gəncəvi “ biz sözük, bu bədənsə eyvanımızdır” deyir. Sözün ilahi hikmətlə əlaqəsi, Allah 
kəlamı olması haqqında XIII əsrdə Yunus Əmrə “söz qaradn ağdan degil, yazıb oxumaqdan 
deyil, bu yürüyən xalqdan deyil, xaliq avazından gəlir”, “mənim deyil bu kəlləçi, qüdrət sənin 
Yunus nəçi” deyir.  

Öz yaradıcılığında hürufiliyin qəliz anlayış və terminlərindən istifadə edən şair şeir 
dilini, ondakı təsəvvüfi-irfani simvolikanı və bundan doğan çətinliyinə görə “ heç kimsə 
Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz, bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq” deyərək, bu dili 
“quş dili” adlandırmaqla dilin informativ yükünün dərinliyinə işarə edir.  

Hürufilərə görə bütün varlıq aləmi səsdən var olduğu üçün kainatın da yaranması sözdə 
öz əksini tapır. “Bədii ifadə üsullarını daha da zənginləşdirmək və qüvvətləndirmək 
baxımından klassik Şərq ədəbiyyatında ərəb əlifbası hərfləri öz adları və forması ( şəkli) ilə 
rəmzi mənalarda müxtəlif bədii bənzətmələr məqamında işlədilmişdir. Məsələn əlif ( آ ) hərfi 
boy, qamət, ayn ( ع ) – göz, kaf ( ق ) – qaş, mim ( م ) – ağız, sin ( ٣) – diş, dal ( د ) – qəddi-
qamətin bükülməsini, nun ( ن ) isə nöqtə və kirpiklər kimi rəmzi mənaları bildirir.” ( 2,125 ) 
Odur ki, həyatın bütün gizlin sirrləri hərflərdən yaranan sözlə aşkar olur. Hürufilik ideyalarını 
şeirlərində əks etdirən Nəsimi ərəb həriflərinin insan üzündəki cizgilərə bənzədiyini və Al-
lahın gözəl adlarının onun sifətində yazıldığını bu yolla isbat edirdi. Bu hərf və rəqəmlərdən 
ustalıqla istifadə edən Nəsimi deyir:  

 
 Dünyavi axirətdə azad idim əlif tək, 
 Çəkdi məni bəlaya balasının bəlası (3, 252). 

 
Şair ruhun insan bədəninə üfrülməmişdən əvvəl bu aləmdə əlif ( آ ) hərfi kimi azad 

dolaşdığını, ancaq ruhun insan bədəninə daxil olandan sonra o qəfəsə salınır və bununla da 
“bəlaya” düçür olduğunu vurğulayır. Aşiq bu dünyaya gəlməzdən əvvəl ilahi eşq şərabını içib 
məst olmuşdur. Bu, məşhur “bəzmi-əzəl„ yaxud “bəzmi-ələst„ rəvayətinə işarədir. Rəvayətdə 
deyilir: “Allah ruhlardan soruşdu: “Mən sizin rəbbiniz deyiləmmi? Dedilər: “Bəli“ (“Ələstu 
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birəbbikum? Qalu bəla)“.Odur ki, ruh öz məşuqunun yanına qayıtmağa can atır. Bu 
canatmanın mayasında ilahi eşqin cazibəsi durur.  

Beytin zahiri mənasına gəldikdə əlif hərfi özündən əvvəl gələn hərflərlə birləşməməsi 
onun azad olmasına, bu hərfin özündən sonrakı hərflərlə birləşməsi isə, onu bəlaya, dünyəvi 
məqamlarla, materiya ilə bağlanmasına bir işarədir. Bu beytin izahı ilə bağlı S.Şıxıyeva yazır : 
“Beytin əsasında duran“əlif„ hərfinin müstəqil və və bitişik yazlışının şəkilləri durur. Ayrıca 
yazılan əlif müstəqil və “azad„ olduğu kimi, insan varlığındakı ruhi-cüzdə ruhi-küll ilə 
vəhdətdə olarkən ayrılıq və hicran qəmindən azad idi. İlahiyə məhəbbətini sübuta yetirmək is-
təyən ruh „bəla“ sözündənki „əlif“ kimi büxovlandı, müstəqilliyini itirdi. „əlif“ və „lam“ın bu 
şəkildə birləşməsi ruhun cismdə ( bədəndə) həbs edilməsinə bənzəyir. Yalnız vücudi-mütləqin 
mövcud olduğu, ilahi ilə birlikdə olduğum zaman „əlif“ kimi azad ( burada həm də qayğısız) 
idim. „Bəli“ („bəla“) dedim, bəlasının-qədd-qamətinin eşqi məni bəlaya( dərd) çəkdi“ „Dün-
yəvü axirətdə“ təzadlı anlamı ilə bu aləmlərin ilkin mərhələsində –Misaq günündə vəhdətdə 
olduğuna, ayrılığın sonrakı mərhələsində baş verdiyinə işarə edilmişdir“. (4, 173-190) 

 
  Şair başqa bir qəzəlində hərflərlə bağlı şair deyir:  
 

Əsli dənidir dünyanın, zatında yoxdur bir əlif, 
Tərkibinə gəl bax anın şol ya vü nünü dalinə. 

 
Beyt həm zahiri, həm də daxili baxımından iki məqamı özündə əks etdirir. Zahiri 

baxımdan beytdə əlif hərfi həm həqiqi, həm də məcazi mənalar daşımaqdadır. Şair insan 
qamatini, həm də onun əqidə düzlüyünü əlif hərfinə bənzədir. O, yaşadığı aləmdə düzgün 
Adəm övladının olmadığını deyir. Dünya özü də “dəni”dən yarandığı üçün “alçaq” deməkdir. 
“Dünya sözündəki ( د ) ərəb hərfi ilə yazılır ki, bu da dövrarın zamanın düzgün, doğru 
olmadığına ( د ) dal hərfi kimi əyriliyinə bir işarətdir. Bütün bu zahiri oxşarlıq beytin şəkli 
mənası ilə əlaqədardır. Beytin ikinci misrasında adı keçməyən “dünya” sözü ərəb əlifbası ilə 
elə şəkildə yazılır ki, bu( dal, nun, ya (dəni)  orada əlif hərfi işlədilmir. Bu sözün yazılışı )دنى ( 
əyri hərflərdən yarandığı üçün dünyanın düzgün yer olmadığın deyən şair başqa bir şeirində 
“dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə, aldanma onun alinə ondan həzər eylə” deyə, bu 
faniliyə bir işarə edir” (5, 60).  

 
Rəqibin olmasın məqsudi hasil,  
Əlif tək qəddimi ol saldı dalə ( 6, 232 ). 

 
Beytdə şairin lirik “məni“ rəqibindən narazılığı göz önünüdədir. Rəqibinin muradına 

yetməməsini, arzusunun hasiliə çatmasını istəmir. Ona görə ki, sevgi cəfasından onun əlif ( آ ), 
düz qaməti, həsrətdən, niskildən əyilib dala ( د ) dönüb.  

Sözün informativ yükü təkcə onun müsbət məqamlarla bağlı olması fünksiyasını 
daşımır, bu informasiya mənfi çalarları da özündə əks etdirir. Sözün mənfi məqamları özündə 
əks etdirməsi informativ yükünə` Nəsimi yaradıcılığında da rast gəlmək olur. Nəsimi 
şeirlərini birində deyir: “ dil bazarçısı yalandır, varmazam bazarinə, gerçək olmaz əgridil, 
inanmazam iqrarinə”, ( 1, 71) Nəsimi sözü düz olmayan, əhdinə sadiq qalmayan adamlardan 
uzaq olmağı, onlara bel bağlamamağı tövsiyə edir. “Hər kimin feyli riyadır, ya sözü gerçək 
degil, qövlünə inanma anın, heçə say iqrarini” (1, 102), “Nacins söhbəti degil illa tamu odu, 
Fəzl eylə, ya illahi, əcirna minəl-əzab” (38) deyir. Şeirin informativ məlumat yükü ondan 
ibarətdir ki, şair nadan adamla söhbət etməyi cəhənnəm odunda yanmaqla müqayisə edərək, 
“ilahi bu oddan bizi uzaq eylə”, deyir.  
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Surətin lövhində endirdi kəlamı Cəbrayıl,  
Ey camalın həq kitabı, innəhü-şeyün əcib ( 1, 39) .  

 
Bu beytdə müəllif məlum əhvalatı oxuculara çatdırır. Beytin informativ anlamında şair 

insan üzünün gözəlliyini müqəddəs Quran-Kərimin kəlamları ilə müqayisə edir. Bu gözəlliyin 
ilahidən gəldiyini söyləyərək, ey gözəlliyi haqq kəlamı olan, bu nə qəribə işdir ki, sənin 
üzünün gözəlliyi simasında Cəbrayıl(ə.s) ilahi kəlamları göydən endirdi. “Hürufilər hətta 
insan üzünü “Allahın güzgüsü” sanırdı. Guya Allahın özü insan üzündə görünməkdədir, insan 
üzündə Allah sözü yazılıb. Buna görə də insana səcdə edilməlidir” (1, 16). 

 
 Aşiqin əsrarını, həqqi bilən arif bilir,  
 Aşina halın nə bilsin, kəndini bilməz qərib (1, 39).  

 
Ariflik təsəvvüfün mərhələ prinsipıərindən biridir. Təsəvvüf fəlsəfəsinə görə ariflik 

mərhələsinə gəlib çatan irfan əhli haqqın gizli sirlərindən xəbərdar olur. Şair haqqın sirləri 
ariflərə məlum olur, ariflər ancaq onu bilərlər deyir. Beytin ikinci misrasında işlədilən “kən-
dini bilməz” ifadəsi ariflərin “ özünü bilməyən rəbbini bilməz” hədisi ilə üst-üstə düşür. Şair 
özünü bilməyən, haqqını tanımayan aşiq olanın halını necə bilsin?” deyir.  

  
Xubların eşqindən, ey zahid , məni mən eyləmə, 
Çünki mana eşq oldu qismət günü həqdən nəsib. ( 1, 40).  

 
Şeirdə şair zahidlə arifi qarşılaşdırır. Arif zahidə ondan gözəlləri sevməyi qadağan et-

məməsini xahiş edir. Çünki haqq dərgahında nəsib almaq məqamında Tanrı onun da 
qismətinə gözəlləri sevməyi yazıb.  

Nəsimi poeziyasında sözün informativ yükündə ayrı-ayrı şəxsiyyətlərlə bağlı məlumat 
xarakterli beytlər, onlarla bağlı informasiyalar də yer almaqdadır. Bu beytlərin bəzilərində 
peyğəmbərlər, bəzilərində tarixi şəxsiyyətlər, bəzilərində isə şairin əhatəsində olduğu insanlar 
haqqında informativ məlumatlar verilir. Təriqət ədəbiyyatında əfsanələşən bu tarixi 
şəxsiyyətlərə şairlər bir simvolik obraz kimi müraciət etmişlər. Məsələn, Bəyazid Bistaminin 
adı özünü qul edib başqalarını xilas etmək üçün satan bir aşiq obrazı kimi xatırlanırsa, Şibli 
Bağdadda yaşamış sufilərdən olmuş, yatmamaq üçün ğözlərinə duz sürtər və gecə-gündüz 
ibadət edərmiş, Həllac Mənsur isə təsəvvüfdə dara çəkilərək Tanrısına qovuşmuş, haqqdan 
dönməyən bir aşiq kimi vəsf olunur.  

Həllac Mənsurun “ənəl-həqq” ideyası orta əsr poeziyasında dinin əsasını sarsıdan 
çağırış mənasını özündə ehtiva edirsə, təsəvvüf ədəbiyyatında isə bu termin “ənəl-həqq” 
insanın kamala yetməsini bildirən ifadədir. Nəsimi Həllac Mənsurun bu ideyasını yaşadaraq 
şeirlərində bu ifadəni müxtəlif məqamlada işlətmişdir. Şair buna işarə edərək deyir:  
  

Gər ənəlhəqq söyləməkdən dara asılsam nə qəm , 
Bunca Mənsurin asılmış başı bər dar, üştə gör! (1, 245) 

 
Şair “ənəl-həqq” söyləməklə başının dar ağacından asılmasından qorxmadığını, 

Mənsurun başı kimi çoxlarının başını dar ağacından asılmış gördüyünü vurğulayır. Nəsimiyə 
görə, Həllac Mənsur dara çəkilməklə canını “haqq” dediyi Tanrısına qurban vermiş, beləliklə 
də, öz ruhu ilə vücudi-mütləqə qovuşa bilmişdir. Həm də şair özünü Həllac Mənsurun 
yanında hiss edir, onunla birlikdə “eşq darına” asıldığını bildirir. Şair “zülfünün darındə, şaha, 
asılan Mənsur idi, hər kim ki, Mənsur olmadı, zülfündə bər-dar olmasun” deməklə, gözələ 
vurulmağı aşiqin “sevgi daraına” çəkildiyini, kim ki, sevgi yolunda Mənsur kimi “ sevgi 
darına” çəkilməyibsə, bu yolda oun “bərbad “olacağını deyir. “Mənsuri asar darinə mənsur”, 
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“təxtə çıxmaq istəməz Mənsur olan, ya minbərə, hər kim Mənsur oldu, çıxdı şahi-eşqin 
darinə" ,“Musəvü Tur nədir, Şiblivü Mənsur nədir, əjdaha olan ağac riştə ilən dar nədir?” 
deməklə, Həllac Mənsurun “ənəl-həqq” nidasına hörmətlə yanaşan şair özünü də həmin “eşq 
darına” çəkilməsini deməklə, Həllacın asıldığı dar ağacını “eşq ağacı” adlandırır. Nəsimi 
poeziyasında Həllac Mənsurun “ənəl-həqq” ideyası əslində insanın Tanrı olması deyil, onun 
Tanrıda əriməsidir, yəni cüzin küllə qovuşmasıdır.  

 
Nəticə 
 
Nəsimi poeziyası keçmiş ilə bu gün arasında əlaqə yaratmaq baxımından tarixi gerçək-

liyi özlərində əks etdirir, yaşadır və nəsildən- nəslə ötürür. Nəsimi poeziyasının əvəzolunmaz 
təsir gücü oxucuları mərd və mübarizliyə səsləmək, onlara daxili gözəllil və zənginlik aşılayır. 
Çoxfunksiyalılıq xüsusiyyəti daşıyan Nəsimi sözünün informativ məna yükünün araşdırılması 
bu gündə aktuallığını itirməyib.  
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Khuraman Hummatova  
Informative word load in Nasimi's poetry  
The article presents the work of Imadedin Nasimi, who took an important place in the 

history of our literature. He laid the foundation of native poetry. In the process of work, we 
were convinced that his original creation, coming from his own creative thinking, in its own 
way colored his native literature with innovations. Poetry Nasimi first of all evidence of his 
attitude to the Almighty, his perfection, his Majesty. It is in this perspective that the power 
and beauty of the classic artistic thought appear before us. In Nasimi's teaching, the word is a 
means of communication between man and the Most High. He, who knew all the subtleties of 
his native Turks, using his richest possibilities, managed to create a teaching about the contact 
of a person with Allah with the help of a word. The word then gains true power when it has an 
informative load. As far as the word will have a deep philosophical load, so much it will be 
more significant. 

Keywords: Nasimi, word, informative load, poetry, thinking, artistry 
 
 
Хураман Гумметова 
Информативная нагрузка слова в поэзии Насими 
В представленной статье речь идет о творчестве Имадеддина Насими, занявшего 

важное место в истории нашей литературы. Он заложил основу родной поэзии. В про-
цессе работы мы убедились в том, что его оригинальное творение, исходящее из соб-
ственного творческого мыщления, по-своему окрасило родную литературу новациями. 
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Поэзия Насими прежде всего свидетельство его отношение к Всевышнему, его совер-
шенности, его Величия. Именно в подобном ракурсе предстает перед нами сила и кра-
сота художественной мысли классика. В учении Насими слово – средство связи чело-
века с Всевышним. Он, знавший все тонкости родного тюрки, используя его богатей-
шие возможности, сумел создать учение о контакте человека с Аллахом с помощью 
слова. Слово тогда обретает подлинную силу, когда оно имеет информативную наг-
рузку. Насколько слово будет иметь глубоко философскую нагрузку, настолько и оно 
будет весомее.  

Ключевые слова: Насими, слово, информативная нагрузка, поэзия, мышление, 
художественность 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN LİDERİ 
“YENİ KAFKASYA” İLƏ İSTANBULDA 

 
Azərbaycan milli qurtuluş hərəkatının lideri, görkəmli siyasi xadim Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadə (1884-1955) XX əsrin yetirdiyi tanınmış tarixi şəxsiyyətlərdəndir. Bu siyasi xadi-
min zəngin, elmi-publisistik irsi ilə tanış olan hər kəs, onun Azərbaycan tarixinin gözəl 
bilicisi, ədəbi əsərləri dərindən tədqiq edən qüdrətli söz ustası olduğunu görəcək. 

 
Açar sözlər: M.Ə.Rəsulzadə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, mühacirət, Ceyhun 

Hacıbəyli, Paris, İstanbul. 
 
Giriş 
 
1918-20-ci illərdə Azərbaycanda baş vermiş və yüzilliyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin süqutuna, ölkənin işğalına səbəb olmuş hadisələr həmin dövrün siyasi 
həyatını yaşamış bir çox ziyalını doğma Vətənindən ayrı saldı. Belə ziyalılardan biri 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmuşdur. Rusiya, 
Helsinki, Almaniya, Varşava, İstanbul və digər ölkələrdə mühacir həyatı yaşamış Rəsulzadə, 
Avropa mətbuatında Azərbaycana aid yazılar dərc etdirir, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya 
yayırdı. 

 
Rəsulzadə 1884-cü ildə Bakının Novxanı kəndində anadan olmuşdur. O, antisovet 

“Müsavat” təşkilatının lideri idi. 1920-ci il 28 aprel işğalından sonra həbs olunmuş, xaricə 
mühacirət etmişdir. Tədqiqatçı, professor Şirməmməd Hüseynov onun fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirərək yazır ki, o, Türk ordusunu Bakıya gətirməsəydi, indi Azərbaycan yox idi (1, 
395). Şimallı-cənublu Azərbaycanı və İranı, Türkiyəni yaxşı tanıyan Rəsulzadə deyirdi: 
“Türkəm, bu cəhətdən özümü xoşbəxt hiss edirəm” (1, 227). Türkçülükdə eyni zamanda 
azərbaycançılığı görən Rəsulzadə yazırdı: “Hələ Çanaqqala müharibəsində 400 minə qərib 
qurban verən türklər qazanc götürdülər degil, kendi həyatlarını müdafiəyə qadir olduqlarını 
isbat etmişlər. Artıq göstərdilər ki, həqiqətən onlar Vətən yolunda lazım gələrsə ölə bilərlər” 
(2,96). 

Rusiyaya, oradan Finlandiyaya mühacirət etmiş Rəsulzadə Əlimərdan bəy Topçubaşova 
16 avqust 1922-ci il tarixli məktubda ondan İstanbula səfərini gerçəkləşdirmək üçün məsləhət 



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

132 
 

gözlədiyini yazırdı. Həmin ilin dekabrında İstanbulda olan Rəsulzadə Ceyhun Hacıbəyliyə 
yazırdı ki, artıq qəzet çıxartmağın mümkün olacağına şübhə yoxdur: “İstanbula gəlişimdən bir 
neçə gün sonra Osmanlı dövründə IV çağırış Meclisi-Mebusanın İzmirdən deputatı Refet Paşa 
ilə görüşdüm. Məni son dərəcə səmimi və mehribanlıqla qəbul etdi. Onunla bizim üçün çox 
mühüm məsələlərlə bağlı danışa bildim. Burada qəzet çıxartmaq mümkün olacaq” (3, 18). 

Rəsulzadə 15 iyul 1923-cü il tarixli məktubunda C. Hacıbəyliyə yazdığı “Bu günlərdə 
“Yeni Kafkasya” adı ilə bir qəzet çıxarmaq niyyətimdəyəm, iştirakınızı arzu edirəm. 
Hadisələr və məqalələrinizi gözləyirik” sözləri bu vətən aşiqinin İstanbulda gecə-gündüz 
çalışdığından xəbər verir. Həmin tarixli məktubda qəzetin maddi cəhətdən kasıb olduğu, bu 
səbəbdən də hələlik müəllif haqqını vermək iqtidarında olmadığı da bildirilirdi. O yazırdı: 
“Qəzetin adı da yeni düşünülmüş bir şey deyildir. Keçmişdə mövcud olan bir münasib addan 
istifadə edirik” (3,22). 

“Yeni Kafkasya”nın ilk sayı İstanbulda 1923-cü il sentyabrın 26-da çapdan çıxdı. 
M.Ə.Rəsulzadənin məlumatından bəlli olur ki, ilk sayda dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 
Hacıbəyli ilə bağlı yazı dərc etmişdir. Qəzetdə çıxış edən müəlliflərin və ünvanın istiarələr 
(metafora, məcaz) altında gizli saxlandığı və buna ehtiyac olduğu bildirilirdi. 

Qəzetin ilk sayı bütünlüklə M. Ə. Rəsulzadə tərəfindən yazılmışdı. 
M.Ə.Rəsulzadə Mustafa Kamal Paşa Atatürkün rəhbərliyi altında xarici hərbi 

müdaxiləcilərə qarşı Milli İstiqlal Savaşnın yeni həmləsinin (1919-1922), bu zaman qələbənin 
ona çox yaxşı təsir etdiyini yazır və bunun xaricdə təsiri barədə Ceyhun Hacıbəylidən 
soruşurdu. Rəsulzadə yazırdı: “Bu, əsl inqilabdır. Şərq artıq, zarafatdan, əski ənənələrdən 
qurtularaq tam müasir bir həyat yaşamaq istəyir. Hamımıza mübarək olsun ” (3,33). Parisdə 
yaşayan Ceyhun Hacıbəyliyə İstanbuldan yazdığı məktublardan birində ona məsləhət görürdü 
ki, Fransanın indiki vəziyyətindən məqalələr yazsın və yazarkən ölkənin siyasi həyatındakı 
qüvvələrin təhlilinə diqqət etsin: “Bu, Fransa siyasətində əsas rol oynayan qüvvələrin hansılar 
olduğunu bilmək üçün çox vacibdir, bakalım, Fransa siyasətində əsas rol oynayan qüvvələr 
hansılardır və bu qüvvələrin təsiri ilə Fransanın ana siyasəti nə şəkil ola bilir? Bu kimi 
məqalələrin buradakı (İstanbuldakı – T.H.) mübariz arxadaşlar və oxucularımız üçün çox 
faydası vardır və buna möhtacdırlar.” 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bu fikri İslami birlik ideyasının alovlu təbliğatçısı, 
məramı dünya müsəlmanlarının birliyi olan böyük filosof, siyasi xadim Seyid Cəmaləddin 
Əfqani-Həmədanini xatırladır. Seyid Avropalıların Şərqə uzanan əllərini kəsmək üçün, eyni 
zamanda Avropadan öyrənməyin zəruri olduğunu da göstərirdi. Bu fikri ilk dəfə 
söyləyənlərdən biri Seyid Cəmaləddin Əfqani olmuşdur. Onun proqramının bir hissəsini Şərqi 
zəbt eləmək cəhdlərinin qarşısını almaq təşkil edirdi. 

Rəsulzadə məktublarının birində Ceyhun Hacıbəylinin “Yeni Kafkasya” qəzeti barədə 
xoş sözlərini, mülahizələrini diqqətə çatdırır, ona yazırdı: “Mücadiləmiz millidir və məc-
muədə həlli bir ahənglə davam edir” (3,28). 

İstanbulda nəşr olunan «Yeni Kafkasya» özünün son nüsxələrindən birində Azərbay-
canda baş verən həbslər barədə məlumat dərc etmiş, Əli Yusiflinin (Yusifzadə Əli Cəlal oğlu 
– T.H.) də həbs etdiyi barədə yazmışdır. ÇK-nın onunla vəhşicəsinə rəftar etdiyi ürək ağrısı 
ilə bildirilmişdir (Qeyd etmək lazımdır ki, Əli Yusifli XX əsrin əvvəllərində yaşayıb fəaliyyət 
göstərmiş müəllim-yazıçı Cəlal Yusifzadənin oğludur, 26 yaşında sürgündə qətlə yetirilmiş-
dir). «Yeni Kafkasya» qəzetində şair Əhməd Cavadın da həbs olunduğu, ona əzab verildiyi 
barədə məlumat dərc olunmuşdur. 

Rəsulzadənin Ceyhun Hacıbəyliyə yazdığı 11 aprel 1924-cü il tarixli məktubunda «Yeni 
kafkasya»nın böhran halı keçirməkdə olduğu bildirilir, qəzetin tamamilə müavinətsiz qaldığı 
barədə məlumat verilidir, Ceyhundan abunə qeydinə kömək etməyin vacib olduğunu xahiş 
edir (3, 35). 
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22 iyul 1924-cü il tarixli məktubdan məlum olur ki, Rəsulzadə Əkbər ağa Şeyxülis-
lamov vasitəsilə bir miqdar dollar almışdır. Bu barədə Ceyhun Hacıbəyliyə yazır: «Hər kəs 
Sizin qədər vəzifəşünas olsaydı, bəlkə də «Yeni Kafkasya» bu qədər şiddətli böhran 
keçirməzdi» (3, 39). Qeyd etmək lazımdır ki, Ceyhun Hacıbəyli özü ehtiyac içində olsa da, 
daim qəzetin davam etməsi üçün mənbələr arayırdı. Məktubda Əli Yusifin Rusiyaya sürgün 
edildiyi və Bakı qəzetlərinin M.Ə.Rəsulzadənin İstanbuldan uzaqlaşdırılması tələbini irəli 
sürdükləri barədə məlumat verilir. Ceyhun Hacıbəylinin də İstanbula gəlməsini arzulayan 
M.Ə.Rəsulzadə ona qəzetin 2-ci il nəşrə başlanmasını təbrik etdiyi üçün təşəkkürünü 
bildirmişdir. Həmin məktubda Rəsulzadə yazırdı: «Ailəmi buraya gətirmək istəyirəm. Bir-iki 
dəfə təşəbbüs etmişlər. Fəqət hələlik buna müvəffəq olmamışlar. Zavallılar orada çox 
darıxırlar. Mən də burada narahatam» (3, 23). 

N.Nərimanovun 1925-ci il mart ayının 19-da Moskvada dünyasını dəyişməsi Məhəm-
məd Əminə ağır təsir bağışlamış, “Yeni Kafkasya”nın 31 mart tarixli sayında böyük insanın 
xatirəsini yad etmiş, yazmışdır: “Rus süngüləri ucunda hökümət kürsüsünə oturan Nəriman bu 
kürsüdə bir ildən artıq qalmadı... Moskvada son günlərini mənəvi bir sıxıntı içində keçirmiş 
və dünyadan bu üzüntü ilə getmişdir”. (3). 

19 iyul 1925-ci il tarixli məktubda «Yeni Kafkasya» qəzetinin bütün ağırlığının təkcə 
onun öhdəsində olduğunu yazırdı (3, 58). 

Bu çətinliyə baxmayaraq “Yeni Kafkasya” qəzeti 1927-ci ildə də nəşrini davam 
etdirmişdir. 

İstanbulda çətin şəraitdə yaşayan M.Ə.Rəsulzadə Bakı ilə daim əlaqə saxlayır, orada 
müsəlman ziyalıları arasında çoxlu həbslərin olduğu barədə Ceyhun Hacıbəyliyə yazırdı. 

Qəzet yalnız Azərbaycan həqiqətlərini, Bakıda baş verən cinayətləri işıqlandırmırdı, 
onun səhifələrində (xüsusən 1926, 1927-ci il saylarında) Rusiyanın türklərlə müharibəsindən, 
türkdilli ölkələrdə, Türküstanda çar senzurasının fəaliyyətindən, qəzetləri bağlaması halların-
dan və s. xəbərlər barədə məlumat öz əksini tapırdı. (4). 

8 dekabr 1926-cı il tarixli məktubdan onun «Azərbaycan» adlı qəzeti nəşr etməyə 
başladığı məlum olur: «Azərbaycan» adlı qəzeti nəşr etməkdə məqsədim Avropa ictimai fik-
rini həm Azərbaycan, həm də firqə («Müsavat» partiyası – A.B.) haqqında məlumatlandır-
maqdır» (3, 72). 

M.Ə.Rəsulzadənin İstanbulda «Odlu Yurt» adlı məcmuənin nəşrinə başladığı barədə 
məlumat 9 mart 1929-cu il tarixli məktubunda verilmişdir. Bu məcmuənin nəşrindən məqsəd 
Azərbaycan istiqlalı ideyasının təbliği olmuşdur. Məcmuə 1929-1931-ci illərdə İstanbulda 
nəşr edilmişdir. 

Məmməd Əmin Rəsulzadə qardaş Türkiyə Respublikasını özünün ikinci vətəni bildi və 
1955-ci ildə dünyasını orada dəyişdi. 

 
Nəticə 
 
Azərbaycan milli qurtuluş hərəkatının lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə görkəmli 

siyasi xadim olmaqla yanaşı, Azərbaycan tarixinin gözəl bilicisi, ədəbi əsərləri dərindən təd-
qiq edən qüdrətli ədəbiyyatşünas və eyni zamanda mahir söz ustası idi. Onun siyasi düşüncə-
sinin bəzi məqamları İslami birlik ideyasının alovlu təbliğatçısı, məramı dünya müsəlmanları-
nın birliyi olan böyük filosof, siyasi xadim Seyid Cəmaləddin Əfqani-Həmədanini xatırladır. 
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Тагира Гасанзаде 
Лидер Азербайджанской демократической республики Мамед Эмин Расулзаде 
и его газета «Ени Кавкасия» («новый кавказ») в стамбуле 
Статья рассказывает о политической деятельности лидера АДР М.Э.Расулзеде в 

Стамбуле.  
Живший в эмиграции М.Э.Расулзаде в 1923-1927 гг. издает газету «Ени Кав-

касия» («Новый Кавказ»). На страницах газет отражаны события, которые происходили 
в Азербайджане также тюркском мире в те тяжелые времена. М.А.Расулзаде был 
глубоко впечатлен смертью Нариман Нариманова и почтил память великого человека в 
газете «Новый Кавказ», датируемой 19 мартом 1925 года. С глубокой болью в душе, он 
подчеркивал, что Нариманов занимал свой правительственный пост под угрозой 
большевистских штыков. Кроме того, в газете было отмечено, что от царской цензуры 
пострадал не только Азербайджан, но и другие тюркоязычные государства. 

Ключевые слова: М.А.Расулзаде, Азербайджанская Демократическая Республи-
ка, миграция, Джейхун Гаджибейли, Париж, Стамбул. 

 
Tahira Hasanzadeh 
The leader of the Azerbaijan democratic republic in İstanbul with his newspaper 
"new caucasus" 
 The article is about Mahammad Amin Rasulzadeh`s political activity who lived a 

refugee life. The letters written to Jeyhun Hajibeyli reveal that in 1923-1927 M.A.Rasulzadeh 
published the newspaper “New Caucasus” (“Yeni Kafkasya”). He spread events happening in 
Azerbaijan around the world by his newspaper. After Nariman Naimanov’s death M.A.Rasul-
zadeh was deeply impressed by it and commemorated him in his “New Caucasus” newspaper. 
Rasulzadeh wrote an article in N.Narimanov’s memory and published it in the mentioned 
newspaper. In the article the author sadly emphasized that N.Narimanov had hold his 
governmental post by force of Russian bayonets. Besides, it was noted that not only 
Azerbaijan suffered from the tsar censorship, but also other Turkic-speaking countries used to 
face it.  

Key words: M.A.Rasulzadeh, Azerbaijan Democratic Republic, migration, Jeyhun 
Hajibeyli, Paris, Istanbul. 
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MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİNİN İRAN TARİXİ  
HAQQINDA MƏQALƏLƏRİ 

 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutun-
da görkəmli ədib Məmməd Səid Ordubadinin zəngin şəxsi arxivi mühafizə olunur. Arxivdə ya-
zıçının İran tarixinə aid silsilə məqalələri saxlanılır. Bu məqalələrin hər biri Azərbaycan 
dilində ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqraf nüsxələrdir. 

 
Açar sözlər: Ordubadi, İran, Pəhləvi, tarix, inqilab 
 
Giriş 
 
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məmməd Səid Ordubadinin 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda zəngin şəxsi arxivi mühafizə olunur. 
Arxivin müəyyən hissəsini ədibin İran tarixinə aid məqalələri təşkil edir. “İran tarixinə aid 
oçerklər”, “İran Pəhləvi dövründə”, “İran mədəniyyəti”, “İranın qədim və təzə tarixindən”, 
“İranda inqilab”, “Bugünkü İran”, “İran tarixi və fars dili haqqında”, “İngiltərə imperia-
lizmi Şərq xalqlarının düşməni rolunda” adlı bu məqalələr ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqraf 
nüsxələrdir. Məqalələrdə İranın qədim dövrlərdən başlayaraq XX yüzilin əvvəllərinə qədərki 
tarixindən – siyasi və iqtisadi vəziyyətindən, hökumət quruluşundan, mədəniyyətindən bəhs 
edilir. Fikrimizcə, Məmməd Səid Ordubadinin İran tarixinə aid məqalələrindən tarixçi 
alimlər məxəz kimi yararlana bilərlər.  

 
Bunların arasında “İran tarixinə aid oçerklər” (1) həcmcə daha genişdir. 87 vərəqdən 

ibarət olan əsərin bəzi vərəqlərinin kənar hissələri zədələnmışdir. Müəllif əsəri adlandırmadığı 
üçün başlıq şərti verilmişdir. 

“İran tarixinə aid oçerklər” 8 bölmədən ibarətdir: 1. İran tarixindən bir parça, 2. İranda 
səlcuqilər, 3. İranda ərəblərə qarşı mübarizə, 4. İranda kəndli, 5. İranda ümumi yaşayış, 6. 
İranda inqilab hərəkatının birinci dövrü, 7. İranda inqilab hərəkatının ikinci dövrü, 8. Pza şah 
Pəhləvi dövründə İran.  

Əsərin 1-ci, 3-cü, 4-cü və 8-ci bölmələri iki variantdadır. Bu variantlarda məzmun 
müəyyən qədər eyni olsa da, aralarında nüsxə fərqləri vardır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əsərin mündəricatında 3-cü bölmə “İranda ərəblərə 
qarşı mübarizə” adlanırsa, əsər daxilində “İranda din və istiqlal mübarizəsi” kimi; 5-ci bölmə 
mündəricatda “İranda ümumi yaşayış”, əsərdə “Ümumi yaşayış”; 6-cı bölmə mündəricatda 
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“İranda inqilab hərəkatının birinci dövrü”, əsərdə “İranda inqilab hərəkatı”; 7-ci bölmə 
mündəricatda “İranda inqilab hərəkatının ikinci dövrü”, əsərdə “İnqilab hərəkatının ikinci 
dövrü – Səttar xan”; 8-ci bölmə mündəricatda “Rza şah Pəhləvi dövründə İran”, əsərdə I 
variantda “Pəhləvi dövründə İran”, II variantda “Pəhləvi xanədanı dövründə İran” kimi gedir. 
Variantlar arasında kifayət qədər fərq vardır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ordubadi “İran 
Pəhləvi dövründə” (2) adlı 3 vərəqdən ibarət ayrıca məqalə də qələmə almışdır. Üzərində 
düzəlişlər edilsə də nisbətən səliqəli xətlə yazılmışdır. Bu nümunələrdə İranın Pəhləvi 
dövründə siyasi vəziyyəti müfəssəl şərh edilmişdir.  

Yazıçının şəxsi arxivində “İran mədəniyyəti” (3) adlı məqalə də saxlanılır. Eyniadlı 
məqalə 1941-ci ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə (4) dərc edilmişdir. Dərc olunmuş məqalə ilə 
avtoqraf arasında nüsxə fərqləri vardır. Biz avtoqraf nüsxəni əsas götürmüşük. 10 vərəqdən 
ibarət əlyazma üzərində müəllif düzəlişlər etmiş, sözlər, cümlələr, bəzən isə tam bir abzas 
ixtisar edilmişdir. Fars dilində olan şeirlər və bəzi şəhər adları kiril əlifbası ilə yazılmışdır. 
Məqalədə Ordubadi İran xalqının mədəniyyəti ilə iftixar etmək səlahiyyətinə malik olduğunu, 
rəssamlıq və memarlığın tərəqqisinin I Dara və onun xələflərinin dövrünə aid edildiyini 
bildirir. “Qədim İran dininin incəsənət işlərinə mane olduğuna baxmayaraq Dara və onun 
xələfləri hazırda bütün dünya ziyarətçilərinin heyrətinə səbəb ola biləcək möhtəşəm saraylar 
yaratmış və onda incəsənətin ən yüksək nümunələrini mərkəzləşdirə bilmişdi.” (3, s.1). 

“İranın qədim və tazə tarixindən” (5) adlı məqalə 15 vərəq həcmindədir . Bu məqalədə 
İranın qədim dövrlərdən başlayaraq XX yüzilin əvvəllərinə qədərki hökumət quruluşundan 
bəhs edilir. Ordubadiyə görə, İran tarixi I Dara dövründən başlayır. Onun qədim tarixi 
haqqında məlumat Herodotun yazdıqlarından alınmışdır. Lakin Herodotun İran haqqında 
verdiyi məlumatın içərisində həqiqət çox azdır. Bunların əksəriyyəti xəyalətinin məhsulu olan 
hekayə və əfsanələrdən ibarətdir.  

Ordubadi İranda yaşayan tayfaların mədəniyyətcə geridə qaldığı dövrdə iranlılar ilə 
midiyalıların Babil və Assur mədəniyyətinin təsiri ilə çox irəlidə olduğunu qeyd edir və eyni 
zamanda bildirir ki, “xüsusən, İran ərazisinin ətrafı uca dağlarla əhatə olunduğundan onlara 
yaxın olan qomşular özlərilə çox çətinliklə əlaqəyə girə bilmişlər. Buna görə də bir çox 
zamanlar mədəni səviyyənin aşağı təbəqəsində yaşamışlar. Lakin şimal-qərbdə yaşayan 
midiyalılar yerlərinin yüksəkliyi və şimal xalqları ilə əlaqədə olduqları səbəbinə mədəniyyət 
və iqtisadca çox iləri gedə bilmişlərdi.” (5, s.2). 

Çağdaş dövrdə qədim İran tarixini araşdıran müəlliflər əsasən Herodotun məlumatlarına 
əsaslanmışlar. Məsələn, onların fikrincə, “I Dara özünü ari nəslinə şamil edirdi. Herodotun 
məlumatına görə isə qədimdə midiyalılar da ari adlanırmış, lakin sonralar onlar “Midiya” 
(əfsanəvi Medeyanın adından) adını qəbul ediblər. Midiyanın qədim əhalisi yerli, qeyri-İran 
dillərində danışırdı.” (6, s.339).  

14 vərəqdən ibarət “İranda inqilab” (7) məqaləsində XIX yüzilin sonu - XX yüzilin 
əvvəllərində İranda baş verən olaylar canlandırılmışdır. Əlyazmanın vərəqləri nömrələn-
mişdir. Lakin vərəq 9-dan sonra vərəq 11 yazılmışdır. Bununla belə, məqalədə natamamlıq 
yoxdur. Məzmun uyğundur. Ordubadi məqalə üzərində işləyərək cüzi dəyişikliklər etmişdir.  

İran inqilabının hər iki dövrünün işıqlandırıldığı məqalədə Şeyx Cəmaləddinin idarə 
etdiyi, 1889-cu ildə təşkil edilmiş siyasi cəmiyyət, cəmiyyət üzvləri Şeyx Əhməd Ruhi, Mirzə 
Ağa xan Kirmani, Mirzə Həsən xan və başqalarının fəaliyyəti, Təbriz üsyanı şərh edilir. 
Təbriz üsyanı haqqında Ordubadi daha geniş məlumat verir. Çünki müəllifin xatirələrində 
yazdığı kimi Təbriz inqilabı, demək olar ki, tamamilə gözünün qabağında gedirdi. (8, s.34). 

“Bugünkü İran” (9) məqaləsində Rza şah Pəhləvi dövründə İranın siyasi və iqtisadi 
vəziyyətindən bəhs edilir. Bu dövrdə, xüsusən, Cənubi Azərbaycan şəhərlərində vəziyyət 
daha acınacaqlı idi. Ordubadi yazır: “Məktəblər yoxdur, məktəblər kifayət qədərində olsa 
belə, məktəb yaşına çatmış uşaqların hamısı bir qarın çörəyi üçün xalça fabrikalarına girməyə 
məcburdur. Xalça fabrikalarında çalışan azyaşlı fəhlələr üçün şəxsi müqavilələr mövcuddur. 
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Ehtiyac qarşısında qalan ailələr səkkiz yaşında uşaqlarını beş il müddətinə müəyyən para 
müqabilində müqavilə bağlayıb fabrika sahibinə satır. 1915-ci illərə qədər beşillik müqavi-
lələrlə fabrikaya verilən uşaqların sahibi bütün beş il müddətində əlli tüməndən başlayıb yüz 
tümənə qədər mükafat alırdılar.” (9, s.4). 

Rza şah Pəhləvi hökumətini nəzərdə tutaraq “XX əsrin mədəni şəraitləri altında bir fars 
dövləti təşkil edən zatdan böyük ümidlər” gözlənildiyini qeyd edən Ordubadi “ümidlərin 
xaricində olaraq əlahəzrət Pəhləvi fars xalqının ağalığını İranda yaşayan başqa xalqların 
məhvi üzərində qurmağa” (9, s.5) başladığını göstərir. 

Məmməd Səid Ordubadi 14 əsr əvvəl İrana girən ərəblərin, sonra monqolların, Tey-
murun, Teymurdan sonra İranı beş əsr idarə edən Səfəvilərin, Qacarların, sonralar nadirlərin, 
türkmanların fars dilinə, İran ədəbiyyatına hörmət bəslədikləri halda, XX əsrin mədəni şəraiti 
altında təşkil edilən Pəhləvi xanədanının “İranda yaşayan xalqların milli mədəniyyət və 
təyini-müqəddərat məsələlərinə az da olsa diqqət” (1, s.51) vermədiyini göstərir. 

“İran tarixi və fars dili haqqında” (10) məqalənin də başlığı olmadığı üçün ad şərti 
verilmişdir. 6 vərəqdən ibarət olan bu məqalədə İran tarixinə qısa ekskurs edilir, yunanların 
İrana hökmranlığı dövründə fars dilinin məhv olmasından, Samani hökmdarlarının tarixindən, 
Buxara tarixindən bəhs edilir. Ordubadi Rudəkinin türk olub sadə fars dilində yazdığını 
göstərərək qeyd edir ki, “Rudəki buxaralı bir türk olmayıb, İrandan gəlmə bir fars ədibi 
olsaydı, o dəxi özündən yüz il, iki yüz il sonra gəlmiş İran ədibləri kimi yenə də Bəhram Gur 
dövrünün yadigarı olan fars dili mühitindən çıxamıyacaq idi.” (10, s.5). 

“İngiltərə imperializmi Şərq xalqlarının düşməni rolunda” (11) adlı 14 vərəq həcmində 
məqalədə müəllif İngiltərənin İranda və İran körfəzi ətrafındakı başladığı siyasi intriqanı 
davam etdirdiyini bildirir. Ordubadi siyasi hadisələri şərh edərkən xaricdə: Belçikada, 
İngiltərədə dərc olunan qəzetlərə əsaslanır, qəzetlərdən nümunələr gətirir. Müəllif sonda 
ingilis imperialistlərini Şərq xalqlarının düşməni kimi üç cəhətdən xarakterizə edir və bununla 
da siyasi hadisələrdə öz nöqteyi-nəzərini ümumiləşdirir. 

 
Nəticə 
 
Məmməd Səid Ordubadinin haqqında qisaca məlumat verdiyimiz, AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi arxivində saxlanılan, İran tarixi haqqında mə-
qalələrinin hər biri ayrı-ayrılıqda dəyərli nümunələrdir. Fikrimizcə, bu nümunələrdən tarixçi 
alimlər məxəz kimi yararlana bilərlər. 
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Naila Samadova  
Mammad Said Ordubadi's articles about the history of Iran 
The rich personal archive of the 20th century’s outstanding Azerbaijani litterateur 

Mammad Said Ordubadi is kept at the Azerbaijan National Academy of Sciences - Institute of 
Manuscripts named after Muhammad Fuzuli. Certain parts of the archive are consist of 
articles written by the author about the history of Iran. "Bibliographical articles on history of 
Iran", "Iran in the Pavlavi period", "Culture of Iran", "Ancient and new history of Iran", 
"Revolution in Iran", "Today's Iran", "About Persian history and Persian language", "British 
imperialism in the role of an enemy of the Eastern nations" are autobiographies written in the 
Arabic alphabet. The articles describe the history, political and economic status, the structure 
of government, and the culture of Iran from ancient times to the early twentieth century. 

From our perspective, Mammad Said Ordubadi's articles on the history of Iran can be 
beneficial for historians as a source. 

Key words: Ordubadi, Iran, Pahlavi, history, revolution 
 
  
Наиля Самедова 
Cтатьи Mамед Cаида Oрдубади по истории Ирана  
В Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА храниться личный 

архив выдающегося представителя азербайджанской литературы ХХ века Мамед Саида 
Ордубади. Определённую часть архива писателя составляет статьи по истории Ирана. 
Статьи под названием «Очерки по истории Ирана», «Иран во времена Пехлеви», «Куль-
тура Ирана», «О древней и новой истории Ирана», «Революция в Иране», «Сегодняш-
ний Иран», «О персидском языке и истории Ирана», «Английский империализм в роле 
врага народов Востока» являются авторскими экземплярами, которые написаны 
арабским алфавитом. 

В статьях излагается история Ирана начиная с древних времён до начала ХХ сто-
летия – политическое и экономическое положение, государственный строй и культура. 

По нашему мнению, статьи Мамед Саида Ордубади по истории Ирана могут быть 
использованы учёными историками как научный первоисточник. 

Ключевые слова: Ордубади, Иран, Пехлеви, история, революция  
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SEYİD SƏBRİNİN ŞƏXSİ ARXİVİ 
 

XX əsr Naxçıvan ədəbi mühitində bir çox şair və yazıçılar yetişmiş və məşhurlaşmışlar. 
Onların şəxsi arxivlərinin üzə çıxarılması vacibli məsələlərdəndir. 

Məqalədə ilk dəfə olaraq XX əsrin 20-70-ci illərində Naxçıvan ədəbi mühitində özünə 
məxsus iz buraxan Seyid Səbrinin AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda qorunan 
şəxsi arxivindən bəhs olunur.  

 
Açar sözlər: Seyid Səbri, şəxsi arxiv, AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu, 

“Şərq qapısı” qəzeti, felyeton və pyeslər, tərcümeyi-hal. 
 
Giriş 
 
Şəxsi arxiv 2018-ci ildə yaradılmışdır. Buraya S.Səbrinin şeir, felyeton, səhnəcik və 

pyeslərini əhatə edən 20 x 29 ölçülü 7, topladığı folklor materiallarından ibarət olan 16 x 20 
ölçülü 2 dəftəri, müxtəlif sənədlərinin əsli və surəti, 50-dək fotoşəkli və digər materiallar daxil 
edilmişdir. Dəftərlərdəki əsərlərin hamısı S.Səbrinin öz xətti ilədir. Bəzisi əski əlifba, əksəriy-
yəti kiril əlifbasındadır. 

Məqalədə S.Səbrinin fondda olan felyeton və pyeslərinin əlyazmaları, dövri mətbuatda 
dərc olunan publisistik yazıları, topladığı lətifə və rəvayətlər, şəxsi işinə daxil olan müxtəlif 
sənədlər haqqında ilk dəfə olaraq sistemli məlumat verilmişdir. Müəllif bu materiallara 
əsaslanaraq S.Səbrinin tərcümeyi-halı, əsərlərinin mövzu dairəsi, Naxçıvan teatrında aktyor-
luq, “Şərq qapısı” qəzetində isə müxbirlik fəaliyyətinə aid elmi ümumiləşdirmələr aparmış və 
belə qənaətə gəlmişdir ki, o, ədəbi-ictimai fəaliyyətini və bədii yaradıcılığını müasirlərinin 
dünyagörüşünün maarifçilik istiqamətində formalaşdırılmasına yönəltmişdir. 

 
Seyid Səbri Mirsadıq oğlu Əsədli (1896-1974) Naxçıvan ədəbi-mədəni mühitinin 

yetişdirdiyi dövrünün tanınmış yaradıcı ziyalılarından biri olmuşdur. O, maliyyəçi-iqtisadçı 
kimi ömrü boyu ixtisasına uyğun istiqamətlərdə işləməyə üstünlük versə də, bədii yaradıcılıq-
la da məşğul olmuş, həmçinin Naxçıvanda mətbuat, elm və teatr sahəsində də fəaliyyət gös-
tərmişdir.  

S.Səbrinin şəxsi arxivinin əldə qalan hissəsi onun qızı Fatma Əsədli tərəfindən 2018-ci 
ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fonduna hədiyyə edilmişdir. Fonda qəbul edilən 
materiallar içərisində (onlar qruplaşdırılaraq 11 qovluğa yerləşdirilmişdir) S.Səbrinin bədii 
əsərləri çoxluq təşkil edir. Bu əsərlərin əksəriyyəti kiril əlifbası ilə yazılmış avtoqraflardır 
(cəmi 3 avtoqraf ərəb əlifbası ilədir). Lakin bəzi əlamətlər göstərir ki, bu əsərlərin bir qismi 
vaxtilə əski əlifba ilə yazılmış, sonralar isə onların üzü müəllifin özü tərəfindən kiril əlifba-
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sına keçirilmişdir. Onun keçən əsrin 40-cı illərindən sonra ortaya çıxan əsərləri isə kiril 
əlifbası ilə yazılmışdır.  

S.Səbrinin əlimizdə olan əsərləri 20 x 29 ölçülü 7 dəftərə, bəziləri isə cizgili və cizgisiz 
tək-tək və qoşa vərəqlərə yazılmışdır. 

Birinci dəftər: “Səhnəciklər” adlandırılıb. Buraya əsasən 1925-1936-cı illərdə qələmə 
aldığı 2 səhnəcik (bunlardan biri nəzm, digəri isə nəsrlə yazılıb), 1 bəhri-təvil, 6 kuplet və 
meyxana, 3 felyeton daxil edilib (7, qovluq-1). 

İkinci dəftər: “Şeirlər” adlandırılıb. Buraya 90 şeir, 1 felyeton və S.Səbrinin nəzmlə 
yazdığı “Tərcümeyi-hal” daxil edilib (7, qovluq-2). 

Üçüncü dəftər: “Azadlıq günəşi”. 3 pərdə 10 şəkilli nəsrlə yazılan dram. 1963 (7, 
qovluq-5). 

Dördüncü dəftər: “Qansoranlar”. 3 pərdə 9 şəkilli nəsrlə yazılan dram. 1968 (7, qovluq-3). 
Beşinci dəftər: “Qansoranlar”. 3 pərdə 9 şəkilli mənzum dram. 1969 (7, qovluq-3). 
Altıncı dəftər: “Kimdir haqlı”. 3 pərdə 7 şəkilli nəsrlə yazılan dram. 1970 (7, qovluq-4). 
Yeddinci dəftər: “Kimdir haqlı”. 3 pərdə 7 şəkilli mənzum dram. 1970 (7, qovluq-4). 
Tək-tək və qoşa vərəqlərə yazılmış şeirləri: “Gözəldir”, “Mənsiz”, “Bizi bu dərdə 

salanın”, “Baxmaq istəyir”, “Vəsiyyət, şəriət, nəsihət”.  
Bu materialların araşdırılmasından aydın olur ki, S.Səbrinin əlimizə gəlib çatan bədii 

irsi lirik, satirik və əxlaqi-didaktik şeirlərdən, bəhri-təvil, kuplet və meyxanalardan, kiçik 
həcmli səhnəcik və pyeslərdən ibarətdir. Bu əsərlərin heç birinin mətbu variantına rast 
gəlməmişik. Lakin güman edirik ki, onların hamısı olmasa da, bəziləri müəllifin sağlığında 
haradasa çap olunmuşdur. Ümumiyyətlə, tədqiqat zamanı belə bir vəziyyəti müşahidə etmişik 
ki, S.Səbri 1940-cı illərdən sonra yazılarını çap etdirməyə maraq göstərməmişdir. S.Səbrinin 
bədii əsərlərinin bəzisi yalnız onun vəfatından sonra müstəqillik illərində, yəni 2018-ci ildə 
bizim tərəfimizdən çap etdirilmişdir (3, s. 135-245).  

S.Səbrinin əlimizə gəlib çatan “Fəhlə fakültəsi”, “Elmə doğru”, “Məktəbli şərqisi”, 
“Sənət məktəbi”, “Gənclərə”, “8 mart”, “Azad qadın”, “Azər qadını”, “Oktyabr”, “Leninə”, 
“Ağlayırdım, gülürəm”, “Vətənim”, “Azərbaycanımız”, “Naxçıvan”, “Azərbaycan dağları”, 
“Can Araz”, “Bahar”, “Qaradır qaşın”, “Durnamsan”, “İnsaf elə”, “Mənsiz”, “Ey fələk”, 
“Yada düşdü”, “Dərviş”, “Xəstəxana”, “Dağa dayanmışam” və s. şerilərinin əsas məzmununu 
maarif, elm və mədəniyyətin təbliği, qadın azadlığı, sovet hakimiyyətinə rəğbət, vətənə 
məhəbbət, təbiətə vurğunluq, məhəbbət və gözəlliyin tərənnümü, fəlsəfi düşüncələr, ictimai 
eybəcərliklərə nifrət təşkil edir.  

S.Səbrinin şəxsi arxivində onun müxtəlif illərdə Naxçıvan teatrında aktyor və inzibati 
işçi kimi işləməsinə aid əmr kitablarında öz əksini tapan müvafiq əmrlərin surəti, müasirləri 
Naxçıvan MR Əməkdar artisti Əli Xəlilov və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Səməd 
Mövləvinin onun aktyorluq fəaliyyəti ilə bağlı xatirə və qeydləri, Naxçıvan teatrının 
rəhbərliyi və bəzi aktyorlarla birlikdə çəkdirdiyi fotoşəkil də qorunub saxlanılır. Bu sənəd və 
materiallar S.Səbrinin teatr sənəti ilə bağlılığını və bir həvəskar aktyor kimi Naxçıvan 
teatrındakı fəaliyyətini təsdiq edən faktlardır.  

Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının 1932-1935-ci illərə aid şəxsi heyətinin əmr kitabları 
və əməkhaqqı cədvəllərində S.Səbrinin adına tez-tez rast gəlmək olur. Məsələn, 1933-cü ilə 
aid əməkhaqqı cədvəlində 17 noyabrda U.Şeksprin “Otello”, 11 dekabrda isə Əsli və Kərəm” 
tamaşalarında iştirakına görə S.Səbriyə əməkhaqqı yazılmışdır (5, v. 1, 3). 

S.Səbrinin 1934-cü ildə C.Cabbarlının “Yaşar” pyesində kənd şura katibi, 1936-cı ildə 
isə “Od gəlini”ndə məzarçı rollarını ifa etməsi haqqında da məlumatlar vardır (1, s. 20).  

Şəxsi arxivində qorunan əsərlərinin əlyazmalarındaki bəzi qeydlərindən aydın olur ki, 
1933-1936-cı illərdə onun kupletləri və meyxanaları əsasında hazırlanan bədii kompozisiyalar 
tamaşaçılara təqdim olunmuşdur. 1936-cı ildə Naxçıvanın sovetləşməsinin 16-cı ildönümü 
münasibətilə yazdığı 1 pərdəli, 4 şəkilli “Qızıl Naxçıvan” mənzum pyesi isə çox güman ki, 
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Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Bu barədə S.Səbrinin pyesin əvvəlinə yazdığı belə 
bir qeydi vardır: “Yazılmışdır 23 iyun 1936-cı ildə. Təsdiq olunmuşdur Naxçıvan Mətbuat 
Müdirliyi tərəfindən 26 iyul 1936-cı ildə № 273 ilə. Tamaşaya qoyulmuşdur yubiley gecəsi 
(28 iyul – F.X.), rejissoru Səməd Mövləvi (7, qovluq-1, s. 8).  

Şübhəsiz ki, teatr sənəti ilə bağlılığı S.Səbrinin dramaturgiya sahəsində qələmini 
sınamağa da sövq etmişdir. Əvvəlcə o, ”Cəhalət pərdəsi” (1926), “Qızıl Naxçıvan” (1936) 
kimi səhnəciklər, sonralar isə “Azadlıq günəşi” (1963), “Qansoranlar” (1968), “Kimdir 
müqəssir” (1970) kimi irihəcmli pyeslər yazmışdır.  

Bu əsərlərin məzmunu haqqında S.Səbrinin şəxsi arxivindəki əlyazmalarından tam 
məlumat almaq mümkündür. Həmin əsərlərlə tanışlıqdan aydın olur ki, S.Səbri 1925-ci ildə 
qələmə aldığı “Cəhalət pərdəsi” adlı birpərdəli vodevilində nadanlıq və geriliyin ictimai bir 
bəla kimi cəmiyyətin inkişafına əngəl törətdiyini oxucuların diqqətinə çatdırırsa, keçən əsrin 
30-cu illərində yazdığı kiçik səhnəcik, kuplet, meyxana və “Qızıl Naxçıvan” pyesində sovet 
ideologiyası mövqeyində dayanaraq kəndli, fəhlə və komsomolçuların dilindən çar Rusiyası, 
bəy və xanları lənətləyir, sovet hakimiyyətini isə alqışlayır. 

Zaman keçdikcə Səbri geniş həyati müşahidələri nəticəsində dərk etməyə başlamışdır 
ki, “Qızıl Naxçıvan” əsərində ağızdolu tərifini göylərə qaldırdığı “sovet ölkəsi” və günü-
gündən “boyu artan kolxozlar” heç də onun ümid etdiyi kimi ideal quruluş və qurum deyil-
miş. Bu baxımdan 1970-ci ildə həm nəzm, həm də nəsr variantında yazdığı 3 pərdə 7 şəkildən 
ibarət olan “Kimdir haqlı” pyesi maraq doğurur. Müəllifin özünün qeyd etdiyi kimi “əsər kol-
xoz həyatından bəhs edir. Amal və məzmun kolxoz həyatında bağçılıq təsərrüfatını genişlən-
dirmək, qohumbazlıq, tərəfkeşlik, oğurluq və xəyanət ilə mübarizə aparmaqdan ibarətdir” (7, 
qovluq-4).  

Keçən əsrin 20-ci illərində İranın ictimai-siyasi vəziyyəti Azərbaycan yazıçılarının 
diqqətini cəlb etmiş və onlar bu mövzuda bir sıra qiymətli əsərlər yazmışlar. Şübhəsiz ki, bu 
əsərlərlə tanış olan və 1941-ci ildə Sovet ordusu sıralarında İrana keçərkən (2, v. 5) oranın 
ictimai-siyasi vəziyyəti, xalqın Rza şaha münasibəti ilə tanış olması Səbrini də bu mövzuda 
əsər yazmağa həvəsləndirmişdir. Onun “Azadlıq günəşi” və “Qansoranlar” adlı pyesləri məhz 
bu həvəs və marağın nəticəsində meydana çıxmışdır.  

“Azadlıq günəşi”ndəki hadisələr XX əsrin əvvəllərində cərəyan edir. Pyesdə İran sosial-
demokratlarının şahlıq rejiminə qarşı etirazı və mübarizəyə qalxması öz əksini tapmışdır.  

“Qansoranlar” pyesinin məzmunundan çıxan nəticə isə budur ki, müəllifin “qanso-
ranlar” adlandırdığı tiplər şahdan tutmuş karxana sahibinədək ölkəni çapıb-talayan yerli 
“zəlilər” və canavar iştəhalı imperialist dövlətlərdir.  

S.Səbrinin şəxsi arxivində mühafizə olunan 16 x 20 ölçülü kiril əlifbası ilə yazdığı biri 
134, digəri isə 151 səhifədən ibarət olan iki dəftər də vardır (7, qovluq - 6, 7). “Məzəlilər. Mə-
nim min bir gecəm” adlandırdığı bu dəftərlərə o, 1970-1972-ci illərdə topladığı “məzəli 
söhbət”, “satirik və yumoristik lətifələr, nəsihətlər, ibrətamiz misallar” daxil etmişdir. Bu ma-
teriallar həm S.Səbrinin maraq dairəsinin genişliyini, həm də publisistikasının bəzi səciyyəvi 
xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir.  

S.Səbrinin publisistikası haqqında daha dolğun məlumatı onun şəxsi arxivində sax-
lanılan digər materiallardan – “Söhbət”, “Yapma-boyalı adətlər”, “Sözə baxmaq ədəbdəndir”, 
“Salma məni nəzərdən” adlı qeyri-mətbu felyetonlarının əlyazmalarından almaq olur. 
“Xaltura” ilə məşğul olan taksi və dövlət maşınlarının sürücülərinin, şəhərdə su qıtlığına 
səbəb olan su idarəsinin bacarıqsız işçilərinin, avara və tüfeylilərin, xoşagəlməz adətlərin və 
digər neqativ halların tənqidinə həsr olunan bu felyetonların mövzu dairəsi, kompozisiya və 
süjeti, bədii səviyyəsi, ümumi və xüsusi faktlı olması, müəllifin ictimai fakt və hadisələri 
seçib mətnə daxil etməsi və onları müqayisələndirməsi, satirik və yumoristik gülüşdən 
bacarıqla istifadəsi göstərir ki, o, bu janrın tələblərini yaxşı bilmişdir. 
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S.Səbrinin şəxsi arxivində Naxçıvanda çıxan "Şərq qapısı”, Tiflisdə nəşr olunan “Yeni 
fikir” qəzetlərinin 1925-1926-cı il nömrələrində dərc olunan yazılarının surətləri də vardır. 
Həmin yazılar “S.S.”, “Səbri”, “Seyid Səbri” imzaları ilə çap edilmişdir. “Bu gün”, “Hansı 
vasitələrlə qəzetəmiz intişar tapar”, “Axşam texnikumu lazımdır”, “Tazə həkim”, “Məhkə-
mədə”, “Oğurluq”, “Kooperativ lazımdır”, “Quyulu dağ”, “Ordubad qəzasında asari-ətiqə”, 
“Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətində”, “Oqtay Eloğlu”, “İblis” sərlövhəli bu məqalələri o 
dövrün bir sıra aktual problemlərinə, məişət məsələlərinə, Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö 
Cəmiyyətinin (NTTC) fəaliyyətinə və Naxçıvanda göstərinən bəzi teatr tamaşalarına həsr 
olunmuşdur. 

S.Səbrinin ömrünün son çağlarında “Şərq qapısı” qəzetində dərc etdirdiyi xatirəsindən 
isə məlum olur ki, o, bu qəzetin ilk müxbirlərindən biri olmuşdur (8, s. 4). 

S.Səbrinin yuxarıda adını çəkdiyimiz “Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətində” adlı məqalə-
sindən öyrənirik ki, o, həmin cəmiyyətin iş planına yaxından bələd olmaqla yanaşı həm də 
onun uğurları, çətinlikləri, potensialı və perspektivi haqqında dolğun məlumata malik imiş. 
Bu, heç də təsadüfi deyildi. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxivindən tapıb 
aşkara çıxardığımız NTTC-nin iclas protokollarında S.Səbri həmin cəmiyyətin ən fəal 
üzvlərindən biri kimi göstərilmişdir. 

S.Səbrinin arxivində qorunan “Şəxsi işi”nin surəti (buraya onun özü tərəfindən yazılan 
tərcümeyi-halı, kadrların şəxsi qeydiyyat vərəqi, Naxçıvan MSSR Daxili İşlər Nazirliyi 
yanında Arxiv İdarəsi tərəfindəən ona verilən 1956-cı il tarixli arayış daxil edilib), müxtəlif 
təşkilatlarda işləməsinə aid əmrlərin surəti, fərdi və kollektivlə birlikdə çəkilən foto şəkilləri 
də onun ədəbi-ictimai fəaliyyıti haqqında tam təsəvvür əldə etməyə imkan verir.  

Bu sənədlərdən öyrənmək olur ki, Seyid Səbri 1896-cı ildə Naxçıvan şəhərində yoxsul 
bir ailədə anadan olmuşdur. Heç bir təhsili olmayan atası Mirsadıq kişi əvvəllər Naxçıvanın 
Şahbuz rayonunun Kükü, sonra isə Aşağı Uzunoba kəndlərində yaşamış və kənd təsərrüfatı 
işləri ilə məşğul olmuşdur. Güzəranını təmin etmək üçün daha əlverişli şərait axtaran 
Mirsadıq kişi XIX əsrin 90-cı illərində Naxçıvan şəhərinə köçmüş, oğlu Səbri 15 yaşında ikən 
vəfat etmişdir. Atasının vəfatından sonra Səbri Naxçıvan şəhər məktəbində təhsilini yarımçıq 
qoymuş, lakin 1927-1931-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
fəhlə fakültəsində, 1931-1932-ci illərdə Bakı Plan İqtisad İnstitutunun iqtisad-maliyyə fa-
kültəsində təhsil almışdır. İxtisas təhsili almamışdan əvvəl Naxçıvan Xalq Maarif Komis-
sarlığında kuryer, Naxçıvan Şəhər Məhkəməsində iş icraçısı, Naxçıvan Duz Mədəni işçiləri 
məktəbində müəllim, Naxçıvan MSSR Mərkəzi Statistika İdarəsində iqtisadçı-maliyyəçi, ali 
orta təhsil aldıqdan sonra isə Azərbaycan SSR Tovuz Rayon İcraiyyə Komitəsi, Naxçıvan 
Şəhər Taxıl Tədarükü İdarəsi, Naxçıvan MSSR Maliyyə Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Dram 
Teatrı, Naxçıvan Şəhər Musiqi Məktəbi, Naxçıvan Şəhər Elektrik Şəbəkəsi, Naxçıvan 
Mineral Sular İstehsalat Birliyi) inspektor, iqtisadçı, mühasib, baş mühasib, müfəttiş 
vəzifələrində işləmişdir (4, v.12, 34, 45; 5, v, 39; 6, v. 12, 31, 35). 

Harada olmasından və harada işləməsindən asılı olmayaraq 50 ildən çox bədii yara-
dıcılıqla məşğul olmağa imkan tapan S.Səbri Naxçıvan ədəbi-mədəni mühitində söz sahibi 
olmuş, həm bədii, həm də publisistik əsərləri ilə oxucuların dünyagörüşünün maarifçilik 
istiqamətində formalaşmasına güclü təsir göstərmişdir. 

S.Səbrinin şəxsi arxivində mühafizə olunan materiallar əsasında biz ilk dəfə olaraq onun 
mühiti, həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı haqqında monoqrafiya yazıb çap etdirmişik (3).  

S.Səbrinin ədəbi irsinin bundan sonra da tədqiq olunmağa ehtiyacı vardır. 
 
Nəticə 
 
Seyid Səbri Mirsadıq oğlu Əsədli Naxçıvan ədəbi-mədəni mühitinin yetişdirdiyi dövrü-

nün tanınmış yaradıcı ziyalılarından biri olmuşdur. O, Naxçıvanda mətbuat, elm və teatr 
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sahəsində də fəaliyyət göstərmişdir. S.Səbrinin şəxsi arxivində onun müxtəlif illərdə Naxçıvan 
teatrında aktyor və inzibati işçi kimi işləməsinə aid əmr kitablarında öz əksini tapan müvafiq 
əmrlərin surəti, müasirləri Naxçıvan MR Əməkdar artisti Əli Xəlilov və Azərbaycan 
Respublikasının Xalq artisti Səməd Mövləvinin onun aktyorluq fəaliyyəti ilə bağlı xatirə və 
qeydləri, Naxçıvan teatrının rəhbərliyi və bəzi aktyorlarla birlikdə çəkdirdiyi fotoşəkil də 
qorunub saxlanılır. S.Səbrinin şəxsi arxivində Naxçıvanda çıxan "Şərq qapısı”, Tiflisdə nəşr 
olunan “Yeni fikir” qəzetlərinin 1925-1926-cı il nömrələrində dərc olunan yazılarının surət-
ləri də vardır. S.Səbrinin şəxsi arxivində mühafizə olunan materiallar əsasında onun mühiti, 
həyatı, fəaliyyəti və yaradıcılığı haqqında monoqrafiya yazıb çap etdirmişik. Lakin S.Səbrinin 
ədəbi irsinin bundan sonra da tədqiq olunmağa ehtiyacı vardır 
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Фарман Халилов 
Личный архив Сейида Сабри 
Многие поэты и писатели выросли и стали популярными в литературной среде 

Нахчывана в XX веке. Проводились определенные исследования окружающей среды, 
жизни и творчества этих творческих личностей. Одним из важных вопросов является 
выявление и изучение их личных архивов. 

В статье рассматривается сохраненный в Фонде рукописей Нахчыванского 
отдела НАНА личный архив Сейида Сабри, впервые оставившего своеобразные следы 
в литературной среде Нахчывана в 20–70-х годах XX века. 

Частный архив был создан в 2018 году. Сюда включены 7 тетрадей 20 х 29 
размеров, охватывающих стихи, фельетоны, сценки и пьесы С. Сабри, 2 тетради 16х20 
размеров, собранных фольклорных материалов, оригиналы и копии различных доку-
ментов, более 50 фотографий и другие материалы. Все работы в тетради написаны 
своим почерком С.Сабри. Некоторые из них написаны старым алфавитом, большинство 
написано кириллицей. 

В статье впервые систематическая информация была дана о рукописях 
фельетонов и пьес Сейида Сабри в фонде, публицистических записях в периодической 
печати, собранных анекдотах и легендах, различных документах его личного дела. 

На основе этих материалов автор провел научное обобществление биографии С. 
Сабри, содержаний его произведений, актерской деятельности в Нахчыванском театре 
и корреспондентских работ в газете «Шарг гапысы», и пришел к выводу, что его ли-
тературно - общественная деятельность и художественное творчество были направлены 
на просветительское формирование мировоззрения современников.  

Ключевые слова: Сейид Сабри, личный архив, фонд рукописей Нахчыванского 
отдела НАНА, газета «Шарг гапысы», фельетоны и пьесы, биография. 
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Farman Khalilov  
The personal archive of Said Sabri 
Many poets and writers grew up and become popular in the Nakhchivan literary 

environment of the twentieth century. Certain investigations have been made about the 
environment, life and creativity f these creative personalities. One of the important issues is 
the discovery of theirpersonal archives. 

For the first time the article deals with Said Sabri’s personal archive protected by the 
Manuscripts Foundation of Nakhchivan Branch of ANAS, who left his tracks in Nakhchivan 
literary environment in the 20-70s of the XX century. 

The private archive was created in 2018. Here was included 7 20 x 29 sized and 2 
notebooks of 16 x 20 sizes collected from folklore materials consisting of S. Sabri’spoetry, 
feletons, stages and plays, original and copy of various documents, up to 50 photos and other 
materials. All of the works in the notebook are with S.Sabri’s own handwriting. Some are in 
the ancient alphabet; most of them are in the Cyrillic alphabet. 

In the article for the first time, the systematic information on the manuscripts of the 
topical satire and plays existed in the fund, the publicist publications in the periodical press, 
the funny stories and legends collected by him, the various documents included in his 
personal affairs. 

Based on these materials, the author carried out scientific summaries of S. Sabri's bio-
graphy, his works, his activity as an actor in the Nakhchivan Theater, and the correspondent 
activities in the Eastern Gate newspaper, and concluded that he had aimed to form his literary-
social activities and artistic creativity in the direction of enlightenment of contemporaries 
outlook. 

Key words: Said Sabri, personal archive, the Manuscripts Foundation of Nakhchivan 
Branch of ANAS, “Sharq qapisi” newspaper, funny stories and plays, biography. 
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“SIRATI-MÜSTƏQİM” MƏCMUƏSİNİN NƏŞRİ TARİXİ 
 

Sıratı-müstəqim/Səbilürrəşad türk siyasət tarixinin ən keşməkeşli dövrlərindən hesab edilən 
II Məşrutiyyət, Balkan savaşları, İttihad və Tərəqqi dövrü, Mütarikə illəri, Milli mübarizə və 
Cumhuriyyətin ilk illərini və çox partiyalı həyata keçiş dövrlərini yaşamış bir məcmuədir. 

M.Akif Ərsoy və Əşrəf Edibin 1908-ci ildə Sıratı-müstəqim adıyla nəşrinə başladıqları 
bu məcmuə ideoloji fikiri və əməli fəaliyyəti təlqin etmişdir. Dövrünün sosial-siyasi, ədəbi və 
mədəni həyatının inkişafında mühüm rol oynadığı üçün tarixi sənəd dəyərində bir məcmuədir. 
Sıratı-müstəqim/ Səbilürrəşad 1000 sayı və 47 cild olaraq nəşr olunmuşdur. Sıratı-müstəqim 
dövrün sosial və ideoloji mənzərəsini əks etdirən elmi, ədəbi və tarixi bir vəsiqə dəyərindədir. 
Məcmuənin əsas ideologiyası Dövləti-Aliyənin dağılmaması, müsəlman Şərqinin birliyini, 
inancını qorumasıdır. 

 
Açar sözlər: Sıratı-müstəqim, Səbilürrəşad, nəşri tarixi, M.Akif Ərsoy 
 
Giriş 
 

Sıratı-müstəqim II Məşrutiyyətin elanından 35 gün sonra nəşrinə başlamışdır. Məş-
rutiyyətin yenidən elan edilməsi Osmanlı Dövləti üçün dönüş nöqtəsi olmuşdur. Məşrutiyətin 
elanı birlikdə II Abdülhəmid dövründə ortadan qaldırılan anayasa təkrar cəmiyyətin həyatına 
girmiş və hüquq sistemində tətbiq edilməyə başlanmışdır. Bu da məşru bir dövlətin qurul-
masının, ölkəyə demokratiyanın və hürriyyətin gəlməsinin bariz nümunəsi idi. Cəmiyyətdə 
meydana gələn cəmiyyət həyatına və ideoloji düşüncə tərzinə də öz təsirini göstərmişdir. Os-
manlıcılıq ideologiyası ilə yanaşı Qərbmeyilli düşüncə, Türkcülük və İslamcılıq kimi ideoloji 
cərəyanları özlərinin mətbu orqanları vasitəsi ilə yaymağa başlamışdır. Bu da bir daha 
ölkədə mətbuatın önəmini və əhəmiyyətini göstərir. 

 

İslamcılıq fikrinin mətbu orqanı olan Sıratı-müstəqim, ittihadçı-islamcı düşüncənin 
mətbu orqanı olmuşdur. Məcmuə ilk olaraq 11 iyul 1908-ci ildə Ebülula Zeynalabidin Mardin 
(1881-1957), Serezli Hafiz Əşrəf EdibFərqan (1883-1971) və Mehmet Akif Ərsoy (1873-
1936) tərəfindən təsis edilir. Məcmuənin adı Əşrəf Edib tərəfindən “Sıratı-müstəqim” olaraq 
təklif edilir və Ebüləla Zeynalabidin, eləcə də Mehmet Akif tərəfindən bəyənilərək qəbul 
edilir. Əşrəf Edib bu haqda “Səbilür-rəşad”ın 1957-ci il fevral ayı sayısında qeyd edir. “ Bir 
çox adların təklif edilməsinə baxmayaraq, heç biri bəyənilmirdi. Lakin Əşrəf Edibin irəli 
sürdüyü “Sıratı-müstəqim” adı Əbüləla Zeynalabidin tərəfindən çox bəyənilir, başda Mehmet 
Akif olmaqla digər ədiblərə də məcmuənin adını söylər. Hamı məcmuə üçün təklif edilən bu 
adı bəyəndikdən sonra məcmuə bu adla qeydiyyatdan keçir. Böyük rəğbət görən məcmuənin 
ətrafına dövrünün ən məşhur ədib və mütəfəkkirləri toplanır. Mehmet Akif Ərsoy baş 
redaktor olaraq təyin edilir. Müəyyən bədii-esteteik fikrə və ideologiyaya sahib müəlliflərin 
məcmuə ətrafında toplanması məhz M.Akif Ərsoyun adı ilə bağlıdır. 
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Məcmuənin təsis olunduğu tarixn 11 İyul (1324/1908) olaraq qeyd olunsa da 43-cü 

nömrəsindən etibarən II Məşrutiyyətin elan olunduğu tarixin şərəfinə, 10 İyul 1908-ci il 
olaraq dəyişdirilmişdir.Məcmuənin birinci nömrəsi yuxarıda da göründüyü kimi 14 Avqust 
Cüməaxşamı 1324/1908 tarixində nəşr edilmişdir.Burada onu da qeyd etmək yerində olar ki, 
bir neçə qaynaqda məcmuənin təsis tarixi və ilk sayısının nəşri tarixində ixtilaflar və 
müxtəliflik mövcuddur. Lakin arxiv materialı olaraq məcmuənin elimizə keçən ilk nüsxəsində 
Osmanlıca, yəni ərəb qrafikası ilə dəqiq məlumat verilmişdir. Qeyd etdiyimiz təsis tarixi də 
məhz buna əsaslanır. 

Osmanlı Türkiyəsində II Əbdülhəmidin iktidardan getməsi ilə İslamcılıq cərəyanı siyasi 
gücünü itirmişdi. “Sıratı-müstəqim” məcmuəsi yaranan digər cərəyanlarla yanaşı ölkədə 
siyasi məsələlərlə yanaşı, milli-mənəvi dəyərlərin tənzimlənməsi və qorunması vəzifəsini öz 
üzərinə götürmüşdür.  

Məcmuə başlığı olan “Sıratı-müstəqim”yazısının altında ilk sayıda “Din, fəlsəfə, 
ədəbiyyat, hüquq və elmdən bəhs edən həftəlik qəzetdir” cümləsindəki “qəzetdir” sözü eyni 
həftə içində yayınlanan ikinci nəşrdə “risalədir”(kiçik kitab, məcmuə) sözü ilə əvəz edil-
mişdir.Bu yazının altında təsisçilərin-Ebüləla və Əşrəf Edibin adları yazılmışdır. Onun altında 
illik və altı aylıq abunəlik haqları göstərilmişdir. Ortada təsis tarixi yazılmışdır. Sol tərəfdə isə 
“Dərsaadətdə (İstanbulun əvvəlki adı) nüsxəsi 50 paradır” ifadəsi yer alır. Daha sonra isə 
abunə olanlara məcmuənin çatdırılma şəkli və qiyməti göstərilmişdir.İki xəttlə ayrılan alt 
qisimdə, sağ tərəfdə məcmuənin nömrəsi, ortada çıxdığı tarix, sol tərəfdə isə ili gös-
tərilmişdir.Məcmuə 230x 325mm boyunda kağız üzərinə nəşr olunmuşdur. 

“İlk sayından etibarən, başlığın altında yer alan “Din, fəlsəfə, ədəbiyyat, hüquqvə elm-
dən bəhs edən həftəlik qəzetdir” yazısı 50-ci nömrəsindən etibarən “Din, fəlsəfə, elm, hüquq, 
ədəbiyyat və siyasətdən və xüsusilə həm siyasi, həm də ictimai və mədəni əhval və İslami 
məsələlərdən bəhs edir və həftədə bir dəfə nəşr olunur” cümləsi 108-ci sayısından sonra “həm 
siyasi, həm də ictimai və mədəni” hissəsi çıxarılmış və sərlövhə son şəklini almışdır.” (7,s.11) 

“Sıratı-müstəqim” ilk çıxdığı nömrəsindən 108-ci sayına qədər geniş ölçüdə məsələlərə 
toxunsa da 108-ci nömrəsindən etibarən bəzi məsələlər ixtisar edilmişdir. Bu özünü 108-cı 
sayıda başlığın altında yer alan cümlədə də göstərir. Məcmuənin adının altındakı sərlövhə 
“Din, fəlsəfə, elm, hüquq, ədəbiyyat və siyasətdən və İslamı məsələlərdən bəhs edir və 
həftədə bir dəfə nəşr olunur” olaraq dəyişmişdir. Eyni zamanda məcmuənin 50-ci nömrəsinə 
qədər Ebüləla Zeynalabidin Mardin və Ə.Edib Fərqan imtiyaz sahibi və müdiri olmuşdur. 50-
ci sayıdan sonra isə imtiyaz sahibi və məsul müdir təkcə Ə.Edib Fərqan olmuşdur.  

Məcmuə sadəcə Türkiyədə deyil, bütün dünyaya yayılmış və rəğbət görmüşdür. “İlk 
sayından etibarən bir neçə il minlərcə tirajla nəşr edilən məcmuə, başda Rusya olmaqla 
Adriatik sahillərindən Bəsrə körfəzinə, Qara dənizdən Qırmızı dəniz sahillərinə qədər geniş 
bir coğrafiyada yayılmışdır.” (1, s.14) İlk vaxtlardan etibarən yetmiş minə yaxın tirajla nəşr 
olunan məcmuə böyük rəğbət görmüşdür. Çıxdığı ilk gündən böyük tələb görən məcmuə əl-əl 
dolaşır. Bu haqda Əşrəf Edib o günkü duyğularını 1958-ci ildə “Səbilür-rəşadın əllinci ilinə həsr 
olunmuş 276-cı sayında əks etdirmişdir. “İlk çıxdığı günlərin həyəcanını heç unudmuram. İllərcə 
həsrətini çəkdiyimiz “hürriyyət günəşi” doğar-doğmaz mətbəələrə qaçdıq. “Sıratı-müstəqim” adı 
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ilə ilk nüsxə çıxınca Babı-ali altüst oldu. Qəzet-jurnal satanların “Sıratı-müstəqim, Sıratı-
müstəqim” səsləri hər tərəfə yayıldı. 24 saat keçmədən on minlərcə nüsxəsi yağmalandı. Təkrar 
nəşr etdik. Yenə bitdi. İlk nüsxədən sonra ikinci nüsxənin də nəşri tamamlandı. Məmləkətin hər 
tərəfindən teleqraflar yağmalanmağa başlandı. Mətbəələr gecə-gündüz işlədiyi halda çatdıra 
bilmirdilər. Qısa bir vaxtda Bağdada və Yəmənə qədər bütün məmləkət “Sıratı-müstəqim” doldu 
və bütün İslam dünyasına daşmağa başladı. Böyük alimlərin, qüdrətli ustadların qiymətli 
əsərləriylə “Sıratı-müstəqim” ən birinci məcmuə oldu. Hələ Akifin bütün şeirləri könüllərə elə 
həyəcan verdi ki...”(2, s.2- 12) 

“Sıratı-müstəqim” Azərbaycanda da tanınan və çox oxunan bir məcmuə olmuşdur. Bu 
haqda bir çox qaynaqlarda, o cümlədən “Molla Nəsrəddin” jurnalının sayılarında rast gəlirik. 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı “Sırat-müstəqim”də çıxan yazılara öz münasibətini bildirməklə yanaşı, 
məcmuənin gələn yeni sayılarının mədrəsə kitabxanasında mövcud olduğunu bildirir. Bəzi 
nömrələrində “Sıratı-müstəqim”də çıxan yazılara münasibət də bildirilmişdir. 

“Yenə dövr etibariylə 1908-ci illərin Sıratı-müstəqim məcmuəsi klassik və ənənəvi bir 
İslamçı mətbu orqanı olmadığını söyləyə bilərik. Bu dövrdə məcmuə türkcü, islamcı və hətta 
nadir də olsa Qərb ideologiyasını mənimsəyən yazıçıların yazılarına da yer vermişdir. Məcmuədə 
Rusyadan qaçıb, Osmanlının paytaxtına gələn şair və yazışıların olması maraq doğurur. Məcmuə, 
bu yazıların, tatar modernizmi, cədidçilik, türcülük və turancılıq haqqında olan yazılarını nəşr 
etmişdir. Məcmuənin müsəlman türkləri haqqında olan yazıları başda Azərbaycan olmaq üzrə 
digər Türk-İslam dünyasında da maraq doğurmuş, eyni zamanda birləşdirici xarakter daşımışdır. 
Belə ki, Rusya müsəlmanları üzərindəki təsiri məcmuənin bir müddət Rusyaya girişini 
çətinləşdirmiş və Rus dövlətinin narahatçılığına səbəb olmuşdur.”(5, s.258-261) 

Məcmuə 1912-ci il fevral ayının 182-ci sayısına qədər 7 cild halında yayınlanan “Sıratı-
müstəqim”, sonrakı 8 Mart 1912-ci il 183-cü sayından etibarən adı dəyişdirilmiş “Səbilür-rəşad” 
olaraq öz nəşrinə davam etmişdir. Adının dəyişməsi haqqında məlumat 182-ci sayında ilk 
səhifədə “Eyni məsələni daha ətraflı bir surətdə davam etdirmək üçün “Səbilürrəşad” adı altında 
nəşr edəcəkdir” kimi açıqlama verilmiştir. 

Bu hadisəni Əşrəf Edib “Səbilürrəşad” məcmuəsində təfərrüatlı bir şəkildə “Ebülula Bəylə 
bərabər necə çalışdıq? Sıratı-müstəqimi necə çıxardıq?” başlıqlı yazısında vermişdir. Əbülulanın 
məcmuədən ayrıldığı zaman Əşrəf Edib Mehmet Akiflə bərabər abbas Halim Paşanın evində 
görüşür və bundan sonra məcmuənin hansı adla çıxacağını müzakirə edirlər. Əşrəf Edib yazır: 
“Abbas Paşa bir təklif irəli sürür: Quranadan bir səhifə açaq, nə ad çıxarsa onu da qoyaq. 
Razılaşdıq. Hərəm dairəsindən bir Mushafı-şərif (Quran) gətirildi. Bismillah ilə bir səhifə açdılar. 
“İttebiun ehdikum sebilürreşad” (daha sonra məcmuənin başlığının altına yazılır)ayəti-kərimi 
çıxdı. Hamımım “Səbilürrəşad” adının çox münasib olduğunu söylədik. Həm də “Sıratı-
müstəqim”in mənasına da uyğun gəlirdi. Fəqət Tahirül-Mevlevi bizdən əvvəl bu adın imtiyazını 
almışdı. Ona müraciət etdik. Məmnuniyyətlə bizə verdi. Bununla da Sıratı-müstəqim Səbilürrəşad 
oldu. Qaldığımız yerdən Akif Bəylə bərabər nəşrinə davam etdik” (3, s.199- 200.) 

 

 
 

“Sebilürrəşad” sərlövhəsinin altında yenə Sıratı-müstəqimin missiyasını davam etdir-
diyini göstərən “Dini, elmi, ədəbi, siyasi həftəlik məcmuəyi-islamidir”. Bu yazının sağ və sol 
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tərəflərində Quranın Nur və Mömin surələrindən iki ayət yer alır. Sağ tərəfdə: “Vallahü yehdi 
men yeşau ila sıratin müstakim” (Allah dilədiyini doğru yola yönəldər- Nur surəsi 46). Sol 
tərəfdə: “İttebiun ehdiküm sebilerreşad” (Mənim ardımca gəlin ki, (mənə tabe olun ki,) sizi 
doğru yola çıxardım- Mömin surəsi 38). Ortadakı yazı ilə bərabər sağ və soldakı ayətlərdən 
alınmış surələr Səbilürrəşadın İslam düşüncəsi, əxlaqı və İslam birliyi missiyasını davam 
etdirəcəyini bir daha göstərir. Ortadakı yazının altıda “Sahib və müdiri-məsul: H.Əşrəf Edib” 
yazılmışdır. Ən altda iki xətt arasında yenə sağdan sola baxdığımızda “Ədəd 1-183”, ortada 
19 Rəbiüləvvəl 1330 Cümə, 24 Subat (fevral) 1327” olaraq Rumi və Hicri təqvimlərinə görə 
məcmuənin tarixi qeyd edilmişdir. 

“Səbilürrəşad” olaraq yayınlanan ilk sayıda dörd ilə yaxın bir müddət ərzində göstərilən 
fəaliyyətlər, oxucuların rəğbət və məhəbbəti, eləcə də bütün bunların qarşısında Türk-İslam 
aləminin birliyi və möhkəmliyi üçün əlindən gələni edəcəyini yazır. “Üç il yarımdır ki, məc-
muəmiz dinə, vətənə, elim və maarifə, İslam aləminin bir-birini tanımasına, qəflət yuxusun-
dan oyanmasına və inancının güclənməsi üçün etdiyimiz xidmə hamıya məlumdur. Məcmu-
ənin istiqaməti və ciddiyyəti, Cənabı-Haqqın lütfü və köməyi sayəsində qısa bir vaxtda bütün 
İslam aləminə yayıldı. Əks-sədası bütün Rusya, Çin, Hindistan və hətta Yaponyaya qədər 
gedib çıxdı. İnşallah işıq üzü görən məcmuəmiz bundan sonra istər bu başlıqda hasil olan 
alışqanlıq, istərsə də yazıları ilə məcmuəmizin bu səviyyəyə gəlməsində payı olan möhtərəm 
insanalrın sayəsində daha maraqlı, daha çox birləşdirici və qəflətdən oyandıracaq yazılar nəşr 
olunacaqdır. Bu vədimizə oxucularımız əmin ola bilərlər. Ona görə ki, məcmuəmizin indiyə 
qədər çıxan cüzlərini izləyən insaf əhli məcmuəmizin nə qədər doğru, nə qədər mütədil və 
açıq bir yol tutduğunu və əqidəmizə bağlı qaldığımızı təqdirə layiq hesab etmişlər” 
(Sebilürreşad (1327), "el-Cahidu fi Sebilillah", Aded:1-183, C. 1-8.) 

İlk vaxtlar İttihad və Tərəqqi partiyasın tərəf olan məcmuə, daha sonra Bu prtiyanın 
mənsublarını fikir və hərəkətlərindən narahat olur, müxalifət cəbhəsinə keçir. Məcmuədə 
yayınlanan müxalif yazılara görə Səbilürrəşad 11-18 İyun 1914-cü il tarixləri arasında bağlan-
ma cəzasını alır. Lakin fəaliyyətlərinin durdurmayan ədiblər, məcmuənin adını dəyişərək 300 
və 301-ci sayıları “Səbilünnəcat” adı altında nəşr edirlər. Senzura tərəfindən məcmuədə çıxan 
bəzi yazılar qadağan edilir. Dövrünün ikdidar partiyası olan İttihad və Tərəqqi hökumətini 
siyasətinə müxalif olduğu üçün ikinci dəfə 26 Oktyabr 1916-cı ildə 360-cı sayından sonra 
dövlət tərəfindən nəşri dayandırılır. 

İktidardakı İttihad və Tərəqqi partiyası istefaya getdikdən sonra 14 Oktyabr 1918-ci ildə 
Əhməd İzzət Paşa hökuməti qurulur. Sultan Vahdəddin taxta çıxır. Səbilürrəşad da məhz 
həmin gün 361-ci nömrəsi ilə təkrar işıq üzü görür. 

Dörd il sürən I Dünya müharibəsindən məğlub olaraq çıxan Osmanlı dövləti 30 Oktyabr 
1918-ci ildə “Mondros mütarekəsi”ni imzalamaq məcburiyyətndə qalır. Bu anlaşama Osmanlı 
dövlətinin dağılmasına, torpaqların parçalanmasına səbəb olmuşdur. Bu da öz növbəsində 
Qərb İmperialis dövlətlərinə qarşı aparılan milli-mübarizə illərinin ağrı-acısını gətirmişdir. 
Belə bir dövrdə məcmuədəki yazılar sadəcə İslam birliyinə deyil, milli birliyə səsləyən 
yazıalar yayınlayır. 

 Mütarikə illərində 13 Noyabr 1918-ci ildə ixtilaf donanmaları İstanbul boğazına lövbər 
salaraq şəhəri işğal edir. İstanbulda nəşr olunan məcmuə gərgin və ağır günlərdə bağlanır. 
Fəqət baş redaktoru olan Mehemt Akif Ərsoy milli mübarizəni dəstəkləmək üçün qəzetin 
nəşri üçün lazımi avadanlığı da özü ilə götürərək Anadoluya gedir. 19 Oktyabr 1920-ci ildə 
Kastamonuya gəlir. O dövrdə Anadoluda yayınlanan ilk və tek qəzet olan “Açıq söz”, “Sə-
bilürrəşad”ın baş redaktoru böyük İslam şairi Mehmed Akif Bəy Əfəndinin Ankaraya gəl-
diyini Ankara qəzetlərindən öyrəndiklərini, eləcə də, Zülmə razı olmayaraq ailəsini, rifahını 
İstanbulda tərk edərək gəldiyi haqqında məlumat verir. Daha sonra vicdanlı şairin Anado-
lunun vəziyyətini şeirləri ilə tərənnüm etməsini arzu etdiklərini yazır. 
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M.Akif gəldiyi ilk günlərdən“Səbilürrəşad” məcmuəsinin nəşrinin hazırlıqlarına baş-
layır. “Səbilürrəşad”ın Kastamonuda nəşrinə davam etməsinin yenə “Açıq söz” qəzeti öz sə-
hifələrində xəbər verir. “İslamcı qəzet olan Səbilürrəşad Kastamonumuzun şərəfinə ilk nüs-
xəsini şəhərimizdə nəşr edəcəkdir. Bütün İslam aləmində çox böyük bir dini təsiri olan möh-
tərəm naşir, baş redaktor Mehmet Akif və müdiri Əşrəf Edib bəylərin şəhərimizdə qaldıqları 
müddətcə müqəddəs amal uğrunda çalışmalarına davam edəcəklərini məmnuniyyətlə xəbər 
aldıq. Hər müsəlman üçün qiymətli olan qəzetin mütəmadi olaraq nəşrini arzu edirik”. ( 
M.Akif Edebiyat ve Düşünce. T.Y.B Ankara 2010, Vefatının 73.yılında M.Akif Ersoy Bilgi 
Şöleni 4, s.42) 

Bu xəbərdən iki gün sonra, yəni 28 Noyabr 1920-ci ildə Səbilürrəşadın ilk sayısı Kasta-
monuda çıxar. Bu sayıda baş redaktor Mehmet Akif Səbilürrəşadın İstanbulda nəşrinin artıq 
mümkün olmadığnı, Allahın izniylə bundan sonra Anadoluda davam etdiriləcəyini, Kastamo-
nuda olduqları müddətcə burada nəşr olunacağını yazar. “Səbilürrəşad” olaraq məcmuənin 
464, 465 və 466-cı sayılar Kastamonuda çıxar.M.Akif ƏrsoyKastamonu və Ankarada məcmu-
ənin nəşrinə davam edir.  

Yunan ordularının Anadoluya irəliləməsi Ankaranı təlaşlandırır. Ən mühüm orqanlar, o 
cümlədən xəzinə və rəsmi sənədlər daha etibarlı hesab edilən Kayseriyə nəql olunur. Ordunun 
yanında olmağı tərcih edən M.Akif, Ə.Edibə məcmuəni də alıb Kayseriyə getməsini söyləyir. 
“Sən Səbilürrəşadın nəşri üçün lazım olan avadanlığı götür, Kayseriyə get. Səbilürrəşadı 
orada çıxar. Arxamızdakı müsəlmanlar qəmgin olub, ümidsizliyə düşməsinlər. (s.44) Əşrəf 
Edib Səbilürrəşadı Kayseriyə gətirir. Anadolunun milli-mübarizə ruhunu yüksəltmək məq-
sədilə yayınlanan hər sayısında xalqın mübarizə əzmini artırmaq üçün vətənpərvərlik ruhunda 
yazılan müraciət xarakterindəki bir səhifəlik əlavəni Kastamonu və Kayseri xalqına paylayır. 
Konyaya gedən M.Akif xalqa vətənin təhlükədə olduğunu, millətin birləşərək yeni qurulan 
dövlətə dəstək olması üçün yazılar yazır, çıxışlar edir. Xalqın birlik olub, vətənin müdafiəsinə 
çıxmasında M.Akifin böyük rolu olmuşdur. M.Akifin və Ə.Edibin bu xidmətlərini görən 
Mustafa Kamal onları görüşə çağırır. Onları təqdir edərək; “Kastamonudakı vətənpərvəranə 
xidmətinizdən çox məmnun oldum. Sevr Muahedesinin (anlaşması) məmləkət üçün nə qədər 
faciəvi bir edam hökmü olduğunu “Səbilürrəşad qədər heş bir məcmuə məmləkətə nəşr edə 
bilmədi. Mənəvi cəbhəmizin qüvvətlənməsinə “Səbilürrəşad”ın böyük xidməti olmuşdur. Hər 
ikinizə şəxsən təşəkkür edirəm. Mən sizin hələ İstanbulda ikən də Milli mübarizəmizə etdi-
yiniz xidmətləri bilirəm. Sizin səmimiyyətiniz, milli mübarizəyə ürəkdən bağlılığınızı 
Anadoluda nəşr etdiyiniz nüsxələr göstərdi” deyir. 

24 Sentyabr 1921-ci ildə 490-cı syını çıxarır. Dekabr ayına qədər tək bir nömrə çıxara 
bilən məcmuə Ankaraya gəlir və 10 Dekabr 1921-ci ildə 491-ci sayı işıq üzü görür. 1922-ci 
ilin Sentyabr ayında dövlətin mətbuata, o cümlədən “Səbilürrəşad”ın nəşrinə ödədiyi maddi 
dəstək kəsilir. M.Akif və Ə.Edib öz imkanları ilə 21 Aprel 1923-cü ilə qədər “Səbilürrəşad”ın 
nəşrinə Ankarada davam etməyə çalışırlar. Ankarada ən son 527-ci sayı çıxır və May ayında 
təkrar İstanbula geri qayıdırlar.528-dən 641-ə qədər olan sayılar İstanbulda nəşr olunur. Son 
sayı 5 Mart 1925-ci ildə yayınlanır.  

24 İyul 1923-cü ildə İsveçrənin Lozan şəhərində “Lozan sülh anlaşması” imzalanır. Bu 
anlaşmadan sonra ölkədə bəzi şeylər dəyişir. Bunlardan biri də İslamcıların TBMM-dən 
uzaqlaşdırılması idi. 1925-ci ildə çıxan “Şeyx Said” üsyanı vəziyyəti daha da gərginləşdirir. 
Bu da bahanə edilərək bir çox mətbu orqanları ilə birlikdə “Səbilürrəşad” da bağlanır. Üsyana 
səbəbiyyət verməsi iddia edilərək Ə.Edin hemin il qurulan İstiqlal Məhkəməsi tərəfindən həbs 
edilir. Üç aya yaxın bir müddət mühakimə edilən Ə.Edib Ankaradan gələn qərarla bəraət edir 
və 13 Sentyabr 1925-ci ildə azadlığa buraxılır. M.Akif isə 1925-ci ilin Sentyabr ayında 
yaşadığı haqsızlıqlar üzündən küsər və Abbas Halim Paşanın dəvəti ilə Misirə bir daha 
dönməmək üzrə gedər. Bütün bu səsbəblərdən məcmuə 641-ci sayından sonra, 5 Mart 1925-ci 
ildə bağlanır. 
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1908-1925-ci illər arasında məcmuə “Sıratı-müstəqim” adıyla 182, “Səbilürrəşad” adı 
altında isə 459 sayı yayınlanan məcmuə toplam 641 sayı olaraq nəşr olunmuşdur. 

Məcmuə 22 il fasilədən sonra 1948-ci ilin May ayında yenə “Səbilürrəşad” adı altında işıq 
üzü görür. 1966-ci ilə qədər 362 sayı olaraq nəşr edilən məcmuə 1966-cı ildə təkrar bağlanır. 
(Ceylan Abdullah, Sıratı-müstakim ve Sebilürreşad Mecmuaları Fihristi, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, Ankara 1991 VII-X) Bununla da “Səbilürrəşad” 1908-1966-cı illər arasında toplam 
1003 sayı nəşr edilmişdir. 

Səratı-müstəqim/ Sebilürrəşad məcmuəsinin əsas qayəsi müasirləşən İslam Şərqinin Avropa 
qarşısında milli-mənəvi və mədəni dəyərlərini qoruya bilməsi yolunda rəhbərlik etmək, cəmiyyəti 
doğru yola yönləndirməkdir.Bunu Səbilürrəşadın (1327) 1912-ci ildə çıxan 183-cü sayının birinci 
səhifəsində yer alan cümlələr bir daha təsdiq edir. “Sıratı-müstəqim”in nəşrində yeganə məqsəd 
müsəlmanların intibahına və İslamın yüksəlişinə xidmətdir. Onun üçün bu xüsusda əldən gələn 
fədakarlığın olunacağı təbiidir. Ancaq bu qayəyə çatmaq üçün eyni fikrə, eyni məqsədə xidmət 
edən insanlar birlikdə çalışmalıdır ki, oxucuların sayı artsın.” (11, s.1) 

 Məhz buna görə də M.Akif Ərsoyun ətrafında toplanan alim və ədiblər üzərlərinə düşən 
vəzifənin fərqində olub, eyni qayə uğrunda məcmuədə nəşr olunacaq mövzular diqqətlə 
seçilmişdir. Səbilürrəşad, İslam ölkələrində Qərb ölkələrində olduğu kimi təkcə fərd olaraq inanc 
və əxlaq qanunlarını yerinə yetirib, sosial və siyasi həyata əks etdirmədiyi halda sosial bütünlüyün 
və tərəqqinin mümkün olmayacağına inanır. Elə buna görə də məcmuədə qələmə alınan mövzular 
İslam aləminin sosial bütünlüyünə və tərqqisinə həsr olunmuşdur. Seçilən mövzular İslam dininin 
digər dinlərdən fərqli olaraq, sadəcə ibadətlə əlaqədar olmadığını, eyni zamanda dünyəvilik 
yönüylə həyatın hər sahəsində müsbət rolu ola biləcəyini göstərmişdir. 

Məcmuə başlığında da ifadə etdiyi üzrə əsasən İslam ideologiyasına bağlı olduğu üçün 
İslamcılıq cərəyanına mənsub elm-irfan sahiblərinin, dövlət adamlarının yazıları ilə qarşılaşırıq.  

Tedid, islah, İttihadı-İslam, ihya, panislamizm kimi kəlimə və tərkiblər XIX və XX əsrdə 
Qərbin meydan oxumalarına, müstəmləkəciliyə, siyasi pozitivizmə, materializmə qarşı elm və 
fəlsəfi modernləşmə adına həyata keçirilən avropalılaşma siyasətinə qarşı mədəni-ictimai bir 
cavab vermə tərzi olaraq görülən və İslam dünyasının içinədüşdüyü ağır vəziyyətdən qurtulub 
yenidən əvvəlki gücünə qovuşa bilməsi üçün İslamın siyasi, elmi, mədəni, ictimai baxımdan 
yetərli gücə sahib olduğunu; lakin bunun üçün müsəlmanların din və inanc anlayışlarının 
dəyişməsini irəli sürən və bütün müsəlmanların birləşmələrini arzu edən idealist, modern, eklektik 
yönləri olan siyasi, ideoloji və elmi çalışmaların, məsələnin həlli yollarının axtarılması və bu 
yolda atılan addımların adı olaraq ifadə edilir. (6, s. XX-XXI) 

Buna baxmayaraq, Sıratı-müstəqim(Səbilürrəşad) məcmuəsi klassik və ənənəvi İslamcı bir 
mətbu orqanı olmadığını çıxan yazılar əsasən söyləyə bilərik. Belə ki, 1908-1912-ci illər arasında 
məcmuə Türkcülük, İslamcılıq, hətta az da olsa Qərbçilik ideologiyasını təmsil edən yazıçıların 
əsərlərinə də yer vermişdir. Məcmuə Türk dünyası və İslam aləminə böyük xidmət göstərmiş, 
yatmış insanların oyanması üçün əlindən gələni etmişdir. İnsanların səfil vəziyyətə düşməsi, 
yaşadığı bütün bəlaların səbəbinm olaraq savadsızlığı və təmbəlliyi göstərir. Müsəlman türklərini 
milli-mənəvi kimliklərinə sahib çıxmağa çağırmışdır. Məcmuənin və baş redaktoru olan M.Akifin 
öyrənilməsi Rusyada və daha sonra Sovetlər birliyində panislamizm damğası vurularaq qadağan 
edilir. 

Məcmuədə Rusyadan Osmanlının paytaxtına köçmüş yazıçı və şairlərin olması mənalıdır. 
Məcmuə bu yazıçıların tatar modernizmi, cədidçilik, türkcülük və turancılıq haqqında yazdığı 
yazıları dərc edər. Məcmuənin müsəlman türkləri ilə əlaqədar yazıları, başda Azərbaycan olmaq 
üzrə digər Türk-İslam dünyasında böyük maraqla izlənir və birləşdirici bir vəzifəni ifa edir. Belə 
ki. Rusya müsəlmanlarına olan təsiri məcmuənin bir müddət Rusyaya girişini çətinləşdirmiş 
və Rus idarəsi üzərində bir narahatçılığa səbəb olmuşdur. (5, s. 258-260)  

Sıratı-müstəqimin əsas qayəsi İslam aləminə, türk dünyasına xidmət olduğu üçün 
səhifələrində yer alan mövzularda məh bu istiqamətdə olmuşdur. İslamcılıq və Avropalılaşma 
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(Qərbliləşmə), milliyyətçilik, sosial məsələlər, müasirlik və laiqlik anlayışı üzərində durulmuşdur. 
Bunlarla yanaşı demokratiya, maarifçilik, milli və modern təhsil, eləcə də İslamda və cəmiyyətdə 
qadın məsələləri məcmuənin əsas mövzularına çevrilmişdir.  

Məcmuədə “Nisaiyat” başlığı altında yer alan yazılar bu gün belə İslamafobiyanın 
qarşısında dura biləcək gücdədir. İslamda qadın haqlarını təhlil edən yazılar Avropanın, xristian 
dünyasının göstərmək istədiyi kimi İslamın qadına xor baxması deyil, tam tərsi olaraq uca 
tutduğunu, cənnəti belə onun ayaqları altına sərdiyini göstərir. Hətta Avropada qadına qarşı 
göstərilən basqıdan, onu xor görməkdən doğan feminizmə İslam aləmində ehtiyac olmadığını 
ifadə edir. 

Dünyada ölkələrin adil idarə edilməsi, insanlara demokratiyanın verilməsi məsələsi sivil bir 
şəkildə ələ alınlır. Demokratiyanın xalq hakimiyyəti, çoxluğun idarəsi olduğunu ifadə edən yazılar 
da məcmuədə yer alır. 

Məcmuədə “İctimaiyyət” sərlövhəsi ilə ayrılmış bölmədə cəmiyyəti, xalqı maraqlandıran, 
eləcə də problem təşkil edən məsələlərə aydınlıq gətirilir. Əhməd Həmdi Aksekili, Həsən Hikmət, 
Mehmed Fahreddin, Mehmed Şemseddin, Həsən Tahsin, Ferid Vecdi, Edhem Nejad kimi bir çox 
yazıçılar məhz sosial məsələləri təhlil edən yazılarla məcmuədə çıxış etmişlər. 

İslamcılıq və Avropalılaşma ilə əlaqədar yazılan yazılar İslam dininin mükəmməl ol-
duğunu isbat edir. Avropa XVIII əsrə qədər qaranlıq bir dünyada cəhalətdə yaşayan, kilsənin 
təziqi altında inlərkən, Şərq dünyası böyük tərəqqi içində olmuşdur. Şərq hər zaman Qərbdən 
üstün olduğu halda XVIII əsrdən sonra Qərb dünyası çalışaraq, elmi və texnologiya sahəsində 
böyük naaliyətlər əldə edərək inkişaf inkişaf etmişdir. Şərq dünyasının, xüsusilə də İslam 
dünyasının geri qalması heç də İslamla əlaqədar olmayıb, insanların savadsızlığı, cahilliyi, 
təmbəlliyi və bunun nəticəsi olaraq başlarına gələn hər şeyi Allahla əlaqələndirmələridir. 

Bu gün belə aktual olan bu cür mövzular elmi nöqteyi-nəzərdən təhlil olunmuş və 
məcmuədə yer almışdır. Məcmuədə M.Abduh, F.Vecdi və Əbdüləziz Çaviş kimi çağdaş İslam 
düşüncəsində mühüm rolu olan, ağlı əsas alan və dini bir islahın həyata keçirilməsini vurğu-
layan yazıçıların ətrafında böyük tərəfdar kütləsi meydana gəlmişdi. Bu şəxsiyyətlərlə yanaşı 
məcmuədə davamlı yazı yazan ədiblərdən Babanzadə Əhməd Naim, Fərid Kam, Mehmed 
Fahreddin, Ispartalı Hakkı, Midhat Cemal Kuntay, Halim Sabit (Şibay), Tahirül-Mevlevi 
(Olqun), Əhməd Həmdi Akseki, Şeyxülislam Musa Kazım, İzmirli İsmail Hakkı, Muhammed 
Hamdi Yazır və digərlərinin adlarını çəkə bilərik. 

İslamçı bir yayın olan Səbilürrəşad, İslam toplumunda din-dövlət-cəmiyyət arasındakı 
uyğunluğun inanc, əxlaq, sosial yaşayış və siyasi qaydaların tamamın özündə əks etdirən bir 
sistem tərəfindən həyata keçirə biləcəyinə inanmaqdır. İslamiyyətin gətirmiş olduğu qayda-
ların təbiətdə mövcud olan qanunların bir bəzəri olub, insanlar üçün yaradılmış formasından 
başqa bir məna ifadə etmədiyini iddia edən Səbilürrəşad, İslamın inanc tərkibinin əxlaq təşkil 
etdiyini, bunun da cəmiyyətin sosial qurluşunu formalaşdırəb, təməlləndirdiyini ifadə edir. 
(11, s.255) 

Məcmuədə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi müsəlman-türk dünyasını maraqlandıran, 
onların tərəqqisi, müstəmləkədən, səfalətdən, cəhalətdən qurtulması üçün məşhur türkcü ide-
oloqların yazdığı məqalələrlə də qarşılaşırıq. İslam ideologiyasını mənimsəyən yazıçılarla 
yanaşı məcmuədə türkcülük ideologiyasını təmsil edən önəmli yazıçıların məqalələrinə rast-
layırıq. Bunlardan İsmail Qaspıralı, Əhməd Ağaoğlu (Ağayev), Ayaz İshaki, Yusuf Akçura və 
digərləri türk modernizmi, türkcülük və turancılıq məsələlərini işıqlandıran yazılar yazmışlar. 

Sıratı-müstəqim İslamçılıqla türkcülüyü bir bütün olaraq ələ alınaraq dərk edilməsinə və 
yaşadılmasına çalışır. Məhz bu yöndə milli-mənəvi dəyərləri bir yerdə tutan yazılar yazılır. 
Müəllif yazıları ilə yanaşı yenə də eyni məqsədə xidmət edən ədəbi tərcümələr də məcmuədə 
mühüm yer tutur. Məhəmməd Əbduh. Rəşid Rza, Fərid Vecdi, Əbdüləziz Çaviş, Said Halim 
Paşa, Süleyman Nedvi, Əbülkəlam Azad kimi Şərq alim və ilahiyyatçılarının yazdıqları 
əsərlər Mehmed Akif tərəfində özünəməxsus üslubda tərcümə edilmişdir.Sıratı-müstəqim 
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(Səbilürrəşad) məcmuəsinin əsas qayəsi müasirləşən İslam Şərqinin Avropa qarşısında milli-
mənəvi və mədəni dəyərlərini qoruya bilməsi yolunda rəhbərlik etmək, cəmiyyəti doğru yönə 
yönləndirməkdir. Bunu Səbilürrəşadın (1327)1912-ci ildə çıxan 183-cü sayısının birinci səhi-
fəsində yer alan cümlələr bir daha təsdiq edir. “Sıratı-müstəqimin nəşrindən yeganə məqsəd 
müsəlmanların intibahına və İslamın yüksəlişinə xidmətdir. Onun üçün bu xüsusda əldən 
gələn fədakarlığın olunacağı təbiidir. Lakin bu qayəyə çatmaq üçün eyni fikrə. Eyni məqsədə 
xidmət edən insanlar birlikdə çalışmalıdırlar ki, oxucuların sayı artsın”. (11, s.1.) Sıratı-
müstəqim / Səbilürrəşad ilk başladığı gündən sonuna qədər bu qayəsinə sadiq qaldı və arzu 
etdiyindən çox oxucusu oldu.  

2017-ci ilin mart ayından “Səbilürrəşad” məcmuəsini öz sələflərinin yolunu davam et-
dirən vətən evladları tərəfindən yenidən nəşrinə başlamışdır. Məcmuə yeni yazıçılar və rəh-
bərliklə nəşrinə davam etsə də 1908-ci ildə başlatılan missiya ilə eyni müstəvidə fəaliyyətini 
bərpa etmişdir. Məcmuə bu gün də Müsəlman Şərqini, Qərbdən Şərqə, asiyadan Afrikaya, 
xülasə bütün bəşəriyyətə İslam birlyi ətrafında toplanmağı, elm, irfan və hikmətlə İslam 
mədəniyyətinin inşasına xidmət etmək missiyası ilə hərəkət edir. 

 

Nəticə 
 

Türk siyasət tarixinin ən keşməkeşli günlərində nəşr həyatına başalayan Sıratı-müs-
təqim, türk mətbuat və ədəbiyyat tarixində mühüm bir yer tutur. İlk gündən qaşıya qoyulan 
hədəfə ulaşa bilmək üçün bütün çətinliklərə baxmayaraq əlindən gələni etmişdir. Sıratı-
müstəqim sadəcə Osmanlı sərhədləri içində deyil bütün dünyada yaşayan müsəlmanlara 
ulaşmaq istəmiş və bu mənada arzusuna çatmışdır. İslamcı məcmuə olmasına baxmayaraq, 
digər ideologiyalara da böyük hörmətlə yanaşmış, səhifələrində onlara yer ayırmışdır. Milli 
mücadilə illərində vətənin keşiyində duran müsəlləh əsgər kimi şəhər şəhər dolaşmış, insan-
ları qurtuluşa dəvət edən yazılar yayınlamışdır. Rusyadakı müsəlman-türkləri də unutmamış, 
onların yaşadıqları problemləri dilə gətirən yazıları yayınlamış, Rusyadan köçmüş yazıçıların 
əsərlərini dərc etmişdir. 

Sadəcə dini məsələləri deyil, sosial-siyasi, mədəni, ədəbi məsələlər də məcmuədə öz ye-
rini almışdır. Nəşrinə başladığı ilk gündən Dövləti-Aliyənin dağılmaması, müsəlman Şərqinin 
birliyini, inancını qoruması, cəhalətdən qurtulub tərəqqi etməsi məsələsini özünə əsas qayə 
etmiş və bu yolda da yorulmadan fəaliyyət göstərmişdir. 
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Серийя Гюндогду  
История журнала “Сыраты-Мустагим” 
Сыраты-Мустагим /Сабилурршад- издание вышедшее в период самых важных 

исторических и политических событий в Турции. Журнал существовал в период 
принятие второй Конституции, Балканских войн, партии Единение и Прогресс, период 
Перемирия (Мутарике), Национальной Борьбы, а также первые годыпровозглашение 
Турецкой Республики. 

Издание, созданное М. Акиф Эрсоем и Эфреф Эдибом в 1908 году, называлось 
Сырати-Мустагим. Данный журнал был создан с целью донести идеалогические идеи 
широкому кругу читателей. Играя важную роль в развитии общественно-политической, 
литературной и культурной жизни того периода, это издание служит достоверным 
историческим документом. Сырати-мустагим- Сабилуррешад был опубликован в виде 
1000 номеров, которые в последствии были собраны в 47 томов. Сырати-Мустагим 
является научным, литературным историческим документом, отражающим социально-
идеологический взгляд на период независимости. Основной идеей журнала было 
сохранение государственности, единство мусульманского Востока и его веры. 

Ключевые слова: Сырати-Мустагим, Сабилуррешад, дата издания, Мехмет 
Акиф Эрсой. 

 
Sariyya Gundogdu  
History of the journal “Sirat al Mustagim” 
The journal Sirat al Mustaqim /Sabeelurrashad was published during the period of the 

most important historical and political events in Turkey. The magazine existed during the 
adoption of the second Constitution, the Balkan Wars, the Unity and Progress Party, the 
Armistice Period (Mutharika), the National Struggle, and the early years of the Declaration of 
the Turkish Republic.  

The journal called Syrati-Mustagim was created by M. AkifErsoy and EfrefEdib in 
1908. The aim of the journal was bringing ideological ideas to a wide audience. Playing an 
important role in the development of the socio-political, literary and cultural life of that 
period, this publication serves as a reliable historical document. Syrati-Mustagim/Sabilurresad 
was published in the form of 1000 issues, which were subsequently collected in 47 volumes. 
Syrati-Mustagim is a scientific, literary and historical document reflecting the socio-ideologi-
cal view of the period of independence. The main idea of the magazine was the preservation 
of statehood, the unity of the Muslim East and its faith. 

Keywords: Sirat al Mustagim, Sabilurresad, publication date, Mehmet AkifErsoy. 
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ВОСТОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБ ИСТОРИИ РОССИИ 
 
Интерес к восточной культуре проявлялся западными и российскими учеными из-

давна. Известно, что российские исследователи в XVIII-XIХ веках занимались сбором, 
изучением и публикацией материалов, касающихся культуры, истории, литературы, 
социально-экономического состояния азербайджанских регионов. В ХIХ веке усилиями 
российских ученых было положено начало изучению восточных источников, основной 
целью этого было восполнение пробелов в истории России. Появился ряд научных тру-
дов, была проведена большая работа по сбору и передаче в российские библиотеки вос-
точных рукописей и других документов. Российскими учеными-историками были обна-
ружены прежде неизвестные исторические факты о Ширване и ширваншахах, о завое-
вательных походах русских на Кавказ, речь о которых шла в поэзии выдающегося азер-
байджанского поэта Хагани Ширвани. Эти сведения были почерпнуты историками 
также из работы русского востоковеда Н.В.Ханыкова, посвященной Хагани Ширвани. 
Российские ученые, в числе которых были Ф.Б.Шармуа, Н.В.Ханыков, Б.А.Дорн, внесли 
большой вклад в исследование культуры, истории и языков народов Кавказа. Факты из 
их трудов вошли в исследование В.И.Ламанского, касающееся славян в Малой Азии. 
Эти и другие материалы были использованы историками для восстановления 
исторической картины прошлого России. 

 
Ключевые слова: история, Россия, Кавказ, Ширван, Хагани Ширвани, источник 
 
Вступление 
 
Начиная с XVIII века усилия российской науки были направлены на изучение исто-

рии России, что потребовало привлечения древних источников, в том числе литера-
турных, в изобилии имеющихся на восточных языках. Интерес к восточным ис-
точникам подкреплялся и политическими интересами российской империи. В борьбе за 
сферы влияния в Кавказском регионе, а также в целях укрепления своих южных границ 
и выхода к южным морям Петру I было необходимо утвердить свое присутствие на 
Северном Кавказе и в Прикаспийском районе. С этой целью был совершен военный по-
ход в Прикаспийские земли, а овладение Шемахой, как узловым пунктом русско-турец-
ких противоречий, считалось главной задачей похода. До начала активных действий 
планировалась тщательная военно-дипломатическая подготовка, которая заключа-
лась в сборе сведений экономического, военного и политического характера, а также в 
разворачивании различных военных и дипломатических предприятий на Востоке [1].  
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Изучение Кавказского региона становится одной из основных задач, поставлен-
ных Царским правительством перед российской наукой. Организовываются научные 
учреждения – кафедры восточных языков при университетах Петербурга, Москвы, Ка-
зани; общества, задачей которых было изучение Востока, такие, как «Азиатский музей», 
«Археологическое общество», «Русское Географическое общество» и др. Эти общества 
снаряжали экспедиции, командировали ученых для сбора древних рукописей, книг, лю-
бых документов, содержащих информацию об истории, этнографии, географии региона, 
а также, материалов, знакомящих с культурой и нравами проживающих там народов. В 
ХIХ в. началась проводиться работа по исследованию собранного материала. Русские 
востоковеды приступили к планомерному исследованию Востока и восточных источни-
ков. Таким образом, создавалась база для развития науки востоковедения в России. Од-
ним из объектов изучения российских историков и востоковедов стала Азербайджан-
ская литература XII века.  

Знаменитый ориенталист Франсуа Бернар Шармуа (1793-1868), много сделавший 
для продвижения изучения восточных языков в России, занимался изучением персид-
ских, арабских и турецких текстов, в которых его особенно интересовала информация о 
России. В 1829 г. он напечатал и перевел на французский язык фрагмент поэмы «Искан-
дер-наме» Низами Гянджеви, связанный с предполагаемой экспедицией Александра 
Македонского против русских. В 1833 году Ф.Б.Шармуа написал диссертацию под 
названием «О полезности восточных языков для истории России». В ней он сообщал, 
что «Восточные языки важны для России в историческом плане, и что они могут 
способствовать не только частичному рассеиванию тьмы, окутывающей колыбель рус-
ской нации, но и прояснению некоторых неясных страниц ее летописей» [2]. 

С целью изучения российской истории, связанной с Кавказом, «проконсул» Рос-
сии на Кавказе А.П.Ермолов, положивший начало планомерному утверждению здесь 
российской государственности, обратился к графу Н.П.Румянцеву с просьбой прислать 
нескольких ученых. Государственный деятель Н.П.Румянцев был известен как библио-
фил, коллекционер и меценат. Многие ценные исследования были напечатаны при его 
поддержке, в числе таких изданий была книга австрийского дипломата, историка-
востоковеда, переводчика восточных литератур И.Хаммера-Пургшталя (1774-1856) 
«История изящного искусства Персии» /«Geschichte der schönen redekünste persiens»/ 
[3]. Известно, что Н.П.Румянцев держал связь с руководителями библиотек и архивов, 
как в России, так и за рубежом, с тем, чтобы выявить в поэзии восточных авторов неиз-
вестные факты истории России, в частности, о походах на Кавказ. Произведения 
восточных поэтов содержали в себе самые достоверные факты, так как были описаны 
авторами, которые являлись их свидетелями событий. 

В числе командированных на Кавказ ученых был активный сотрудник Русского 
Географического общества Николай Владимирович Ханыков (1819-1878), владевший 
восточными языками. Научные изыскания этого ученого во все времена представляли 
интерес. Надо отметить большие заслуги Н.В.Ханыкова не только на научном поприще, 
он провел большую работу по сбору и отправлению в Российские библиотеки восточ-
ных рукописей и других исторических ценностей.  

Отчеты о проделанной работе посылались Н.В.Ханыковым в научные общества 
России, в частности, он периодически отчитывался академику Б.А.Дорну, о котором 
речь пойдет ниже. Во время работы в качестве генерального консула в Северной Пер-
сии Н.В.Ханыков отправил Б.А.Дорну свое исследование по истории Ширваншахов. 
Сообщается, что он откликнулся «на просьбу Б.А.Дорна и 8 апреля 1857 г. отправил 
академику обстоятельное сообщение по истории ширваншахов. По существу, это был 
подробный реферат о ширваншахах, исторические сведения о которых, в трудах азер-
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байджанского мыслителя и поэта Хакани давно привлекали настоятельное внимание 
Н.В.Ханыкова» [4, 117]. 

Борис Андреевич (Иоганн Альбрехт Бернгард) Дорн (1805-1881) (родился в Гер-
мании, впоследствии жил и работал в России) – востоковед-историк, иранист, семито-
лог, специалист в области истории и филологии стран Центральной Азии, с 1842 г. – 
действительный член Академии наук, директор Азиатского музея при АН и один из 
основателей и главных авторов журнала «Азиатские заметки» / «Melanges asiatiques» /. 
Ученый перевел с персидского на немецкий язык ряд источников по истории Персии. 
Им была проведена большая работа по систематизации и созданию каталога восточных 
рукописей Императорской публичной библиотеки. В 1850-х гг. он становится членом 
ряда обществ, в том числе, Германского востоковедного общества, Парижского азиат-
ского общества.  

Академик Б.А.Дорн стал известен в научном мире благодаря своим исследовани-
ям по различным направлениям ориенталистики, в том числе по Кавказу [5, 267-276]. В 
1860 г. ученый участвовал в научной экспедиции на Кавказ и регион южного Каспия, во 
время которой он занимался также и сбором восточных рукописей [6]. Б.А.Дорн внес 
большой вклад в исследование культуры, истории и языков народов Кавказа. Особо 
ценными являются его фундаментальные «Сообщения по истории кавказских стран и 
народов по восточным источникам» / Beiträge zur Geschichte der Kaukasischen Länder 
und Völker aus morgenländischen Quellen / (1840–1848) в пяти частях. Б.А.Дорн подчер-
кивал, что в этой работе ему «удалось составить связную историю Ширвана со времени 
смещения древней династии рода Нуширван (Nuschirwan) до его полного присоедине-
ния к Российской империи». О важности этого сочинения Б.А.Дорна свидетельствует 
его полное переиздание в пяти частях в ГДР (Лейпциг, 1967).  

Широкую известность получило произведение Б.А.Дорна «Каспий. О походах 
древних русских в Табаристан, с дополнительными сведениями о других набегах их на 
прибрежья Каспийского моря» (1875). В нем автор подверг критическому анализу 
исторические события, связанные с походами «древних русских» в прикаспийский 
регион (Каспийское море, Азербайджан, Иран и др.). Источниками сведений являлись 
произведения таких авторов, как Птолемей, Страбон, Полибий, Зегир-эд-дин и др. В 
качестве надежного источника по истории Ширвана Б.А.Дорн использовал труд 
Н.В.Ханыкова о Хагани. В части книги, именуемой «Дополнение VI-ое. Поход русских 
во владения Ширваншаха Ахситана» по рассказу Хакани (в 1199 году?)», Дорн 
расследовал эту тему, опираясь, в основном, на стихи Хагани и на комментарии к ним 
из труда Н.В.Ханыкова с переводом их на русский язык. Но объясняя бейт Хагани о 
побеге русских и хазаров от руки Ахситана, наряду с комментарием Ханыкова, ученый 
указывает на толкование, написанное на полях рукописи, которой он пользовался для 
этого исследования, а также на перевод Хаммера двух стихов Хагани [7, 524-532].  

Труды Н.В.Ханыкова подготовили почву для исследований многим востоковедам 
и историкам. Историк-славист В.И.Ламанский (1833-1914) во время работы над 
магистерской диссертацией «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» 
обратился к труду Н.В.Ханыкова «Письмо Ханыкова Дорну» [8]. Целью диссертации 
было выяснить, насколько Малая Азия была доступна славянам в ранние века. Он писал 
по поводу содержания ценного исторического материала в образцах восточной поэзии: 
«В гимнах и мадригалах этих придворных восточных пиитов… находятся некоторые 
любопытные намеки и данные, которыми наука не может не дорожить при великой 
скудости истинных исторических свидетельств о краях, столь малоизвестных» [9, 47].  

В труде Н.В.Ханыкова были описаны исторические факты, связанные с завоева-
тельскими походами русских на Ширван. Историк указывает: «Недавно отысканное г. 
Ханыковым место в одном персидском поэте XII в. свидетельствует о походе русских в 
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Шемаху между 1133-1195 г…» [9, 23]. В.И.Ламанский сообщает о «неизвестном доселе 
происшествии», отраженном в поэзии Хагани: «В правление этого Ахистана русские 
учинили набег на владения, находящиеся на западном и южном берегах Каспийского 
моря, и даже на некоторое время успели утвердиться в Шемахе; но флот их, состоявший 
из 72 судов, был рассеян при острове Сари или Наргене и они были победоносно 
изгнаны ширваншахом. Хакани ничего не говорит о числе русских, участвовавших в 
этом походе, но принимая во вниманье то, что их нашествию подверглось пространство 
земли, отделяющее берег Каспийского моря от Лемберани, надо думать, что они были 
довольно многочисленны…» [9, 48]. В.И.Ламанский подчеркивал: «О победе Ахситана 
над русскими, как об отличнейшем его подвиге, Хакани говорит не раз» [9, 48]. 
Большая часть сочинения Н.В.Ханыкова, «для большей точности» была скопирована 
В.И.Ламанским из оригинала на французском языке, в отличие от Б.А.Дорна, который 
дал подстрочный перевод этого материала. 

 
Заключение 
 
В результате проведенных российскими обществами мероприятий по исследо-

ванию Кавказа, было собрано большое количество восточных источников, и создана 
база для исследований в области востоковедения, истории, литературы и других наук. 
Это привело к созданию в XIХ веке научных трудов, посвященных, в частности, азер-
байджанской литературе. Актуальность этих работ состоит в том, что, обнару-
женные в них те или иные сведения исходили из первоисточников и имели особое зна-
чение в создании реальной исторической картины прошлого. Деятельность российских 
ученых способствовала сохранению ценных исторических документов, касающихся 
Кавказского региона, для будущих поколений и открывала новые возможности для 
последующих исследований. 
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N.Tağıyeva 
Şərq mənbələri Rusiya tarixi haqqında 
XIX əsrdə rus alimlərinin səyləri nəticəsində Rusiya tarixində olan boşluqları dol-

durmaq üçün şərq mənbələrinin öyrənilməsinə başlanıldı. Məhz bu baxımdan bir sıra elmi 
əsərlər yazılmış, Şərq əlyazmaları və sənədlərinin Rusiya kitabxana və elmi cəmiyyətlərinə 
göndərilməsi üçün çox işlər görülmüşdür. Məqalədə Xaqani Şirvaninin poeziyasında XII 
əsrdə Rusiyanın Şirvana hücumları ilə bağlı tarixi faktlar araşdırılır. Qafqaz xalqlarının mədə-
niyyətinin, tarixinin və dillərinin öyrənilməsində N.V.Xanıkov və B.A.Dornun böyük xid-
mətləri olmuşdur. N.V.Xanıkovun əsərindən götürülən faktlar, V.İ.Lamanskinin “Slavyanlar 
Kiçik Asiyada...” əsərinə daxil edilmişdir. 

Açar sözlər: tarix, Rusiya, Qafqaz, Şirvan, Xaqani Şirvani, mənbə 
 

N.Taghiyeva 
The oriental sources about the history of Russia 
In the 19th century, the efforts of Russian scientists laid the foundation for the study of 

Eastern sources, necessary to fill the gaps in the history of Russia. A number of scientific 
papers were written, a lot of work was done to collect and transfer to the Russian libraries of 
oriental manuscripts and other documents. The article deals with the research of historical 
facts about the Russian conquest of Shirvan in the 12th century, taken from the poetry of 
Khagani Shirvani. A great contribution to the study of culture, history and languages of the 
peoples of the Caucasus was made by N.V. Khanykov and B.A.Dorn. The facts from their 
works were included to V.I.Lamansky’s work «The Slavyans in Asia Minor…». 

Key words: history, Russia, Caucasus, Shirvan, Khagani Shirvani, source 
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ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANA 

RƏHBƏRLİK ETDİYİ İLK DÖNƏMDƏ AZƏRBAYCANIN  
CƏNUB ZONASININ ƏDƏBİ-MƏDƏNİ İNKİŞAFI 

 
Azərbaycanın böyük oğlu, Ulu öndər, Ümummilli lider Heydər Əliyevin regionların 

sisial-mədəni inkişaf siyasəti, bölgələrdə yaşıyan ziyalılara qayğısı haqqında çox yazılıb. 
Onun Azərbaycanın Cənub zonasına göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində bölgənin ədəbi 
həyatında baş verən canlanma isə bu vaxta qədər xüsusi tədqiqatın obyekti olmayıb. Təqdim 
olunan məqalədə Ulu öndərin Azərbaycanda ali siyasi hakimiyyətdə olduğu ilk dönəmdə 
Cənub regionunun ədəbi-mədəni həyatının ümumi mənzərəsi verilmiş, bu zonanın söz 
ustalarının yaradıcılığında özünü göstərən inkişafın dinamikası tarixi hadisələrin fonunda 
təhlilə cəlb olunmuşdur. 

 
Açar sözlər: Heydər Əliyev, Azərbaycanın Cənub zonası, ədəbi-mədəni inkişaf 
 
Giriş 
 
Azərbaycanın hər cəhətdən zəngin təbiəti var. Vətənimizin belə axar-baharlı 

məkanlarından biri də Azərbaycanın bugünki sərhədlərinin cənub-şərqində qərar tutub. 
Yunan tarixçisi Herodotun haqqında məlumat verdiyi qədim tarixə malik bu regionun unikal 
təbiəti bura gələn hər kəsi valeh edir. Axar bulaqların qaynadığı, uca dağların göylərə baş 
çəkdiyi, dəniz ilə dağ çaylarının sularının bir-birinə qarışdığı, zirvələrdən axıb gələn 
şəlalələrin öz ahəngi ilə ətrafı lal etdiyi təkrarsız təbiətə malik bu regionun qeyri-adi canlılar 
aləmi də var. Bu zənginliklər əhatəsində yaşayan insanlar da öz səmimiliyi, saflığı, sanki 
təbiətə daha yaxınlığı ilə seçilir. Bu misilsiz gözəlliklərin əhatəsində boya-başa çatan şair, 
yazıçı, dramaturq və publisistlərin də irsi həmin zənginliyi özündə yaşatmaqdadır. 

 
Cənub bölgəsinin istedadlı adamlarının sinəsi sözlə, musiqi ilə doludur. Heç təsadüfi 

deyil ki, bu zonada yetişən müğənni, xanəndələrimiz bu gün bütün Yaxın Şərqdə tanınır. 
Həmin yerlərin insanları bir başqa mənəvi aləmə malikdirlər. Masallıya, Yardımlıya, Lerikə, 
Lənkərana, Astaraya, Biləsuvara pənah gətirənlər bu yerlərin sakinlərinin qonaqpərvərliyi, 
insansevərliyi qarşısında heyran olduqlarını gizlədə bilmir. Böyük yaradana bağlı olan bu 
yerlərin sakinləri İslami dəyərlərə də böyük hörmətlə yanaşır. Allaha, onun şah əsəri insana 
olan bu hədsiz məhəbbət bu zonanın yazarlarının, mədəniyyət xadimlərinin sənətində də öz 
ifadəsini tapır. Yəqin ki, bu zonanın qeyri-adi təbiətindəndir ki, sənətkarlarının sənət 
əsərlərində təbiətə hədsiz sevgi ifadə olunur. Yerdən qaynayıb çıxan buz kimi bulaqların da 
sevgidən alışıb-yandığı bu məkanda çox istedadlı elm, mədəniyyət xadimləri yetişib.  
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Sözügedən regionun mədəni inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən biri də burada 
əlverişli iqtisadi şəraitin mövcudluğu olmuşdur. Tarixən Lənkəran Xəzər dənizi sahilində 
önəmli bir liman şəhəri kimi tanınmış, məşhur karvansarayların, bazarların mövcudluğu bu 
ərazinin sosial inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir.  

Qaynaqlar XVIII əsrdə Talış bölgəsi, daha sonra Lənkəran xanlığı kimi tanınan bu 
ərazidə altı sıx məskunlaşmış yaşayış məntəqəsinin olduğunu göstərir. Bunlar Lənkəran, 
Astara, Zuvand (indiki Lerik), Sebican (indiki Göytəpə), Vərkəduz (indiki Yardımlı) və 
Beləsuvar idi. Bu şəhər tipli yaşayış məskənlərində böyük məscidlər, mədrəsələr, zəngin 
kitabxanalar mövcud olmuşdur (Ətraflı məlumat üçün bax: 1). 

1813 və 1828-ci illərdə Rusiya və İran arasında bağlanmış amansız sülh müqavilələrinin 
şərtlərinə görə, Talış (Lənkəran) xanlığı da başqa xanlıqlar kimi Çar Rusiyasının tərkibinə 
qatılmışdır. Rusiyanın maraq dairəsində olan bu region sərhəd bölgəsi, liman şəhəri 
olduğundan buraya rusların hərbi qarnizonu yerləşdirilmiş, ərazi azad iqtisadi zona kimi 
inkişaf etmiş, bu da mədəni inkişafa xüsusi təkan vermişdir. Hələ XIX əsrin ortalarında 
burada istedadlı sənət adamları yetişmişdir. Onlar yaranmış əlverişli şəraiti dəyərləndirərək 
regionda maarifin inkişafına, yeni üsullu məktəblərin açılmasına çalışmışlar. 

Belə nadir istedadlı şəxslərin ünsiyyət istəyi, təcrübə mübadiləsi vacibliyi onların vahid 
mərkəzdə toplanması zərurətini də ortaya qoymuşdur. Təxminən 1850-ci ildə öz müəllimlik 
istedadı ilə yanaşı, şirin şairlik təbi ilə də seçilən Mirzə İsmayıl Qasirin təşəbbüsü ilə 
Lənkəranda təşkil olunan və az bir zamanda özü kimi mənəvi cəhətdən zəngin istedadlı 
şəxsləri ətrafına toplayan “Fövcül-füsəha” (“Natiqlər yığıncağı”) ədəbi məclisinin şöhrəti o 
taylı-bu taylı Azərbaycana yayılmışdı. Maraqlıdır ki, bu məclisin bütün yığıncaqları 
maarifpərvər şəxslərin, xüsusən də Molla Möhsün kimi açıq fikirli müəllimlərin təşkilatçılığı 
ilə baş tutmuşdur. Təqribən yarım əsr fəaliyyətini davam etdirmiş bu məclisin nümayəndələri 
sırasında biz Mirzə İsa Xəyali, Molla Fəttah Səhban, Molla Ələkbər Aciz, Molla Məhəmməd 
Mürcüm, Mirzə Ələkbər Mühəqqir, Usta Hüseynqulu Şuri kimi istedadlı söz ustalarının 
adlarını görürük (Daha zəngin məlumat üçün bax: 2, 72-111). 

Məclis üzvlərindən Hüseynqulu Şuri qəzəllərindən birində bu ədəb və mərifət ocağının 
müasir fikirli insanlardan təşkil olunduğunu, bu yığıncaqda toplanan sənətkarların əsas 
amalının maarifə xidmət olduğunu belə ifadə etmişdir: 

 
Bu xanə bizə Kəbeyi-ərbabi-səfadır, 
Bir hücrəgahi-məzhəri-əsrari-xudadır. 
...Bənzətmə onu məscidi-viranəyə, zahid, 
Onda hamısı gizb ilə böhtanü riyadır (2, 109).  

 
Haqqında danışdığımız şeir müəllifin: 
 

Bu hücrəgahi eylə ziyarət yenə, Şuri, 
Korun gözünə çün bu dəva nuri-ziyadır,  

 
- beyti ilə bitir ki, buradan da “Fövcül-füsəha” üzvlərinin əsas amalının maarif işi, 

mənəvi gerilik içində olan qaranlıq mühitə ziya saçmaq olduğu bir daha üzə çıxır. 
Tədqiqatçı Flora Xəlilzadə “Cənub bölgəsinin ədəbi həyatı” adlı məqaləsində “Fövcül-

füsəha” üzvəri haqqında məlumat verərkən araşdırmaların nəticələrinə istinadən yazır: 
“Məclis üzvləri o qədər istedadlı və hazırcavab olurdular ki, saatlarla bir-biri ilə şeirləşirdilər. 
Bədahətən şeir demək bu şairlərin əsas üstünlüyü idi: Mirzə İsmayıl Qasir, Mirzə Əziz 
Əliyev, Molla Ələkbər Aciz, Mirzə İsa Xəyali, Usta Məmmədhəsən Nəccar, Molla Fəttah 
Şəhban və başqaları bu məclisin çox məşhur üzvlərindən olublar. Onların hər birinin 
yaradıcılığı klassik ədəbiyyatımızın örnək olacaq səhifələrini təşkil edir” (3). 
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Bu misilsiz təcrübə, hələ də alimlərin araşdırdığı, araşdırdıqca da valeh olduğu unikal 
yaradıcılıq ənənəsi sonrakı dövrlərdə də Cənub zonasında şeirin, musiqinin, söz sənətinin 
inkişafına öz misilsiz təsirini göstərmişdir. Bu gün də bu təsir hiss olunmaqdadır. 

Sovet dövründə Cənub regionunda istedadlı yazıçı və şair Məmmədhüseyn Əliyev kimi 
ədəbi simalar yetişsə də, Böyük Vətən Müharibəsi illərində və sonrakı illərdə Lerik rayonun-
da istedadlı söz ustalarının əsərlərini dərc etdirdiyi “Kolxoz yolu” kimi, Masallı rayonunun 
söz sənəti sahiblərinin yazılarını çap etdirə biləcəyi “Çağırış” adlı qəzetlər dərc olunsa da, 
həmin bölgənin qələm sahiblərinə həqiqi dəyər Azərbaycanda siyasi rəhbərliyə Ulu öndər, 
Ümummilli lider Heydər Əliyev gəldikdən sonra verilmişdir. Yalnız 1978-ci ilin axırlarında 
Cənub zonasının söz sənəti sahiblərinin vahid mərkəzdə toplana biləcəyi təşkilat: Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsi fəaliyyətə başlamışdır. Bu ədəbi təşkilatın fəaliyyətə 
başlaması ilə “Azərbaycan” jurnalı hər il bölməyə müəyyən səhifələr həsr etmişdir. Qeyd 
etmək vacibdir ki, həmin illərdə jurnalın səhifələrində əsərləri dərc olunan şair və yazıçılar 
Ulu öndərin diqqət mərkəzində idi. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə onların əməyi 
yüksək qiymətləndirilmiş, orden və medallarla təltif olunmuşlar. Məsələn, istedadlı şair və 
publisist Vaqif Hüseynov, nəğməkar şair və dramaturq Şəkər Aslan Respublika Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüş, “Şərəf nişanı” ilə təltif olunmuşlar.  

Cənub regionunda mədəni həyata, xüsusən də ədəbiyyata Heydər Əliyev epoxasının 
təsirini filologiya elmləri doktoru, professor Vaqif Yusifli “Şəkər Aslan ədəbi həyat” adlı 
məqaləsində belə ifadə edir: “Keçən əsrin altmışıncı illərinin sonlarından Lənkəranda, ümu-
mən Cənub zonasında ədəbi həyat canlanmağa başladı. Burada ayrı-ayrı söz adamlarının xid-
mətini qeyd etmək olar ki, onlar bölgənin mədəni həyatında mühüm rol oynamışlar. Qoy 
adlarını da çəkim: Məmmədhüseyn Əliyev, Vaqif Hüseynov, İltifat Saleh, Mirhaşım Talışlı, 
Məmməd Kazım, Yaşar Rzayev, Həbib Səfərov, Manaf Manafov, Abbasağa... Şəkər Aslan isə 
o illərdə Cənub bölgəsində yaşayıb-yaradan şairlər, nasirlər içərisində daha çox tanınırdı. 
SSRİ-nin müxtəlif respublikalarından bu diyara mədəniyyət, incəsənət xadimləri gəlirdi. 
Nəhayət, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında Cənub bölgəsini təmsil edən bir-iki söz adamı 
vardı ki, Şəkər Aslan da onlardan biri və deyim ki, birincisi idi. 1977-ci ildə Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqının Lənkəran filialı təsis edildi və bundan sonra bölgədə ədəbi həyat daha da 
gurlaşmağa başladı” (4). 

Ulu öndər Sovet dövründə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dönəmdə 1976-cı ildə Cənub 
regionunda – Masallıda olmuş zəhmətkeşlərlə görüşmüş, onlar qarşısında çıxış etmiş, 
tövsiyələrini vermişdir. Məhz bu səfərdən sonra yerli müəlliflər Ulu öndərin öyüdlərini rəhbər 
tutaraq çoxsaylı dram əsərləri qələmə alır və həmin əsərlər həm yerli, həm də ölkə teatrında 
tez-tez tamaşaya qoyulurdu. Məsələn, Məmmədhüseyn Əliyevin “Prokuror”, “Ana fəryadı”, 
Şəkər Aslanın “Sən kimsən, Ata?”, “Birtərəfli hərəkət” pyesləri bu qəbildəndir. Adı keçən 
əsərlər XX əsrin 70-80-ci illərində N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında uğur-
la tamaşaya qoyulmuş və uzun illər tetrın repertuarından düşməmişdir. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, Lənkəran Dövlət Universitetinin “Dil və ədəbiyyat” kafed-
rasının müdiri, filologiya elmləri doktoru Yədulla Ağazadə “Ədəbiyyatımızın dağlar oğlu” 
məqaləsində Məmmədhüseyn Əliyevin “Prokuror” dramı haqqında ətraflı məlumat verərkən 
bu əsərin ərsəyə gəlməsinin bilavasitə Ümummilli liderin 1970-ci illərin sonunda ölkədə apar-
dığı uğurlu hüquq siyasəti strategiyası ilə bağlı meydana gəldiyini göstərmişdir. Məqalədən 
oxuyuruq: “...Bu əsərin araya-ərsəyə gəldiyi illərdə mərhum prezidentimiz, ümummilli lider 
Heydər Əliyev “Literaturnaya qazeta”ya “Qoy ədalət zəfər çalsın” başlığı ilə geniş müsahibə 
keçirmişdi. Hesab edirəm ki, dramaturq bu əsərdə həmin müsahibədən geniş faydalanmışdır” 
(5, 7). 

Ulu öndərin artıq haqqında məlumat verdiyimiz 1976-cı ildə Cənub regionuna tarixi 
səfərindən və onun yerində verdiyi tapşırıqlardan sonra incəsənət nümayəndələri bu bölgənin 
mədəni həyatı ilə daha yaxından qaynayıb-qarışdı. Rəhbərin 1980-ci ildə regiona növbəti 
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səfəri zamanı həmin tapşırıqlar artıq bəhrəsini verirdi. Bunun nəticəsi olaraq bu cənnət 
məkanın yetirmələrinin poeziya nümunələri nəğməyə dönərək böyük səhnələrimizə, radio, 
televiziya məkanına yol tapdı. Rövşən Yerfinin (Həsənlinin) “Lənkəranın Şəkər şairi” adlı 
yazısından da göründüyü kimi, təkcə Şəkər Aslanın: “İyirmiyə yaxın şeirinə tanınmış bəstə-
karlardan Tofiq Quliyev, Tofiq Əhmədov, Ramiz Mustafayev, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu, 
Ramiz Mirişli, Oqtay Kazımi və başqaları mahnılar bəstələyib. Bu mahnıları müğənnilərdən 
Şövkət Ələkbərova, Mirzə Babayev, Hüseynağa Hadiyev, böyük əksəriyyətini isə Yalçın 
Rzazadə ifa etmişlər” (6). 

Fikrimizcə, verilən faktlar belə kifayətdir ki, Azərbaycanın Cənub zonasının XX əsrin 
70-80-ci illərdə ədəbi inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin aprdığı regionların sosial-
mədəni inkişaf strategiyasının təsirini görək. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev 
xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda ali siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra da Cənub 
regionuna qayğısını əsirgəməmişdir. Onun 5 oktyabr 1998-ci il tarixində Ulu öndərin Ma-
sallıya növbəti səfəri və ətraf rayonların sakinləri ilə səmimi görüşü yerli əhalinin yaddaşında 
silinməz iz buraxmışdır.  

 
Nəticə 
 
Azərbaycanın Cənub zonasının zəngin ədəbiyyat tarixi bu regionu təmsil edən ədəbi 

simaların həyat və yaradıcılığı əsasında kifayət qədər öyrənilmişdir. Son illərdə XX əsrlərdə 
bu regionda yaşayıb-yaratmış ədiblərin əsərləri kitab halında tərtib olnaraq oxucuların 
istifadəsinə də verilmişdir. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu regionda XX 
əsrdə mövcud olmuş ədəbi prosesinin tam mənzərəsini ortaya qoya biləcək xüsusi tədqiqat işi 
hələ də aparılmamışdır. Biz bu məqalədə obzor şəkildə olsa da, XX əsrin 70-80-ci illərində 
həmin bölgədə ədəbi-mədəni prosesə stimul verən amilləri nəzərdən keçirmiş, siyasi liderin, 
dövlət başçısının qayğısının bu prosesə müsbət təsirinə işıq salmağa cəhd etmişik. Bu 
məqsədlə tədqiqatın obyeki olaraq Azərbaycanın Cənub zonasının ədəbi-mədəni mühiti, 
tədqiqatda əhatə olunan zaman kəsimi olaraq XX əsrin 70-80-ci illəri, siyasi liderin regional 
ədəbi prosesə təsirini araşdırmaq üçün isə model kim Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu 
regionun inkişafına göstərdiyi qayğının müsbət nəticələrini əsas götürmüşük. Tədqiqat 
nəticəsində əldə olunan qənaət isə bilədir ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda ali 
siyasi hakimiyyətdə olduğu dönəmdə regiona etdiyi səfərlər, mövcud problemlərlə bağlı 
verdiyi tapşırıqlar və tövsiyyələr, ədəbi simaların əməyini stimullaşdırmaq məqsədi ilə verilən 
mükafat və təltiflər regionun ədəbi-mədəni həyatında aşkar hiss olunmuş, mətbuatda, 
səhnədə, efirlərdə bir canlanma yaratmışdır.  
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Рейхана Садыгова 
Литературно-культурное развитие Южной зоны Азербайджана в первый 
период руководства Великого вождя Гейдара Алиева в Азербайджане 
Много было написано о политике социально-культурного развития регионов ве-

ликого сына Азербайджана, Великого вождя, Общенационального лидера Гейдара Али-
ева, о его заботе к интеллигенции живущим в регионах. Но развитие в литературной 
среде Южного региона Азербайджана, которое было в результате внимая и заботы Гей-
дара Алиева, до сих пор не было объектом специального исследования. В статье даётся 
общая картина литературно-культурной среды Южного региона в первый период 
высшей политической власти в Азербайджане Великого вождя. На фоне исторических 
событий, проанализирована динамика развития в творчестве писателей этого региона.  

Ключевые слова: Гейдар Алиев, Южная зона Азербайджана, литературно-куль-
турное развитие  

 
 Reyhana Sadigova 
 The literary-cultural development of the southern region of Azerbaijan during the  
first period of the great national leader Heydar Aliyev’s leadership in Azerbaijan 
Much has been written about the great son of Azerbaijan, the national leader Heydar 

Aliyev’s policy of socio-cultural development of the regions and his care for the intellectuals 
living in the region. The revival in the literary life of the region as a result of his attention and 
care to the Southern region of Azerbaijan has not been the subject of special research so far. 
The article provides information on the literary and cultural life of the southern region and 
dynamics of the region’s development in creative activity of the masters of the region are 
analyzed in the light of the historical events when the great leader was in high political power 
in Azerbaijan for the first time. 

Key words: Heydar Aliyev, Southern region of Azerbaijan, literary-cultural develop-
ment  
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NƏSİMİNİN ANADİLLİ DİVANININ  
AZƏRBAYCAN VƏ İRAQ NÜSXƏLƏRİNİN  

MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 
 

Məqalədə müqayisələr İmadəddin Nəsiminin anadilli “Divan”ının akademik Həmid 
Araslı və professor Qəzənfər Paşayev tərəfindən nəşrə hazırlanan nüsxələri əsasında aparılıb. 
Hər iki divan nüsxəsində şairin bəzi qəzəllərində aşkar olunan fərqlər bu variantlardan 
gətirilən nümunələrlə əyaniləşdirilib. Aşkarlanan fərqlərin nə ilə bağlı olması tərtibçilərin öz 
qeydləri ilə əsaslandırılıb. 

 
Açar sözləri: Nəsiminin İraq “Divanı”, əruz vəzni, münsərih bəhri, təfilə qruplaşması.  
 
Giriş 
 
Bu yaxınlarda Nəsimi Divanının İraq nüsxəsinin Bakıda latın qrafikası ilə nəşri öl-

kəmizdə böyük şairin anadan olmasının 650 illiyinə layiqli töhfə olmaqla nəsimisevərlərin bö-
yük rəğbətinə səbəb oldu. Filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, 
istedadlı qələm sahibi Qəzənfər Paşayev tərəfindən nəşrə hazırlanan bu əsər təkcə ölkəmizdə 
deyil, onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda böyük əks-səda verdi. 

 
Doğrudur, Nəsimi Divanının İraq nüsxəsi İraqın Kərkük vilayətinin Tus Xurmatu qəza-

sının Bəşir kəndində yaşayan, yaşı yüzdən ötmüş, özünü Şah İsmayılın nəvə-nəticələrindən 
hesab edən Səyyad Heydərdən 1972-1975-ci illərdə Əbdüllətif Bəndəroğlu əldə etmişdir. 
Prof. Q.Paşayevin verdiyi məlumata görə İraq divanının üzü Molla Turab ibn Molla Səfil ibn 
Molla Əmin tərəfindən miladi təqvimilə 1853-cü ildə (hicri tarixi ilə 1269) üzü köçürülmüş-
dür. İraq divanı 286 səhifədən ibarət olub. Şairin 400-dən artıq şeirini əhatə edir. Bunlardan 
398 şeir Nəsimi təxəllüsü ilə, 3 şeir isə Səyyid Nəsimi təxəllüsü ilə bitir. İraqlı alim Ə.Bən-
dəroğlu nədənsə Divanı tam şəkildə deyil, yalnız oradakı 95 şeiri nəşr etdirir (Bağdad,1973). 
Bundan əlavə, Ə.Bəndəroğlu həmin nüsxəni digər nüsxələrlə müqayisə etmədiyindən ciddi 
qüsurlara yol vermiş, təhrif olunmuş mülahizələr söyləmişdir. 

İlk dəfə İ.Nəsimi divanının İraq nüsxəsinin digər əlyazmalar və nəşrlərlə müqayisə edən 
prof.Q.Paşayev nəsimişünaslıqda maraq doğuran kifayət qədər ciddi faktları üzə çıxarmışdır. 
O, böyük zəhmət bahasına Nəsiminin İraq Divanı nüsxəsini S.Mümtazın «Seyid İmaməddin 
Nəsimi»(B., 1926), prof. M.Quluzadənin» Nəsimi «Seçilmiş şeirləri»(B.,1962), Akademik 
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H.Araslının «İmadəddin Nəsimi» (B., 1972) və Nəsimi «Seçilmiş əsərləri» (B.,1973), prof. 
C.Qəhrəmanovun Nəsimi. «Məndə sığar iki cahan» (B.,1973) və ərəb əlifbası ilə çap etdirdiyi 
«Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin üçcildliyi» (B., 1973) kitabları ilə müqayisə edir. 
Bu müqayisə zamanı o, Nəsiminin məlum olmayan 14 şeirini aşkar edir. Bunlar «İştə gör», 
«Ondan çıxar», «Göstərir», «Yoxdur minnətim», «Bilənə», «Əlidir», «Ol», «Degilmidir», 
«Yenə fəsli-bahar oldu…», «Nigara», «Gəl ey sərkəş», «Qılan hər nəsnəyi», «Camalın», «Ay 
camalın cilvəgahı…» şeirləridir. Ən əhəmiyyətlisi bu idi ki, prof. Q.Paşayev Nəsimiyə aid 
olması ehtimal edilən 129 şeirdən 68-ni İraq Divanında üzə çıxarmışdır! 

İraq Divanı nüsxəsinin şairin ədəbi-bədii irsinin hərtərəfli öyrənilməsinə müsbət kömək 
edəcəyi şübhə doğurmurdu. Bu Divanın öyrənilməsi sayəsində Nəsiminin «Olmaz», «Ol» 
rədifli şeiri aşkar edilərək onun bədii irsinə daxil edilmişdir.  

Nəsimi Divanının İraq nüsxəsini diqqətlə araşdıran prof. Q.Paşayev ədəbiyyat tarıximi-
zin qaranlıqda qalan bir sirrinin üstünü açır: məlum olur ki, Ermənistan Əlyazmaları Elmi-
tədqiqat İnstitutunun ərəb yazılı abidələri fondunda 517 nömrə altında saxlanılan Nəsimi 
Divanının əlyazma surəti 1701-ci (hicri-1113) ildə Təbrizdə əldə edilən nüsxəsi də Tusda 
(Kərkük vilayətində) əldə edilmişdir. 

Prof.Q.Paşayevin bu xidməti nəsimişünaslığın inkişafında xüsusi bir mərhələ təşkil edir, 
o, ölməz şairin əbədiyyətə qovuşmuş müqəddəs ruhu qarşısında özünün vətəndaşlıq borcunu 
şərəflə yerinə yetirmişdir. 

Prof.Q.Paşayev Nəsimi Divanının İraq nüsxəsinin nəşri zamanı burada verilmiş şeirlərin 
əruzun hansı bəhrində yazıldığını bildirən təfilələri də göstərməsi təqdirəlayiq işdir. Bu da az 
əhəmiyyətli iş deyil. Belə ki, zamanımızda əruzun bəhr növlərini, təfilələrinin işlənmə məqa-
mını bilənlərin sayı ildən-ilə, gündən-günə azaldığı bir dövrdə Nizami, Füzuli, Nəsimi kimi 
şairlərimizin hansı bəhrdə, hansı təfilə variantlarında şeir yazmaq sənətindən baş çıxarsınlar. 
Çünki təfilə əruzda ilkin ritm mənbəyi olmaqla misraların hansı avazla oxunacağına düzgün 
istiqamət verir, şeir ölçülərini dəqiqləşdirir. Uzun və qısa saitlərin müəyyən tənasüblə düzü-
lüşü şeirin ritmik strukturuna aydınlıq gətirdiyi kimi, misranın semantik yükünün ayırd 
edilməsində müstəsna rol oynayır. 

Çox istərdik ki, hörmətli alimimiz misra ölçülərini – təfilələri göstərməklə onların hansı 
bəhrə və bəhrin hansı növünə aid olmasını da göstərəydi. Bu işi görərkən əvvəl əruzun bəhr 
növü, sonra isə həmin bəhrin hansı növünün işlədilməsi məlumatların tam əhatəliyinə səbəb 
olardı. 

Divanın İraq nüsxəsində verilmiş qəzəllərin bəhr növləri çox dəqiqliklə ayırd edilmişdir. 
Lakin bəzi şeirlərin təfilə növləri göstərilərkən burada Azərbaycan əruzunda işlənməyən və ya 
təsadüf olunmayan təfilə qruplaşmalarına rast gəlirik. Belə ki, kitabın 54-cü səhifəsindəki 
«Eyşü tərəb yari-gülüzar ilə xoşdur» misrası ilə başlayan qəzəlin təfiləsi müstəfÜlün fəUlin 
müstəfilün fəUlin kimi göstərilmişdir. Məlumdur ki, müstəfilün rəcəz bəhrinin təfiləsidir, o 
münsərih bəhrində rəcəzdə olduğu kimi işlənə bilməz. 

Münsərih bəhrində müftəilün təfiləsi işlənilir. Yalnız münsərihin V növündə o. müstəfi-
lün şəklində qalır. Yəni müstəfilün-fəUlün şəklində misranın həcmi təfilənin tələblərini 
ödəmir. Eləcə də kitabın 55-ci səhifəsində ki «Vəslinə kim ki, irmədi, dərdi-əzab içindədir»… 
Şeirin təfiləsi müftəilün məfAilün–müftəilün-məfAilün kimi göstərilmişdir. Əslində isə bu 
şeir rəcəz bəhrinin III növündə deyil, münsərih bəhrinin I növündə yazılmış və təfiləsi 
müftəilün-fAilün-müftəilün-fAİlün(lan) şəklində olmalıdır. 

Çox şübhəsiz, Nəsimi Divanının gələcək nəşrlərində qeyd etdiyimiz cəhdlərə daha 
diqqətlə yanaşılacaqdır. 

Nəsimi Divanının İraq nüsxəsinin nəşri həm də belə bir zərurəti doğurur ki, şairin bədii 
irsinin digər nəşrlərlə müqayisə edilib tam külliyatı nəşr edilsin. İraq nüsxəsində Nəsiminin 
oxucularımıza məlum olan iki şeirinə – «Ey əzəli can ilə cananımız» və «Dilbəra…» qəzəllə-
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rinə burada rast gəlmədik… İraq nüsxəsində də elə şeirlər vardır ki, onlar digər nəşrlərdə 
yoxdur.  

Zaman Nəsimi Divanın, digər nüsxələrlə müqayisəli tam külliyatının nəşr olunması 
zərurətini doğurmuşdur. Nəsimi “Divan”larının müqayisəsi zamanı çoxsaylı təhriflərə, mətn-
lərdəki söz və ifadələrin yazılışında köklü fərqlərlə, vəzn nöqsanları faktları ilə rastlaşırıq. 
Belə ki, Bakı (1973) və İraq nəşrlərinin (B, 2018) cəmisi 3-4 şeirini müqayisə edərkən külli 
miqdarda təhrif və imla səhvləri ilə üzləşdik. Müqayisə zamanı şairin “Qanı bir əhdü peymanı 
bütün yar?”, “Dərdü qəm ilə yandı könül, yar bulunmaz”, “Yüzünü məndən nihan etmək di-
lərsən, etməgil, “Məndə sığar iki cahan ” kimi qəzəllərini diqqət mərkəzinə gətirdik və 
aşağıdakı nöqsanlarla üzləşdik (tərtib etdiyimiz cədvəldə hansının daha doğru olmasını 
göstəririk). 

 
Bakı nəşrində (1973-cü il) İraq nüsxəsində (B,2018) 
Qanı dil ilə iqrar eyləyən kim (düzdür) (s.346) 
 
Nə qəm gər cümlə aləm olsa əğyar. (səhvdir) 
 
Qamu dünyadə, yarəb, şol əmin kim! (düzdür)  
 
Kim anda gizlənə min dürlü əsrar (düzdür) 
  
 II Şeirdə 
 Neçə kişilər dəviyi islam edər… (səhvdir) 
(s.329) 
 
İdrar bulunmaz (səhvdir) 
 
Üş elmə (düzdür) xiridar 
 
Hər kişidə… (səhvdir) 
 
Var özünü faş etmə Nəsimi, kişiyə  
kim (səhvdir vəzn pozulub) 
  
Zərq işi, ziya üstə kasad eylədi elmi  
(düzdür)  
 
Çün dil diləyi əndəki büsyar bulunmaz 
(səhvdir) 
 
  “Etməgil”… şeiri üzrə 
Bəzgi-nəsrin üzrə mişkin zülfünü sən dağıdıb 
(düzdür) (s, 122) 
 
Çünki eşqinin məskənidir könlümün  
viranəsi  
 
Çün yəqin bildi Nəsimi ağzının var olduğunu  
 (ifadə təhrif olunub) 
 Əslində olmalıdır:  

Qanı dilində igrar eyləyən kim (s.64) 
(səhvdir) 
 
Qamu aləm nə ğəm gər olsa əğyar. (düzdür)  
 
Qanı dünyadə yarəb bir əmin kim (səhvdir)  
 
Kim anda gizlənə bir dürlü əsrar. (səhvdir) 
 
Ancə kişilər dəviyi islam edər… (düzdür) 
(s.110) 
 
İqrar bulunmaz (düzdür) 
 
Uş fəzlə (səhvdir) 
 
Hər baş ki, var… (düzdür) 
 
Var özgəyə baş etmə Nəsimi sirrini kim 
(düzdür) 
 
Zərq işi ziya etdi, kasad eylədi elmi  
(səhvdir)  
 
Çün dərdə timar istədim,bisyar bulunmaz 
(düzdür) 
 
 
Bərgi nəsrin üzrə yarəb, saçlarını dağıdıb. 
(səhvdir) (s, 156) 
 
Çünki eşqin məskənidir könlümün kaşənəsi 
(ifadə səhvdir)  
 
Gün yəqin bildi Nəsimi eşqini, oldu qəmi 
 (misra təhrif olunub, vəzn pozulub) 
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Çü yəqin bildi Nəsimi eşqinin var olduğunu  
 
 “…Sığmazam”qəzəli üzrə  
 
Ərş ilə fərşü kafi-nun (düzdür) 
 
 
Kəs sözünü və əbsəm ol (düzdür) 
 
 
Sən bu nişanla bil məni (düzdür)  
 
Zatiləyəm sifat ilə, dilşəkərəm nəbat ilə (ifadə 
təhrif olunub) 
 
Bəstə dəhanə sığmazam (ifadə təhrif olunub 

 
 
 
 
 
Ərş ilə yş kafi nun (s.158) (misrada məna 
təhrif olunub) 
 
Kəs sözünü uzatma kim 
 (ifadə təhrif olunub) 
 
 Bu nişan ilə bil məni (ifadə təhrif olunub) 
 
Zatiləyəm sifat ilə, qədriləyəm bərat ilə (daha 
doğrudur) 
 
Püstə dəhanə sığmazam (doğrudur) 
 
 

 
Nəticə 
 
Belə, fərqlərə şairin digər qəzəllərində də rast gəlirik. Bu hər şeydən əvvəl, Nəsimi di-

vanlarının üzünü köçürən katiblərin işidir, bəzən mətnlər düzgün oxunmamış, bəzən isə katib-
lər qəzəllərin üzünü öz istədikləri şəklə salmışlar. Nəsiminin tam külliyatının nəşr olunması 
zamanı işçi qrupu yaradılmalı, əksər əlyazmalar bir-birilə tutuşdurulmalı daha ağla, məntiqə 
uyğun gələn, vəzn və formal poetik-xüsusiyyətlərin qorunub saxlanılmaqla nəşr edilməsi va-
cibdir. 
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Наргиз Алиева  
Сравнительный анализ азербайджанских и иракских экземпляров 
тюркоязычного «Диван»а Насими 
Издание Иракского Дивана И.Насими по латинской графике известным ученым 

проф.Г.Пашаевым вызывал большой интерес среди многочисленных поклонников по-
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эта. Выявление Иракского Дивана дает возможность полностью восстановить художес-
твенное наследие всемирного известного поэта. 

Ключевые слова: Иракский диван Насими, метрика аруз, бахр мунсари, 
группировка тафиле.  
 

Nargis Aliyeva  
Comparative analysis of Azeri and Iraq copies of Nasimi’s Divan in native  
language 
Publishing Iraq divan by Nassimi in latin alphabet drew great interest of many readers 

of the poet. Revealing Iraq divan enables to restore the artistic heritage of the great poet who 
is popular over the world completely.  

Key words: Iraq Divan by Nassimi, aruz meter, bahr rajaz, bahr munsavi, grouping 
tafila. 
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XAQANİ ŞİRVANİNİN ƏRƏB DİLİNDƏ YAZDIĞI ƏSƏRLƏR 

(ŞAİRİN ƏLYAZMALARININ BAKI NÜSXƏLƏRİ ƏSASINDA) 
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda XII əsrin tanınmış 

şairi Xaqani Şirvaninin əsərlərinin qiymətli əlyazmaları qorunub saxlanılır. Həmin 
əlyazmalarda şairin ərəb dilində yazdığı əsərlər axtarılmış və əldə olunan nəticə aşağıdakı 
məqalədə öz əksini tapmışdır.  

 
Açar sözlər: Xaqani, əlyazma, ərəb, divan, beyt. 

 
Giriş 
 
XII əsrdə özünün çiçəklənmə dövrünü yaşayan Azərbaycan ədəbiyyatı Xaqani Şirvani, 

Mücirəddin Beyləqani, Fələki Şirvani, Nizami Gəncəvi kimi şairlərin yaradıcılığı sayəsində 
bütün Şərqdə məşhur olmuşdur. Onların fars və ərəb dillərində yazdıqları əsərlər Şərqdə ge-
dən ədəbi inkişafa öz təsirini göstərmişdir. Bu cəhətdən Xaqaninin hər iki dildə yazdığı əsər-
lər çox aktual idi.  

 
Təsadüfi deyil ki, klassik fars ədəbiyyatının görkəmli tədqiqatçıları Qafqazın və 

müsəlman Şərqinin öyrənilməsi üçün Xaqani əsərlərinin böyük əhəmiyyətini vurğulamış və 
bu mənbənin hərtərəfli istifadəsi üçün şairin külliyyatının heç olmasa bir əlyazmasının və ya 
litoqrafiyasının əldə olmasının vacibliyini göstərmişlər [1, s.158]. Buna görə də, şairin zəngin 
yaradıcılığı daim həm Qərb, həm də Şərq tədqiqatçılarının diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Lakin qeyd edək ki, onun farsdilli əsərləri ilə müqayisədə, ərəbdilli yaradıcılığı az öyrənilib. 
Son illərdə İran, Azərbaycan, tacik alimləri arasında bu sahəyə maraq artsa da, həmin əsərlərə 
müraciət edən tədqiqatçılar şairin dr. Kəzzazi, dr. Səccadi tərəfindən hazırlanan divanlarından 
istifadə etməklə kifayətlənmişlər. Həmin divanların sonunda verilən ərəbcə şeirləri isə elmi-
tənqidi mətn hesab etmək olmaz. Buna görə də, İran tədqiqatçısı doktor Yusuf Əsğəri 
Bayqutun hicri tarixi ilə 1395-ci ildə (2017-ci il) çap etdirdiyi " تصحیح انتقادى اشعار (غرائب االشعار

)"عربى خاقانى بھ انضمام شرح وترجمھ  “(Xaqaninin ərəbcə şeirlərinin şərh və tərcümələrin əlavəsi 
ilə tənqidi redaktəsi)” [2] əsərini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Alim 4 əlyazma nüsxəsi, 
habelə Əli Əbdurrəsuli, dr. Ziyaəddin Səccadi və dr. Mir Cəlaləddin Kəzzazi tərəfindən 
hazırlanan divanlar əsasında şairin ərəbdilli yaradıcılığının elmi-tənqidi mətnini hazırlamış, 
əlyazma nüsxələrindəki fərqləri isə hər səhifənin sonunda göstərmişdir. Kitabın 
müqəddiməsində Xaqanini " ن و اـبایجي آذروـگ یـسرترین شاعر پارگ بزو ششم ن قراي شعرل فحواز خاقانی

"تـسا زاـقفق  – “VI əsr Azərbaycanın və Qafqazın böyük farsdilli şairi” [2, s.3] kimi təqdim 
edərək onun yaradıcılığı ilə bağlı maraqlı fikirlər söyləyən dr. Yusuf Əsğəri istifadə etdiyi 
əlyazma nüsxələri və divanlar haqqında kitabın müqəddiməsində məlumat vermişdir. Həmin 
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məlumatdan belə aydın olur ki, tədqiqatçı London əlyazma nüsxəsini əsas götürən dr. 
Səccadinin hazırladığı “Divan”ı daha etibarlı hesab etmiş və çox haqlı olaraq, ərəbdilli 
əsərlərin hərəkələnməsinə və daha aydın tərtib olunmasına baxmayaraq, dr. Kəzzazinin 
hazırladığı “Divan”da çoxlu təhrif və səhvlərin olduğunu qeyd etmişdir [2, s.13-14]. 

Məlumdur ki, əlyazma dedikdə ya şairin özü, ya da müxtəlif katiblər, xəttatlar tərə-
findən üzü köçürülmüş əsərlər nəzərdə tutulur. Müəllifin özü tərəfindən yazılan əlyazmalar, 
yəni النسخة االصلّیة - orijinal əlyazma təbii ki, daha dəqiq və etibarlı hesab olunur. Xaqani Şir-
vaninin əsərlərinin belə əlyazmaları elmə məlum deyil. Ümumiyyətlə, şairin əlyazmalarının 
ən qədimi hicri tarixi ilə 664-cü ildə (1266-cı il) üzü köçürülmüş Xocand əlyazması hesab 
olunur. Londonda Or. 7942 şifrəsi ilə saxlanılan həmin əlyazmanın şairin sağlığında hazır-
lanan əlyazmanın surəti olduğu ehtimal edilir [3, s.325].  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda Xaqani Şirvaninin 
“Külliyyat”ının, “Divan”ının, müxtəlif əsərlərinin, əsərlərinə yazılan şərhlərin qiymətli 
əlyazmaları qorunub saxlanılır. Bu əlyazmalar haqqında şairin anadan olmasının 870 illiyinə 
həsr edilmiş Respublika konfransının materialları vasitəsilə tanış olmaq mümkündür. Burada 
“Xaqani Şirvani əsərlərinin ən çox yayılmış əlyazmaları haqqında” [4, s.19-21], “Xaqani 
Şirvaninin “Külliyyatı”nın nəfis bir əlyazması haqqında” [5, s.21-24], “Xaqani Şirvani 
əsərləri bəyazlarda” adlı [6, s.31-33] tezislərlərdə şairin əlyazmaları ilə bağlı ümumi məlumat 
verilmişdir.  

2006-cı ildə anadan olmasının 880 illiyi münasibəti ilə Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən 
hazırlanmış biblioqrafiyada və həmin münasibətlə təşkil olunan “Orta əsr əlyazmaları və 
Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri” adlı X Respublika elmi-nəzəri konfransının 
materiallarında şairin əsərlərinin bütün əlyazmaları haqqında daha geniş məlumat əldə etmək 
mümkündür. Biblioqrafiyanın ön sözündə A. Xəlilov yazır: “Xaqani Şirvaninin ədəbi irsi 
əsasən zəmanəmizə qədər gəlib çatmış və onların əlyazma nüsxələri bir çox ölkələrin kitab 
xəzinələrini nadir inci kimi zənginləşdirmişdir. Bu gün onlar Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, 
İran, Pakistan, Fransa, Britaniya, Rusiya, Tacikistan, Gürcüstan, Hindistan, Özbəkistan və 
başqa ölkələrin əlyazma mərkəzlərində saxlanılır. Hələ tam olmayan məlumata görə, dünya 
kitab xəzinələrində ədibin 52 nüsxə külliyyatı, 188 nüsxə divanı, 171 nüsxə “Töhfətül-
İraqeyn” əsəri qeydə alınmışdır” [7, s.5-6].  

Biblioqrafiyaya istinad etsək, şairin qəsidələrinin Bakı nüsxələri arasında BƏİ – B-
2479/ I və BƏİ–S–63 şifrəli əlyazmaları ərəb dilindədir [7, s.42-43]. Lakin adı çəkilən 
əlyazmaların araşdırılması göstərdi ki, onlar fars dilindədir və burada şairin ərəbdilli 
yaradıcılığı öz əksini tapmayıb. Konfrans materialları arasında A. Əliyevanın “Xaqani Şirvani 
əsərlərinin Bakı nüsxələri” adlı məqaləsində şairin əlyazmalarının Bakı nüsxələrinin 
strukturu, tərtib qaydaları ilə bağlı maraqlı məlumatlar verilib. Şairin ərəbcə əsərləri ilə bağlı 
yalnız XVI əsrə aid M-204 şifrəli əlyazmanın adı çəkilmiş və bura Xaqaninin ərəbcə yazdığı 
bir qəsidənin daxil olduğu qeyd edilmişdir [8, s.34].  

Elmi-tənqidi mətnin hazırlanmasında əlyazmaların rolunun əvəzsiz olduğunu nəzərə 
alıb, məqalədə Xaqani Şirvaninin əlyazmalarının Bakı nüsxələrində şairin ərəbdilli əsərlərinin 
əksi barədə məlumat vermək istərdim.  

Aparılan araşdırmalar zamanı şairin ancaq ərəbdilli əsərlərindən ibarət əlyazmaya rast 
gəlinmədi. Şairin hər iki dildə yazdığı əsərlər “Divan”, “Külliyyat” adı altında qarışıq şəkildə 
verilmişdir. Buna görə də, ərəbdilli əsərləri tapmaq üçün bütün əlyazma diqqətlə nəzərdən 
keçirilməlidir. Axtarışlar zamanı şairin ərəbdilli əsərlərinə aşağıdakı əlyazmalarda rast 
gəlindi: 

1) Б-1978 şifrəli Cüng əlyazmasına [9] Xaqaninin ərəbdilli yaradıcılığından yalnız bir 
əsər - Məlikul-əzam Əlaəddinə həsr olunan qəsidə daxildir. 45 beytlik qəsidənin 44 beyti 
əlyazmada öz əksini tapmışdır. Qırmızı haşiyədə qırmızı mürəkkəblə "ایضا في مدحھ"  
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(“həmçinin onun mədhi (onun mədhində) haqqında”) başlığı ilə təqdim olunan qəsidənin 
oxunaqlıq dərəcəsi normaldır.  

2) Б-7763 şifrəli [10] əlyazma şairin “Divan”ıdır. Bura fars və ərəb dillərində olan 
əsərlər daxildir. Bu əlyazmada şairin ərəbdilli yaradıcılığından xeyli nümunəyə - Bağdada, 
Dərbənd hakimi Seyfəddin Muzəffər bin Muhammədə həsr olunan qəsidələrə və 3 ikibeytlik, 
2 üçbeytlik, bir altıbeytlik şeirə rast gəlindi. "در ستایش بغداد كوید"  (“Bağdadın sitayişində deyir”) 
adı altında təqdim olunmuş Bağdad qəsidəsindən 67 beyt (əslində 68 beytdən ibarətdir), 
Dərbənd hakiminə həsr olunmuş 47 beytlik qəsidədən 37 beyt verilib. Deməli, bu əlyazmada 
şairin əlimizdə olan 508 beytdən ibarət ərəbdilli irsindən 122 beyt öz əksini tapıb. Qara və 
qırmızı mürəkkəbdən istifadə olunan əlyazmanın vəziyyəti yaxşıdır, oxunaqlıq dərəcəsi 
normaldır. Lakin xəttat işi yüksək səviyyədə deyil, demək olar ki, hər beytdə katib xətaları ilə 
rastlaşmaq mümkündür.  

3) M-204 [11] şifrəli XVI əsrə aid əlyazma şairin “Divan”ıdır. Burada ərəbcə yazılan 
əsərlərdən Dərbənd hakiminə həsr olunan qəsidə və Yəmənin vəsf olunduğu qitə (6 beyt) öz 
əksini tapıb. Məlumat üçün qeyd etmək istərdim ki, Xaqani Dərbənd hakimini iki dildə - fars 
və ərəb dillərində mədh edib. Farsca olan qəsidə 5 mətlədən və 147 beytdən, ərəbcə yazılan 
qəsidə isə 47 beytdən ibarətdir. M-204 şifrəli əlyazmada həmin qəsidələrdən müəyyən hissə 
yer alıb: "بمدح ملك سیف الدین كوید" (“Hökmdar Seyfəddinin mədhində deyilir”) başlqlı farsca 
olan qəsidədən 74 beyt, "ایضا لھ"  (“həmçinin onundur”) başlıqlı ərəbcə olan qəsidədən 13 beyt 
ardıcıl şəkildə təqdim olunub. Ümumilikdə, bu əlyazmaya ərəbcə yazılmış 19 beyt daxildir.  

4) M-242 şifrəli [12] əlyazma şairin ərəbdilli əsərləri ilə bağlı ən qiymətli mənbə hesab 
olunmalıdır. XVII əsrin birinci yarısına aid edilə bilən 478 vərəqdən ibarət bu əlyazmanın 
287-ci vərəqindən ərəbcə əsərlər başlamış və 297-ci vərəqə kimi davam etmişdir. Daha dəqiq 
desək, ərəbdilli əsərlər "في مدح شیروان بالعربیة"  (“Şirvanın ərəbcə mədhi haqqında”) başlığı ilə 
verilən Şirvanla Bağdadın müqayisəsindən ibarət olan qitə ilə başlamış və 297-ci vərəqdə " یا

 iki beytlik şeiri ilə tamamlanmışdır. Burada Bağdada, İmam Muhamməd "وة الرحمن شافع خلقھفص
bin Yəhyaya (qəsidənin özü və müqəddiməsi), Məlikul-Ə zam Əlaəddinə (qəsidənin özü və 
müqəddiməsi), Dərbənd əmiri Seyfəddin Muzəffər bin Muhammədə, Muhamməd Səmaniyə 
həsr olunan mədhiyyələr və bir çox qitələr, beytlər öz əksini tapıb. Şairin yaradıcılığında əsas 
yer tutan 171 beytlik İmam Cəlaləddinə həsr olunan mədhiyyə قصیدة (qəsidə) adı altında 
təqdim olunsa da, qəsidədən cəmi dörd beyt verilib. Onu da qeyd edək ki, məhz bu əlyazmada 
şairin İran alimləri tərəfindən hazırlanan “Divan”larında öz əksini tapmayan aşağıdakı beytinə 
rast gəlindi: 

خاطري ِباحادیِثِھ ُاَجوُِّد ھذا درب العلم الساطر  
Bu, elmin yazılmış (müəyyən edilmiş) yoludur, onun qaydaları ilə ağlımı (savadımı) 

daha da yaxşılaşdırıram. 
Məhz həmin beyt əsasında şairin ərəbcə irsinin 508 beytdən ibarət olduğunu söyləmək 

olar. Ümumiyyətlə, bu əlyazmada ərəbcə yazılmış 321 beyt və iki dibaçə öz əksini tapmışdır.  
Əlyazmanın vərəqləri müxtəlif rənglərlə haşiyəyə alınmış, beytlər qızılı rəngli haşiyədə 

qara və qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazma yaxşı vəziyyətdədir və bəzi beytlərdə 
müəyyən problemlər müşahidə olunsa da, oxunaqlıq dərəcəsi normaldır.  

5) M-413 şifrəli [13] “Paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə, XVIII əsrə aid edilən” [14, 
s.83] əlyazma əvvəlki əlyazmalardan fərqli qaydada tərtib olunub. Burada səhifələrin 
kənarları boş yerlər saxlanılmadan nizamsız şəkildə beytlərlə doldurulduğuna görə o, xəttatlıq 
nümunəsindən daha çox, şairin cızma-qara etdiyi dəftəri xatırladır. Belə bir struktur 
əlyazmanın oxunma prosesini bir qədər çətinləşdirmişdir. Bu əlyazmada da şairin ərəbdilli 
əsərləri Şirvana həsr etdiyi qitə (8 beyt) ilə başlamışdır. Əlyazmaya Dərbənd əmiri Seyfəddin 
Muzaffər ibn Muhammədə həsr olunan qəsidə (46 beyt), Bağdad şəhərinə həsr olunmuş 
qəsidə (65 beyt), İmam Muhamməd bin Yəhyanın ölümünə yazılan mərsiyə (14 beyt) və 
müqəddimə, Muhəmməd Səmaniyə həsr olunan qəsidə (13 beyt), İmam Cəlaləddinə həsr 
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olunan mədhiyyə (4 beyt; ümumiyyətlə, bu qəsidədən əlyazmaların əksəriyyətində 4 beyt 
verilib, dr. Səccadi tərtib etdiyi “Divan”da bu cəhətə toxunmuş və özünün istifadə etdiyi 
əlyazmaların əksəriyyətində bu qəsidədən dörd beytin verildiyini göstərmişdir [15, s.939]), 
Rey səfərinə həsr olunan qitə (17 beyt), qocalıq haqqında qitə (11 beyt), İraqa həsr olunan qitə 
(10 beyt), 9 beytlik qitə, İzzəddinə həsr olunan qitə (3 beyt), 4 dördbeytlik şeir (16 beyt), 3 
üçbeytlik şeir (9 beyt), 11 ikibeytlik (22 beyt) şeir parçası daxildir. Ümumilikdə, bu 
əlyazmada ərəbcə yazılmış 247 beyt və bir dibaçəyə rast gəlindi. 

6) M-247 şifrəli [16] "كلّیات خاقانى"  (“Kulliyyat Xaqani”) əlyazma isə ərəb dili 
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, əgər yuxarıda adı çəkilən əlyazmalarda 
şairin ərəbdilli əsərləri arasında əsas yeri tutan 171 beytlik qəsidəsindən cəmi 4 beyt verilibsə, 
bu əlyazma məhz həmin qəsidə ilə başlamış və qəsidənin 166 beyti burada öz əksini 
tapmışdır. Bağdad şəhərinin mədh olunduğu qəsidə (68 beyt), Dərbənd hakiminə həsr olunan 
mədhiyyə (46 beyt), Muhamməd Yəhyaya həsr olunmuş mərsiyə (17 beyt), Məlikul-Ə zam 
Əlaəddinə həsr olunan qəsidə (44 beyt), Yəmənə həsr olunan qitə (6 beyt), 1 altıbeytlik, 3 
dördbeytlik, 3 ikibeytlik və 1 üçbeytlik qitəyə rast gəlindi. Ümumiyyətlə, əlyazmada ərəbcə 
yazılmış 368 beyt aşkarlamaq mümkün oldu.  

Titul səhifəsi xəttat Qulam Darabadi tərəfindən bərpa edilən bu əlyazmanın digər 
müsbət tərəfi burada “Tuhfət əl-İraqeyn” əsərinin də öz əksini tapmasıdır.  

Bu əlyazmada "َقْوُل القاِضى التَُّنوخى"  (“Qazi ət-Tənuxinin deyimi”) başlığı altında təqdim 
olunmuş ərəbcə bir beytə rast gəlindi:  

فما بقيكذلك یحسن  لقد احسن اهللا فیما مضى  
Qazi Əbu Ali əl-Muhsin bin Ali ət-Tənuxi hicri tarixi ilə IV əsrdə yaşamış ərəb alimi, 

şairi və tarixçisi olub. Lakin qeyd edilməlidir ki, mənbələrə görə, bu beyt İmam Əli ibn Əbi 
Talibə məxsus şeirdən götürülüb: 

و َفوَّْضُت َأْمِري ِإَلى خاِلِقي َقَسَم اهللا ِلي َرِضیُت ِبما  
  َكَذِلَك ُیْحِسُن ِفیما َبِقَي َكما َأْحَسَن اهللا ِفیما مَضى

[17, s.71; 18, s.180] 
Allahın mənə verdiyi ilə razılaşdım (qane oldum) və hər şeyimi yaradanıma (xaliqimə) 

həvalə etdim. 
Allah əvvəllər hər şeyi yaxşı etdiyi kimi, bundan sonra da yaxşı edəcək.  
7) M-34 şifrəli [19] əlyazmada şairin Yəmənə həsr etdiyi qitə - 6 beyt, 2 ikibeytlik və 

bir üçbeytlik şeiri, yəni 13 beyt yer alıb. Bu əlyazmada da şeirlər qızılı haşiyədə qara və 
qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır.  

Şairin ərəbdilli irsinin elmi-tənqidi mətninin hazırlanmasında əlyazmaların rolunu kiçik 
bir nümunədə göstərmək istərdik. Xaqaninin İraqı vəsf etdiyi 4 beytlik şeir parçası M-242 
şifrəli əlyazmada tam şəkildə, M-413 şifrəli əlyazmada isə 3 beyt şəklində təqdim 
olunmuşdur. Əlyazmadakı mətnlər bir-birinə uyğun gəlsə də, İran alimlərinin hazırladıqalrı 
“Divan”lardan fərqlənir [15, s.963; 20, s.1363]. Məsələn, birinci beytin ikinci misrasında عنھ 
(onun haqqında) əlyazmada عند kimi verilib ki, bu da məzmunu daha aydın tamamlayır.  ھي
 o, (yəni şairin İraq sultanına təqdim etdiyi mədhiyyə) hamı üçün Babil – سحر بابل عند كل عراق
sehridir. Burada عنھ yazılarsa, qrammatik baxımdan tərcümə naqis alınır. Qitənin üçüncü 
beytinin birinci misrasını xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim. Belə ki, bu misranın 
“Divan”larda verilən, yəni: 

 .Dindar olan birinə şeytan deyilərmi?” – variantı şübhəlidir“ - ایقال شیطان لمن ھو في التقى
Əgər söhbət hökmdardan gedirsə, deməli, burada şeytan sözü yersizdir. Əlyazmada bu beyt 
aşağıdakı şəkildə yazılıb: 

ملك العراق وآدم االعراق القال سلطان لمن ھو في التقى   
Mömin olan birinə sultan deyilər, o, İraq hökmdarıdır, nəsillərin Adəmidir.  
Böyük ehtimalla, şair bu beytdə qitənin əvvəlində İraq hökmdarını sultan kimi təqdim 

etdiyini əsaslandırır. Belə ki, məlik, sultan kimi sözlər yaxın mənalı olsalar da, aralarında incə 



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 5. No. 2  (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR     №2(9), 2019 

173 
 

fərq var. XIV əsr fəqihi, tarixçisi Tacəddin əs-Subki bu iki termin arasındakı fərqi belə izah 
edir: “İki vilayətə (əyalətə) sahib olan kəs sultandır. Yalnız bir əyalətə sahib olan məlik 
adlanır. Bir şəhərə sahib olan nə məlik, nə də sultan deyil, diyarın əmiri və sahibi adlanır. 
Zəmanəmizin katiblərinin səhv etdikləri məlumdur. Belə ki, onlar Həmanın sahibini sultan 
adlandırıblar. O nə sultan, nə də məlik adlandırılmalıdır. Belə ki, onun hökmü (hakimiyyəti) o 
yerdən (Həmadan) kənara çıxmır. Sanki onlar məlum istilahdan kənara çıxıblar. Sultan 
olmağın şərti budur ki, onun əlinin üzərində əl (hökmünün üstündə hökm) olmamalıdır. Eləcə 
də məlik bir qəsəbənin sahibi kimi deyil. Sultan onun (qəsəbənin sahibinin) üzərində 
hökmranlıq edir (o sultanın hakimiyyətinə tabedir). Sultanın hökmünün (hakimiyyətinin) məlik 
üzərində olub olmamasına gəlincə, bu, güc və zəiflik baxımdan fərqlənir” [21, s.315]. Sultanın 
dini cəhətdən də hakimiyyəti güclü olur. Yəni İraqın hökmdarı əslində məlikdir, çünki bir 
vilayəti idarə edir, amma şair ona “sultan” deyə müraciət etməklə hörmət və ehtiramını 
bildirir və növbəti beytlərdə müraciətini əsaslandırır.  

Şairin əsərlərinin tərcüməsi zamanı belə məqamlara çox rast gəlinir. Buna görə də, 
Xaqaninin, eləcə də digər klassiklərimizin əsərlərinin tədqiqatı zamanı əlyazmalara istinad 
etmək məqsədəuyğundur.  
 

Nəticə 
 
Aparılan araşdırmalar onu göstərdi ki, Xaqani Şirvaninin ərəbdilli əsərləri xüsusi bir 

əlyazmada öz əksini tapmayıb. Şairin “Divan”ında, “Külliyyatı”nda hər iki dildə yazdığı 
əsərlər qarışıq şəkildə verilmişdir. Əlyazmalar İnstitutunun fondunda Б-1978, Б-7763, M-
247, M-242, M-413, M-34 şifrəli əlyazmalarda şairin ərəbdilli əsərlərinə rast gəlindi. Bu 
əlyazmalardan M-242, M-247, M-413 şifrəli əlyazmalar ərəbdilli əsərlərin tədqiqatında 
xüsusilə qiymətlidir, eləcə də M-247 şifrəli əlyazmada şairin həcminə görə ən böyük 
qəsidələrindən biri olan (171 beyt) və digər əlyazmalarda 4 beyt şəklində verilən qəsidəsi öz 
əksini tapıb. Ümumiyyətlə, bütün əlyazmaların oxunaqlıq dərəcəsi normaldır və onlardan 
istifadə etməklə, Azərbaycanda şairin ərəbdilli əsərlərinin elmi-tənqidi mətnini hazırlamaq 
olar.  
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Эльнара Зейналова 
Произведения Хагани Ширвани на арабском языке (на основе Бакинских 
рукописей) 
В фонде Института рукописей имени Мухаммеда Фузули НАНА хранятся раз-

личные рукописи произведений поэта Хагани Ширвани. Исследование показало, что 
творчество поэта на арабском языке, в основном, отразилось в рукописях Б-1978, Б-
7763, M-242, M-413, M-247, M-204 и M-34. В изучении произведений Хагани на 
арабском языке, особенно ценны рукописи М-242, M-413 и М-247. Так как, в рукописях 
М-242, M-413 и M-247даётся основная часть произведений поэта на арабском языке, а 
рукопись М-247 начинается с касыды, посвящённой имаму Джалаладдину. Отметим, 
что эта касыда является одной из величайших касыд поэта, и в других рукописях она 
приведена всего в 4 бейтах. В целом, все рукописи находятся в хорошем состоянии, и с 
их помощью можно подготовить научно-критический текст арабских произведений 
поэта. 

Ключевые слова: Хагани, рукопись, арабский, диван, бейт. 
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Elnara Zeinalova 
The works of Khagani Shirvani in arabic language  
(on the base of Baku manuscripts) 
Different manuscripts of the poet Khagani Shirvani’s works are kept in the fund of the 

Institute of Muhammad Fuzuli Manuscripts of ANAS. As a result of the research, it became 
clear that the poet's creations in Arabic-language was mainly reflected in manuscripts Б-1978, 
Б-7763, M-242, M-413, M-247, M-204 and M-34. In the study of the Arabic-language works 
of Khagani, the manuscripts M-242, M-413 and M-247 are especially valuable. Since, in 
these manuscripts the main part of the poet's Arabic-speaking works is given, and the 
manuscript M-247 begins with a gassida dedicated to Imam Jalaladdin. We note that this 
gassida is one of the greatest gassidas of the poet, and in other manuscripts it is given in just 
four beits. In general, all manuscripts are in good condition, and with its help, might be 
prepared a scientific-critical text of Khagani’s Arabic works.  
 Key words: Khagani, manuscript, arabic, diwan, beyt. 
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MƏHƏMMƏD İBN ABDULLAH İBN MAHMUDUN  
“ƏL-KİFƏYƏTU Fİ-N-NƏHV” ƏSƏRİ HAQQINDA 

 
 

Hicrətin IX əsrində “Tarixçilərin əmiri” (أمیر المؤرخین) ləqəbi ilə tanınmış Əbu Möhsün 
ibn Tuğri Bərdi yazır: “Allah Təala mənə macal versəydi, hicrətin doqquzuncu əsri (miladi 
XV əsr) barədə geniş bir əsər yazardım. Həmin dövr həm Şərq, həm də Qərbdə cərəyan edən 
bir çox ciddi hadisələrlə zəngindir. Məhz həmin dövrdə Qahirə şəhəri ərəb və islam 
dünyasının mərkəzinə, çoxsaylı və əzəmətli məmlük ordusunun qərərgahına çevrilmişdir. Bu 
dövrdə məmlük ordusu Şamı tatarların əsarətindən azad etmiş, islam aləminin ağır bəladan 
qurtarılmasında mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar islam aləminin və Şamın yenidən 
çiçəklənməsinə, Qahirənin görkəmli alimlər və mütəfəkkirlərlə zənginləşməsinə səbəb 
olmuşdur”.  

 
Açar sözlər: sərf, nəhv, lüğət, feil 

 
Giriş 
 
Məmlüklərin hakimiyyət dövründən bəhs edən professor Məhəmməd Həmmadə Mahir 

yazır: “Bu dövr sözün həqiqi mənasında bütün sahələrdə bir oyanış mərhələsidir”. 
Məmlüklər ümumislam mədəniyyətini monqollar tərəfindən tam şəkildə məhv edilməkdən 
xilas etmiş, onların Suriyanı və Misiri dağıtmalarına mane olmuşlar. Belə demək olar ki, 
məhz bu dövrdə ümumislam mədəniyyətinin hamisi rolunda çıxış etmişdir. Bütün bunlar da öz 
növbəsində elm və mədəniyyət adamlarını bir çox sahələri ehtiva edən əsərlər yazmağa sövq 
etmişdir. [2, 15] 

 
Hicrətin IX əsrində Misirdə divan sahiblərindən Şərəfuddin Əl-Ənsarinin, Təlafirinin, 

Əfifuddin Ət-Tilmasinin, onun oğlu, Əl-Şəbb Əl-Zərif ləqəbi ilə tanınmış Şəmsuddinin, Əl-
Busirinin, Əl-Varraqin, İbn Nəbatə Əl-Misrinin, Səfiyyuddin Əl-Hillinin, İbn Əl-Vardinin, 
Aişə Əl-Bauniyyənin, İbn Nəqibin, Əbdülqəni Əl-Nablisinin və s. şairlərin adlarını qeyd 
etmək mümkündür. [3,39] 
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Lüğətçilik hərəkatı nümayəndələrinə gəldikdə, burada لسان العرب lüğətinin müəllifi İbn 
Mənzun Əl-İfriqinin, القاموس المحیط lüğətinin müəllifi Əl-Firuzəbaddinin və تاج العروس əsərinin 
sahibi Murtəza Əl-Zübeydinin fəaliyyətini göstərə bilərik. 

Humanitar elmlər sahəsində indiyə qədər müsəlman alimlərinin və dünya şərqşünasla-
rının ümumi və qiymətli istinad mənbəyi hesab edilən fundamental əsərlər ortaya qoyuldu. 
Həmin əsərlər arasında İbn Əbi Useybiənin عیون االنباء في طبقات األطباء, İbn Xəldunun  وفیات
 və تاریخ الدول İbn Əl-İbərinin ,عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات İmadəddin Əl-Qəzvininin ,األعیان
digərlərinin adlarını qeyd etmək mümkündür. 

Hicrətin doqquzuncu əsri Misir və Şam ölkələrində sözün həqiqi mənasında əzəmətli 
elmi oyanış dövrü kimi xarakterizə olunur. Həmin əsrdə müəyyən rəhbər dairələrdə idarəçilər 
arasında ziddiyyətlər və qarşıdurmalara baxmayaraq, alim və mütəfəkkirlərin həvəsləndiril-
məsi məsələsində xəsisliyə yol verilmir, dövlət xəzinəsindən bu işlərə kifayət qədər vasait sərf 
olunudu. 

Tarixin sözügedən dönəmində (hicrətin VIII-IX əsrlərində) dilçilik elmi xeyli inkişaf 
etmiş və o, Fəxrəddin Əl-Caribardi, İbn Əl-Nəhhas, İbn Hişam Əl-Nəhvi, “Nağara Kar” 
ləqəbi ilə tanınmış Əl-Seyyid Abdullah, İbn Əl-Saiğ, İbn Cəmaə və əsəri haqqında bəhs 
etməyə çalışdığımız Məhəmməd İbn Abdullah İbn Mahmud kimi görkəmli dilçi və 
filoloqların meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunanlar həmin əsrlərdə yaşayıb-yaratmış 
alimlərin sayının dəryada bir qətrə nisbəti kimidir. 

Məhəmməd İbn Abdullahın əsərlərinin əksəriyyətinin tarixin dolanbaclarında itib-bat-
masına baxmayaraq, onun sərf, nəhv və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində bir çox əsərlərin müəllifi 
olması danılmazdır. Alimin dövrümüzə gəlib çatmış ən mühüm əsərlərinə gəldikdə, onları 
aşağıdakı şəkildə göstərə bilərik. 

 Məhəmməd İbn Abdullah bildirir ki, o, bu əsəri yazarkən bilavasitə . الكفایة في النحو (1
Əl-Rza Əl-Astrabadinin, Əl-Caribərdinin, Əs-Seyyid Abdullahın, İbn Əl-Hacibin “Şafiyə”si-
nə yazdıqları şərhləri nəzərdən keçrilmiş və həmin alimlərin mövzuya yanaşmaq metodunu 
əsas götürmüşdir.  

 Müəllif əsərin müqəddiməsində qeyd edir ki, bu əsəri İbn Əl-Hacibin . الھدایة في النحو (2
-kitabının üslubunda qələmə almış və onun yolunu izləməyə çalışmışam. Yuxarıda de الكفایة
yilənlərdən belə çıxır ki, müəllifin الكفایة في النحو əsəri İbn Hicabın الشافیة əsəri, الھدایة في النحو 
əsəri, isə onun الكافیة əsərinə yazılmış şərhlərdir. 

 Əl-Busurinin həzrət peyğəmbərin . الحواشي على قصیدة البردة للبوصیري في مدح الرسول (3
mədhinə həsr etdiyi əlli yeddi beytdən ibarət “Əl-Burdə” qəsidəsinə yazdığı şərh. İki hissədən 
ibarət bu əsərin birinci hissəsi 174, ikinci hissəsi isə 94 səhifədən ibarətdir. 
Məhəmməd İbn Abdullah ibn Mahmudun tədqiqatımızın obyekti olanالكفایة في النحو əsəri bu 
istiqamətləri ehtiva edir:  

1. Əsər ərəb dili morfologiyasının ən mühüm mövzularını ehtiva edir. Müəllif bu 
barədə yazır: [4,85] فھذا مختصر في التصریف 

2. Əsər müəllim və tələbələrin ehtiyaclarını ödəməkdən ötrü yazılmışdır:  
 [5,85] جّمعت فیھ من مسائھ و مبادئھ ما ال بّد من معرفتھ لمحّصلیھ

3. Əsərin sonunda qaydalarının şərhindən sonra ərəb xəttinin qaydaları göstərilir: 
و ألحقت بھ من قواعد الخط جمال وافیة   [6,85] 

4. Əsər bilavasitə İbn Əl-Hacibin الھدایة və الكافیة kitablarının təsiri ilə yazılmışdır 
[7,85]  

Kitab aşağıdakı metod üzrə qələmə alınmışdır: 
Müəllif müqəddimədə Peyğəmbərə (s) salam və salavat göndərdikdən sonra bu 
məsələləri şərh etməyə başlamışdır: 
1. Ərəb dilində sərf mövzusu qaydalarının ənənəvi şəkildə təhlil. 
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2. Müəllif təsrif mövzusunun şərhini bitirdikdən sonra ərəb yazısını hüsnü-xətt 
qaydalarını diqqətə çatdırır. 

3. Müəllif kitabı müqəddimə, üç məqalə və nəticə hissəsi olaraq üç bölgüdə tərtib 
etmişdir. 

Müqəddimə hissəsi gəldikdə, Məhəmməd İbn Abdullah onu iki qismə bölmüş, birinci 
bölümdə təsrifin tərifini və onun məqsədini şərh etmişdir. Ikinci qisimdə isə, sözün quruluşu, 
sərfin ölçüləri, sözün dəyişilmə qaydaları, mücərrəd sülasi, mücərrəd rübai və mücərrəd 
xümasinin yaranma qaydalarını və onlardan əmələ gələn formalar şərh olunur. Kitabın məna 
ilə bağlı olan birinci məqaləsi altı bölməni ehtiva edir.  

Birinci bölmədə mücərrəd sülasi feil və onun mənası bildirilir, ondan yaranan ən çox 
yayılmış feil bablarının mənaları təfsilatı ilə şərh olunur. Burada mücərrəd rübai və ondan 
əmələ gələn feil bablarının formaları və onların mənalarınada aydınlıq gətirilir. 

İkinci bölmədə müzare feildən danışan müəllif َفِعَل ,َفَعَل və َفُعَل formalarından əmələ 
gələn indiki-gələcək zaman feillərinin formasına diqqət yetirir, səhih və mutəll (zərf) feillərin 
yaranma üsullarını bildirir. 

Üçüncü bölümdə feildən əmələ gələn isimlər bəhsinə nəzər salan müəllif onları aşa-
ğıdakı yeddi fəslə ayırır: 

1) Məsdərlər. Mücərrəd sülasi məsdərlərdən bəhs edən müəllif onların formalarının 
çoxluğuna işarə edərək otuz dörd formadanibarət həmin formaların səmai (yadda saxlamaqla) 
öyrənildiyini bildirir. O, daha sonra sülasi mücərrəddən düzələn babların və rübailərin məsdər 
formalarından bəhs edir, onların َفعََّل ,أْفَعَل və َتَفعََّل şəklində qiyasi formalar olduğunu qeyd edir. 
Müəllif bütün bunlardan sonra sülasidən əmələ gələn “mim məsdəri”, “ismu əl-mərrati” və 
“ismu əl-nau” mövzusuna aydınlıq gətirir. 

2) Burada “ismi-fail” və onun sülasi və qeyri-sülasi formalarda əmələgəlmə üsullarına 
aydınlıq gətirir. 

3) Bu fəsildə ismi-məfulun sülasi və qeyri-sülasidən yaranan üsulları şərh edilir. 
4) Dördüncü fəsldə sifət mövzusunu şərh edən müəllif sifətlərin daha çox َفِعَل və َفُعَل 

formalarından əmələ gəlməsini, َفَعَل formasına gəlincə, ondan sifət əmələ gətirmək üçün 
nisbətən az istifadə olunduğunu bildirir. 

5) Müəllif bu fəsildə müqaisə və üstünlük dərəcəsindən bəhs edərək bildirir ki, bu 
dərəcələr, əsasən أْفَعَل forması ilə əmələ gəlir. 

6) Bu fəsildə ismi-məkan və ismi-zaman mövzusu şərh olunur. Bildirilir ki, bunlar 
sülasi mücərrəd və ondan əmələ gələn formalar və rübai mücərrəd və ondan əmələ gələn 
formalarnan düzəlir. Alim bildirir ki, bu iki forma eyni zamanda ismi-məful formasına uyğun 
gəlir. 

7) Bölmənin yeddinci fəsli ismi-alət mövzusuna həsr olunmuşdur. Müəllif bunların 
ən məşhur formalarının aşağıdakı üç şəkildə olduğunu bildirir: ِمْفَعاٌل ,ِمْفَعٌل və ِمْفَعَلٌة. 

  Dördüncü bölmədə salim cəm və sınıq cəm mövzuları təhlil edilir, cəmliyin əlamətləri 
müəyyənləşdirilir. Müəllif sınıq cəm məsələsindən bəhs edərkən sülasi və rübai kəlmələrin 
istər ismi, istərsə də sifət formalarının müzəkkər və müənnəsdə olmaqla cəmlik formalarının 
yaranmasından danışır, onların az və nadir halda işlənən şəkillərini müəyyənləşdirir cəm və 
məchul arasındakı fərqi bildirir. Müəllif bütün bunlardan sonra xümasinin təsğir formasında 
olduğu kimi, onun sınıq cəm formasının işlənməsinin bəyənilmədiyni vurğulayaraq cəmin 
cəmi mövzusuna keçir.  

Məhəmməd İbn Abdullah həmin ardıcıllıqla beşinci bölmədə təsğir mövzusuna keçə-
rək bu məsələlərə diqqət yetirir: təsğirin tərifi, formaları: ُفَعیِعیٌل ,ُفْعْیِعٌل ,ُفَعْیٌل yaranma üsulları, 
xümasidən əmələ gələn təsğir, iki köklü sözlərin təsğiri, sonunda “tə” müənnəslik əlaməti 
iştirak etməyən sülasi və rübai müənnəslərdən əmələ gələn təsğir, əlif məqsurə və əlif 
məmdudə ilə bitən sözlərin təsğiri, cəmin təsğiri, tərkibində iki zaid hərfin olduğu sözlərin 
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təsğiri, müstəsnalıq təşkil edilən təsğir formaları, məbni kəlmələrin təsğir qaydaları, təsğir 
olunmayan sözlər. 

Müəllif altıncı bölmədə mənsub mövzudan bəhs edərək bu məsələlərə aydınlıq gətirir: 
o, mənsubun tərifini bildirdikdən sonra onun qiyasi və müstəsna hal olmaqla iki yerə 
bölündüyünü bildirir. Dilçi bu bölgüdən sonra qiyasinin növlərindən bəhs edərək onların on 
yerə bölündüyünü qeyd edir: 

1) Müənnəslik bildirən “tə” nin həzfi, təsniyə və cəmdə olan “nun” məsələsi  
2) Sınıq cəmdə olan sözün tək vəziyyətinə gətrildikdən sonra ondan nisbət əldə etmək 

(məs: مسجدي-مساجد) 
3) Sonuncu hərfdən əvvəlki kəsrə və ya dəmmə olarsa, onun fəthəyə çevrilməsi 
َلٌةَفِعی ,ُفَعیََّلٌة (4  və َفُعوَلٌة formalarında “yə” və “vav” ın həzf olunması 
5) Sonuncu hərfdən əvvəl təşdidli “yə” nin həzf olunaraq sükunlu “yə” yə çevrilməsi 

(məs:ُحَمْیِريٌّ=ُحَمیٌِّر ,ُأَسْیِدٌي= ُأَسیٌِّد). 
6) Sözün sonunda müənnəslik həmzəsinin əlifdən sonra “vav” a çevrilməsi (məs: صحراوي). 
7) Sonda bir neçə “yə” hərfinin bir yerdə gəlməsinə yol verməmək üçün sözün sonundakı 

“yə” hərfinin (االلف بصورة الیاء) həzf edilməsi (məs: رحوي-رحًى). 
8) Sonda gələn kəsrəli “yə” hərfinin həzf edilməsi (məs: عموي-عٍمى) 

 9) İkihərfli sözlərdə üçüncü hərfin həzfdən sonra yenidən bərpa olunması (məs: اخوي-اخ). 
10) İzafət olmayan tərkiblərdə ikinci hissənin həzf olunması 
 (məs: َتَأّبِطيٌّ-ِتَأبََّط َشًرا :َبْعِلي-بعلبك).  

Müəllif bütün bunlardan sonra müstəsna hallarda istifadə olunan nəsb formalarından, o 
cümlədən “yə” sonluğunun işlənmədiyi formalardan bəhs edir (məs: َداِرٌع-َفاِعٌل :َثوَّاٌب-َفعَّاٌل) və s.  
 

Nəticə 
 
Məqalədə XV əsrin məhşur Misir dilçilərindən biri Məhəmməd ibn Abdullah ibn Mah-

mudun “Əl-Kifəyətu fi n-Nəhv” əsərinin təhlilinə cəhd göstərilir. Bildirilir ki, Misirin islam 
vilayətləri arasında öz nüfuzunu bərpa etdiyi belə bir dönəmdə dilçiliyin müxtəlif bölmələrini 
ehtiva edən əsərlər arasında adıçəkilmiş müəllifin bu kitabı özünəməxsus yer tutur. O, 
sələflərinin yolu ilə gedərək və ərəb qrammatikasını ənənəvi şəkildə araşdıraraq sözlərin üç 
bölgü əsasında təhlilini verdikdən sonra feil bablarının yaranma üsullarını geniş şəkildə şərh 
etmişdir. 
 

Ədəbiyyat siyahısı: 
 

  ١٩٦٧مجلة العربي،القاھرة،  .1
  ١٩٨٠لوثائق السیاسیة و االداریة للعصر المملوكي، محمد حمادة ماھر ا  .2
  ٢٠٠٤القاھرة، . العصر المملوكي -عمر موسى باشا، تاریخ االدب العربي .3
،٢٠٠١محمد بن عبداهللا بن محمود، الكفایة في النحو، بیروت، قسم التحقیق .4   

 .5 قسم التحقیق ،٢٠٠١محمد بن عبداهللا بن محمود، الكفایة في النحو، بیروت، 
  .6 قسم التحقیق ،٢٠٠١محمد بن عبداهللا بن محمود، الكفایة في النحو، بیروت، 
 .7قسم التحقي ،٢٠٠١محمد بن عبداهللا بن محمود، الكفایة في النحو، بیروت، 

  
 

Айтен Ализаде 
О произведении Мухаммеда Ибн Абдуллах  
Ибн Махмуда «Аль-кифаяту фин-Нахв» 
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тов Египта XV века Мухаммеда Ибн Абдуллах Ибн Махмуда «Аль-кифаяту фин-
нахв». 



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

180 
 

В эпоху, когда Египет восстановил своё влияние среди исламских провинций, данная 
книга упомянутого автора заняла особое место среди произведений, охватывающих 
различные отрасли языкознания. Книга, следуя традициям предшественников и, тради-
ционно исследуя арабскую грамматику, рассматривает слова на основе трёх разделов, а 
затем подробно описывает пути возникновения пород глагола. 
 Ключевые слова: морфология, грамматика, словарь, глагол 
 
 Ayten Alizade 

About the work Muhammed ibn Abdullah ibn Mahmud “Kifayatu fin-Nahv” 
The article attempts to analyze the work of “al-Kifayatu fi n-Nahv” of one of the most 

prominent Egyptian linguists of the 15th century, Muhammad ibn Abdullah ibn Mahmud. It is 
reported that this book has a special place among the works of various parts of linguistics in 
such a period during which Egypt restored its reputation among the Islamic provinces. He, 
like his predecessors, exploring Arabic grammar in the traditional way, widely commented on 
the methods of the formation of verb forms, after giving an analysis of words based on three 
divisions. 
 Keywords: morphology, grammar, dictionary, verb 
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SADƏ CÜMLƏDƏ PREDİKATİVLİK  
ANLAYIŞININ ƏNƏNƏVİ ŞƏRHİ 

 
 
Məqalə sintaksisin aktual problemlərindən birinə həsr olunur. Burada Azərbaycan və 

rus dillərində predikativliyin müqayisəli təhlili aparılır. Predikativlik anlayışının linqvistik 
təsviri verilir ki, bu da problemlə bağlı bəzi mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirməyə imkan 
yaradır. Məqalədə sadə cümlədə predikativlik məsələsi tədqiq olunur. Predikativliyin ifadə 
vasitələri öyrənilir, Azərbaycan və rus dillərinin materialları əsasında müqayisə aparılır, 
onların oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən edilir.  

 
Açar sözlər: predikativlik, sintaktik, cümlə, xəbərlik, kateqoriya 
 
Giriş 
 
Predikativlik dilçilikdə cümlənin müəyyənləşdirilməsinin əsas meyarlarından biri kimi 

qəbul edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dilçilər arasında predikativliyin əsas əlamətləri-
nin nədən ibarət olması barədə fikir eyniliyi yoxdur. Müxtəlif, bəzən yaxın, bəzən uzaq 
mülahizələr mövcuddur.  

 
Q.A.Zolotova həmmüəllifləri N.K.Onitenko və M.K.Siderova ilə birlikdə özünün “Rus 

dilinin kommunikativ qrammatikası”nda yazır: “Predikativlik – modallıq, zaman və şəxs dil 
kateqoriyalarında ifadə olunan subyekt – onun daşıyıcısı ilə predikativlik əlamətinin 
birləşdirilməsi, cümlənin gerçəkliyə aidliyidir” [1, 104]. Е.Beliçkova-Krjijkovanın belə bir 
mülahizəsini də yada salmaq olar ki, predikativlik, əsas etibarilə, danışanın gerçəklik ilə 
əlaqəsi nöqteyi-nəzərindən, reallıq, həm də zaman planında cümlənin məzmunu və ya onun 
həyata keçmə potensialından ibarətdir. Predikativlik feilin və onun morfoloji kateqoriyası 
vasitəsilə düzəlir” [2, 52]. Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov bu müddəanın türk dilləri 
üçün də keçərli olduğunu söyləyirlər: “Bu kateqoriyalar dildə danışanın həqiqətə münasibətini 
bildirir və predikativliyin yaranmasında birinci dərəcəli rol oynayır. Bu əlamətlərdən məhrum 
olan nitq vahidi ya ayrı-ayrı leksik vahidlərdən – sözlərdən, ya da söz birləşmələrindən ibarət 
olaraq qalacaqdır” [3, 77-78]. Akademik K.Abdullayev yazır: “Cümlənin bilavasitə 
səciyyəsinə dönən predikativlik, yəni modallıq, zaman və şəxs ideyaları vasitəsilə reallaşan bu 
hadisə eyni zamanda sırf formal səviyyədə feili və ya ismi formanın mübtəda ilə onlar üçün 
ümumi subyekt ideyasının təmsilçisi olan şəxs əlamətində birləşməsindən yaranır” [4, 9].  

XX əsrin ortalarında cümlənin təşkilində predikativlik kateqoriyası əsas yer tutur. 
V.Vinoqradovun predikativlik nəzəriyyəsinin yaranmasından yarım əsrdən artıq vaxt 
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keçmişdir. Lakin bu nəzəriyyənin mübahisəli məsələləri indiyə qədər həll edilməmişdir. 
Predikativlik termininin ənənəvi anlayışına nəzər salaq. Bu nədən ibarətdir? Nəzərə alsaq ki, 
V.V.Vinoqradov predikativlik haqqındakı anlayışını 50-ci illərin əvvəllərində formalaşdır-
mışdır, bu vaxtdan bir qədər əvvəl akademik L.V.Şerbanın özünün sonuncu məruzəsində 
dediyi ilə V.V.Vinoqradovun predikativlik haqqındakı fikrini psixoloji, həm də məzmun cə-
hətdən əlaqələndirmək mümkün deyildi. İntonasiyadan, nəqli, sual, nida, hiss-həyəcan çaları-
nın olub-olmamasından asılı olmayaraq cümlənin əsasını nə təşkil edir? – sualı V.V.Vinoq-
radovu maraqlandıran məsələlərdən biri idi. Bu L.V.Şerbanın dediyi kimi, o, sadəcə ya 
gerçəkliyi ifadə edir, ya da Kitab masanın üstündədir – Книга лежит на столе; Volqa Xəzər 
dənizinə axır – Волга впадает в Каспийское море və s. kimi hansısa faktı qeyd edir. Məhz 
predikativlik V.V.Vinoqradova görə, cümlənin əsası oldu.  

Əlbəttə, predikativlik termini V.V.Vinoqradov tərəfindən icad olunmayıb. Çox qədim 
bir ənənə mövcuddur. Predikat sözü hələ antik qrammatikadan məlumdur. Aydındır ki, bu 
latın sözüdür, latın disero danışmaq feilinə aiddir. Məsələn: diktə etmək – диктовать, imla – 
диктант, diktofon – диктофон və s. Əslində ənənəvi olaraq predikat subyekt haqqında han-
sısa məlumat kimi başa düşülürdü. Antik dövrdən deyil, erkən orta əsrlərdən məntiqi düşüncə-
nin əsas komponentlərinin strukturu kimi subyekt və predikat haqqında təlim mövcuddur. 
Aristoteldə isə predikabiliy [5, 91] anlayışına rast gəlinir. Bu gün biz onu təxminən pre-
dikatların semantik növləri adlandırırıq. Belə ki, bu terminin tarixi çox uzun və mürəkkəbdir. 
V.V.Vinoqradova yaxın, onun predikativlik haqqında təliminin birbaşa xələflərindən biri, 
əllbəttə ki, A.A.Potebnyadır. O, təkidlə qeyd edirdi ki, feilin təsriflənən forması cümlənin 
əmələ gəlməsini, məhz funksiyalarının müxtəlifliyinin təmin edilməsini və ünsiyyət vasitəsi 
rolunu oynamasını təmin edir.  

Daha sonra, əlbəttə ki, xəbərlik terminini işlədən A.M.Peşkovskinin, daha sonra alman 
və ya çex linqvisti Yon Risin adını çəkmək lazımdır. O, 1929-cu ildə Praqada alman dilində 
“Was ist ein satz?”, yəni "Cümlə nədir? adlı kitab çap etdirdi. Vinoqradov bu kitaba istinad 
etmişdi. Riss burada nə deyirdi? O, həmin an mövcud olan cümlə haqqında olan bütün 
tərifləri topladı. Onların sayı iki yüzdən çox idi. Riss onları təhlil edərək belə bir nəticəyə 
gəldi ki, cümləyə aid əlamət elə bir faktdır ki, burada maddi, əyani və ya nominativ şifahi 
ifadə olunan məzmun gerçəklik ilə uyğunluq təşkil edir [2, 69-70]. Predikativlik haqqında 
tərifi biliriksə, görürük ki, buradan V.V.Vinoqradovun izahına bir addım var.  

Predikativlik barədə isveçrəli alim Şarl Balli də fikir söyləmişdir. Onun dikton və mo-
dus, modallıq, həmçinin obyektiv modallıq adlanan təlimi, cümlənin eyni əşyavi məzmunu, 
gerçəklik ilə bu və ya digər üsulda uyğunluğudur. Sələflərinin araşdırmalarını təhlil edən 
V.V.Vinoqradov öz tərifini belə formalaşdırır ki, predikativlik məzmunu ilə cümlənin 
məzmununu gerçəklik ilə əlaqələndirən qrammatik kateqoriyadır. Məhz bu Vinoqradova 
qədər heç kim tərəfindən edilməmişdir. V.V.Vinoqradov göstərmişdir ki, predikativlik müasir 
dildə desək, yüksək, super kateqoriyadır, çünki o, üç əsas sintaktik kateqoriyaya: zaman 
sintaktik kateqoriyasına, şəxs sintaktik kateqoriyasına və modallıq sintaktik kateqoriyasıına 
əsaslanır. Biz bilirik ki, bu kateqoriyaların hər biri morfoloji deyil, məhz sintaktikdir, ona 
görə ki, bu kateqoriyaların tərkibinə uyğun gələn morfoloji kateqoriya daxil olur. Lakin 
onların adı tükənmir. Zaman sintaktik kateqoriyası zaman feili kateqoriyadan genişdir, ona 
görə ki, sintaktik zamanın ifadə vasitələrinə nəinki feilin zaman formaları, həm də leksik ifadə 
vasitələri, daha çox zərflər aiddir. Belə ki, leksik vasitələr həmişə qrammatik vasitələrdən 
daha güclüdür. Dünən küçə ilə gedirəm və görürəm – Иду вчера по улице и вижу onda dü-
nən – вчера zərfinin mənası birmənalı göstərir ki, indiki zaman formasında işlənib verilən 
bütün məlumat indiki zamanın planına baxmayaraq keçmiş plana aiddir. Sintaktik şəxsin 
ifadəsində nəinki feilin şəxs formaları, həm də şəxs əvəzlikləri və isimlər də iştirak edir. 
Təsadüfi deyil ki, mübtəda isimlə ifadə ediləndə feil onunla üçüncü şəxsdə uzlaşır. Deyə 
bilərik, Kitab masanın üstündədir – Книга лежит на столе. Kitab masanın üstündəyəm – 
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Книга лежу на столе və ya Kitab masanın üstündəsən – Книга лежишь на столе deyilə 
bilməz. Feil onunla üçüncü şəxsdə uzlaşır.  

Morfoloji söz sinfi kimi isimdə də şəxs kateqoriyası yoxdur. Sintaktik strukturun 
komponenti kimi isim sintaktik struktura aid olur və artıq morfoloji deyil, sintaktik (üçüncü) 
şəxsi bildirir. Modallıqdan danışarkən təsdiq edə bilərik ki, sintaktik modallıq feilin xəbər, 
lazım, əmr formalarına əsaslanır, amma o, feili kateqoriyadan genişdir, çünki sintaktik 
modallığın ifadə vasitələri əlavə modal sözlərdir. Çıxış edən bizim müəllimdir – Высту-
пающий наш преподаватель, bura hansısa əlavə komponent daxil etsək, məsələn, deyəsən 
və ya məncə, nəticədə əslində çıxış edənin bizim müəllim olub-olmadığı məlum deyil. 
Məzmunun reallıq ilə əlaqələnməsində deyəsən mühüm rol oynayır. V.V.Vinoqradovun 
predikativlik haqqındakı şərhi çox qısa olaraq bundan ibarətdir. Vacib məqamları qeyd 
etməsək, onun xarakteristikası tam olmaz. Vinoqradov qeyd edir ki, predikativlik istisnasız 
bütün cümlələrə məxsus olan qrammatik kateqoriyadır. Bu o deməkdir ki, predikativlik 
söyləmlərdə də müəyyən edilir. Dil strukturu kimi cümlələrdən və bu strukturun reallaşması 
kimi söyləmlərdən ibarət olan bölgü Vinoqradov öz əsərini yazan zaman, ümumiyyətlə, 
aktual deyildi. Ona görə də adəti üzrə bütövlükdə söyləmlər cümlə adlanırdı. Yeri gəlmişkən, 
1979-cu ildə Praqada çex alimlərinin “Rus dili qrammatikası” nəşr olundu. Sintaktik tomun 
redaktoru olan H.Beliçeva-Krjijkova girişdə yazır ki, bir tərəfdən, məhz indi bu bölgünü 
semantikləşdirdiyimiz kimi cümləni və digər tərəfdən, söyləmi ayırmaq lazımdır. Daha sonra 
hər ikisini nəzərdə tutaraq geniş mənada cümlə terminindən istifadə edəcəyik, ona görə ki, 
ona daha çox alışmışıq” [2, 52]. Cümlənin dil ünsürü, dilin quruluş vahidi kimi bölümü və 
onun nitqini həyata keçirən söyləmlər məhz çex-praqa linqvistik dərnəyindən, 1920-ci illərin 
sonu-1930-cu illərin əvvəllərinin funksionalizmindən gəlir. Beləliklə, V.V.Vinoqradov 
əsaslandırır ki, predikativlik istənilən cümləyə, istənilən, dediyimiz kimi söyləmə, yəni 
hansısa iki və ya bir sözlə deyilən bəli indi – ну да, сейчас və ya yox bir – ну вот ещё və ya 
a ha – а ха və s. aiddir. Bunları modal, modal-situativ söyləmlər adlandırmaq olar. Belə 
söyləmlərin sayı çoxdur. V.V.Vinoqradov əsaslandırır ki, belə söyləmlərdə də predikativlik 
kateqoriyası mövcuddur. Düzdür, söyləmlərdə predikativlik kateqoriyası necə ifadə olunur 
sualına gəlib çatarkən V.V.Vinoqradov gözlənilmədən çox qısa danışır. Bu suala o, altı, yeddi 
sətirdən ibarət balaca bir abzas həsr edir. Orada deyilir ki, predikativliyin ifadə vasitələri 
müxtəlifdir. Bu xüsusi morfoloji, intonasiyalı-sintaktik vasitələr ola bilər, lakin nümunə 
gətirmir, sadəcə vasitələr müxtəlif olur təsdiqi ilə kifayətlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Vinoqradovun nəzəriyyəsi nəinki canlı marağa, həm də canlı müzakirəyə səbəb oldu. Onun 
gedişatında bəzən tənqidi, bəzən də ciddi qeydlər söylənildi. Xüsusilə Leninqrad universite-
tində işləyən M.M.Steblin-Kamenskinin 1956-cı ildə yazdığı “Predikativlik haqqında” adlı 
məqaləsi çox geniş tanınır [6, 35-43]. M.M.Steblin-Kamenski V.V.Vinoqradovun nəzəriyyə-
sinə aşağıdakı iddiaları irəli sürür. Birinci, əgər predikativlik cümlənin məzmununu gerçəklik 
ilə əlaqələndirirsə, onda predikativlik tərkibinə daxil olan modallıqdan nə ilə ayrılır. İkinci, 
əgər predikativlik feili xəbərlə sıx bağlıdırsa, onda Vinoqradovun təklif etdiyi anlayış, ikiqat 
termindir. Məsələn, A.M.Peşkovski bu termindən istifadə etmişdir. Predikativlik xəbərlik-
dirsə, əlavə bir terminə ehtiyac qalmır. Üçüncü, V.V.Vinoqradov predikativlik odur ki, 
cümləni cümlə ilə düzəldirik fikrini dəfələrlə istifadə edir. M.M.Steblin-Kamenski istehza ilə 
deyir ki, onlar qətiyyən informativ deyil. Bu qeydlər hansısa əsaslı sübutlarla qeyd olunub? 
Vinoqradov bu qeydə cavab verməyib. Bir nömrəli linqvistin mövqeyini qoruyanlar onsuz da 
çox idi. Onun nüfuzu böyükdür. Görünür ki, İ.V.Stalin dövründə cəmiyyətdə fəaliyyətsizlik 
hələ çox güclü idi. Belə bir dövrdə M.M.Steblin-Kamenski kimi cürətli çox az idi. Məsələn, 
İ.İ.Roskopov, O.A.Krılova kəskin irad bildirir, tənqidi mülahizələr söyləyirdilər. Predikativlik 
haqqında diskusiyalar zəifləməmişdən xeyli əvvəl, yəni 1961-ci ildə T.P.Lomtyev yazır: 
”Əgər predikativlik varsa, onda qarşımızda cümlə var. Əgər qarşımızda cümlə varsa, onda 
orada predikativlik var. Cümlə varsa, predikativlik var, cümlə yoxdursa, predikativlik də 
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yoxdur və əksinə” [7, 30]. V.V.Vinoqradovun ardıcıllarının tədqiqatlarında elə bir situasiya 
yaranmışdı ki, görünür, onun özü bunu nəzərə almamışdı. Bu situasiya ondan ibarət idi ki, 
predikativlik cümlədə daha aydın feilin təsriflənən forması ilə əlaqələnir. Yaxşı olardı 
tələbələrə izah edək ki, predikativlik nədir və lövhədə yazaq, məsələn: oğlan – мальчик; 
budur, bax – вот; qaçmaq – бегать; çöl – дворовый; kirşə – саласки; Juçka – Жучка; 
qoyub – посадив və s. Soruşaq ki, sizin qarşınızda bir-biri ilə əlaqəsi olmayan bir sıra söz var. 
Hansı mənanı burdan əldə etmək olar? Cavab verirlər – Bəli, bacararıq. Bəs deyə bilərsiniz 
ki, məhz nə baş verir və ya baş vermişdir və ya nə baş verəcək və ya nə baş verə bilərdi? – 
Bacarmarıq. Bəs onun birmənalı olması üçün nə etmək lazımdır? Yalnız təsriflənən forma. 
Cümlədə təsriflənən forma meydana çıxan kimi o öz dövrəsini yaradaraq gerçəklik ilə 
birmənalı əlaqə yaradır və biz bitmiş məlumat əldə edirik. A.S.Puşkin yazır: Вот бегал бы 
дворовый мальчик в саласке Жучку посадив – Bax, küçə oğlanı Juçkanı kirşəyə oturdub 
qaçardı və ya nə qaçardı o zaman real həyatda yeri olmayan, yalnız təsəvvür edilən və ya 
arzu olunan olardı. Predikativliyi feilin təsriflənən forması ilə daha aydın Y.Beliçeva-
Krjijkova əlaqələndirir. O, birbaşa yazır ki, predikativlik feilin təsriflənən forması olan hər 
yerdə mövcuddur [2, 67]. Digər təriflər, Q.A.Zolotova, V.A.Beloşapkova, N.Y.Şvedova, 
A.L.Levitski, sintaksisin nəzəri əsaslarında bu dəqiq ifadə olunmur. 

Bu, Vinoqradovda olduğu kimi, modallıq, zaman və şəxs dil kateqoriyalarında ifadə 
olunan eyni forma və cümlənin gerçəkliyə aidliyidir. Modallıq, zaman və şəxs dil 
kateqoriyaları haradan alınır? Dildə hər üç mənanı ifadə edə bilən tək bir vasitə – feilin 
təsriflənən forması mövcuddur. Q.A.Zolotovanın tərifində predikativliyin təsriflənən forma 
ilə sıx bağlılığı birbaşa təsdiq olunmur. Fikrin implikasiya edilməsi ilə Q.A.Zolotovanın özü 
də razılaşmır. Burda belə bir sual meydana çıxır. Təsriflənən formaya malik olmayan 
söyləmlərlə nə etmək olar? Bu söyləmlərin özündə təsriflənən forma yoxdur, lakin kontekstdə 
mövcuddur. Məsələn: Xlestakovun replikasına nəzər salsaq görərik ki, ikinci pərdənin 
əvvəlində şəhər rəisi gəlir və Xlestakovu yeni mənzilə dəvət edir. O çox qorxur, elə bilir, yeni 
mənzil həbsxanadır. O, qışqıraraq “Yeni mənzilə?” “Yox bir” – «Вот ещё». «Вот ещё» 
ifadəsinin semantikası nədən ibarətdir? Belə bir nəticəyə gəlirik ki, «вот ещё» ifadəsinin 
semantikləşməsinin üç qəbul oluna bilən yolu var, yəni bax, bu da yeni xəbərdir, mənə xoş 
gəlməyən, yəni bu pis xəbərdir. Onu indikativdə, sintaktik, qeyri-reallığa uyğun olaraq 
müxtəlif variantlarda izah etmək olar. Bu arzu olunmayan, feilin lazım forması və s. də ola 
bilər. O, indikativdə indiki zamanda deyil, keçmişdə də izah oluna bilər. Bu izahların biri 
digərindən üstün və inandırıcı deyil, belə ki, modallıq, zaman və şəxs dil kateqoriyalarını 
ifadə edən forma feilin təsriflənən formasının olmasını göstərir. Bu N.Y.Şvedovada daha 
aydın əks olunur. “Predikativlik formal sintaktik vasitələri olan tam kompleksli kateqoriyadır 
ki, məlumatı gerçəkliyin bu və ya digər zamanı ilə əlaqələndirir [8, 85-86]. Burada da 
təsriflənən formanın birbaşa təsdiqi yoxdur. Lakin formal sintaktik vasitələrin ifadəsi var. 
Əlbəttə, bu təsriflənən formadan çox genişdir. Lakin təsriflənən formasız da çox pisdir. 
A.Beloşapkova yazır: “V.V.Vinoqradov cümlənin qrammatik əsasını məhz qrammatik məna, 
ona əsaslanan və onu əks etdirən nitq aktının kompleks əlaqəsində görmüşdür. O, formal 
ifadəsi olan qrammatik mənanı kompleks şəkildə həmişə predikativlik adlandırır” [9, 151]. Bu 
isə həmişə formal ifadəsi olan qrammatik mənadır. «Bот ещё» replikasında predikativliyin 
formal ifadəsi haradadır? Deyiləndən hansı nəticə çıxır? Belə çıxır ki, modal-situativ ifadələr 
yox bir – вот ещё və ya axı necə – ну как же; necə, necə, necə – как же, как же bir növ 
vətəndaşlığı olmayan şəxslər kimidir. V.V.Vinoqradov deyir ki, onlar da eynilə digərləri kimi 
predikativlidir. İndi belə alınır ki, xeyir. Eyni zamanda modal-situativ söyləmlər mübtəda, 
xəbər ilə tam predikativ struktura əsaslanır ki, həm bu, həm də digərləri kommunikativ 
funksiyanı çox yaxşı yerinə yetirir. Əsası odur ki, şəhər rəisinin ehtiyacı yoxdur, kimsə onun 
yanında dursun və Xlestakovun «вот ещё» ifadəsini rus dilinə tərcümə etsin. Şəhər rəisi onun 
mənasını çox yaxşı başa düşür. Onu tərcümə etmək lazım deyil. Deməli, predikativlik 
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haqqında nəzəriyyəni, V.V.Vinoqradova görə izah etsək, boşluq meydana çıxır. Bu boşluqdan 
azad olmaq üçün, birinci, predikativliyin predikasiya ilə əlaqəsinə baxmaq lazımdır, təəssüf 
olsun ki, bu barədə çox az yazılıb və deyilib. İkinci, söyləmlərin ən əsas əlaməti olan 
kommunikativlik ilə predikativliyin əlaqəsinə nəzər salmaq lazımdır.  

Türkologiyada, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində predikativlikdən cümlənin əsasını 
təşkil edən bir amil kimi çox az bəhs olunmuşdur. V.V.Vinoqradov tərəfindən predikativliyə 
verilmiş tərif son zamanlar həmin məsələdən bəhs edən bir çox Azərbaycan dilçiləri və 
türkoloqlar tərəfindən eyni ilə qəbul edilmişdir. Elə bir cümlə yoxdur ki, orada müəyyənləşən 
və müəyyənləşdirən komponentlər olmasın. Bütün cümlələrdə fikir predmetin xarakteristikası 
olur, lakin o, (fikir predmeti) bəzən sözlə ifadə olunmur və cümlənin semantikasından başa 
düşülür, yaxud mətnin müəyyən bir nöqtəsində verilmiş olur. Predikativliyin əsas daşıyıcısı 
xəbərdir. Ona görə də çox zaman predikativliklə xəbərlik qarışdırılır [10, 77-78]. Bəzən 
predikativliyin, xəbərliyin yalnız feillə təşkil edildiyini qəbul etmişlər. Belə ki, cümlədə feili 
“canlı” hesab etmiş və onun cümlədə təşkiledici rolunu böyütmüşlər. Cümlədəki başqa sözləri 
isə “ölü” söz kimi nəzərə almışlar. Halbuki dilçilikdəki bu meyl düzgün olmamışdır. Düzgün 
olmayan bu meylin tərəfdarları psixoloji cərəyana mənsub olan Vilhelm fon Humbolt, 
Şteyntal Maks Müller və s. alimlər olmuşdur. Onlar feilin rolunu həddindən artıq şişirtmişlər. 
Məsələn, Vilhelm fon Humbolt feili cümlənin “ürəyi” (“canı”) adlandırmışdır [3, 11]. Belə 
hesab etmişlər ki, harada feil varsa, orada xəbərlik var. Bununla da onlar feillə cümlə üzvü 
olan xəbəri eyniləşdirmişlər. Bu isə başqa nitq hissələrinin cümlə üzvü kimi xəbər vəzifəsində 
çıxış etməsini kölgə altına salmışdır. Halbuki başqa nitq hissələri səxs şəkilçisi qəbul etməklə 
xəbər vəzifəsində olur. Məsələn: Qaranlıqda işıqdır – o işığa yol açaq. Məsləki varlığından 
böyükdür, min qat böyük. Böyüklük heykəlidir Dədə Heydər Atatürk! (Xəlil Rza Ulutürk). 
Predikativliyin qrammatik ifadə vasitələri var: feilin forma və zaman şəkilçiləri, şəxs 
şəkilçiləri, ədatlar, intonasiya və s. Azərbaycan dilçilərindən Y.M.Seyidov cümlə nəzəriyyəsi 
ilə əlaqədar bəzi məsələlərdən, o cümlədən predikativlikdən bəhs etmişdir. Predikativlik, 
sözlərin müəyyən qaydada müəyyən qrammatik üsullarla əlaqələnməsindən meydana gəlir, 
burada modallıq, zaman və şəxs kateqoriyaları əsas rol oynayır [11, 34]. 

Bizim fikrimizcə, cümlənin əlamətləri sırasında predikativlik mühüm yer tutur. 
Mübtəda-xəbər əlaqəsi cümlə strukturunun təşkiledici mərkəzidir. Cümlənin yaranması üçün 
sözləri, söz birləşmələrini bir-biri ilə elə bağlamaq, elə əlaqələndirmək lazımdır ki, istənilən 
fikir ifadə edilsin. Bunun üçün hal şəkilçilərini, qoşmaları, bağlayıcıları, ədatları, modal 
sözləri və bütün digər qrammatik vasitələri düzgün nəzərə almaq və düzgün səfərbər etmək 
lazımdır. Bu cəhətdən xəbərin üzərinə mühüm vəzifə düşür. Xəbər zaman, şəxs, modallıq 
əlamətlərinin köməyi ilə predikativliyin yaranmasına, sözün, söz birləşməsinin cümlə 
şəklində formalaşmasına səbəb olur.  

 
Nəticə 
 
Yuxarıda deyilənlərdən görürük ki, tədqiqatçılar tarixən cümlədə hər bir sözdə 

predikativlik olduğunu bildirmişlər. Tədricən son məqam müstəsna olmaqla, əvvəlki sözlər 
zəif predikativ xarakter almış və nəhayət, predikativlik cümlənin xəbərində möhkəmlənməklə 
monopredikativ cümlələr yaranmışdır. Predikativliyin əsas daşıyıcısı xəbərdir. Onun ifadə 
vasitələri isə feilin forma, zaman, şəxs şəkilçiləri, ədatlar, intonasiya və başqalarıdır. 
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Гюльтекин Алиева 
Традиционная трактовка понятия предикативности в простом предложении 
Статья посвящается одной из актуальных проблем синтаксиса. Здесь проводится 

сравнительный анализ предикативности в азербайджанском и русском языках. Даётся 
лингвистическое описание понятия предикативности. Это позволяет внести некоторую 
ясность в спорные вопросы по этой проблематике. В статье исследуется вопрос преди-
кативности в простых предложениях. Изучаются средства выражения предикативности, 
проводится сравнение на основе материалов азербайджанского и русского языков, а 
также определяются их схожие и отличительные черты.  

Ключевые слова: предикативность, синтактический, предложение, сказуе-
мость, категория 

 
 

Gultakin Aliyeva 
Traditional interpretation of the concept of predicativity in the simple sentense 
The article is devoted to one of the actual problems of syntax. Comparative analysis of 

predicativity in the Azerbaijani and Russian languages is carried out in this paper. Linguistic 
description of predicativity in this thesis has given. İn this article allows to bring some clarity 
to the controversial issues. This problem is investigated on the basis of different types of 
simple sentences. The means of expressing predicativity are studied, predicatives are com-
pared on the basis of materials of the Azerbaijani and Russian languages, and their similar and 
different features are determined. 
Key words: predicativity, syntactic, sentence, predicate, category  
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MÜRƏKKƏB SÖZLƏRDƏ VURĞU MƏSƏLƏSİNƏ DAİR 

 
 

Bir çox dillərin fonetik sistemində başqa hadisələr kimi, vurğu məsələsi də özünəməxsus 
yer tutur. Həm vurğu və həm də fonetik hadisələr məsələsi mürəkkəb sözlərin yaranmasında 
daha qabarıq şəkildə müşahidə edilən məsələlərdəndir. Bu məsələlərin işlənilməsi və izahı 
mürəkkəb sözlərin bəzi səciyyəvi cəhətlərinin aydınlanmasına da kömək edə bilər. Elə bu 
səbəbə görə də mürəkkəb sözlərin yaranmasında xüsusi yer tutan bu cəhəti nəzərdən 
keçirməyi lazım bilirik. 

 
Açar sözlər: sami dillər, ərəb dili, mürəkkəb sözlər, fonetika, vurğu 

 
Giriş 

 
Mürəkkəb sözlərin morfoloji xüsusiyyətlərindən danışdıqda, onların kəmiyyət kateqori-

yalarının hansı yolla və necə əmələ gəldiyini, bu sözlərin nisbi sifətlərində olan xüsusi cə-
hətləri və eləcə də hal kateqoriyasının hansı vasitələrlə yarandığını açıb göstərmək lazımdır. 

Ümumiyyətlə, hər hansı bir dildə vurğu məsələsindən danışarkən, ilk növbədə onun 
sadə sözlərdə tutduğu yerdən başlamaq lazımdır.  

 
Müxtəlif dillərdə vurğunun tutduğu yer də fərqlidir. Hər bir dildə eyni sözün ayrıca 

tələffüzü ilə onun cümlə daxilindəki tələffüzündən aşlı olaraq, vurğunun da yeri dəyişə bilər. 
Belə dəyişməni biz eyni söz haqqında dialekt və ədəbi dil arasında da görə bilərik. Məsələn, 
rus dilində heca vurğusunun vəziyyəti və yaxud yeri sabit deyildir. Belə ki, bir sözdə vurğu 
birinci hecaya düşürsə, digər bir sözdə isə ikinci hecaya düşür məs: молодость və короткии 
[5, 87]. Beləliklə də görürük ki, rus dilində heca vurğusu nəinki sərbəst, həm də mütəhərrik-
dir. Lakin elə dillər də vardır ki, orada heca vurğusu həmişə sabit bir vəziyyət və mövqeyə 
malikdir. Belə dillərə fransız və polyak dillərini misal göstərmək olar. Birincidə vurğu həmişə 
sonuncu və ikincidə isə həmişə axırdan ikinci hecada olur. İngilis dilində isə vurğu səslərin 
kəmiyyət və keyfiyyətləri ilə əlaqədardır [4, 111]. Bu da belə bir nəticəyə gətirib çıxarır ki, 
orada heca vurğusu sərbəst olub, birinci, ikinci və üçüncü hecada ola bilər [11, 180]. İngilis 
dilində mürəkkəb sözlərdə vurğu mürəkkəb sözü təşkil edən birinci komponentin birinci 
hecası üzərinə düşür, məs: a blackboard “lövhə”. Lakin “qara taxta” mənasında işlətmiş olsaq 
– a black board görərik ki, iki sərbəst söz kimi hər bir komponent ayrı-ayrı vurğulara malik 
olmuşdur. Bəzən də tərkibi sözlərdə birinci komponent əsas vurğunu qəbul etmək imkanından 
məhrum olduğuna görə vurğu ikinci komponentə düşür, məs: mankind [11, 180] və s. 

Türk dillərində isə vurğu başlıca olaraq axırıncı hecaya düşür [9, 35]. Lakin türk 
dillərində də, xüsusilə Azərbaycan dilində çoxhecalı sözlərdə və yaxud mürəkkəb sözlərdə 
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bəzən iki və ikidən daha artıq vurğu ola bilər ki, bu da baş və ikinci dərəcəli vurğulara ayrılır 
[1, 50]. İkinci dərəcəli vurğu isə çoxhecalı sözlərin adətən baş və ya sonrakı hecasına düşür. 
Fars dilində vurğu başlıca olaraq sabit olub və bəzi müstəsna halları nəzərə almasaq, sonuncu 
hecaya düşür, məs: madər “ana”. İki kökdən (əsasdan) təşkil olunmuş mürəkkəb sözlərdə isə, 
əsas vurğu sözün axırına və ikinci dərəcəli vurğu isə birinci tərəfin sonuncu hecasına düşür [8, 
27]. Məs: daneş-amuz “şagird”. Verilən bu misalda aydın şəkildə görünür ki, “daneşamuz” 
sözündə olan iki vurğunun hər ikisi də əsas deyildir. Birinci komponentin ikinci dərəcəli və 
ikincinin əsas vurğuya malik olması faktı, ərəb dilində də mürəkkəb sözlərdə vurğu məsə-
ləsini tədqiq etmək üçün müəyyən əsas və istiqamət verir. 

Sami dillərində vurğu məsələsinə gəldikdə o, bir qədər mürəkkəbdir. Ayrıca götürül-
müş hər hansı bir sözdə vurğunun yerini müəyyənləşdirməyin asan olmasına baxmayaraq, 
ancaq nitqdə onun yerini müəyyənləşdirmək çətindir [6, 55]. Sami dilləri daxilində daha çox 
inkişaf etmiş ərəb dilində də vurğunun yeri sabit deyildir. Adətən sözdə vurğu axırdan üçüncü 
heca səslisi üzərinə düşür. Lakin sözün iki hecalı olması, sözün çox hecalılığı və hecaların 
uzun yaxud qısa səslidən təşkil olunmasından asılı olaraq vurğunun yeri dəyişə bilir. Ərəb 
dilində bir qayda olaraq axırıncı hecaya vurğu düşmədiyi kimi, ikihecalı sözlərdə vurğu 
birinci hecaya düşür. Çoxhecalı sözlərdə isə axırdan üçüncü hecaya düşür. Belə halda ikinci 
heca uzun səslidən ibarət olarsa, vurğu yerini dəyişərkən ikinci hecaya keçir. Söz bu və ya 
digər əlavələr (şəxs sonluqları, cəm şəkilçiləri və s.) qəbul etdikdə, vurğu da çox zaman öz 
yerini dəyişərək, yenə də sondan üçüncü hecaya yaxud yenidən meydana çıxan uzun saitli 
hecaya düşür [2, 136], - iyun şəkilçisi ilə bitən sözlərdə vurğu şəkilçinin birinci hecasına 
düşür [3, 11].  

Sözə artikl artırıldıqda və yaxud artiklın sözə birləşməsi nəticəsində vurğu öz yerini 
dəyişə bilər. Axırdan ikinci hecadan başqa digər uzun səslilər isə ikinci dərəcəli vurğu qəbul 
edir. İkinci dərəcəli vurğu isə iki və daha çox ola bilər. Birinci dərəcəli vurğu nəfəsin 
güclülüyü və səs yüksəkliyi ilə fərqlənirsə, ikinci dərəcəli vurğu isə ancaq güclülüyünə görə 
müəyyənləşdirilir. Burada səs tonunun yüksəkliyi hiss olunmur [10, 27]. A.A. Kovalyov və 
Q.Ş. Şərbətova görə, əsas vurğu (ahəngdarlıq) səs tonunun yüksəkliyinə görə və ikinci vurğu 
isə öz (ahəngdarlıq) səs tonunun aşağı düşməsinə görə xarakterizə edilir [7, 19]. Qeyd 
etdiyimiz çoxhecalı sözlərdə ikinci dərəcəli vurğunun meydana çıxma səbəbləri nədən 
ibarətdir? Bu cəhət ərəb dilçiliyində nə orta əsr filoloqları və nə də müasir ərəbşünas dilçilər 
tərəfindən tədqiq edilməmişdir. Elə buna görə də bu haqda müəyyən sabit fikir söyləməyin 
çətin olmasına baxmayaraq, bəzi qeydlər etməyi lazım bilirik. Məlum olduğu kimi çoxişlənən 
ərəb sözlərinin əksər qismi bir-iki və üç hecalı sözlərdən ibarətdir. Bu növ az hecalı sözlər 
nitqdə işləndikləri zaman bir-birinin ardınca gəlir və vurğulu hecalar ilə vurğusuz hecalar öz 
aralarında müəyyən ritm və ahəngdarlıq yaradırlar. Lakin dörd və daha çox hecalı sözlər 
nitqdə işləndikləri zaman bu ritmik tendensiya pozulmasın deyə, ikinci dərəcəli vurğular 
meydana çıxmağa başlayır. 

Ərəb dilində vurğu haqqında bu söylədiklərimizdən məqsəd üç və daha çox hecalı 
sözlərdə vurğunun yerini təxmini də olsa, müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Ona görə ki, 
yanaşma və birləşmə tipli mürəkkəb sözlərin böyük bir qismi məhz çoxhecalı sözlər qrupuna 
aiddir. Bu sözlər adətən iki və bəzən də üç vurğuya malik olur ki, bunlardan biri-birinci 
dərəcəli və qalanları isə ikinci dərəcəli vurğulardır. Bu mürəkkəb sözlərin tərəflərinin isim, 
sifət, ön qoşma və say olmasından asılı olaraq, onların vurğularının keyfiyyəti müəyyən-
ləşdirilir. Mürəkkəb sözlərin bütün bu cəhətlərini hərtərəfli nəzərdən keçirmək üçün onları 
aşağıdakı qruplara bölərək nəzərdən keçirək. 

A. Bölünməz tipli mürəkkəb sözlərdə vurğu məsələsi. Ərəb dilində mürəkkəb sözlərin 
hüdudlarından danışarkən birləşmə üzrə əmələ gələn mürəkkəb sözlərin başlıca əlamətlərin-
dən birinin ümumiləşdirici qurğuya malik olduğunu qeyd etmək lazımdır. Yaradılmış yeni söz 
tərkibində hecanın uzun və qısalığından, uzun hecanın tutduğu yerdən və s. asılı olaraq 
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vurğunun yeri və xarakteri müəyyən olunur. Burada ancaq üç və daha artıq hecaya malik olan 
bölünməz tipli mürəkkəb sözlərin vurğu məsələsindən bəhs ediləcək. Belə sözlərdə ümumi-
ləşdirici vurğu aşağıdakı qaydada işlədilir: 

1.  “iyyun” – şəkilçisi ilə bitən sözlərdə vurğu həmin şəkilçinin birinci hecasına düşür, 
məs.: hayhəva:iyun, harmə:iyun, qablfəkkiyun, də:raqutniiyyun, mə:fəvsəciyyun. 

Burada biz birinci dərəcəli vurğu ilə birlikdə, həm də ikinci dərəcəli vurğunun olduğunu 
görə bilərik.  

2. Sondan ikinci heca uzun olduqda əsas vurğu həmin hecaya düşür [7, 19], məs., 
şibğira:’u, ’ərdha:lun, hamdi:lun, qu:ləsi:run, şibbəllu:run və s. 

Analogiyaya əsasən, belə vəziyyət alınma sözlərdə də görünür, məs., heydərba:du və s. 
3. Söz daxilində bir neçə uzun heca olduqda axırdan ikinci uzun hecanın vurğusu daha 

güclü olur [2, 11]. Digər uzun səslilər isə ikinci dərəcəli vurğu qəbul edir, məs., ğişcinə:hiy-
yə:tun, muscinə:hiyyə:tun və s. 

Ikinci tərəfi alınma olan sözlər də bu qaydaya tabedir, məs., sa:hibdi:va:nun.  
4. Üç və daha çox qısa hecadan ibarət sözlərdə vurğu sondan üçüncü hecada olur, məs., 

rasmələtun, təhturbətun, şaqahtabun, tələfərun, kəb*əkəhədun. 
5. Sondan birinci və ikinci heca qısa, lakin üçüncü heca uzun olduqda, yenə vurğu 

üçüncü hecaya düşür, məs., məliksa:dıqu. 
6. Bu növ sözlərə nisbət şəkilçi artırıldıqda vurğu aşağıdakı qaydada dəyişir:  

a) Əsas vurğu – “iyyun” sonluğunun axırdan ikinci hecasına düşür və sözdə olan əsas 
vurğu ikinci dərəcəli vurğuya çevrilərək uzun səslinin üzərinə düşür, məs.: -şibza:lu/i/ + iyun 
= şibza:liyyun, şibəllu:ru + - iyun = şibəllu:riyun. 

b) Əsas vurğu axırdan üçüncü səsli üzərində olduğu halda, sözə cəm şəkilçisi əlavə 
edildikdə, vurğu cəm şəkilçisi üzərinə düşür və söz heç bir vurğu qəbul etmir, məs., fəhməiy-
yun c fəhməiyyə:tun və s. 

Sonuncu bənddə göstərilənlər bir daha ərəb dilində heca vurğusunun sözə artırılan 
şəkilçilərlə əlaqədar olaraq yerini dəyişdiyini göstərir. 

 
B. Predikativ tipli mürəkkəb sözlərdə vurğu məsələsi. Biz mürəkkəb sözlərdən 

danışdıqda onun əlamətlərindən biri kimi ümumiləşdirici vurğunun olduğu qeyd etdik. Ona 
görə ki, ayrıca götürülmüş hər bir predikativ mürəkkəb həm morfoloji və həm də sintaktik 
cəhətdən yeni və vahid bir məna kəsb edə bilmişdir. Bəs fonetik cəhətdən necə? Bu qəbil 
sözlər formalaşa bilmişdirmi? Belə bir suala, əlbəttə, müsbət cavab vermək lazımdır. Doğ-
rudan da, müəyyən bir fraza və yaxud cümlədən təşkil tapmış bu adlar və ləqəblər həm də 
substantivləşmişdir. Belə ki, bu növ adlardan sayılan “ ’ əlxeyrunə:zilu” cümləsi adi mübtəda 
və xəbər kimi tələffüz olunsa, o zaman iki əsas vurğuya (’əlxeyru nə:zilun) malik olmalı idi. 
Lakin bu cümlə xüsusi isim və ləqəb kimi substantivləşdiyindən bir əsas vurğuya (lazım 
gələrsə, bir və yaxud daha çox ikinci dərəcəli vurğuya) malik ola bilər, məs., ’əlxeyrunə:zilu. 
Eləcə də digər bir feli cümləni götürmək olar, məs., “tə’əbbətəxeyrən” yəni “xeyri qoltuqladı 
“ mənasında götürmüş olsaq, burada hər bir söz özünün ayrıca (məs., tə’əbbətə xeyrən) 
vurğusuna malik olar, lakin bunu isimləşmiş ad kimi götürsək, o zaman, sözün tərkibində 
uzun səsli olmadığından yalnız bir ümumiləşdirici vurğuya malik olar (məs., tə’əbbətəxeyrən 
və s.). Beləliklə də, predikativ tipli mürəkkəb sözlərdə vurğunun aşağıdakı xüsusiyyətləri 
müşahidə olunur:  

a) Bütün hecalar qısa olduğundan vurğu çoxhecalı sözlərdə axırdan üçüncü hecaya 
düşür [2, 10], məs., ’i ’təzəruzəydu, tə’əbbətəşərran, yuflihulmuctəhidu, zuheyrumuctəhidu, 
’əl-hilmuzeynu. 

b) Axırdan ikinci heca səslisi, uzun səsli olduğundan vurğu həmin səslinin üzərinə 
düşür, məs., fətəhalla:hu, ’əlhaqqunu:ru, ’ər-rasumə:lu və s. 
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c) Axırdan ikinci heca səslisi uzun olduğundan vurğu həmin səslinin üzərinə, ikinci 
dərəcəli vurğu isə sözdə olan digər uzun səslilərə düşür, məs., cə:dəlmu:lə:, cə:dəlla:hu və s. 

d) Əsas vurğu axırdan üçüncü qısa səsliyə, ikinci dərəcəli vurğu isə sözün tərkibində 
olan digər uzun səsli üzərinə düşür, məs., cə:dəlhaqqu və s. 

e) Üçüncü heca səslisi uzun olduqda əsas vurğu həmin səsli üzərinə düşür, məs., 
’əlxeyrunə:zilu, ’əlseyyidufə:himu və s. 

C. Kopulyativ mürəkkəblərdə vurğu məsələsi. Hər iki komponentin tərkibində uzun 
səsli olmazsa, vurğu axırdan üçüncü səsliyə düşür, məs., xəmsətə’aşəra, sittətə’aşəra. 

Komponentlərin tərkibində uzun səsli olarsa, ikinci dərəcəli vurğu onun üzərinə, 
birinci dərəcəli vurğu isə axırdan üçüncü səsli üzərinə düşür, məs., sələ:sətə’aşəra, səmə:niyə-
tə’aşərə və s. 

D. İnterativ mürəkkəblərdə vurğu məsələsi. Burada iki məsələdən bəhs olunur: 
1. Distributiv saylarda. “ fu’alə” vəznində əmələ gələn saylarda, adətən birinci kompo-

nentin uzun səslisi ikinci dərəcəli vurğu ilə, ikinci komponentin uzun səslisi isə birinci dərə-
cəli vurğu ilə ifadə olunur, məs., sulə:sə sulə:sə, rubə:’a rubə:’a, “məf ’alə” vəzni əsasında 
yaranan saylarda isə, vurğu axırdan üçüncü səsli üzərinə düşür, məs., məsləsə məsləsə və s. 

Aparılan müşahidələr belə deməyə əsas verir ki, belə vəziyyətlərdəki ayrı-ayrı vur-
ğular yox, bir əsas vurğu və digəri isə nisbətən zəif deyildiyi üçün ikinci dərəcəli rol oynayır.  

2. Təkrarlar. Bunlar, adətən, iki hecalı sözlərdən ibarət olurlar. Belə sözlərdə vurğu 
başlıca olaraq birinci komponentin sonuncu səslisi üzərinə düşür, məs., kəytə kəytə, zəytə 
zəytə, bəytə bəytə və s.  

Üç hecalı sözlərdə isə, ikinci komponentin üçüncü hecasına düşür, məs., kəffətə kəf-
fətə. 

İkinci heca uzun səslidən ibarət olarsa, əsas vurğu axırdan ikinciyə düşür, məs., 
məsə:’ə məsə:’ə və s. 

E. Mexaniki mürəkkəb sözlərdə vurğu məsələsi. Mexaniki və yaxud qoşa sözlərdə 
vurğu məsələsi eynilə təkrarlarda olduğu kimidir. Ona görə də iki misal gətirməklə kifayət-
lənirik, məs., şəğara bəğara, ha:sa ba:sa və s. 

 
Nəticə 
 
Məqalədə ərəb dili leksikasının ən maraqlı mövzularından biri hesab olunan mürəkkəb 

sözlərin fonetik xüsusiyyətləri məsələsindən bəhs olunur, onlarda vurğunun yeri təhlil olunur. 
Bildirilir ki, sözlərdə vurğunun yeri hecaların kəmiyyət və keyfiyyətindən asılıdır və mürəkkəb 
sözlərin digər kəlmələrdən fərqi ondadır ki, onlarda təkcə bir vurğu deyil, müəyyən vəziy-
yətlərdə əsas vurğu ilə yanaşı, köməkçi vurğular da iştirak edir. Müəllif burada mürəkkəb 
sözlərin müxtəlif növləri olan predikativ, kopulyativ, iterativ və mexaniki mürəkkəb sözlərdə 
vurğu məsələsinə aydınlıq gətirir. 
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OĞUZ QRUPU TÜRK DİLLƏRİNDƏ BİTKİ  

ALƏMİNİ ƏKS ETDİRƏN LEKSİKA 
 

Oğuz qrupu türk dillərində təbiət leksikasını tədqiq edərkən bu dillərdə işlədilən 
sözlərin oxşar və fərqli məqamlarını müşayiət etmək mümkündür, eyni dil qrupuna daxil 
olmalarına baxmayaraq bu sözlərin də öz aralarında fərqli məqamları vardır. 

 
Açar sözlər: bitki aləmi, oğuz qrupu türk dilləri, omonimlər, gül adları, ot adları 
 
Giriş 
 
Biologiya canlı təbiət haqqında elmdir. Biologiyanın bitkiləri tədqiq edən sahəsi isə 

botanika adlanır. Botanika yunan mifologiyasında bitki aləmini tərənnüm edən mifik canlıya 
verilmiş addır. Botanika özündə bitkilərin inkişafı, yayılması, bölgüsü, təsnifatını əhatə edən 
elm sahəsidir. 

 
Nəinki Azərbaycan, oğuz qrupuna daxil olan dillərin hər biri fərqli bitki aləminə, 

yayılma arealına və təsnifatına malikdirlər. Oğuz qrupundan Türkmənistan və Azərbaycanın 
bir hissəsi dağlıq, Türkiyə və qaqauzların yayıldığı Moldova ərazisi isə düzən vilayətlərində 
yerləşir. Bu ölkələrin fərqli areallarda yayılması bitkilərin də növ müxtəlifliyinə gətirib 
çıxarmışdır. Türkmənistanın qızıl kitabını tədqiq edərkən bir çox endemik bitkilərə rast 
gəlmək olar ki, onların sayının azlığı yalnız müəyyən bölgədə rast gəlinməsi və ya saylarının 
tükənməsi ilə əlaqədardır.[1,7] 

Hal hazırda dünyada 7000-ə yaxın dil mövcuddur. Ancaq bu dillərin 80%-i aktiv olaraq 
istifadə olunmaqdadır.(Aktiv hesab edilən dillərə hal hazırda müstəqilliyini elan etmiş 
ölkələrdə danışılan 70-ə yaxın dillər daxildir.) [2]Dünya dillərini yeddi dil: ingilis, alman, 
ispan,portuqal, ərəb, rus və fransız dilləri təşkil edir.  

Dünya dilləri arasında türk dilinin müstəsna rolu var. Türk Dil Qurumunun rəhbəri 
Şükrü Haluk Akalın illərlə apardığı tədqiqatlar nəticəsində Türk dilinin dünya dilləri arasında 
böyük sıxlıqla istifadə olunduğunu söyləyir.[3] Belə ki, onun apardığı tədqiqatlara görə türk 
dili dünya dilləri arasında ən çox istifadə edilən beşinci dildir. Şükrü Haluk Akalının 
mətbuatda “Türk dilinə sahib çıxaq” adlı məruzəsində dünyada 220 milyon kəsin türk dillərin-
də danışdığını vurğulayır. Bu rəqəm isə öz növbəsində 3% dünya əhalisinin sayına bərabərdir. 
Türk dilləri öz aralarında toplam 6 qrupa ayrılır, bu 6 qrupun içində 39 dil yer almaqdadır. 
Haluk Akalın Türkiyə türkcəsinin 12 milyon km2-lik bir ərazidə müxtəlif ləhcələrdə, 
şivələrdə istifadə edilən Türk dilinin ən böyük qolu olduğunu söyləyir.Akalın öz fikrini belə 
ifadə edir: “Türk dili sadəcə Türkiyə ərazisi daxilində istifadə edilmir. Məsələn Rusiyada Tofa 
bölgəsində ancaq 30 nəfər türk dilində danışır və onlar öz dillərini qorumağa çalışırlar. 
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Dünyada ən çox danışılan dillər çin, ingilis, ispan və hind dillərindən sonra məhz türk dilidir. 
Hazırda oğuz qrupuna daxil olan dillərdə 140 milyona yaxın insan danışır.  

Oğuz sözünün etimologiyası Göytürk imperiyasının parçalanmasından sonra meydana 
çıxan oğuz etnosu ilə əlaqədardır. 750 ilə 1055 illəri arasında mövcud olmuş bu qəbilənin 
banisi Oğuz Xaqandan məhz oğuz adını aldığı güman olunur. Hal hazırda oğuz dili ölmüş 
hesab edilsə də bu dildən Azərbaycan, türk, türkmən və qaqauz dilləri törəmişdir. Qədimdə 
mövcud olmuş Oğuz xaqanlığı Aral gölündən Xəzər dənizinə və Sırdərya çayına qədər olan 
əraziləri əhatə etmişdir. X-XI əsrlərdə oğuzlar özlərinin ilk yaşayış məskənlərini tərk edib ilk 
öncə Türk Səlcuq dövlətini, daha sonra Osmanlı imperiyasının əsasını qoymuşlar. Bununla 
yanaşı belə bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, səlcuqlar oğuzların qınıq, osmanlılar qayı, 
ağqoyunlular isə bayandır boyundan gəlməkdədirlər. Eyni zamanda monqol yürüşlərindən 
sonra bu torpaqlarda müsəlman inancını qəbul etmiş türk tayfaları monqol əlyazmalarında 
türkmən olaraq qeyd olunur.[4,3] 

Türk dilinin hazırki yayılma arealı Şərqi Avropadan, Şimal Buzlu okeanına və Çinə 
qədər olan geniş bir ərazini əhatə edir. Türklərin belə bir geniş əraziyə yayılmasında fəthlərin 
böyük rolu olmuşdur. Türkiyə türkcəsindən dünya dillərinə 11000 söz və ifadə, ümumi türk 
dillərindən isə dünya dillərinin işlək leksik fonduna 20000-ə yaxın söz keçdiyi məlumdur. 
Məsələn: ada, baba, köşk, çakal, bacanak, açık və s.[5,8] 

Ümumilikdə götürüldükdə isə türk dilləri içərisində ən çox danışılan iki dili oğuz qrupu 
türk dillərini təmsil edən Türkiyə türkcəsi və Azərbaycan dili tutur. Oğuz qrupuna Türkiyə 
türkcəsi, Azərbaycan dili ilə bərabər qaqauz və türkmən dilləri də daxildir. Azərbaycan dili 
digər adıyla Azərbaycan türkcəsi oğuz qrupu türk dillərinə və ya şimal şərqi türk dilləri 
ailəsinə daxildir. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili olmaqla Azərbaycan ərazisində 10 
milyona yaxın şəxsin, ölkə xaricində isə təxminən 25 milyon nəfərin danışıq dilidir. Türk dili 
hazırda Türkiyə Cumhuriyyətinin və Şimali Kipr Türk respublikasının rəsmi dövlət dilidir. 
Dünyada 70 milyona yaxın şəxs türk dilində danışır. 15 milyona yaxın şəxs isə türk dilindən 
ikinci ana dil kimi istifadə edir. Makedoniya, Rumıniya və Kosovada türk dili az saylı 
əhalinin rəsmi ünsiyyət dili statusunu qazanıb, həmçinin İraqda, Bosniya və Hersoqovinada, 
Yunanıstanda türk dili əhalinin azsaylı xalqları tərəfindən ana dili olaraq istifadə edilir. Türk 
diliin hal hazırda İstanbul şivəsi üstünlük təşkil etsə də Qara dəniz, Egey dənizi ətrafı, 
Anadolu(Mərkəz), Şərqi Türkcə, Şimali Şərqi Türkcə şivələri də mövcuddur.Türkmən dili hal 
hazırda Türkmənistanın dövlət dilidir, 7 milyona yaxın şəxs türkmən dilində danışır. Türkmə-
nistandan savayı bu dil böyük əksəriyyətlə İran, Əfqanıstan, Özbəkistanda danışılır. Türkmən 
dilinin 13-ə yaxın dialekti mövcuddur. Nohurly, Anauly, Hasarly, Neresim, Yomut, Teke(və 
ya Tekke), Göklen, Salur, Sarık, Arşarı, Çavdır, Çağatay, Nayman türkmən dilinin dialektləri-
dir. Qaqauz dili rəsmi dil kimi Moldovanın tərkibində muxtariyyət qazanmış Qaqauz Respub-
likasının dilidir. Qaqauzlar hal hazırda Moldovanın cənub qərbi ilə Ukraynanın qərbindəki 
Prut çayı ətrafında yaşayan dini mənsubiyyətini itirib xristianlaşan, lakin milli mənsubiyyətini 
qorumuş türk dilli xalqdır. Qaqauz dili muxtariyyət statusu almış Qaqauz Respublikasından 
başqa Ukraynanın Odessa bölgəsində, Bolqarıstanın şimal qərbində Yunanıstanın Keserya 
bölgəsində, Rumınyanın Dobruca əyalətində, son illərdə isə köç hadisələrinin baş verməsi 
səbəbindən Qafqazın şimalı və Qazaxıstanda istifadə olunan türk dilidir. [6,432] Qaqauz 
türkcəsi 2 dialektdən ibarətdir. Bunlar: 1) Mərkəz dialekti (Çadır və Komrat bölgələrində 
danışılan dialektlər; Avdarma, Başküü, Baurçi, Beşalma, Kazayak və s.) və 2) Cənub dialekti 
(Qaqauz Respublikasının cənubunda yer alan Valkaneş və Ukraynanın Odessa bölgəsində 
danışılan dialektlər daxildir.) 

Azərbaycan təbiəti həm flora, həm də fauna baxımından zəngindir. Ölkəmizdə 600-dən 
çox şəfalı bitki və yabanı ot növləri mövcuddur. Azərbaycanın bir neçə iqlim qurşağında 
yerləşməsi və coğrafi məkan xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyi bitki növlərinin çoxluğuna 
səbəbdir.[7,1] Ümumilikdə götürdükdə isə Azərbaycanda 4000-dən çox bitki növləri vardır 
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ki, bu qədər çox bitki adının formalaşdırılması fərqli formalarda(leksik, həm yerli, həm başqa 
dildən alınmalar hesabına, həm də yeni sözlər əmələ gətirməklə formalaşır. Dildəki bitki 
adlarının oxşar və fərqli cəhətlərinin təsnifatını verməmişdən öncə bitkilərin ümumi təsnifatı 
ilə tanış olaq. 

Qaqauz dilində olan bəzi sözlər vardır ki, onların Türkiyə türkcəsində qarşılıqları olsa 
da Azərbaycan və Türkmən dillərində analoji ekvivalentləri mövcud deyil.[8,19] Bu həmin 
bitkilərin göstərilən coğrafiyaya məxsus olub digər iqlim şəraitlərində rast gəlinməməsi və ya 
endemik xarakterli bitkilərin müəyyən arealda olub digərində olmaması ilə bağlıdır. Baska-
kovun 1991-ci ildə Ankarada nəşr olunmuş Gagavuz Türkçesinin Sözlüğü kitabında olan bəzi 
bitki növləri vardır ki, onların türk dilində qarşılıqları olsa da tam anlamı verilmədiyindən 
digər dillərdə ekvivalentlərini tapmaq mümkün deyil. [9,3] Bunları: a) gül adları- busulek 
(bahçe gülü), Laitsa/lagitsa (gül adı) türk dilində qarşılığı topçan gülüdür, maadem çiçee 
(çiçek türü), zurna (bir tür çiçek), b) ot adları-çitran (uzun ot), çorlan/çurlan (bir otun adı), 
epelek (bir tür ot), güven (tikanlı ot, bəzən də tikan növü olaraq qəbul olunur), hran/hren 
(yabani ot), kabalak (bir otun adı), sütlen (bir bitki adı, ot), şindila (bir ot növü, bəzək bitkisi 
ot), c)bitki adı-hıştır (bir bitki adı), leuşten (bir bitki adı), paun (bu sözün həm bitki adı 
mənasında, həm də tavuz kuşu anlamlarında işlədilir), susay (bir bitki adı), tatula (narkotik 
tərkibli bitki adı) kimi qruplaşdırmaq olar.  

Oğuz qrupu türk dillərində sözlərin fərqli tərcümə edilməsi onların leksik, qrammatik, 
fonetik aspektdə fərqli məqamlarını ortaya çıxarır.  

Oğuz qrupu türk dillərində bitki adlarını müqayisə etdiyimiz zaman bəzi sözlərin həm 
yazılış, həm də mənasının heç bir dəyişikliyə uğramadan ilkin vəziyyətdə olduğunu görürük. 
Bu sözlərə misal olaraq hər dörd dildə eyni ilə işlənən soya, limon, arpa, çay, gül, nar, ot, 
saman, üzüm sözlərini misal göstərə bilərik.[10,236] Bu sözlər Azərbaycan, türk, türkmən və 
qaqauz dillərində eyni ilə işlənərək heç bir fərqli nüansa sahib deyillər. Ancaq burada diqqət 
yetiriləsi məqam bu sözərin bəzən ikinci mənalarının da olmasıdır. Məsələn qaqauz dilində 
arpa sözünün harpa variantı da mövcuddur ki, bu da qaqauz dilinin xüsusiyyətlərindəndir ki, 
sözün əvvəlində h samiti əlavə olunur.[12,111] Hər dörd dildə çay formasında işlədilən leksik 
vahid əski türk yazılı qaynaqlarında uquz/uqus biçimində işlədilmişdir.[11, 104] Göründüyü 
kimi çay sözü hal hazırda hər dörd Oğuz qrupuna daxil olan dillərdə eyniliyini qorusa da 
tarixi məxəclərdən keçərkən ilkin formasını tamamilə itirmişdir. Gül türkmən dilində eyni 
zamanda gülmək mənasında fel kimi, bundan başqa bəzək, naxış növü, gözün ağı, ələ salmaq 
mənalarında da işlənir. Bundan başqa türkmən dilində nar sözünün enar forması da vardır. 
Bundan başqa türkmən dilində nar ərəbcədəki od, alov mənasını da verir.[13,63] Saman 
sözünün qaqauz dilində eyni zamanda ləzzətsiz, boş mənaları da vardır. Türk dillərində eyni 
ilə işlənən bu söz atalar sözlərində də işlənməsindən mənasını itirmədiyini və təhrif olun-
madığını görürük. Buulan tutuner samandan da. (Qaqauz atalar sözü)- Denize düşen, (y)ılana 
sarılır (samana tutunur). (Türk atalar sözü) -Boğulan samana yapışar. (Azərbaycan atalar 
sözü)[9,42] 

Oğuz qrupunda bəzi sözlər də vardır ki, cuzi hərf və səs dəyişməsi ilə demək olar ki, 
eyni cür yazılır və tələffüz edilir. Məsələn Azərbaycan dilində ağac formasında işlənən söz, 
türk dilində son samitin karlaşması ilə ağaç, qaqauz dilində ilk samitin düşüb sait qoşalaşması 
ilə aaç, türkmən dilində isə ilk samitin cingiltiləşməsi ilə agaç biçimində işlədilir. Həmçinin 
bu sözün qədim türk dillərində işlənmə məqamı fərqlidir. Belə ki, Platon Melioranski və 
Nikolay Katanov kimi tanınmış türkoloqların rəhbəri olan Vasili Radlovun 1894-cü ildə 
alman dilində qədim Monqulustan ərazisində yaşamış əski türklərin yazılı abidələrini tədqiq 
etmiş və eyni əsərdə onların müxtəlif aspektlərdən təhlilini vermişdir. Burada diqqət çəkən 
Azərbaycan dilində ağaç formasında işlədilən sözün qədim yazılı abidələrdə ıqaç və yıqaç 
şəklində işlənməsidir. Tarixi aspektdən təhlil etdikdə zamanla ilk ı saitinin a saiti ilə əvəz 
olunması, eyni zamanda q samitinin də ğ kar qarşılığı ilə dəyişməsini görmək mümkündür, 
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ancaq son aç morfeminin tarixi zaman müddətində dəyişilməməsi də diqqət çəkici məqamlar-
dandır.[11, 101] Azərbaycan, qaqauz və türkmən dillərində alma biçimində işlədilən söz, türk 
dilində ilk saitin dəyişməsi ilə elma şəkilində işlədilir. Azərbaycan dilində bibər formasında 
işlədilən söz türk dilində ə-e sait dəyişimi ilə biber, qaqauz dilində isə biber formasının 
yanısıra ardey olan tamam fərqli şəkli də işlədilir, türkmən dilində isə təmamən fərqli olaraq 
burç sözü işlədilir ki, bu söz türk dilində qala, müdafiə səddi deməkdir.[12,34] Azərbaycan 
dilində işlədilən armud sözü qaqauz və türk dillərində son samitin karlaşması ilə armut şəklini 
alır, türkmən dilində isə u-ı əvəzlənməsi ilə armıt formasında işlədilir. Azərbaycan dilindəki 
badəm sözü isə qaqauz dilində ə-e əvəzlənməsi ilə badem, türkmən dilində isə bizim 
ləhçələrdə işlədilən badam formasında işlədilir. Azərbaycan dilində bambuk ağacı türkmən və 
qaqauz dilində eyni ilə türk dilində isə son saitin düşməsi ilə bambu formasında işlədilir. Türk 
dilində buğday sözü türkmən dilində ğ-g cingiltiləşməsi ilə bugday, Azərbaycan dilində son 
samitin düşməsi ilə buğda, qaqauz dilində isə uğ-oo əvəzlənməsi ilə booday formasını almış-
dır, amma qaqauz dilində jıto və jitu variantları da vardır. Buğda sözü keçmiş uyğur mətn-
lərində rast gəlinir. Belə ki, son saitin uzanması halı (buğda:y) o dönəm mətnlərində aşkar-
lansa da indi uzanma hadisəsinə rast gəlinmir. Sir Gerard Klauson 1972-ci ildə Oksfordda 
nəşr olunmuş XIII əsr qədim türk dilinin etimoloji lüğətində “An Etymological Dictionary of 
Pre-Thirteenth-Century Turkish” bu sözün hər dönəm türk dillərində işlədildiyini qeyd 
edir.[13, 312] Bəzən isə müəyyən dillərdə sözlər eyni digərlərində isə cüzi səs fərqi ilə eyni 
ilə qalır. Məsələn: Azərbaycan və türkmən dillərində çovdar (türkmən dilində isə sona –ı 
saitinin artılırması ilə çovdarı, türk və qaqauz dilində isə o-a əvəzlənməsi ilə çavdar biçimində 
yazılır. Bununla yanaşı bəzən qaqauz dilində bir məna bir neçə sözlə ifadə olunduğundan 
çavdarla bərabər sakara sözü də eyni mənanı vermək üçün işlədilir. Çiçək sözü isə türk və 
qaqauz dillərində ə-e əvəzlənməsi ilə çiçek biçimində, türkmən dilində isə hər iki hecada –e 
saiti ilə çeçek biçimində işləyir. Bundan başqa gül də türkmən dilində çiçək mənasında 
işlədilən sözdür. Azərbaycan dilində işlədilən tut sözü türkmən dilində də heç bir dəyişikliyə 
məruz qalmadan tut, qaqauz və türk dillərində isə t-d əvəzlənməsi, ilk samitin cingiltiləşməsi 
ilə dut biçimində işlədilir. T-d əvəzlənməsinin söz sonunda müşayiət olunduğu hallardan 
birini də noxud sözündə görmək olar. Belə ki, Azərbaycan dilində işlədilən noxud sözü türk 
və türkmən dillərində ikinci samit x-nın h samiti ilə əvəzlənməsi, bundan başqa son samit d 
samitinin t samiti ilə əvəzlənməsi ilə nohut biçimində işlədilir. Qaqauz dilində isə nohut 
variantı ilə bərabər, ilk o saitinin u saiti ilə əvəzlənməsi ilə nufut formasında işlədilir. Bundan 
əlavə qaqauz dilində grah sözü də noxud mənasında işlədilir ki, bu söz digər oğuz qrupundakı 
sözlərdən köklü sürətdə fərqlənir. Bundan başqa h-x əvəzlənməsinin ilk hecada müşayiət 
olunduğu sözlərdən biri də Azərbaycan dilində işlədilən xurma sözüdür. Bu söz türk və 
türkmən dillərində ilk samitin cingiltiləşməsi x-h əvəzlənməsi ilə hurma biçimində işlədilir. 
Qaqauz dilində isə hurma variantı ilə bərabər ilk samitin tez tez düşməsinin müşayiət 
olunduğu qaqauz dilində urma variantı da işlədilir. Azərbaycan dilində işlədilən əncir sözü isə 
türk, türkmən və qaqauz dillərində ilk hecada ə-i əvəzlənməsi ilə incir biçimdə işlədilir. Türk 
dillərində eyni yazılış formasında olub, samit səslərin gah cingiltiləşməsi, gah karlaşması 
halının müşayiət olunduğu hallardan biri də k-g əvəzlənməsi hadisəsidir. Belə ki, Azərbaycan 
dilindəki qamış sözü türk dilində q-k əvəzlənməsi ilə kamış, türkmən dilində q-g əvəzlənməsi 
ilə gamış, qaqauz dilində isə türk dilindəki kimi kamış formasında işlədilir. Diqqət çəkici 
məqamlardan biri isə türkmən dilində sözlərin əksəriyyətində q-g əvəzlənməsi hadisəsinin 
olmasıdır. Misal üçün Azərbaycan dilində işlədilən qarpız sözü türkmən dilində q-g 
əvəzlənməsi hadisəsi ilə garpız formasında işlədilir. Türk və qaqauz dillərinə isə son sait ı-u 
əvəzlənməsi və ilk samitin q-nın kar qarşılığı k ilə dəyişməsi ilə karpuz şəklində işlədilir. Q-k 
əvəzlənilməsinin müşayiət oluduğu hallardan biri də qovun sözündə görülür. Belə ki, 
Azərbaycan dilində qovun olaraq yazılan söz türk dilində q-k və ilk saitin o-a əvəzlənilməsi 
ilə kavun biçimini almışdır. Türkmən dilində isə ənənəvi olaraq müşayiət etdiyimiz q-g 
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əvəzlənilməsi hadisəsi nəticəsində gavun biçimini almışdır. Qaqauz dilində isə v samitinin 
düşməsi nəticəsində kaun formasını almışdır. Türk dillərinin bəzilərində ə saitinin əlifbada 
olmaması nəticəsində ə səsinin e ilə əvəzləndiyini müşayiət edə bilərik. Belə ki Azərbaycan 
dilində lalə şəklində işlədilən söz türk və türkmən dillərində ə-e əvəzlənilməsi ilə lale 
biçimində işlədilir. Qaqauz dilində isə ilk hecada a saitinin uzanması yazıda da müşayiət 
olunur və laale biçimində işlədilir. Türkmən dilində çigildem sözü də vardır ki, bu söz də lalə 
mənasında işlədilir. Bənzər hadisə Azərbaycan dilindəki nanə sözünün digər oğuz qrupu türk 
dillərindəki analoqlarını araşdırdığımız zaman müşayiət olunur. Belə ki, türk dilində ə-e 
əvəzlənilməsi ilə nane, qaqauz dilində isə ilk saitin uzanması ilə naane biçimində işlədilir. 
Türkmən dilində isə söz fərqli narpız formasında işlədilir. Q-k əvəzlənilməsinin baş verdiyi 
hallardan biri də Azərbaycan dilində işlədilən yapraq sözündə görmək olar. Belə ki, 
türk,türkmən və qaqauz dillərində bu söz son samitin q-k əvəzlənilməsi ilə yaprak biçimində 
işlədilir. H-x əvəzlənilməsinin müşayiət olunduğu sözlərdən bir Azərbaycan dilində işlədilən 
toxum sözünün, türk və türkmən dilində x-h əvəzlənməsi ilə tohum, qaqauz dilində isə orta 
samitin düşməsi və ilk sait səsin uzanması ilə toom biçimində işlədilir. Azərbaycan dilində 
işlədilən mərcimək sözünün qaqauz və türk dilində qarşılığı ə-e əvəzlənməsi ilə mercimek, 
türkmən dilində isə c-j əvəzlənməsi ilə merjimek biçimini almışdır. Bundan başqa Azərbaycan 
dilində mərcimək sözünün qısaldılmış biçimi mərci şəkli də işlədilir. Bəzən isə ş-ç əvəz-
lənməsi hadisəsi də baş verir. Buna misal olaraq Azərbaycan dilində olan şam ağacı bitkisinin 
qaqauz və türk dillərində çam formasında işlədildiyini görürük. Türkmən dilində isə bu söz ta-
mamilə fərqli olaraq arça agacı şəklində işlədilir. Sait əvəzlənmələrinin baş verdiyi hallardan 
biri də Azərbaycan dilində işlədilən dəfnə sözündə görmək mümkündür. Belə ki, bu söz türk 
dilində ə-e əvəzlənməsi ilə defne şəklində işlənsə də, qaqauz dilində tamamilə fərqli olaraq 
dafin biçimində, türkmən dilində isə lavr yapragı şəklində işlənir. Digər bir ə-e əvəzlənməsi 
Azərbaycan dilində olan ərik sözündə baş verir ki, bu söz qaqauz və türk dillərində erik, 
türkmən dilində isə garalı şəklində tamamilə fərqli olaraq işlədilmişdir. [13,222] Keçmiş türk 
dili mətnlərində erik şəklindən başqa zerdali, şeftali formaları da vardır. Fərqli məqamların 
rast gəlindiyi sözlərdən biri də türk və qaqauz dillərində işlədilən kabak sözüdür. Bu söz 
Azərbaycan dilində k-q əvəzlənməsi və sözün əvvəlinə bal leksik vahidinin gətirilməsi ilə 
balqabaq şəklində işlədilmişdir. Bu sözün türkmən dilində qarşılığı isə kädi sözüdür. 

Oğuz qrupu dillərində isə bəzən sözlərin tərcüməsi zamanı rus dilinin təsiri ilə rus 
dilində olan qarşılığının dilə keçməsi müşayiət olunur. Buna misal olaraq Azərbaycan dilində 
işlədilən portağal sözünü göstərmək olar. Bu söz türk dilində ğ-k əvəzlənilməsi ilə portakal 
biçimində işlədilsə də qaqauzca ve türkməncədə rus dilindəki апельсин sözünün təsiri ilə eyni 
formada yani apelsin olaraq həm yazılır, həm də tələffüz edilir. Ancaq qaqauz dilində orta 
saitin a-o əvəzlənilməsi ilə portokal biçimində də işlədilir. Türkmən dilində isə narınç ifadəsi 
də vardır ki, bu söz həm də rəng mənasında işlədilir. Azərbaycan dilində işlədilən xardal sözü 
türk və qaqauz dillərində x-h ilə əvəzlənilməsi ilə hardal kimi yazılır, lakin türkmən dilində 
rus dilindəki горчица sozünün təsiri altında gorçıtsa formasında yazılır və tələffüz edilir. 
Burada digər diqqət ediləsi məqam türk dilləri başqa dillərdən söz götürdükdə həmin sözü öz 
məxrəclərinə uyğunlaşdırır, burada da eyni hadisə ilə qarşılaşırıq bu söz türkmən dilində 
gorçitsa olaraq hərfi dəyişə bilərdi, lakin bu ahəng qanunu belə olsaydı pozulacağından bu 
söz gorçıtsa olaraq dilə ilhaq olunub. Həmçinin bu sözü analiz etdiyimiz zaman türkmən di-
linə xas digər bir hadisə ilə də rastlaşırıq ki, bu da türkmən dilində q-g əvəzlənilməsi 
hadisəsidir. Türkmən dili ümumiyyətlə rus dilindən bir çox söz almışdır ki, bunlardan biri də 
Azərbaycan dilindəki çiyələk sözüdür. Belə ki, bu söz türk və qaqauz dillərində çilek kimi 
işlədilsə də türkmən dilində çiyələk sözü rus dilindəki analoji qarşılığı olan клубника sözünün 
təsiri altında lüğətlərdə klubnika eyni tələffüz şəkli ilə verilir. Bundan başqa türkmən dilində 
yanlız bu dildə olub digər oğuz qrupu türk dillərində rastlanmayan yer tudanası sözü də 
işlədilir. Türk dillərindəki q-k əvəzlənilməsinin müşayiət olunduğu sözlərdən biri də 
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Azərbaycan dilindəki qərənfil sözüdüür. Burada türk və qaqauz dillərində q-k və ə-a 
əvəzlənilməsi baş vermiş və nəticə etibarı ilə karafil biçimində söz qarşımıza çıxmaqdadır. 
Ancaq burada yenə də türkmən dilində rus dilini təsiri hiss olunur. Türkmən dilində qərənfil 
rus dilindəki гвоздика sözünün tələffüzü ilə demək olar ki, eynilik təşkil edir. Belə ki, 
türkmən dilində son sait a düşmüş və nəticə etibarı ilə gvozdik biçimini almışdır. Bunu da 
qeyd edə bilərik ki, XI əsrə aid olan ümumtürk abidəsi Qutadqu-bilikdə 17 ədəd bitki adına 
rast gəlmək mümkündür. Bunlar arbuz, arpa, azgan, bugday, çiçek, çim, erguvan, kadın, 
kagıl, kagun, karanfil, kürküm, ot, simiş, tiken, yemiş və yıgaç sözləridir.[14,205] Fıstıq ağa-
cının rus dilində qarşılığı бук sözüdür. Bu söz eyni ilə türkmən dilinə aktarılmış və buk 
biçimini almışdır. Qaqauz və türk dillərində fıstıq ağacı kəliməsinə qarşılıq olaraq kayın sözü 
işlədilir, ancaq diqqət ediləsi məqam budur ki, qaqauz dilində kayın qohumluq mənası 
bildirən kayın/kayınçu sözləri də işlədilir. Bundan başqa Azərbaycan dilində işlədilən gilas 
sözü g-k, s-z samit əvəzlənmələri ilə türk dilində kiraz, qaqauz dilində son saitin a-e dəyişimi 
ilə kirez şəklini almışdır. Bundan başqa türkmən dilində gilas sözü rus dilindəki 
ви́шня kəliməsinin təsiri ilə vişnya şəklində dildə işlədilir. Burada rus dilinə xarakterik olan я 
hərfi türkmənə keçəndə ya olaraq dəyişilmişdir. Türkmən dilində eyni zamanda ülje kəliməsi 
də işlədilir. Gül adlarında isə bəzən latın dilindəki qarşılıqlarının dilə uyğunlaşdırılmış for-
malarını görə bilərik. Buna nümunə olaraq Azərbaycan dilindəki payızgülü sözünü göstərə 
bilərik. Bu söz qaqauz dilində mercen, türk dilində isə mercan formasında işlənir. Ancaq 
türkmən dilində mercen/merjen forması ilə yanaşı hrizantema forması da istifadə edilir. Elmi 
adı latınca Chrysanthemum olan mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid bitki cinsinin təxminən 30-a 
yaxın növü var. Türkmən dilindəki qarşılığı həm latın dilindəki analoqu chrysanthemum, həm 
də rus dilindəki хризантема sözü ilə uyğunluq təşkil edir. Rus dilini türkmən dilinə təsirinin 
hiss edildiyi sözlərdən biri də Azərbaycan dilində işlədilən araxis sözüdür. Azərbaycan ve 
Türkmən dillərində bu söz rus dilindəki analoqu арахис ilə eyni səslənir. Türk dilində yer 
fıstığı, qaqauzcada isə pındık olaraq işlənir. Diqqət ediləsi məqam qaqauz dilindəki fıstık sözü 
ilə qarışdırılmamalıdır, çünki qaqauz dilində fıstık sözünün qarşılığı Azərbaycan dilində fıstıq 
kəliməsidir. Azərbaycan dilində işlədilən qarağat sözü qaqauz və türkmən dillərində rus 
dilindəki смородина sözünün təsiri ilə eyni cür deyilir və smorodina şəklində yazılır. Türk 
dilində isə xüsusi ismin müşayiəti ilə Frenk üzümü formasında işlədilir. Azərbaycan dilində 
işlədilən sarımsaq sözü türk, qaqauz və türkmən dillərində q-k əvəzlənməsi ilə sarımsak şək-
lində işlənir. Bundan başqa qaqauz dilində kömüren sözü də eyni anlamda işlədilir. Qaqauz 
dilində sarımsaq sözünün işlədildiyi atalar sözü də vardır: Ne sarımsak yemiş ne sarımsaa 
koker. Bundan başqa qaqauz dilində sarımsak sözünün xadimə, dayə qız mənalarında da 
işlədilməkdədir. İlk dəfə Kaşgarlı lüğətində sarmusak şəklində işlənən bu söz Klausenin 
lüğətində sarumsak şəklində işlədilir. [13,853] Dolayısı ilə sarmusak biçimi bu sözün əsli 
deyil, metateza hadisəsinə məruz qalmış şəklidir.[14,192] Rus dilinin təsirinin hiss olunduğu 
sözlərdən biri də Azərbaycan dilində işlədilən kərəviz sözüdür. Belə ki, bu sözün türkmən 
dilindəki qarşılığı rus dilindəki сельдерей sözünün təsiri altında selderey biçimində işlədilir. 
Qaqauz dilində isə tselina forması vardır. Türk dilində isə ə-e əvəzlənməsi nəticəsində kereviz 
formasını almışdır. Azərbaycan dilində işlədilən kələm sözünün türkmən dilindəki qarşılığı ə-
e əvəzlənməsi ilə kelem, türk dilində tamamilə fərqli olan lahana sözüdür. Qaqauz dilində isə 
bu dilə xas mərkəz h samitinin düşüb, ilk saitin qoşalaşması ilə laana biçimini almışdır. 

Oğuz qrupu türk dillərində müşayiət edilən tendensiyalardan biri də rus dillərindən və 
ya bitkilərin latın dilindəki qarşılıqlarının dil ahənginə uyğunlaşdırılması ilə dilin tərkibinə 
daxil edilməsi müşayiət olunur. Belə ki, Azərbaycan dilində işlədilən may inciçiçəyi sözünün 
qaqauz dilində alvitsa,türk dilində isə müge(çiçek) formasında işlədilir. Elmi adı convallaria 
majalis- xoş ətirli, zəhərli, Asiya və Avropanın soyuq iqliminə tab gətirən çoxillik meşə bit-
kisidir. Türkmən dilində qarşılığı olan landyş kəliməsi rus dilindəki ландыш ilə eynilik təşkil 
edir. Bəzi bitki adları vardır ki, onların oğuz qrupunda kökü yoxdur. Belə ki, Azərbaycan 
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dilində xaşxaş, türk və türkmən dilində isə x-h əvəzlənməsi ilə haşhaş, qaqauz dilində isə ilk 
samitin düşməsi ilə aşiş biçimində işlədilir. Lakin xaşxaş sözü ərəb dilindən alınma sözdür. 
Elmi adı papaver somniferum olan bu bitki həm yabanı, həm də kultivasiya yolu ilə becərilir. 
Qaqauz dilində mak sözü rus dilindəki analoqu мак sözü ilə eyni formada tələffüz edilir. Elmi 
adı Panax ginseng olan jenşen bitkisinin vətəni Çin və Şimali Koreyadır. Yabanı halda jenşen 
bitkisinə Koreyada, Çində, Mançjuriya, Rusiyanın Xabarovsk və Primorsk vilayətlərində rast 
gəlinir. Daha çox enliyarpaqlı-kedr meşələrində, bəzən küknar qarışıqlı palıd meşələrində 
bitir. Qaqauz Azərbaycan və türkmən dillərində rus dilinin təsiri altında bu bitki rus dilindəki 
женьшень şəkli ilə eyni tələffüz olunsa da türk dlindəki ginseng sözü ingilis dilindəki Panax 
ginseng sözünün təsiri altında deyilir. Azərbaycan dilində jenşen ilə bərabər Yeradamı sözü 
də işlədilir. Azərbaycan dilində işlədilən cəfəri sözü türk və qaqauz dilində maydanoz 
şəklində işlədilir. Elmi adı latınca Petroselinum olan çətirkimilər fəsiləsinə aid ikiillik bitki 
cinsidir. Azərbaycan mətbəxində geniş istifadə olunur və dietoloqların məsləhət gördükləri 
bitkilər arasındadır. Qaqauz dilindəki qarşılığı isə türk dili ilə eyni şəkildə maydanoz olaraq 
həm yazılır, həm tələffüz edilir. Bundan əlavə qaqauz dilində patencel/petlövka sözləri də 
işlədilir. Rus dilinin təsiri hiss olunan sözlərdən biri də Azərbaycan dilindəki gəndəlaş 
sözüdür. Bu söz qaqauz dilində ilk sait səsin uzanması ilə miimer, türk dilində isə mürver 
biçimində işlədilir. Elmi adı Sambucus olan müalicəvi bitkidir. Türkməncədəki qarşılığı rus 
dilindəki Бузина ilə eynilik təşkil edir. Elmi adı Hypericum perforatum olan adi dazı (pən-
cə/dəlikli dazıotu) olan bitkisinin türkmən dilində qarşılığı zveroboydur ki, bu söz rus di-
lindəki зверобой sözündən götürülmüşdür. Bir çox farmakoloji xüsusiyyətlərlə zəngin olan 
bu bitkidən təbabətdə geniş istifadə olunur. Adi dazının preparatları zəif toksiki təsirə 
malikdir, lakin zəhərli deyil. Bu bitkinin qaqauz dilində qarşılığı kılıç, türk dilində isə adi dazı 
bitkisinin bir neçə sözlə kılıç otu(sarı kantaron/Mayasıl otu/Koyunkıran) ifadəsi mövcuddur.  

Oğuz qrupu bitki adlarını tədqiq edərkən qarşılaşdığımız məqamlardan bir də odur ki, 
bitki adları bəzən xüsusi isimlərin yer, şəxs və s. iştirakı ilə əmələ gəlir. Azərbaycan dilində 
işlədilən Mərsin(Mərsin ağacı) sözü türk dilində ə-e əvəzlənməsi ilə Mersin ağacı, qaqauz 
dilində rus dilindəki analoq qarşılığı Мирт sözünün təsiri ilə Mirta, türkmən dilində isə mirt 
formasında işlədilir. Bununla yanaşı türk dilində murt forması da işlədilir. Latınca elmi 
ədəbiyyatda adı Mȳrtus olan bitki həmişəyaşıl diş və damaq müalicəsində istifadə olunur. 
Buradan belə bir nəticə də hasil olunur ki, rus dilindəki söz latın dilindən gəlmişdir. Bundan 
başqa şəxs adının istifadə olunduğu Antonovka və ya Qış alması adlı bitkinin digər oğuz 
qrupu türk dillərində heç bir dəyişiklik olmadan eyni ilə işlədilir. Qaqauz, türk və türkmən 
dillərində Antonovka (Antonovka alması) formasında işlədilir. Antonovka alması keçmiş SSRİ 
ve günümüz Polşasında populyar olan payızın sonu qışın əvvəlinə xas olan mədəni seleksiya 
olunmuş elmi dildə Malus domestica Antonovka adlanan alma növüdür. Yer adının işlədildiyi 
Alban buğdası buğda sortlarından biridir. Türkmən dilində Alban bugdayı formasında 
işlədilir. Qaqauz və ütrk dillərində isə alban sözünün qarşılığı arnavut kəliməsidir ki, yanlız 
bu söün tərcüməsi ilə eyni ilə işlədilir. Qaqauz dilində v hərfinin düşümü ilə Arnaut, türk 
dilində isə Arnavut buğdayı şəklində işlədilir. Bundan başqa xüsusi isim işlədilən Cənnət 
alması almanın bir növüdür. Bu söz digər oğuz qrupu türk dillərində demək olar ki, eyni ilə 
işlədilir. Belə ki, qaqauz dilində Cennet alması, türk dilində Cennet elması, türkmən dilində 
isə Cennet alması biçimində işlədilir ki, bu da göründüyü kimi bütün dillərdə demək olar ki, 
eynidir. Bundan əlavə qaqauz dilində Tatar üzümü bitkisi vardır ki, onun türk dilində qarşılığı 
Tatar üzümü/Bekatşi üzümü və ya yeşil Frenk üzümü biçimində işlənir. Buradan da görün-
düyü kimi xüsusi isim işlədilən bu bitki adının digər türk dillərində qarşılığı xüsusi isimlədir. 
Bəzən isə xüsusi isimlə ifadə olunan bir bitki adı digər dillərdə ümumi isimlə ifadə olunur. 
Buna misal olaraq qaqauz dilində olan Azimka sözü Azərbaycan dilində qışlıq buğda, türk 
dilində kışlık buğda, türkmən dilində isə gış bugdayı formasında işlənir.  
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Beləliklə, oğuz qrupu türk dillərində təbiət leksikasını tədqiq edərkən bu dildə işlədilən 
sözlərin oxşar və fərqli məqamlarını müşayiət etmək mümkündür. Eyni dil qrupuna daxil 
olmalarına baxmayaraq bu sözlərin də öz aralarında fərqli məqamları vardır. Belə ki, 
ümumiləşmə aparılarkən diqqət yetiriləsi məqam Azərbaycan və türk dillərində sözlərdə əsas 
cingiltiləşmə karlaşma hadisəsi və saitlərdə ə-e əvəzlənməsinin olduğunu müşayiət etmək 
mümkündür, lakin hər zaman sözlərdə eynilik müşayiət edilmir bəzən Azərbaycan dilində 
işlədilən söz türk dilində təmamilə fərqli sözlə əvəz edilir. Həmçinin türk dilində yumuşak ğ 
hərfinin olması bəzən Azərbaycan dilində olan sözlə türk dilindəki sözün fərqli tələffüz 
olunmasına səbəb olur, belə ki, sözlər yazılış baxımından oxşarlığını saxlasalar da tələffüzdə 
uzanma məqamı müşayiət olunur. Qaqauz dilində isə ilk samit səsin düşməsi, h hərfinin sözün 
əvvəlində və ortasında düşməsi hadisəsi müşayiət olunur. Eyni zamanda qaqauz dilində sait 
səslərin uzanması və uzanmanın yanlız deyilişdə deyil, eyni zamanda yazılışda olduğunu da 
müşayiət etmək mümkündür. Türkmən dilində isə fərqli məqamlar oğuz qrupunun digər 
dillərinə nisbətən daha çox müşayiət olunur. Burada tarixi faktorun da böyük rolu vardır. Belə 
ki, uzun müddət ruslarla təmasda yaşadıqlarından türkmən dilində bəzi sözlər rus dilindən 
eyni ilə türkmən dilinə ilhaq olunmuşdur. Bəzən isə türkmən dilində rus dilçiliyindən keçən 
sözlərdə ahəng qanunu qorunması prinsipi müşayiət olunur.  

 
Nəticə 
 
Türklər yayılan ərazilərdə olmayan bitkilərin təsviri və adlandırılması ya bu bitkinin 

latın dilindəki qarşılığının türk dilinə uyğunlaşdırılmış variantı, bəzən isə rus və ya əcnəbi 
keçdiyi dilin təsiri əsasında formalaşır. Lakin ümumilikdə götürüldükdə oğuz qrupu türk 
dillərindəki sözlərdə oxşar məqamların çoxluğu onların eyni kökdən gəlməsi ilə əlaqədardır. 
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Эльнура Гусейнова 
Лексика отражающая растений в группе Oгуз 
Огузская группа может сопровождаться сходными и разными точками употребле-

ния слов при изучении лексики природы на турецком языке. Хотя они входят в одну 
языковую группу, эти слова имеют разные значения между собой. Таким образом, 
можно отметить, что основным моментом в обобщении является тот факт, что слова в 
азербайджанском и турецком языках заменяются главным цинизмом в явлении 
противостояния и гласных, но слова не всегда сопровождаются тем же. Иногда слово, 
используемое в азербайджанском языке, заменяется другим словом в турецком языке. 
Кроме того, мягкая буква ğ в турецком языке иногда вызывает произношение слова в 
турецком языке, чтобы дифференцировать слово, даже если слова сохраняют сходство 
с точки зрения письменности, но длина произношения также сопровождается. В 
гагаузском языке первый согласный шум сопровождается тем, что буква h находится в 
начале и в середине. В то же время это может сопровождаться тем, что голоса гагаузов 
удлиняются и что длина не только сформулирована, но и записана. Различные моменты 
в туркменском языке чем другие языки огузской группы более сопровождаются. 
Исторический фактор играет здесь большую роль. Поскольку они долгое время обща-
лись с русскими, некоторые слова на туркменском языке были переведены на русский с 
того же языка, что и туркменский. Иногда в тюркском языке русское языкознание 
сопровождается принципом гармонизации. Описание и обозначение растений, не 
находящихся на территории турок, формируется на основе этого варианта на латинском 
языке, адаптированном к турецкому языку, а иногда и русскому или иностранному 
языку. Но в целом огузская группа связана с тем, что большинство похожих слов в 
тюркских языках имеют один и тот же корень. 
 Ключевые слова: флора, Огузская группа тюркских языков, oмоними, названия 
цветов, названия травы 

 
 

Elnura Huseynova 
Vocabulary reflective plants in Oguz group 
The Oguz group may be accompanied by similar and different points of use of words in 

this language when studying the vocabulary of nature in Turkish. Although they belong to the 
same language group, these words have different meanings among themselves. Thus, it can be 
noted that the main point in the generalization is the fact that the words in the Azerbaijani and 
Turkish languages are replaced by the main cynicism in the phenomenon of confrontation and 
vowels, but the words are not always accompanied by the same, sometimes the word used in 
the Azerbaijani language is replaced by another word in Turkish. In addition, a soft letter ğ in 
Turkish sometimes causes a word to be pronounced in Turkish in order to differentiate a 
word, even if the words are similar in terms of writing, but the length of the pronunciation is 
also accompanied. In Gagauz, the first consonant noise is accompanied by the fact that the 
letter h is in the beginning and in the middle. At the same time, this may be accompanied by 
the fact that the voices of Gagauz are lengthened and that the length is not only formulated, 
but also recorded. Different moments in the Turkmen language are more followed than other 
languages of the Oguz group. The historical factor plays a big role here. Since they had long 
spoken with Russians, some words in Turkmen were translated into Russian from the same 
language as Turkmen. Sometimes in Turkmen linguistics is accompanied by the principle of 
harmonization of the law of harmony. The description and designation of plants that are not in 
the territory of the Turks, is formed on the basis of the effect of this variant in the Latin 
language, adapted to the Turkish language, and sometimes Russian or a foreign language. But 
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in general, the Oguz group is related to the fact that most similar words in Turkic languages 
have the same root. 

Keywords: plants` world, Oguzh group of Turkish languages, homonyms, flowers name, 
plants name 
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İBN HİŞAMIN "MUĞNİL-LƏBİB" ƏSƏRİNDƏ  

CÜMLƏNİN TƏSNİFATI MƏSƏLƏSİ 
 

Məqalədə tanınmış ərəb qrammatiki İbn Hişamın “Muğnil-ləbib” əsərində cümlə 
bölgüsü təhlil edilmiş, onun bu sahədə ərəb dilçiliyinə gətirdiyi yeniliklər vurğulanmışdır. 
Müəllif göstərmişdir ki, İbn Hişam özünə qədərki alimlərin fikirlərinə aydınlıq gətirmiş və 
cümlə haqqında deyilmiş tərifləri konkretləşdirə bilmişdir. İbn Hişamın bu əsəri ərəb 
qrammatika elmində cümlə, irab və s. bu kimi mühüm məsələləri sistemli şəkildə əhatə etdiyi 
üçün indiyə qədər öz aktuallığını və yeniliyini itirməyərək, nəhvə dair yazılmış əsərlər 
arasında özünəməxsus yer tutmaqdadır. 

 
Açar sözlər: İbn Hişam, irab, nəhv 

 
Giriş 
 
Ərəb dilinin qrammatikasının öyrənilməsi tarixində mühüm rolu olan alimlərdən biri də 

Cəmaləddin İbn Hişam əl-Ənsari (1309-1360) olmuşdur. Onun qrammatikaya dair yazdığı 
kitablar mövzularının qoyuluşu və quruluşu, üslubi yeniliyi və yanaşması ilə, eyni zamanda o 
vaxta qədər nəhvin müxtəlif məsələləri barədə olan görüşlərə tənqidi münasibəti ilə özündən 
əvvəlki nəhvçilərin əsərlərindən fərqlənir. Misal üçün deyə bilərik ki, İbn Hişama qədər ərəb 
dilinə dair yazılmış tədqiqatlarda cümlə məfhumu, tərifi və növləri dağınıq halda olmuşdur. 
İlk dəfə kitabında cümləyə dair fəsil ayıran, onu növlərə ayıran və haqqında ətraflı elmi təhlil 
aparan məhz İbn Hişam olmuşdur. 

 
İbn Hişamın ərəb qrammatikasına dair "Şərhu qatr ən-nədə", "Şərhu bəll əs-sadə", 

"Audahul-məsəlik ilə əlfiyyəti İbni Məlik", "Muğnil-Ləbib an kutubil-ə'arib" kimi sanballı 
əsərlər qələmə almışdır. Bu əsərlərdən ən geniş və fundamental olanı "Muğnil-Ləbib an 
kutubil-ə'arib"dir. Əsərin adından da göründüyü kimi müəllif bu kitabı qələmə almaqla nəhvi 
öyrənməyə başlayanları və bu işə ciddi yanaşanları bu dəyərli elmin incəliklərini, xüsusilə də 
cümlə təhlilində (irabında) qarşılaşdıqları çətinlikləri onlar üçün asanlaşdırdığını və buna görə 
də bu kitabdan sonra digər mənbələrə müraciət etmələrinə lüzum olmadığını vurğulayır.1 

"Muğnil-Ləbib an kutubil-ə'arib" bir giriş və səkkiz fəsildən ibarətdir.  
Hələ müəllifin sağlığında İslam dünyasında məşhurlaşan bu kitabın birinci fəslində 

əlifba sırası ilə ədatlar, bağlayıcılar, ön qoşmalar və onların cümlə daxilindəki məna və 
funksiyaları araşdırılır, öncəki alimlərin bu barədə olan görüşləri təhlil edilir.  

Kitabın ikinci fəslinə müəllif cümlənin təfsiri, bölmələri, ehkamları ilə başlayır. 
Əvvəlcə, ərəb qrammatikasında geniş polemikaya səbəb olmuş "kəlam" və "cümlə"nin bir-
                                                             
.16، ص 1985تب األعاریب، دار الفكر، بیروت ابن ھشام، مغني اللبیب عن ك 1  
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birinə sinonim olub-olmaması barədə Zəməxşərinin və İbn Malikin fikirlərini müqayisə 
etdikdən sonra öz görüşünü ortaya qoyur.  

Sonra o, cümlənin ismi, feili və zərf cümlələrinə bölünməsinə keçir və qeyd edir ki, zərf 
cümləsi bir cümlə növü kimi Zəməxşəri və başqa dilçilərin əlavəsidir. Əslində o, feil 
cümləsinin bir növüdür. Bundan sonra o, cümləni " رى غرى " böyük" və" - "كب  kiçik" adlı" - "ص
iki qismə bölür. Xəbəri cümlə olanı " رى غرى " böyük", mübtəda üzərinə qurulanı isə" - "كب  - "ص
"kiçik" adlandırır. Böyük cümlə "  رى ة كب ھ ) də özlüyündə iki yerə – bir tərəfli "جمل  və iki (ذات وج
tərəfli (ذات وجھین) növə bölünür.1  

İbn Hişam cümlələri irab olunmasına görə iki yerə bölür: 
- İrabda yeri olmayan cümlələr (Sintaktik funksiyası olmayan cümlələr) -    ي ال ل الت الجم

 محل لھا من اإلعراب
- İrabda yeri olan cümlələr (Sintaktik funksiyası olan cümlələr) -       ا محل من ي لھ ل الت الجم

 اإلعراب
İbn Hişam əvvəlcə irabda yeri olmayan cümlələrin yeddi növü olduğunu qeyd edir və 

cümlə fəslinin bu bölməsinə məhz bu cümlələrlə başlamasını onların "müfrəd yerini 
tutmaması" (" رد ل المف ل مح م تح ا ل  və bunun da cümlənin "əsas xüsusiyyətlərindən biri ("ألنھ
olması" ("    ي الجمل و األصل ف وع " ilə izah edir. Burada "müfrəd" deyildikdə ("وذلك ھ  ,(adlıq hal) "مرف
وب "  .ola bilən təklik bildirən sözlər nəzərdə tutulur (yiyəlik hal) "مجرور " və (təsirlik hal) "منص
Məsələn, "   د ذي اجتھ ."نجح ال  - "Çalışan uğur qazandı (hərfən: uğur qazandı, hansı ki çalışdı)" 
cümləsində "د "اجتھ  irabda yeri olmayan cümlə olduğu üçün müfrəd kimi, yəni "د  "مجتھ
formasında təsəvvür edilə bilməz. Ancaq " ھ َؤّدِي واِجَب ُب ُی  Tələbə tapşırığını yerinə“ – "الطال
yetirər” cümləsindəki xəbər (" ؤدي ؤدٍّ ) müfrəd olaraq ("ی  təsəvvür edilə bildiyindən onun (م
irabda yeri vardır.  

İrabda yeri olmayan cümlələrin növləri: 
ة  " -1 ة اإلبتدائی "الجمل  - "Başlanğıc cümləsi". Bu cümlə növünə bəzən "  تأنفة ة المس  də "الجمل

deyilir. İbn Hişam qeyd edir ki, bəzən mübtəda ilə başlayan cümlələr də (   دأ ة المصدرة بالمبت  (الجمل
  :kimi adlandırıldığından sonuncu ad daha aydındır. Nümunələrə baxaq "الجملة اإلبتدائیة"

  ."اذھْب إلى المدرسة"
"Məktəbə get." 
Buradakı "اذھْب" irabda yeri olmayan başlanğıc cümləsidir. 

 ."سافر أبي حفظھ اهللا"
"Atam səfər etdi, Allah onu qorusun." 
Bu cümlədə "Allah onu qorusun" cümləsi başlanğıc cümləsidir və irabda yeri yoxdur.  
Fəxrəddin Qabava qeyd edir ki, "istinəfiyyə" cümləsini "ibtidaiyyə" cümləsindən 

ayırmaq, fərqləndirmək lazımdır. Çünki "istinəfiyyə" cümlənin içərisində (kontekstdə) gələn 
cümlədir və özündən əvvəlki cümləyə məna əlaqəsi istisna olmaqla heç bir bağla 
bağlanmayan bir cümlə növüdür. Bu cümlədən əvvəlki cümlə mütləq tam cümlə olmalıdır və 
ondan əvvəl "ـ " ,"و م " ,"فـ ى " və "ث  yeni ,"أْم" kimi başlanğıc bağlayıcıları, ayırıcı bağlayıcı "حت
hökmə düzəlişli keçid ( الي راب اإلنتق ل" ifadə edən (اإلض  la birgə-"و" həmçinin ,"أو" və "ب
işlənməyən "لكْن" bağlayıcısı da gələ bilər.2  

ة  " -2 ة المعترض  əl-Cumlə əl-Mu’tarida" (Ara cümlə). Məna baxımından bir-birinə" - "الجمل
bağlı olan iki cümlə arasına və ya yalnız bir cümlə daxilində, daha dəqiq desək, feil ilə onun 
faili və ya məfulu, mübtəda ilə onun xəbəri, şərt və onun cavabı, and və cavabı, təyin və 
təyinlənəni arasında "gücləndirmə" ( ة  ,və ya "təkmilləşdirmə (تسدید ) "istiqamət, açıqlama" ,(تقوی
gözəlləşdirmə" (تحسین) məqsədi ilə gətirilən ara cümlədir.  

İki müstəqil cümlə arasında gələn ara cümlələr: 
 "َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْیَك – َحَمَلْتُھ ُأمُُّھ َوْھًنا َعَلى َوْھٍن َوِفَصاُلُھ ِفي َعاَمْیِن – َوَوصَّْیَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْیِھ"

                                                             
.499-492، ص 1985ابن ھشام، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، دار الفكر، بیروت  1  
.39-38، ص 1989فخر الدین قباوة، إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار القلم العربي، حلب  2  
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"Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik – anası onu bətnində çox zəif bir 
halda daşımışdı, onun süddən kəsilməsi isə iki il ərzində olmuşdu – ki, Mənə və valideynlərinə 
şükür et!"1 

 "ُت َعْدٍنُأوَلِئَك َلُھْم َجنَّا ِإنَّا َلا ُنِضیُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًلاِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت "
"İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəlincə, Biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç 

etmərik. Məhz onlar üçün Ədn bağları vardır."2 
Bir cümlə daxilində gələn ara cümlələr:  

  ." صادق - ورب الكعبة -زید "
"Zeyd, Kəbənin Rəbbinə and olsun ki, dürüstdür." 

  ."منتصر - أنا واثق -الشعب الجزائري "
"Əlcəzair xalqı, əminəm ki, qələbə çalacaqdır." 
Bu cümlələrdə " ة ق  " Kəbənin Rəbbinə and olsun" və" - "ورب الكعب ا واث  əminəm" ara" - "أن

cümlələrdir.  
ة التفسیریة  " -3  əl-Cumlə ət-Təfsiriyyə" (Aydınlaşdırma cümləsi). İbn Hişama görə" - "الجمل

bu cümlə özündən əvvəl gələn iş və ya hadisənin həqiqətini açmaq funksiyasını yerinə yetirən 
bir əlavədir (ikinci dərəcəli üzvdür): 

  ."التفسیریة، وھي الفضلة الكاشفة لحقیقة ما تلیھا"
Nümunəyə nəzər salaq: 

 "اللَِّھ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُھ ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُھ ُكْن َفَیُكوُن ِإنَّ َمَثَل ِعیَسى ِعْنَد"
"Həqiqətən, Allah yanında İsanın məsəli Adəmin məsəli kimidir; Allah onu torpaqdan 

yaratdı, sonra isə ona "Ol!"-dedi, o da oldu." 
Burada "   راب ھ من ت ل آدم " onu torpaqdan yaratdı" cümləsi" - "خلق  "... Adəmin misalı" - "مث

cümləsini aydınlaşdırmağa xidmət edir.  
 
 :Anda cavab olaraq gələn cümlə". Məsələn" - "المجاب بھا القسم" -4

 "َواْلُقْرآِن اْلَحِكیِم ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلیَن"
"And olsun hikmətli Qurana! Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən."3 

 "َوَتاللَِّھ َلَأِكیَدنَّ َأْصَناَمُكْم"
"Allaha and olsun ki, bütlərinizə bir kələk gələcəyəm."4 
ر جازم      " -5 ا لشرط غی ة جواب ة الواقع  ."Şərt əlaməti olmayan şərtə cavab olan cümlə" - "الجمل

Burada "şərt əlaməti olmayan" dedikdə, şərt formasının əsas xüsusiyyətlərindən biri olan 
feilin sonunun sukun qəbul etməməsi və cəm və ya təsniyə "nun"-larının düşməməsi nəzərdə 
tutulur. Məsələn: 

  ."لو اجتھدت لنجحت"
"Əgər çalışsan, uğur qazanarsan." 
Bu növə həmçinin şərt əlaməti olan, ancaq " ـ ة " bağlayıcısı və ya "فـ  "إذا الفجائی

("gözlənilməzlik bildirən "izə" ədatı") ilə işlənməyən cümlələr də aid edilir: 
  ."إْن تُقْم أُقْم"

"Əgər sən qalxsan, mən də qalxaram." 
 :Bağlayıcılı təyin budaq cümləsi". Məsələn" - "الجملة الواقعة صلًة السم أو حرف" -6

  ."م أبوهجاء الذي قا"
"Atası qalxan kəs gəldi." 
Bu cümlənin "قام أبوه" hissəsinin irabda yeri yoxdur.  
ا من االعراب    ا" -7 "لجملة التابعة للتي ال محل لھ  - "İrabda yeri olmayan cümləyə tabe olan cümlə". 

Sintaktik funksiyası olmayan cümlənin əlavəsi olan cümləyə nümunə olaraq aşağıdakı 
cümləni göstərə bilərik:  
                                                             
1 Qurani Kərim, "Loğman" surəsi 14. 
2 Qurani Kərim, "əl-Kəhf" surəsi 30-31. 
3 Qurani Kərim, "Yasin" surəsi 2-3. 
4 Qurani Kərim, "əl-Ənbiya" surəsi 57. 
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  ."قام زید ولم یقم عمرو"
"Zeyd qalxdı, Amr qalxmadı." 
İrabda yeri olan cümlələrin növləri: 
Burada bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan ərəbşünaslığında M.Qarayev 

"Ərəb dilində irabda yeri olan cümlələr" adlı məqaləsində bu mövzuda araşdırma aparmış və 
məsələnin bir qisminə aydınlıq gətirmişdir.1 

İrabda yeri olan cümlələrin (sintaktik funksiyası olan cümlələr) növlərinin də sayı 
yeddidir: 

"اًرَبلواقعة َخالجملة ا" -1 - "Mübtədanın atributu (burada - xəbəri) olan cümlə". Məsələn: 
  ."الطالب یؤدي واجبھ"

"Tələbə tapşırığını yerinə yetirir." 
Bu cümlədə " ب ؤدي " mübtədadır və onun xəbəri "الطال  sözüdür. Bu ("yerinə yetirir") "ی

xəbər, adlıq halda olan (   ع ي محل رف ؤدٍّ " müfrəd (ف  kimi yozula bildiyindən ("yerinə yetirən") "م
onun irabda yeri vardır.  

"لجملة الواقعة حاالا" -2  - "Hal cümləsi". Məsələn: 
  "دخل الطالُب َیْحِمُل كُتَبھ"

"Tələbə kitablarını əlində tutaraq daxil oldu." 
Cümlənin mübtədasına xidmət edən " یحمل" cümləsi ismi-faillə ifadə edilən təsirlik halda 

olan ( ي محل   ب  ف نص ) müfrəd " ًحاِمال" ("əlində tutan") hal zərfliyi kimi yozula bildiyindən onun 
irabda yeri vardır.  

"الجملة الواقعة مفعوال" -3  - "Tamamlıq budaq cümləsi". Məsələn: 
 ."علمت المؤلف یكتب مسرحیة"

"Bildim ki, müəllif pyes yazır." 
Bu cümlənin tamamlığı ( ب م  سرحیة یكت ) təsirlik halda olan (   ب ي محل نص ا " müfrəd (ف  "كاِتًب

("yazan") kimi yozula bildiyindən onun irabda yeri vardır. O, bu cümlədə " َم  feilinin ikinci "َعِل
tamamlığıdır.  

ا   ا" -4 ة المضاف إلیھ "لجمل  - "Əvvəlki cümləyə nəzərən izafətin ikinci tərəfi kimi çıxış edən 
cümlə". Adından da göründüyü kimi, belə cümlələrin irabda yeri izafətin ikinci tərəfi olması 
baxımından yiyəlik haldır (محلھا جر). Məsələn: 

  ."سآتیك حین تشرق الشمس"
"Günəş doğanda sənin yanına gələcəm." 
Burada " تشرق" cümləsi zərfdən ( حین) sonra gəlmişdir. Onun müfrəd olaraq ( شروق) 

yozumu mümkün olduğundan irabda yeri vardır.  
ا لشرط جازم       " -5 اء أو إذا جواًب د الف ة بع ة الواقع  Fə" və "izə"-dən sonra gəlib şərt əlamətli"" - "الجمل

şərtə cavab olan cümlə". Məsələn: 
  ."من یعف عن المسيء فھو محسن"

"Kim pislik edəni əfv edərsə, o, xeyirxah insandır." 
Buradakı şərtin cavabı olan və " ـ نٌ  " bağlayıcısı ilə başlayan "َفـ و ُمْحِس  o, xeyirxah") "فھ

insandır") cümləsinin "  ن و ُیْحِس  şəklində yozumu mümkün olduğundan (o, xeyirxahlıq edər) "فھ
onun irabda yeri vardır.  

رد لجملا" -6 ة لمف "ة التابع  - "Bağlayıcısız təyin budaq cümləsi". Bu qrupa daxil olan 
cümlələrin irabda yeri ya adlıq ( ع ب ) ya təsirlik ,(رف  haldır. Aşağıdakı üç (جر ) ya da yiyəlik ,(نص
cümlə nümunəsində bunu aydın görə bilərik: 

  ."ھذا جندي یدافع عن وطنھ"
"Bu, vətənini müdafiə edən əsgərdir." 

  ."رأْیُت جندیا یدافع عن وطنھ"
"Vətənini müdafiə edən əsgəri gördüm." 

                                                             
1 M.Qarayev, "Ərəb dilində  "İrabda yeri olan cümlələr"", BDU İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, N 01 
Mart, 2004.  
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  ."مررُت ِبجنديٍّ یدافع عن وطنھ"
"Vətənini müdafiə edən əsgərin yanından keçdim." 
Hər üç cümlədə keçən " ُداِفع دافع ) cümləsini birinci cümlədə adlıq halda "ی  ikincidə ,(م

təsirlik halda ( دافًعا دافعٍ ) üçüncüdə isə yiyəlik halda ,(م  ,olan müfrəd olaraq izah edilə bilər ki (م
bu da onun irabda yeri olduğunun əsas göstəricisi hesab olunur. 

ا محل من االعراب       ا" .7 ي لھ ة للت ة التابع "لجمل  - "Sintaktik funksiyası olan cümlənin əlavəsi olan 
cümlə". Məsələn: 

  ."زید قام أبوه وقعد أخوه"
"Zeydin atası qalxdı, qardaşı oturdu." 
Bu cümlədə də "  وه د أخ ا    ) cümləsi özündən əvvəlki cümləyə bağlanmışdır "قع ى م ة عل معطوف

  .və həmin cümlə necə irab edilirsə, o da o cür irab ediləcəkdir (قبلھا
 

Nəticə 
 

Tanınmış ərəb qrammatiki İbn Hişamın “Muğnil-ləbib” əsərində cümlə bölgüsü 
sahəsində ərəb dilçiliyinə gətirdiyi yeniliklər onun özünə qədərki alimlərin fikirlərinə aydınlıq 
gətirmısi və cümlə haqqında deyilmiş tərifləri konkretləşdirə bilməsidir. İbn Hişamın bu əsəri 
ərəb qrammatika elmində cümlə, irab və s. bu kimi mühüm məsələləri sistemli şəkildə əhatə 
etdiyi üçün indiyə qədər öz aktuallığını və yeniliyini itirməmiş, nəhvə dair yazılmış əsərlər 
arasında özünəməxsus yer tutmuşdur. 
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Нигяр Рзаева 
Вопрос классификации предложения в произведении «Мугниль лябиб»  
Ибн Хишама 
В статье изучается вопрос классификации предложения в произведении «Мугниль 

лябиб» известного арабского грамматиста Ибн Хишама. Автор подчеркивает 
новаторское отношение ученого к данной проблеме. В частности, указывается то, что 
Ибн Хишам просуммировал главные положения о предложении, выдвинутые до него, 
внес конкректность в проблему определения данной синтаксической единицы. По 
мнению автора, Ибн Хишам опередив своих современников в этом произведении смог 
системно охватить важные проблемы арабской грамматики. И по этой причине 
«Мугниль лябиб» не теряет свою актуальность и новизну по сей день, занимая 
почетное место в ряду произведений посвященных нахву.  

Ключевые слова: Ибн Хишам, ираб, нахв 
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Nigar Rzayeva 
The Problem of classification of the sentence in Ibn Hisham’s “Mugneal labib” 
The article covers the issue about the classification of a sentence in composition 

"Mugneal Labib" written by the well-known arabic grammarian Ibn Khisham. The author 
highlights innovatory attitude of the scientist towards the current problem. Particularly, 
emphasizing the fact that Ibn Khisham summed up the main place of the sentence, having 
been advanced before him, introduced the accuracy into the problem of determining the 
syntax of a unit. According to the author, Ibn Khisham having outpaced his coevals in this 
composition, could systematically manage the important factors of arabic grammar. For this 
reason "Mugneal Labib" hasn't lost the relevance and novelty up till now, and has taken pride 
of a place among all other compositions dedicated to the arabic grammar. 

Key words: Ibn Khisham, erab, the Arabic qrammar 
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ƏRƏB DİLÇİLİYİNDƏ و-VAV BAĞLAYICISI  

VƏ ONUN VƏZİFƏLƏRİ 
 

Ərəb dili digər dünya dillərindən qrammatikası və söz ehtiyatının zənginliyi ilə 
fərqlənir. Ölkəmizdə ərəb dili qrammatikasının müəyyən mövzularını əhatə edən bir qismi 
ciddi şəkildə tədqiq olunsa da, müəyyən bir hissəsi də səthi və ya ötəri şəkildə araşdiril-
mışdır.Belə mövzuların daha ciddi tədqiqata ehtiyacı vardır. Bu kimi mövzular-dan biri də َو 
[vav] bağlayıcısıdır. 

 
Açar sözlər: Ərəb dilçiliyi, qrammatika, bağlayıcı, əvəzlik, hal 

 
Giriş 
 
Ərəb dilində َو [vav] bağlayıcısı çox müxtəlif, bir-birindən ciddi şəkildə fərqlənən, 

cümlə daxilində mənaya birbaşa təsir edən vəzifələri vardır.  bağlayıcısının aşağıdakı َو
vəzifələri vardır:  

 bağlamaq məqsədi daşıyan - [vāvu-l-‘ətfiyyə] َواُو ٱْلَعْطِفیَِّة .1
 birgəlik bildirən - [vāvu-l-mə‘iyyə] َواُو ٱْلَمِعیَِّة .2
  hal bildirən (tərzi-hərəkət zərfi anlayışı daşıyan) - [vāvu-l-hāliyyə] َواُو ٱْلَحاِلیَِّة .3
vāvu-l] َواُو ٱْلِإْبِتَداِئیَِّة .4 '- ibtidā'iyyə] - başlanğıc bildirən 
 yenidən başlama bildirən - [vāvu-l-'isti'nāfiyyə] َواُو ٱْلِإْسِتْئَناِفیَِّة .5
 aydınlaşdırma bildirən - [vāvu-l-'i‘tirādiyyə] َواُو ٱْلِإْعِتَراِضیَِّة .6
 and bildirən – [vāvu-l-qasəm] َواُو ٱْلَقَسِم .7
 sözünün yerinə işlənən ُربَّ - [vāvu rubbə] َواُو ُربَّ .8

Bu vəzifələr arasında ən geniş və çox işlənən, o cümlədən, ciddi mənalar kəsb edən 
sadalananlardan ilk üçüdür. 
 

Vāvu-l-‘ətfiyyə َواُو ٱْلَعْطِفیَّة Vāvu-l-‘ətfiyyəyə vāvu-l-‘ātifə də deyilir. Ətf (العطف) 
sözünün iki mənası var: lüğəvi mənası “meyl”dir, dilçilikdə isə iki tərəfi bir-birinə bağlayan 
mənasını verir. Cümlə içində ismi ismə və ya əvəzliyə, feili feilə bağlamağa عطف النسق ( ) 
nəsəq ətfi deyilir. Ətf hadisəsi aşağıdakı ətf hərflərindən (ədatlarından, bağlayıcılarından) biri 
ilə düzəlir. (1. 249) 
 :Mə‘tuf (ətf olunan) və mə‘tufun ‘əleyhi (özünə ətf olunmuş) birləşdirir- َو
Xalid və qardaşı məni ziyarət etdi. ِني َخاِلٌد َو َأُخوُهَزاَر  
 .Tərtib və ardıcıllıq bildirir- َف
Xətib dayandı və söhbətə başladı. َوَقَف ٱْلَخِطیُب َفَبَدَأ ٱْلَكَلاَم  
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  .Tərtib və hadisələrin müəyyən bir fasilə ilə baş verməsini bildirir- ُثمَّ
Əkirik, sonra məhsul toplayırıq ْجِبي ٱْلَمْحُصوَلَنْزَرُع ُثمَّ َن  
 .Xəbər vermə, bildirmə mənalarını verir - َأو
Çay içirsən, yoxsa qəhvə?  ْشَرُب ٱلشَّاَي َأُو ٱْلَقْھَوَة؟َتَھْل  
 .qarşılama (ehtiyacı), düzəltmə (istiqamətləndirmə) bildirir– لِٰكْن
Yalan danışma, lakin düz danış ْصِدْقَلا َتْكِذْب لِٰكْن َأ  
 .Əksinə mənasını verir – َبْل
Qardaşımı ziyarət etmədim, əksinə onunla danışdım َأم َما ُزْرُت َأِخي َبْل َكلَّمُتُھ - Təyin etmə, təxsis 
etmə, sual bildirir. 
Kitab aldın, ya qələm? َأِكَتاًبا ٱْشَتَرْیَت َأْم َقَلًما؟  
َلا -   İnkar bildirir. 
Sakitliyi sevirəm, gurultunu yox. ُأِحبُّ ٱْلُھُدوَء َلا ٱلضَِّجیَج  
Ətf hadisəsində iki tərəf olur: mə‘tuf və mə‘tuf ‘əleyhi. Ətf ədatlarından (bağlayıcılarından) 
sonra gələn sözə mə‘ tuf- َأْلَمْعُطوُف, onlardan öncə gələn sözə isə mə‘tufun ‘əleyhi-  ُف َعَلْیِھَأْلَمْعُطو
deyilir. Məsələn:  
Müəllim və tələbələr oturdular َجَلَس ٱْلُأْسَتاُذ َو ٱلطَّلَّاُب 
Bu cümlədə )َحْرُف ٱْلَعْطِف( و ətf hərfidir. الطُّلَّاُب   sözü mə‘ tuf, َأْلُأْسَتاُذsözü isə َأْلَمْعُطوُف َعَلْیِھ( ) mə‘tuf 
‘əleyhidir. Mə‘tuf mə‘ tufun ‘əleyhə hərəkə (erab) baxımından tamamilə tabe olur. Bunun 
izahını aşağıdakı misallar üzərində vermişik. Məsələn: 
Əli və Həsən qalxdı َقاَم َعِليٌّ َو َحَسٌن  
Burada Əli və Həsən hər ikisi (adlıqَألرَّْفُع) halındadır. 
Zeydi və Hüseyni gördük (təsirlik   النَّْسُب(  َزْیًدا َو ُحَسْیًناَرَأْیَنا 
Həqiqətən haqq inkişaf və tərəqqinin mərkəzlərindəndir. (yiyəlik َأْلَجّر ) ِإنَّ ٱْلَحقَّ ِمْن َرَكاِئِز ٱلتََّقدُِّم َو  
  ٱلنَّْھَضِة

Mə‘tuf və mə‘tufun ‘əleyhin hər ikisi feildirsə zamanları eyni olur. Yəni mə‘tuf mə‘tufun 
‘əleyhə zaman baxımından tabe olur.(2. 391) 
O, daxil oldu və onlara salam verdi ِإنَُّھ َدَخَل َو َسلََّم َعَلْیِھْم  
Vāvu-l-‘ətfiyyə sıra bildirmədiyi üçün mə‘tuf və mə‘tufun ‘əleyh yer dəyişdirə bilər. Məsələn: 

َماَت ٱْلَأُب َو ٱْلِإْبُن   və ya  ٱْلِإْبُن َو ٱْلَأُبَماَت Ata və oğul öldü.  
ِإْشَتَرْیُت ٱْلَقَلَم َو ٱْلِكَتاَب və ya ِإْشَتَرْیُت ٱْلِكَتاَب َو ٱْلَقَلَم   Kitab və qələm aldım. 

Vāvu-l-‘ətfiyyənin əvəzliklərlə işlədilməsinin bir sıra qaydaları var ki, onları belə 
xülasələşdirmək olar. 
Əvəzliyin növü:  

1. Ayrı yazılan adlıq halda olan əvəzliklərdə birbaşa ətfə icazə verilir. Məsələn: 
O və Xalid qardaşdır. ُھَو َو َخاِلٌد َشِقیَقاِن 

2. Bitişən əvəzliklərin ətfində 3 qayda mövcuddur. 
a) Ayrı yazılan əvəzliklərlə işlənməsi. Məsələn:  (3.326) َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم ِفي َضَلاٍل ُمِبیٍن َقاَل َلَقْد ُكْنُتْم 

“Siz və atalarınız açıq-aşkar zəlalətdəsiniz” demişdi. Burada آَباُؤُكْم sözü ُكْنُتْم - a ətf olunub. َأْنُتْم 
isə onları ayırır. 

b) Məf‘ulun bih(tamamlıq)ilə işlənməsi. Məsələn: 
Mən və mənə tabe olanlar Allaha təslim olduq. (3.52)   َأْسَلْمُت َوْجِھَي ِللَِّھ َوَمِن اتََّبَعِن 
Bu cümlə də sözü َمن  .sözü isə məf‘ulun bihdir َوْجِھَي .yə ətf edilib - ُت feilində َأْسَلْمُت

c) İnkar َلا - si ilə işlənməsi. Məsələn: 
َشْيء ا َأْشَرْكَنا َوَلا آَباُؤَنا َوَلا َحرَّْمَنا ِمْنَسَیُقوُل ٱلَِّذیَن َأْشَرُكوا َلْو َشاَء ٱلّلُٰھ َم   

Müşriklər belə deyəcəklər: “Əgər Allah istəsəydi nə biz, nə də atalarımız müşrik olar və nə də 
bir şeyi haram edərdik”(3.148). Burada sözü آَباُؤَنا feilindəki َأْشَرْكَنا  isə َلا .yə ətf olunub - َنا
inkardır.  

3. Ayrı yazılan təsirlik hallı əvəzliklərin işlənməsində birbaşa ətfə icazə verilir. Məsələn: 
Sizə və ailənizə hörmət edirəm. ِإیَّاُكْم َو ُأَسَرُكْم َأْحَتِرُم  
Burada ُأْسَرُكْم sözü ِإیَّاُكْم sözünə ətf edilib.  
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4. Bitişik yazılan təsirlik hallı əvəzliklərin işlənməsində də birbaşa ətfə icazə verilir. 
Bunu aşağıdakı misal üzərində göstərə bilərik. 

Atam mənə və qardaşıma yaxşılıq etdi. َأِبي َأْكَرَمِني َو َأِخي 
Burada َأِخي sözü َأْكَرَمِني sözündəki birinci şəxs bitişən əvəzliyinə ətf edilib. 

5. Yiyəlik halda olan əvəzliklərdə ətfə hərfi cərin (ön qoşmanın) təkrarı ilə icazə verilir. 
Məsələn; ُقِل ٱلّلُٰھ ُیَنجِّیُكْم ِمْنَھا َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب 

De ki: “Sizi ondan xilas edən və bütün ağırlıqlardan qurtaran Allahdır” (3.135) Bu cümlədə  ُكّل
sözü َھا əvəzliyinə ətf olunub. 

Vāvu-l-mə‘iyyə  bağlayıcısının ən çox diqqət cəlb edən və dərin məna kəsb َواُو ٱْلَمِعیَِّةو 
edən vəzifələrindən biri vāvu-l-mə‘iyyədir. Vāvu-l-mə‘iyyə َمَع-bərabərlik mənasını verir. 
Ondan sonra gələn söz təsirlik halda olur. (vāvu-l-mə ‘ iyyə sözünün ortaya çıxması onu “ətf 
vavı” ilə qarışdırmamaq üçündür) Vāvu-l-mə ‘iyyədən sonra gələn isim “məf‘ulun mə‘ah” 
adlanır. Müxtəlif mənbələrdə “məf‘ulun mə‘ah”a fərqli təriflər vermişlər, lakin aşağıdakı tərif 
“məf‘ulun mə‘ah”ı daha dolğun ifadə edir: 

Bir feil və ya şibhi feildən (feilə bənzər bir söz) sonra gələn birgəlik mənası olan 
“vav” dan əvvələ ətf edilməsi doğru olmayan mənsub (təsirlik halda olan) bir sözdür. (4. 194) 
Nil boyunca getdim َو ٱلنِّیَل ِسْرُت  
Nil boyunca gedirəm  َساِئٌر َو ٱلنِّیَلَأَنا  
  .vavdan sonra təsirlik halda olan hissənin “məf‘ulun mə‘ah” olması üçün 3 şərt lazımdır و

 و dan sonrakı hissənin o olmadan da cümlənin var olmasını bildirmək üçün bir “َفْضَلٌة” - 
əlavə olması. “َفْضَلٌة” ismi elə bir isimdir ki, onunla cümlədəki əsas mətləb ortaya çıxır. 

 و dan əvvəlki hissənin “tərkibində feil və ya feil mənasında bir isim” olan cümlə 
olması. 

 و - ın bərabərliyə dəlalət etməsi(5. 212) 
Vāvu-l-mə‘iyyə indiki-gələcək zaman feili gizli bir  .vasitəsilə təsirlik hala salan bağlayıcıdır َأْن
Vāvu-l-mə‘iyyənin indiki-gələcək zaman feili gizli َأْن ilə təsirlik hala salması üçün özündən 
əvvəl inkar və ya tələb (əmr, qadağa, sual və s.) gəlməlidir.(6. 293) Məsələn:  

ٱلنَّاَس َو ُتَحدَِّث َعْن ِإْثِم ٱْلَغْیَبِة  َلا َتْغَتِب  
Qeybətin günahını danışıb (danışmaqla bərabər) özün camaatın qeybətini etmə. 
 َلا ُأْحِسُنَك َو ُنِھیَنِني
Sən məni xor gördüyün halda (sənin məni xor görməyinlə bərabər) mən də sənə yaxşılıq 
etmərəm.  
Vāvu-l-‘ətfiyyədə bağlayıcıdan əvvəlki tərəflə sonrakı tərəf hökm etibarı ilə ortaq olduğu 
halda, vāvu-l-mə‘iyyədə ortaq olmurlar. Məsələn:  
Məhəmməd və Əli gəldi. ٌَّجاَء ُمَحمٌَّد َو َعِلي cümləsində tərəflər ortaqdır. 
  .Yolla get! - cümləsində isə yox ِسیِري َو ٱلطَِّریَق 
 .dan sonrakı hissənin mə‘iyyə ilə təsirlik halda olması iki yerdə olur- و
1.Məna cəhətdən ətfə mane olan bir şey olarsa. Məsələn: 
Şagird yolla getdi. ٱلتِّْلِمیُذ َو ٱلطَِّریَق َمَشى Bu cümlədə əgər و ətf olsaydı, o zaman “Şagird və yol 
getdi” mənasını verərdi ki, bu da məna cəhətdən düzgün deyil.  
2. Əgər ləfzi- həm tələffüz, həm də yazılış cəhətdən ətfə mane olan bir şey olarsa (5.212) 
Məsələn: 
Atanla bərabər sənə salam verdim َسلَّْمُت َعَلْیَك َو َأَباَك  
Səlimlə bərabər gəldim ِجْئُت َو َسِلیًما  
Birinci misalda əgər و ətf olsaydı, o zaman َسلَّْمُت َعَلْیَك َو َأِبیَك - “Sənə və atana salam verdim” 
olardı. İkinci cümlədə isə ətfə o zaman icazə verilir ki, birinci tərəfdə ayrı yazılan əvəzlik 
olsun. 
Səlim və mən gəldim  ِجْئُت َأَنا َو َسِلیٌم 
Bunları nəzərə alaraq əgər ətf məna cəhətdən zəifdirsə təsirlik hala üstünlük verilir.  
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Vāvu-l-mə‘iyyədə digər bir cəhət ondan ibarətdir ki و - dan sonrakı hissədə izafətin birinci 
tərəfi düşür, ikinci tərəf isə onun hərəkəsini qəbul edərək onun yerinə keçir. Məsələn: 
Zeydlə nə işin var? َزْیًدا َما َشْأُنَك َو . Əslində isə, َما َشْأُنَك َو َشْأَن َزْیٍد olmalıdır. Burada birinci tərəf 
düşdüyü üçün ikinci tərəfin yiyəlikdə olmasına qəti icazə yoxdur. (7.112)  
Vāvu-l-mə‘iyyədən sonrakı hissənin, yəni məf‘ulun mə‘ahın əvvələ keçməsinə icazə yoxdur. 
Məsələn:  .demək düzgün deyil َو ٱلطَِّریَق َمَشی َسِلیٌم
Həm də məf‘ulun mə‘ahın tabe olduğu sözdən yəni müsahibindən əvvələ keçməsi də doğru 
deyil. َمَشى وٱلطَِّریَق َسِلیٌم - doğru deyil , َمَشى َسِلیٌم َو ٱلطَِّریَق isə doğru olur. (5. 213) 

Vāvu-l-haliyyə و ٱْلَحاِلیَِّة َواُو  -dan hal cümləsi düzəltmək üçün də istifadə olunur. Bu 
vəzifəsinə görə ona َواُو اْلَحاِل “Hal vav”ı deyilir. (8.439) Məsələn: 
Qız ağlaya-ağlaya qalxdı. َقاَمِت ٱْلِبْنُت َو ِھَي َتْبِكي –َباِكَیٌة  َقاَمِت ٱْلِبْنُت َو ِھَي  

Hal و - ının işlənmə yeri haqqında dilçilər arasında fərqli görüşlər var. Onun cümlənin 
əmr, qadağan, təsdiq, inkar ( َلْم ilə inkar, ,ilə inkar َلمَّا  ,ilə inkar və s.) keçmiş zaman feili َلا
indiki-gələcək zaman feili ilə və s. kimi yerlərdə işlənib-işlənməməsi ixtilaflıdır.  
Ümumiyyətlə hal cümləsi 2 yerə bölünür: 

 İsmi cümlə (isim cümləsi) olan hal 
 Feili cümlə (feil cümləsi) olan hal  

İsmi cümlə olan hal: Hal ismi cümlə olarsa ümumiyyətlə əvvəlində vāvu-l-haliyyə gəlir. 
Məsələn: Kişi evinə yorğun halda qayıtdı رَُّجُل ِإَلی َبْیِتِھ َو ُھَو ُمْتَعٌبَعاَد ٱل  
Onu mən balaca ikən tanıdım َعَرْفُتُھ َو َأَنا َصِغیٌر  

Mahmud Zəməxşərinin (1075-1143) fikrincə sadəcə, qaydaya tabe olmadan nadir 
hallarda ismi cümlədə əvəzliyin tək başına gəlməsinə icazə verilir. Əksinə, onun و ilə 
işlənməsi mütləqdir. (Hal cümləsində əvəzlikdən öncə و işlənməlidir.) Səid əl-Əxfəş (öl.830) 
deyir: “Əgər xəbər törəmiş kəlmə olarsa, ismi cümlədə و - ın işlənməsinə icazə verilmir. 
 Gülərüzlü Zeyd gəldi - deyilir. (9.250) ُھُھَجاَء َزْیٌد َحَسٌن َوْج ,deyilmir - َجاَء َزْیٌد َو َحَسٌن َوْجُھُھ 
Feili cümlə olan hal: Feil cümləsi kimi işlənən hal cümlələrini dörd yerə bölmək olar: 

1) Keçmiş zamanın təsdiq forması ilə başlayan hal cümləsi: Əvvəlində  :olur. Məsələn َوَقْد
Bütün dostları gəldiyi halda qardaşın yoxdur. َغاَب َأُخوَك َوَقْد َحَضَر َجِمیُع َأْصِدَقاِئِھ 

2) Keçmiş zaman inkar forması ilə başlayan hal cümləsi əvvəlində həm vāvu-l-haliyyə 
ilə, həm də onsuz işlənə bilər. Məsələn: 

Xəlili kimsə döymədiyi halda o ağlayırdı. َكاَن َخِلیٌل َیْبِكي َما َضَرَبُھ َأَحٌد/ َبُھ َأَحٌد َكاَن َخِلیٌل َیْبِكي َو َما َضَر  
3) İndiki-gələcək zamanın təsdiq forması ilə başlayan hal cümləsi. Ümumiyyətlə, 

əvvəlində vāvu-l-haliyyə və ya başqa bir şey olmadan sahibu-l-hala bağlanır. (6.314) 
Məsələn: Fərid gülərək çıxdı. ِریٌد َیْضَحُكَخَرَج َف  

4) İndiki-gələcək zamanın inkar forması لم ilə başlayan hal cümləsi həm vāvu-l-haliyyə 
ilə, həm də onsuz işlənə bilər. Məsələn: 

 İşçi fabrikə heç bir şey yemədən getdi. َذَھَب ٱْلَعاِمُل ِإَلى ٱْلَمْصَنِع َلمَّا َیْأُكْل َشْیًئا    
ِمُل ِإَلى ٱْلَمْصَنِع َو َلمَّا َیْأُكْل َشْیًئا َذَھَب ٱْلَعا  

Vavın digər vəzifələri də vardır ki, aşağıda onlar haqqında qısa məlumat verməklə kifayət-
lənəcəyik. 

 Vāvu-l- 'ibtida 'iyyə )َواُو ٱْلِإْبِتَداِئیَِّة( Cümlənin əvvəlində gəlir.  
 Elmdə qüvvətli olanlar Ona inandıq deyərlər. (3.50) ِم َیُقوُلوَن آَمنَّاِبِھَو ٱلرَّاِسُخوَن ِفي ٱْلِعْل

 Vāvu-l-'isti'nāfiyyə ) َواُو ٱْلِإْسِتْئَناِفیَِّة ) Söz arasında və önündə əvvələ bağlı olmayan 
cümlənin əvvəlində olur.  َو َسَیْعَلُم ٱلَِّذیَن َظَلُموا...  . - Zülm edənlər biləcəklər.  

 Vāvu-l-’i‘tirādiyyə  Cümlənin mənasını daha da aydınlaşdıran əlavə bir )َواُو اْلِإْعِتَراِضیَِّة( 
cümlənin əvvəlində olur (dilimizdə ara sözlər kimi tərcümə olunur). 

Bu, Allah yaxşı bilir - yaxşı adamdır.  َرُجٌل َكِریٌم -َو ٱُهللا َأْعَلُم  -ھَٰذا  
 Vāvu -l-qəsəm (َواُو ٱْلَقَسِم) And bildirən vav. Bundan sonra gələn söz yiyəlik hala düşür.  

Sübhə and olsun  . َو ٱلشَّْمِس Günəşə and olsun ; َو ٱْلَفْجِر
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 Vāvu rubbə ََّواُو ُرب Həzf (ixtisar) edilən َُّرب - nin yerinə işlənir. (4.253) Məsələn: 
Neçə-neçə şəhərlər var ki,oralarda dost yoxdur. 

  و ُربَّ َبَلٍد َلْیَس ِبَھا َأِنیٌس َو َبَلٍد َلْیَس ِبَھا َأِنیٌس
 

Nəticə 
 

Ərəb dili digər dünya dillərindən qrammatikası və söz ehtiyatının zənginliyi ilə 
fərqlənir. Ərəb dili qrammatikasına dair bir qismi ciddi tədqiqatlar olsa da, bəzi məqamlar 
səthi və ya ötəri şəkildə araşdırılmışdır. َو [vav] bağlayıcısı belə mövzulardandır. Onun ciddi 
tədqiqata ehtiyacı vardır.  
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Рамин Садиев 
Cоюз و [вав] в арабской лингвистике и её задачи 
В грамматике арабского языка тема "союзы" требует особеннего исследования . 

Сoюз و отличается своим местом нахождения в предложении. В Коране-Керим а также 
в классической арабской литературе و используется в разных формах, а также его 
можно встретит в различных спецификах .Особенно, во время исследования класси-
ческих источников, к этому союзу надо обращаться с особенным вниманием. 

Ключевые слова: Арабская лингвистика, грамматика, союз, местоимения, падеж 
 

Ramin Sadiyev  
Conjunction و [waw] in arabic linguistics and its functions 
The conjuctions, in grammar of arabic language is a topic that needs special investığa-

tions. The conjuction و is one of them. It differs by its meanings and various ways its being 
used. It is possible to see what different positions and various ways its being used in Kuran 
and as well as in classical arabic sources. Especially when doing research on classical arabic 
sources it is necessary to pay attention to the meanings and its role. 

Key words: Arabic linguistics, grammar, conjuction,pronoun, case 
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İNSANLARIN YARADILIŞINDA ÇEVRİLMƏ FORMULU: 
TRANSFORMATİV KEÇİDLƏR 

 
Çevrilmə folklor motivi kimi Azərbaycan folklorunda zəngin tip və formalara malikdir. 

Bu motivin tədqiqi ona ilk növbədə mifoloji semantika kontekstində yanaşmanı tələb edir. 
Çünki çevrilmə motivinin əsasında mifik düşüncəyə xas olan çevrilmə formulu durur.  

 
Açar sözlər: çevrilmə, transformativ keçidlər, folklor mətnləri, insanların yaradılışı 
 
Giriş 
 
Tədqiqatçılara görə, folklordakı çevrilmələr öz mənşəyini təbiətdəki “çevrilmələrdən” 

götürür. R.Qafarlı yazır ki, insan dəyişən nə görürdüsə, onu simvolik obraza çevirirdi. Bu cür 
zahiri çevrilmələr və əvvəlki hala qayıdışlar təbiəti canlı varlıq kimi təsəvvürə gətirirdi (8, 
86). 

Bu cəhətdən Azərbaycan folklorunda çevrilmə motivinin bir elmi problem kimi tədqiqi 
motivin ilk növbədə mifik semantikasının öyrənilməsini, daha sonra isə onun folklor 
mətnlərində funksiyalaşma imkanlarının tədqiqini tələb edir. 

 
Azərbaycan epik folklorunun əsas struktur formullarından olan çevrilmə şəkil dəyişmə, 

metamorfoza, forma dəyişmə, surət dəyişmə, libasdəyişmə, paltardəyişmə, dönmə, 
başqalaşma, dönərgəlik, eləcə də maskalanma kimi ifadə edilən bu dəyişim – çevrilmə prosesi 
şifahi xalq ədəbiyyatının müxtəlif nümunələrində fərqli formalarda özünü göstərir. Müxtəlif 
terminlərlə ifadə edilən bu motiv “çevrilməni” bir proses kimi bütün daxili mərhələləri ilə 
əhatə edir. 

Mifik düşüncədə yaradılışla bağlı mövcud olan bütün nümunələrdə çevrilmə formulu 
mühüm rol oynayır. Hər şeydən öncə yaradılışın ümumi kosmoqonik sxemində xaosun 
kosmosa çevrilməsi əks olunur. Bir çox tədqiqatlardan gördüyümüz kimi, kainatın, dünyanın, 
eləcə də digər obyektlərin, predmetlərin yaradılması elmi cəhətdən xaosun kosmosa 
çevrilməsi nəticəsində baş verir. Mifoloji düşüncədə yaradılış dünyanın müxtəlif səviyyələrini 
əhatə edir və insanlar ətraf aləmdə gördüyü bütün varlıqların meydana gəlməsinə bu metodu 
şamil etmişlər. 
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Mifologiyada dünyanın və insanın yaranması ayrılmaz və vahid proses kimi təsəvvür 
olunur. İlkin insanın yaradılması haqqında mifologiyada müxtəlif transformativ keçidlər 
mövcuddur. Bu zaman çevrilmə formulu əsas rol oynayır. Azərbaycan folklorunda insanların 
yaradılması ilə bağlı olan çevrilmə motivləri dünya və türk xalqlarının folklor mətnlərində 
istifadə edilmiş nümunələrlə oxşarlıq təşkil edir.  

İlk insanın yaradılması (antropoqonik) ilə bağlı miflərdən bəhs edən F.Bayat qeyd edir 
ki, kosmosun yaradılmasından sonra yer, dağ, meşə, heyvan və ən sonunda da insan 
yaradılmışdır. İlk insanın yaradılması müxtəlif şəkillərdə söylənsə də, bütün hallarda ilk 
insanın Tanrı tərəfindən yaradıldığı bildirilir. Mif ilk insanın yaradılmasını Tanrı və ya de-
miurq (tanrısal xüsusiyyətə sahib olub, mədəni obyekt və faktların ilk qurucuları) adına 
bağlıyır. İlk insanın yaradılması mifi kosmoqonik mifin təbiətdən cəmiyyətə keçidini işarə-
ləyir və kosmoqonik dilin ictimai dilə çevrilməsini saxlayır” (2, 94).  

Folklor nümunələri üzərində apardığımız müşahidələr göstərir ki, insan, əsasən, üç 
transformativ keçid nəticəsində yaranır: a) Torpağın (palçığın) insana çevrilməsi; b) Heyvanın 
insana çevrilməsi; c) İnsan görkəmli varlıqların müasir insana çevrilməsi.  

Bu keçidləri ardıcıllıqla nəzərdən keçirək 
a) Torpağın (palçığın) insana çevrilməsi: 
Türk tayfalarının yaşamında və düşüncəsində Tanrının üstün mövqe tutması, eləcə də 

tək Tanrıya inamın hakim ideologiyaya çevrilməsi, onların mifologiyasında təktanrıçılığın 
insanın yaradılışının transformativ amili kimi prioritet mövqeyini şərtləndirir. Təktanrıçılıq 
ideyası türklərlə qonşuluqda yaşayan, eləcə də onların qaynayıb-qarışdıqları xalqların da 
mifoloji təfəkkürünün formalaşmasına təsirsiz ötüşməmişdir. 

Yaradılışla bağlı ilk türk nümunələrindən olan türk (Altay) yaradılış dastanında da 
dünyanın və insanların ən ali varlıq – Tanrı tərəfindən yaradılması, daha sonrakı çevrilmələrlə 
müasir vəziyyətinə düşməsi ideyası tərənnüm edilir. Çevrilməyə məruz qalan insan müxtəlif 
formalara düşür, hətta ona məxsus olan bəzi keyfiyyətlərini itirir. Dastanda insanın qeyd 
olunan dəyişikliklərə uğramasına onun öz yaradıcısı ilə çiyin-çiyinə getmək, ona şərik olmaq 
istəyi səbəb olur. İnsan tanrının göstərişlərini düşüncəsizcəsinə yerinə yetirmək istəmir. Güclü 
və qüdrətli tanrı insanı ən ağır cəzalara məhkum edəndə də insan əyilib acizcəsinə itaət 
göstərmir və beləliklə, nəticədə cəza olaraq hər dəfə yeni bir çevrilmənin şahidi oluruq. Türk 
(Altay) yaradılış əsatirində (6, 45-52) əks olunmuş bəşəriyyətin, ilk bəşər övladının 
yaranması, eləcə də müasirləşməyə doğru keçirdikləri dəyişimlərə diqqət edək: 

1. “Bir zamanlar yalnız Tanrı Qara xan və su vardı. Qara xandan başqa görən, sudan 
başqa görünən yox idi. Ağ Ana göründü. O, Qara xana “yarat” deyib yenidən suya daldı. 
Bunu eşidən Qara xan bir kişi yaratdı. Qara xanla kişi intəhasız suyun üstü ilə iki qara qaz 
kimi uçurdular. Lakin halından məmnun olmayan kişi, Qara xandan daha yüksəkdə uçmaq 
istəyirdi. Onun istədiyini bilən Qara xan kişidən uçmaq qabiliyyətini aldı. Kişi dibsiz suya 
yuvarlandı. Boğulurdu. Elədiyinə peşman olub Tanrı Qara xandan bağışlanmasını xahiş etdi”. 

Bu mətndə insan mövcud nizamı pozmağa – Qara xandan daha üstün mövqe əldə 
etməyə çalışır, lakin sonuncunun qəzəbinə tuş gələrək uçmaq bacarığından məhrum edilir və 
indiki şəklində olan insana çevrilir. Bu nümunə iki əsatir qəhrəmanı arasındakı ilk 
kolliziyadır, belə ki, iki qara qazdan biri fövqəltəbii gücə, yaratmaq bacarığına malikdir, 
digəri isə bu keyfiyyətlərdən məhrumdur, dəyişimlərə məruz qalan tərəfdir.  

2. “Tanrı Qara xanın göstərişi ilə sudan bir ulduz çıxdı. Kişi həmin ulduzun üstünə çıxıb 
xilas oldusa da, Qara xan onun bir daha uça bilməyəcəyini nəzərə alıb dünyanı yaratmaq 
qərarına gəldi. Kişiyə buyurdu ki, suyun dibinə dalaraq torpaq çıxarsın. Şər düşüncədən əl 
çəkməmiş kişi torpaq gətirərkən fikirləşdi ki, özü üçün gizli bir dünya da yaratsın, ona görə də 
torpağın bir hissəsini ağzında saxladı. Elə ki, ovcundakı torpağı su üzərinə səpdi, Tanrı Qara 
xan torpağa “böyü” deyə buyurdu. Torpaq böyüyüb dünya oldu. Lakin kişinin ağzında 
saxladığı torpaq da böyüyüb onu boğmağa başladı. Qara xan ona “tüpür!” deməsəydi, 
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boğulub öləcəkdi. Tanrı Qara xan dümdüz bir dünya yaratmışdı, lakin kişi tüpürəndə ağzından 
çıxan torpaq bataqlıqlar, təpələr əmələ gətirdi. Hirslənən Qara xan itaətsiz kişiyə “Erlik” 
(şeytan) adını verib, özünün işıqlı dünyasından qovdu.” 

Burada da İnsan öz nəfsini cilovlaya bilmir və yenidən Tanrı Qara xan tərəfindən 
bərqərar edilmiş nizamın pozulmasına səbəb olur. Belə ki, İnsan ağzındakı torpağı tüpürür və 
hamar səthli, düzənlik dünya bataqlıq, dərələr və təpələrlə nahamarlaşmış məkana 
çevrilir.  

3. “Sonra yerdə doqquz budaqlı bir ağac bitirdi, hər budağın altında bir adam yaratdı ki, 
bunlar doqquz insan irqinin ataları oldular”. 

Burada isə insanın yaradılışı ilə bağlı növbəti çevrilmə baş verir. Tanrı Qara xan ağacın 
budaqlarını insana çevirir, beləliklə, gələcəkdə törəyib-çoxalacaq millətlərin əcdadlarını 
yaradır. 

4. “... Mübarizədə Qara xanın ən ağıllı köməkçisi Ulu Kişiyə məğlub olmuş Erlik yenə 
təslim olmur. O, ölən insanların canını almağa icazə istəyir, yenə razılıq ala bilmir. Qara xan 
ona deyir ki, bacarırsansa ölümlü insanı özün yarat. Bu icazəni alan kimi o, əlinə çəkic, körük 
və ors (ərsin) alıb eybəcər heyvanlar düzəldir: qurbağa, ilan, ayı, donuz və pis ruhları yer 
üzünə doldurur. Qara xan hirslənib onun əlindəki alətləri alır və atır. Körükdən qadın, 
çəkicdən kişi yaranır. Qara xan onların üzünə tüpürəndə qadın əti yeyilməyən, tükü gərəksiz 
quşa, kişi Yolban deyilən quşa çevrilir” (6, 46). 

Burada növbəti çevrilmə ilə yaranma hadisələrini görürük. Dağların, qayaların, heyvan-
ların yaranmasında kosmik nizamın pozulmasına səbəb olan Erlikin itaətsizliyi həmçinin 
çevrilmələrin də baş verməsinə səbəb olur. Bəhs olunan əsatirdə insan bir neçə prosedurda 
yaranır. Bunların bəziləri, yuxarda qeyd etdiyimiz kimi, cəza olaraq çevrilmələrlə yaranmışdır 
ki, onlar Yer üzündə davamlı yaşamağa nail olmurlar. Erlikin pis niyyətlərinin həyata keçiril-
məsi üçün yaratdığı insanlar çevrilmə hadisəsi ilə öz ilkinliyini itirir. Amma Tanrı Qara xanın 
qolsuz-budaqsız bir ağaca doqquz budaq verərək törətdiyi insanlar uzun yaşamağa nail olur-
lar. Gördüyümüz kimi, mifoloji düşüncədə kosmoqonik proses müəyyən zaman və məkan 
sərhədləri olan dövri hadisə kimi qavranılaraq, çevrilmələrlə əks olunur. 

Tək və böyük, rəhmli və mərhəmətli, heç bir tayı-bərabəri, bənzəri olmayan haqq-hesab 
gününün sahibi ulu Allahdır. Türk mifologiyasında da ən ali varlıq Tanrıdır. İnsanların yarat-
dığı ilkin nümunələrdə onların Tanrı tərəfindən yaradıldığı və qorunduğu hər dəfə özünü 
göstərir.  

İnsanın yaradılışının kosmosla bağlı olması daxildə çevrilmə motivləri ilə bağlıdır, 
burada kosmos xaosa çevrilir və beləliklə, yaradılmış nümunələrdə, insanların ilkin təsəvvür-
lərində çevrilmələr özünü göstərir. 

E.İmaməliyev yazır ki, yaradılışla bağlı olan miflərin ümumi kosmoqonik sxemi xaos-
dan kosmosun yaranmasını əks etdirir. Burada dünyanın və insanın yaradılışı birgə təsəvvür 
olunur. Mifologiyada dünyanın və insanın yaranması ayrılmaz və vahid proses kimi təsəvvür 
olunur (7, 55). 

Azərbaycan folklorunda çevrilmə motivi nəticəsində insanların yaranması ilə bağlı 
çoxlu sayda miflər və əfsanələr mövcuddur. Birinə diqqət edək: 

“Lap qabaxlar Allahdan başqa heç kim yoxuymuş. Yer üzü də başdan-ayağa suyumuş. 
Allah bu suyu lil eliyir. Sonra bı lili qurudup torpax eliyir. Sonra torpaxdan bitkiləri cücərdir. 
Onnan sonra da torpaxdan palçıx qəyirip insannarı yaradır, onnara uruh verir” (1, 35). 

Bu kosmoqonik mifdə biz eyni zamanda çevrilmə hadisəsini də görürük. Mətndə 
göstərilir ki, yer üzündə ilk öncə xaos (su) mövcud olmuş, daha sonra yer üzündəki canlılar 
yaranmışdır. İnsanlar torpağın palçığa və palçığın da insana çevrilməsi nəticəsində meydana 
gəlmişdir. Məkan, zaman, insan, cəmiyyət və s. bunların hamısı bir-biri ilə əlaqəli olub, daxili 
çevrilmələrlə əvəzlənərək meydana çıxır. 
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İnsanın yaradılışı ilə bağlı Azərbaycan folklorundakı motivlərdən biri də insanın dağdan 
doğularaq törəməsidir. Mətnlər göstərir ki, dağlar insanın yaradılışında iştirak etmiş, ilk 
insanın anası hesab olunmuşdur. Dağın uşaq doğması motivinə Azərbaycan əfsanələrində də 
tez-tez rast gəlirik.  

“Oğuzun təəccübü” əfsanəsində dağ Oğuzun hamisidir. Göydən enən şüa dağa daha tez 
sancılır və dağ Oğuzu doğur (10, 348).  

Burada fövqəltəbii qüvvənin təsiri altında dağ (torpaq) insana çevrilir, beləliklə, bəşər 
övladının yaradılışı ilə bağlı ibtidai düşüncədəki növbəti təsəvvürləri görmüş oluruq.  

Türk mifopoetik dünya modelində dağlar mühüm yer tutmuşdur. Qədim türklərin dağla-
ra münasibəti isə, xüsusilə, fərqlənmiş, dağ onların kosmoqonik görüşləri sistemində əhəmiy-
yətli yer tutmuşdur.  

C.Bəydili (Məmmədov) yazır: “Kosmik nizamın bütün parametrlərini özündə əks 
etdirən dağ dünyanın tam mərkəzində ucalan sakral güc qaynağıydı və ulu başlanğıc, kök, 
soyun əsası, ana yurdun rəmzi kimi qavranırdı” (3, 87).  

Dağın insan yaradılışında iştirak etməsi və insana çevrilməsinə aid folklorumuzda zən-
gin nümunələr vardır. R.Əliyev mifologiyada dağ-insan münasibətlərini aşağıdakı kimi izah 
edir:  

1. Dağ insana çevrilir və ya canlı şəkildə şüurda qəbul edilir (antropomorfizm); 
2. İnsan dağa çevrilir (reantropomorfizm). Daşa dönmək inamını da əcdada qayıdış kimi 

bura əlavə etmək olar; 
3. Dağ uşaq doğur (5, 112). 
“Bələk daşı” əfsanəsində deyilir ki, Nisə əmisi oğlu Sadığa ərə getmişdi. Ancaq uşağı 

olmurdu. Ona görə də narazılıq var idi. Nisə bir gün yuxuda görür ki, şiş qayanın başında 
yerdə bir bələkli oğlan uşağı qoyulub. Yuxudan durub dağa getdi, gördü, qayanın başında bir 
uzunsov daş var. Daşı qucağına götürdü. Daşı bələdi, kəndə gəldi, utandığından tövlədə qa-
ranlıq bucağa qoydu, gündə 2-3 dəfə daşa baxıb gedirdi. Daş axırda doğrudan da uşağa 
çevrilir (10, 251-252).  

Burada baş verən kosmoqoniya (yaradılış) qayanın, daşın uşağa çevrilməsi şəklində baş 
verir. 9 ayın tamamında daş uşağa çevrilir. İnsanlar arasında dağ ruhuna inam, dağın qoruyu-
cu olması, dağın güclü olması, dağ ruhunun kişi şəklində təsəvvür olunması, dağ ruhunun 
qadın şəklində təsəvvür olunub qoruyucu ana kimi qəbul edilməsi, insanın dağa çevrilməsi, 
dağın insan kimi təsəvvür olunması, qayanın uşaq verməsi və s. təsəvvürlər dağın antro-
pomorflaşdırılmasına səbəb olmuşdur.  

b) Heyvanın insana çevrilməsi: 
İlk əcdadının yaranması ilə bağlı folklor nümunələrində insanın ən əvvəl heyvan görkə-

mində təsəvvür edilməsi motivləri də var. Buna görə də tədqiqatçılar heyvan əcdadın daha 
sonra insan görkəmi qazandığını, insana çevrildiyini göstərərək, mifologiyada əvvəlcə zo-
omorfizmin hakim olduğunu, antropomorfizmin onun inkişafı kimi meydana gəldiyini vur-
ğulayırlar.  

Qeyd edək ki, biz təhlillər apardığımız zaman insanın yaranması ilə bağlı müxtəlif 
nümunələrin olduğunu əsas götürərək, məsələyə birmənalı şəkildə yanaşmağın düzgün olma-
dığını vurğulamaq istəyirik. Belə ki, nümunələrdə oxşarlıq kimi çıxış edən çevrilmə hadi-
sələrinin bəziləri mifoloji izahda eyniyyət təşkil etmir. Məsələn, mifoloji düşüncədə qurdun 
insana çevrilməsi ilk olaraq ilkin əcdadın yaranması ilə əlaqədardırsa, digər tərəfdən, sonrakı 
dövrlərdə insanların ona qarşı yaranan inancları, onu kult olaraq qəbul etməsi ilə əlaqədar 
olaraq meydana çıxmış və mifoloji düşüncədə yeni vüsət almışdır. Burada birinci problemin 
öyrənilməsi sonrakının həllinə xidmət edir. 

Qeyd edək ki, folklor nümunələrində insanlar qurddan yarandığı kimi, qurdlar da 
insanlara çevrilə bilir və bu cür mif və əfsanələr təkcə türk xalqları arasında deyil, dünya 
xalqları arasında geniş şəkildə yayılmışdır. “Şimali Amerika hindularının etnik mədəniyyətin-
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də totem heyvana, əksər hallarda qurda çevrilmək insanın əcdadlarının ruhu ilə çulğalaşma-
sının ən yüksək həddi sayılır. Skandinaviyadakı insanlar inanırdılar ki, döyüşlərdə qorxu nə 
olduğunu bilməyən, düşmənləri pərən-pərən salan berserkerler qurda dönə bilirlər. Türk 
mifologiyasında qulyabanilər meşə və qəbiristanlıqlarda gecələr dolaşaraq insanları qorxudan, 
çox asanlıqla qurda çevrilən adamlar kimi təqdim olunurdu” (12). 

V.V.Yevsyukov yazır ki, yeri heyvan obrazında təsvir edən miflər ən qədim və sadə 
miflərə aiddir (4, 71). Müəllif yenə də göstərir ki, kainatın insan bədəni ilə eyniləşdirilməsi 
dünyanın zoomodelindən cavandır (4, 79).  

İbtidai insanlar ilkin əcdadı ən əvvəl heyvan görkəmində təsəvvür etmişlər. Daha sonra 
bu heyvan insan görkəmi qazanmışdır. Bu baxımdan, “Oğuznamə”nin uyğur versiyasında 
oğuzların ilk əcdadı Oğuz kağan öküz şəklində rəsm olunmuşdur (4, 67). 

Əvvəldə dünyanın yaranması ilə bağlı bəhs etdiyimiz türk yaradılış əsatirində həm də 
insanın heyvandan yaranması ilə bağlı ibtidai təsəvvürlər əks olunmuşdur. Tanrı Qara xanın 
yaratdığı ilk insan uçmaq qabiliyyətinə malik qara qaz kimi təsvir olunmuşdur (9, 19). Lakin 
sonradan Qara xanın qəzəbi ilə bu bacarığından məhrum edilir və indiki bir insana çevrilir. 
Mifoloji təfəkkürdə insanın heyvandan yaranması şəklində mövcud olan ideyalar sonrakı 
mərhələdə heyvanın insana çevrilməsinə səbəb olan bir çox mətnlərinin meydana çıxmasına 
şərait yaradır.  

Heyvanın insana çevrilməsi ilə bağlı folklorumuzdakı çoxsaylı nümunələrin bəzilərinə 
diqqət edək: “Bir avçı çöldə ceyrannan irasdaşır. Onu vırmax isdiyəndə görür ki, ceyran bir 
arvada çevrildi, acıxlı-acıxlı baxdı bına, sora yox oldu. Avçı qorxur, qəyidip gəlir əvinə, bir 
də avçılıq eləmir” (1, 53). 

Digər bir variantda ovçunun qabağına çıxan təkə ağ saqqallı nurani qocaya çevrilir (1, 
53). 

Hər iki nümunədə heyvanın insana çevrilməsini görürük. Buradakı çevrilmə hadisəsini 
iki cəhətdən izah edə bilərik. Birincisi, qədim insan öz totem əcdadını insana çevirmiş, yaxud 
özünə oxşar şəkildə görür. İkincisi, buna səbəb mifoloji şüurda yeni yaranan bioloji insanın 
yaddaşında öz əcdadının ilkin şəklinin qorunması və ondan törəməsi haqqında olan fikirlərdir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan nağıllarında pəri quşlar da inkarnasiya edərək qız cildinə 
düşə bilir. Yaxud əfsanələrdə müəyyən həya, utancaqlıq üzündən qız, qadın reinkarnasiya 
edərək göyərçinə və başqa quşlara çevrilə bilirlər. 

Azərbaycan folklorunda insanın heyvana, eləcə də əksinə çevrilməsinə tez-tez təsadüf 
edirik ki, bu totemistik və animistik görüşlərlə bağlıdır. Bu mövzuya “Heyvanlar aləminin 
yaradılışı: zoomorfik çevrilmələr” bölməsində daha geniş şəkildə toxunacağıq.  

c) İnsan görkəmli varlıqların müasir insana çevrilməsi: 
Mifoloji şüurda yeni yaranan insanın yaddaşında öz əcdadı müxtəlif şəkildə əks olun-

muş, daha sonra müasir formasına çevrilmişdir. Biz buna insandan (şikəst uşaqdan) əmələ 
gələn insanın (pəhləvan), adamcılların, yarı insan, yarı heyvan görkəmlilərin çevrilmələrini 
aid edirik. Folklorumuzda insan görkəmli varlıqların müasir insana çevrilməsinə aid zəngin 
nümunələr vardır.  

Müxtəlif mifoloji mətnlərdə “Uzuxlar”, “Ucubulıxlar”, “Ucuqulu” və s. kimi 
adlandırılan tayfalarda insanların əvvəllər uzun boylu, iri gövdəli olduqları göstərilir. Lakin 
onlar öz səhvləri ucbatından əvvəlki görkəmlərini itirmiş, yeni formaya düşmüşlər. İlkin 
əcdadın ömrü və görkəminə dair mətnlərdəki çevrilmə motivi əvvəlki vəziyyətin yenisi ilə 
əvəzlənməsini özündə ehtiva edir. Maraqlıdır ki, mətnlərdəki çevrilmə birbaşa deyil, tədricən, 
əvəzlənmə ilə baş vermişdir. Belə ki, yeni formanın yaranması əvvəlkinin ölməsi və sonradan 
yeninin yaranması hesabına baş verir, geri dönüş yoxdur.  

Mətnlərdən birində deyilir ki, “Qabaxlar insannar çox yekəymişlər. Təhçə dizdən aşağı 
əyaxlarının uzunluğu iki metrə yarım imiş. Gör onda bədənnəri nə qədər olar?! Onnar min 
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ildən çox yaşayırmışlar. Bi gün hoların fikrinə allahlıx düşiy. Allah da hoları kiçəltip bizim 
günümüzə saliy, ömürlərini də gödəldiy” (1, 48).  

Nümunədə müasir insanın yaranmasından öncəki zaman və məkanın quruluşuna baxdı-
ğımız zaman insanların boyunun on metr olduğunu və min ildən artıq yaşadığını görürük. 
Kosmoqonik konflikt insanla onun yaradıcısı – Allah arasında yaranır. İnsan öz mövcud duru-
mu ilə razılaşmır, onu pozub yeniləmək istəyir. Nəticədə insan öz səhvlərinə görə Allah 
tərəfindən cəzalandırılmış, ömürləri və fizioloji quruluşları müasir insan formasına dönüşmüş 
və beləliklə, çevrilmə baş vermişdir.  

Çevrilmə, qeyd olundu ki, birdən-birə baş vermir, tədricən reallaşır. “Mifin məntiqinə 
görə, dünyanın bir durumundan o biri durumuna keçid birbaşa baş verə bilməz. İki kosmik 
durum arasında hökmən xaos mərhələsi olmalıdır” (7, 58). Buna görə də, digər nümunələrdə 
biz ucubılıxlarla yanaşı adi insanları görməyə başlayırıq.  

Başqa bir mifdə deyilir ki, “qavaxlar Uzuxlar oluflar. Çox hündür imişlər. Hər biri bir 
çinar kimi... Uzuxlar bizim əjdadlarımız oluflar. Özü də çox yaşamışlar, yüz il, iki yüz il, üç 
yüz il. Belə eşitmişəm ki, günlərin bir günündə uzuxlardan biri meşəyə odun qırmağa 
gedifmiş. Orada gözünə qəribə bir şey dəyir. Bapbalaca. Oyucuna alıf evə gətirir. Onların bir 
ağsaqqalı qavağa gəlif deyir: 

– Bu əcayif şey deyil. İnsandı. Vaxt gələjək, bunnar yer üzünü götürəjəy. Bizi də əvəz 
edəjəylər...” (1, 44).  

Gördüyümüz kimi, mifoloji mətnlərdə təsadüf etdiyimiz uzuxlar – nəhəng insanlar 
sonralar tamamilə adi, kiçik insanlarla əvəz olunur. İnsanların cırlığına səbəb uzuxların 
ağsaqqalının da dediyi kimi, onların hiyləgərliyidir.  

Qeyd edək ki, uzuxların nəhəngliyi bizim yadımıza qədim oğuzların nəhəng insanlar 
olması, o cümlədən iri qəbirlərə “oğuz qəbiri” deyilməsi faktını yada salır. Heç təsadüfi 
deyildir ki, S.Rzasoy Uzux adını mifik əcdad Oğuz adının fonetik dəyişməsi hesab edir (11, 
797). 

Folklor mətnləri insana çevrilmə ilə bağlı rəngarəng nümunələrlə zəngindir, bunlardan 
ən çox təsadüf edilənlər isə zəif, görkəmcə diqqət çəkməyən, şikəst doğulan uşaqların son-
radan güclü, mərd, elinin-obanın qəhrəmanına, pəhləvanına çevrilməsi ilə bağlı nümunələrdir.  

Başqa bir mətndə deyilir ki, bir tayfa varımış. Bı tayfanın başçısı sonsuzmuş. Çox qur-
bannan, nəzir-niyazdan sora bının bir oğlu olur. Uşax dörd-beş yaşına çatır, əmə yeriyəmmir, 
heş ayax üsdə durammır... Düşmannar basqın ediyillər, bı tayfanı qırıp-çatıllar. Bütün kişiləri 
öldürüp, arvat-uşağı qul ediyillər. Bı uşağı da şikəst olduğuna görə aparmıllar, atıllar bir daşın 
dibinə ki, qurt-quş yesin. Düşmannar tutduxları əsirləri də götürüp gedənnən sora bir canavar 
gəlir. Uşağı əmizdirir, sora götürüp aparır öz yuvasına, başdıyır bını saxlayıp bəsdəməyə. 
Neçə illər keçir, uşağın ayaxları açılır. Özü də bir pəhləvan olur... Sora gedir tayfasınnan sağ 
qalannarı da qurtarır, gəlirlər öz torpaxlarına, oğlanı başçı seçib başdıyıllar yaşamağa. O 
vaxtdan bı tayfıya qurtdar tayfası deyillər. Naxçıvanda Qurtdar məhləsi də onnardan qalmadır 
(1, 43-44). 

Bu mifdə çevrilmə motivinin baş verməsini və mətnin strukturunu aşağıdakı kimi izah 
etmək olar: 

– Çevrilməyə məruz qalacaq uşağın qeyri-adi doğuluşu, nəzir-niyazdan sonra 
doğulması; 

– Uşaq əmə bilmir, yeriyə bilmir, ayaq üstə dayana bilmir; 
– Çevrilmənin baş verməsi üçün ilk öncə xaosun yaranması: düşmənlər hücum edib 

tayfanı dağıdır, bütün kişiləri öldürür, qadınları əsir edir, şikəst uşağa isə toxunmurlar;  
– Çevrilməyə zəmin yaradan ikinci əsas səbəb uşağın canavar tərəfindən bəslənməsidir. 

Bundan sonra çevrilmə baş verir. Şikəst uşağın ayaqları açılır, özü də pəhləvana çevrilir. Tək 
başına düşməni qırır, tayfasından geri qalan insanları xilas edərək, yenidən torpaqlarında 
tayfasını bərpa edir.  
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Nəticə 
 
Türk tayfalarının yaşamında və düşüncəsində Tanrının üstün mövqe tutması, eləcə də 

tək Tanrıya inamın hakim ideologiyaya çevrilməsi, onların mifologiyasında təktanrıçılığın 
insanın yaradılışının transformativ amili kimi prioritet mövqeyini şərtləndirir. Folklor 
nümunələri üzərində apardığımız müşahidələr göstərir ki, insan, əsasən, üç transformativ 
keçid nəticəsində yaranır: a) Torpağın (palçığın) insana çevrilməsi; b) Heyvanın insana 
çevrilməsi; c) İnsan görkəmli varlıqların müasir insana çevrilməsi. 

Türk tayfalarının yaşamında və düşüncəsində Tanrının üstün mövqe tutması, eləcə də 
tək Tanrıya inamın hakim ideologiyaya çevrilməsi, onların mifologiyasında təktanrıçılığın 
insanın yaradılışının transformativ amili kimi prioritet mövqeyini şərtləndirir. Təktanrıçılıq 
ideyası türklərlə qonşuluqda yaşayan, eləcə də onların qaynayıb-qarışdıqları xalqların da 
mifoloji təfəkkürünün formalaşmasına təsirsiz ötüşməmişdir. 

 İlk əcdadın yaranması ilə bağlı folklor nümunələrində insanın ən əvvəl heyvan 
görkəmində təsəvvür edilməsi motivləri də var. Buna görə də tədqiqatçılar heyvan əcdadın 
daha sonra insan görkəmi qazandığını, insana çevrildiyini göstərərək, mifologiyada əvvəlcə 
zoomorfizmin hakim olduğunu, antropomorfizmin onun inkişafı kimi meydana gəldiyini 
vurğulayırlar.  

Mifoloji şüurda yeni yaranan insanın yaddaşında öz əcdadı müxtəlif şəkildə əks olun-
muş, daha sonra müasir formasına çevrilmişdir. Biz buna insandan (şikəst uşaqdan) əmələ 
gələn insanın (pəhləvan), adamcılların, yarı insan, yarı heyvan görkəmlilərin çevrilmələrini 
aid edirik. 
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Асмар Алиева 
Формула трансформации при создании человека:  
трансформативные переходы  
Как фольклорный мотив трансформация в Азербайджанском фольклоре обладает 

богатыми типами и формами. Исследование этого мотива в первую очередь требует 
подхода в контексте мифологической семантики. Так как в основе мотива трансформа-
ции лежит присущая мифическому сознанию формула трансформации.  

Согласно исследователям трансформации в фольклоре берут свое начало из 
«трансформаций» в природе. Р.Гафарлы пишет, что когда человек видел что-то меняю-
щееся, превращал его в символический образ. Такие внешние превращения и возвра-
щение в прежнее состояние приводили к представлению природы как живого существа. 
(58, 86). 

С этой стороны исследование мотива трансформации в Азербайджанском фоль-
клоре как научной проблемы в первую очередь требует изучения мифической семанти-
ки мотива, а затем исследования возможностей его функционирования в фольклорных 
текстах.  

Трансформация, которая является одной из основных структурных формул Азер-
байджанского эпического фольклора, это преобразование выражаемое как видоизме-
нение, метаморфоза, изменение формы, изменение лица, смена одежды, переодевание, 
превращение, изменение, изменчивость, а также маскировка – процесс трансформации 
в различных образцах устного народного творчества показывает себя в различных фор-
мах. Этот мотив, выраженный различными терминами, охватывает «трансформацию» 
как процесс со всеми внутренними этапами.  

В мифическом сознании во всех имеющихся образцах, связанных с созданием 
важную роль играет формула трансформации. В общей космогонической схеме созда-
ния отражается, прежде всего, превращение хаоса в космос. Как видим из многих 
исследований создание вселенной, мира, а также других объектов, предметов происхо-
дит в результате превращения хаоса с научной точки зрения в космос. В мифологи-
ческом сознании создание охватывает различные уровни мира и люди отнесли этот 
метод к возникновению всех существ, которых они видят в окружающей среде.  

Ключевые слова: трансформация, трансформативные переходы, фольклорные 
тексты, создание людей  
 

Asmar Aliyeva 
Formula of transformation in human creation process:  
transformative transitions 
As a motive of folklore, the transformation possesses rich types and forms in Azerbaijan 

folklore. Exploration of this motive requires firstly an approach in the context of mythological 
semantics. Because the transformation motive is based on the transformation formula typical 
for mythical thinking.  

According to the researchers, transformations in the folklore take their origin from the 
“transformations in the nature”. According to R.Gafarli, if a person saw something which 
changed, he used to transform it into a symbolic image. Such external transformations and a 
process of turning to the previous form made to imagine nature as a living being (58, 86). 
In this respect, exploration of a transformation motive as a scientific problem in the 
Azerbaijan folklore requires first of all investigation of the motive’s mythological semantics, 
and then its functionality potential in folklore texts.  

The transformation, being one of the basic structural formulas of Azerbaijan epic 
folklore, is also expressed in other terms like change of image, metamorphosis, change of 
shape, change of face, change of dress, change of clothes, conversion, differentiation and 
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masking, and this transformation process reveals itself in different forms in different folklore 
examples. This motive, expressed in different terms, covers the “transformation” with all its 
internal phases as a process.  

In mythical thinking, the formula of transformation plays an important role in all 
examples about creation. First of all, a general cosmogonical scheme of the creation reflects 
conversion of chaos into cosmos. According to some explorations, the creation of the univer-
se, the world, as well as other objects and things happens scientifically through conversion of 
the chaos into the cosmos. The creation covers various levels of the world in mythological 
thinking, and the people think that all the creatures, which they see in the surrounding world, 
have appeared due to this method.  

Key words: transformation, transformative transitions, folklore texts, creation of human 
beings 
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ƏDƏBİYYATDA VƏ RƏSSAMLIQDA  
YUXU SEMİOTİK ELEMENT KİMİ 

 
Məqalədə ədəbiyyatda və rəssamlıqda yuxu fraqmentlərinin istifadəsindən danışılır. 

Qədim sivilizasiyaların, əski mədəniyyətinin dərin qatlarında yuxu etnik-mifik və semiotik 
element olaraq kultural yaddaşımızın təzahür forması kimi qarşımıza çıxır. Bu baxımdan, 
məqalədə yuxunun həm fizioloji, həm də psixoloji hadisə olaraq incəsənət aləmində mühüm 
diskurs vasitəsinə çevilməsindən və təzahür formalarından bəhs olunmuşdur. 
 

Açar sözlər: simvol, yuxugörmə, məna, bədii priyom, psixoloji 
 

Giriş 
 
Yuxu psixikamızın məhsulu olaraq fizioloji və psixoloji inkişafımızda mühüm rol 

oynayan mental prosesdir. Yuxunun fizioloji mexanizminin öyrənilməsində qarşımıza çıxan 
faktlar təstiqləyir ki, yuxu bizə bizi anlatan daxili səsimizdir. Yuxu universal simvollar, işarələr 
vasitəsilə daxili dünyamızdan xəbər verir. Digər tərəfdən elm yuxunun daxili səsimiz olmasını 
onun mükkəməl fizioloji quruluşu ilə əlaqələndirərək isbat edir ki, yuxu nəinki psixi 
durumumuzdan, hətta fizioloji durumumuzdan da xəbər verə bilmək iqtidarına sahibdir.  

 
Müasir dövrdə somnologiya sahəsinin inkişafı maraqlı fakt ortaya qoydu – qan dövranı 

yuxu sistemi ilə paralel fəaliyyətdədir və daxilimizdə əsrarəngiz daxili harmoniya var. Tibbi 
nöqteyi nəzərdən qanın tərkibi ilə yuxugörmə prosesi arasında müntəzəm əlaqə var. Hansısa 
xəstəliyə yoluxan insanın qanında (xəstəliyin növünə uyğun) spesifik dəyişilmələr müşahidə 
olunur və bu dəyişilmələr beyinə qanın intensiv daşındığı zaman, yəni yuxugörmə prosesində 
öz təzahürünü tapır. Bütün daxili orqanlar sinir ücları vasitəsilə beyinlə bilavasitə əlaqədə 
olduğuna görə yaranmış hər hansı bir fizioloji fəsad daxili həyəcanın qanda yüksəlməsinə 
yola açır. İnsan hələ hansısa xəstəliyə yoluxduğunu anlamadan daxili orqanlar həyəcan təbili 
çalaraq beyini bu hadisədən xəbərdar etməyə çalışır. Qısası, xəstəlik qana, qan yuxuya, yuxu 
beyinə zəncirvari xəbər ötürərək orqanizmdə müdafiə funksiyasının aktivləşməsinə səbəb 
olur. Alimlər belə qənaətə gəliblər ki, sarılığı bir həftə, hipertoniyanı 2-3 ay, beyindəki tö-
rəməni bir il əvvəl yuxugörmənin müşahidə olunması vasitəsilə diaqnozlaşdırmaq müm-
kündür. Bəzən kabuslar, bəzən qırıq-qırıq eyni motivli epizodlar, bəzən heç yuxu görməmə, 
bəzən rəngsiz, bəzən küylə müşahidə olunan və s. bir sözlə, hər insanda individual olaraq 
fərqli səpkili yuxugörmə vasitəsilə daxili dünyamızdan xəbər almaq mümkündür. 

Qədim sivilizasiyaların əski mədəniyyətinin dərin qatlarında yuxu etnik-mifik element 
olaraq kultural yaddaşın təzahür forması kimi qarşımıza çıxır. Yunqun yuxu haqqında 
araşdırmaları bu faktı təstiqləyir. Alim düşünür ki, hər bir insanın gördüyü yuxu onun kultural 
yaddaşının inikasıdır və burada arxetiplər böyük rol oynayır. Biz beynimizdə mövcud olanı və 
genetik yaddaşımızda daşıdıqlarımızı yuxuda görə bilərik.Tanımadığımız və yad bir nəsnə 
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yuxumuzda əks oluna bilməz. Belə ki, yuxu psixikamızın daxilindən gələn səsdir. Freyd isə 
daima təkrarlanan yuxu fraqmentlərini simvol kimi dəyərləndirərək universal simvol 
anlayışını ortaya qoyurdu. O düşünürdü ki, yuxu gizli mənadır onun interpretasiyaya 
ehtiyyacı var. Yuxunun belə bir maraqlı hadisə olması ədəbiyyat sahəsində də ona böyük 
marağın yaranmasına gətirib çıxardı. Müəllif bədii kontekstin gedişatı ilə bağlı tapmaca 
fikirləri və ya özünün ən məxfi düşüncələrini oxucuya ötürmək üçün yuxu fraqmentlərindən 
istifadə edir. Bədii priyom olaraq yuxu oxucuyla müəllifi üzləşdirən və onların hermetik 
dialoqunu təşkil edən vasitədir. Yuxu fraqmenti vasitəsilə oxucu əsərə münasibətini dəyişir və 
süjetin gedişatını ön görür. Çünki yuxu fraqmenti mütləq şəkildə bədii kontekstdə hansısa 
missiya daşıyır. Bu missiya bədii əsərin süjet və kompozisiya xətti ilə bilavasitə əlaqədar olur. 
Belə ki, bədii konteksdə yuxu kompoziya xəttində düyünü açmaq üçün yardımçı vasitədir. 
Qısa yuxu fraqmenti oxucunu əsərin əsas intriqasını təhlil və təhqiq etməyə yönləndirir.  

Dünya ədəbi bədii fikrində yuxu janrından istifadə mistitizmlə bağlıdır. Bədii kontekst-
də yuxu reallıqla qeyri-reallıq arasında sərhəddir və müəllif əsərinə mistik fon vermək məq-
sədilə yuxu elementlərindən istifadə edir. Bildiyimiz kimi, mədəniyyətlə ədəbiyyatın əzəli-
əbədi münasibəti bəşər nəslinin keçmişini və bu gününü sənət nümunələrində uğurla təcəssüm 
etdirməyə xidmət etmişdir. Antik təfəkkürün dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi ölməz sənət 
nümünələri incəsənətin bütün sahələrini, o cümlədən ədəbiyyatla rəssamlığı öz ətrafında 
birləşdirməyə müfəvvəq olmuşdur.  

Qədim Yunan mifologiyasının ən yaraşıqlı gənci hesab edilən Endimion qərəzli mü-
nasibətin qurbanı olur. Zevs Endimionun arvadı Hera ilə olan münasibətindən şübhələnərək 
Latmos dağında gəncliyi solub bitənə kimi 30 il sərasər yatmaqla cəzalandırır. Endimionla 
bağlı mifin bir neçə variantı mövcuddur. Digər versiyaya görə Zevs Endimionun heç bir istə-
yinə yox deməzmiş və yaraşıqlı gənc gözəlliyi əbədi olsun deyə baş allahdan xahiş edir ki, 
ona 30 illik yuxu bəxş etsin. Beləcə, Zevs yuxu tarnısı Hipnosa tapşırır ki, Endimionu yuxuya 
versin. Başqa mənbəyə əsasən Endimiona dəlicəsinə aşiq olan Selena hədsiz qısqandığı üçün 
onu yuxuya verir ki, məşuquna ondan başqası baxa bilməsin və onun hüsnü-camalını hər gecə 
rahat-rahat seyr edə bilsin. Mifə görə Endimion Selenaya biganə qalmır və onların nə az, nə 
çox düz 50 qızı dünyaya gəlir və bu rəqəm Olimpiya oyunları arasındakı 50 ay aralığını 
simvolizə edir. Bu miflə bağlı günümüzə gəlib çatan ən dəyərli əsərlər arasında yunan 
satirasının ustası Samosatlı Lukianın (b.e 120-195) 25 miniatur kitabdan ibarət “Allahların 
Söhbəti” adlı ironik toplusuna daxil olan “Afroditayla Selenanın söhbəti”ndə (XXI kitab) rast 
gəlmək mümkündür. Burada Selena Afroditaya məşuqunun gözəlliyini vəsf edərək ona olan 
dərin məhəbbətindən söz açır. Bundan başqa Endimion obrazına müraciət edənlər arasında 
Con Lili (“Endimion”, 1588), Con Kits (“Endimion”, 1818), Henri Lonqfellou (“En-
dimion”,1866), Oskar Uaylt (“Endimion”, 1881) və digərlərini göstərmək olar. Endimionun 
maraqlı həyat yolunu və Ay ilahəsi ilə olan ülvi məhəbbətini işıqlandıran müəlliflər ikiyə 
bölünmüşlər - bəzisi roma mifologiyasına istinadən onun sevgilisini Diana (baş ilahə Heranı 
Yuno, Zevsi-Jupiter), digərləri ilə yunan mifologiyasında qeyd olunduğu kimi Selena 
adlandırmışlar. Fərqli nüanslara baxmayaraq mif 30 illik yuxuya dalan çoban Endimionla Ay 
ilahəsinin sevgisindən bəhs edir. Bu məhəbbət hekayəsindən təsirlənən XIX əsr fransız 
rəssamı Ann Lui Jirode Triozon (1767-1824) Endimionun mifologiyada mət edilən qeyri-adi 
gözəlliyini bu cür təsvir etmişdir. Əsər “Endimionun yuxusu” (1791) adlanır və hazırda Luvr 
müzeyində saxlanılır.  

Kompozisiyada gecəni işıqlandıran bəyaz nur Selenanın simvolizə edir - sevgilisi ay 
işiğı olub, hər gecə onun üzərinə düşərək baxışlarını ondan çəkmir. Mifoloji təfəkkürə 
söykənərək ideal gözəlliyin qorunmasında yuxunun əhəmiyyətini vurğulayan bu kompozisiya 
antik dövrdən çağdaş dövrümüzə gəlib çatan bu müdrik fikri müasir somnologiyanın elmi 
nəzəriyyələri ilə səsləşdirir. 

Mifoloji elementlər, simvollar, mistik detallarla zəngin sənət nümünələri ilə Uilyam 



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

224 
 

Bleyk XIX əsr mədəniyyətinin inkişafında özünəməxsus rol oynamışdır. Bleyk düşünürdü ki, 
yalnız yaradıcı təxəyyülə sahib şəxs sənətkar ola bilər. Gənc şairin poemalarındakı dərin 
fəlsəfi anlam mədəniyyətin və tarixin əski qatlarına metafizik don geydirirdi. Bleykə görə 
yuxu adi hadisə deyil, insanın axirətdəki kimi fövqəl qüvvələrlə idarə olunduğu virtual 
məkandır. Bleykin kosmoqonik təsəvvürləri ayrı dünyaları yaxın edir - ölümlə həyat paralel 
xəttdir – yuxarı aşağını, aşağı yuxarını aydın görür. Bleyk yuxuya metafizik yanaşaraq axi-
rətlə həyat arasındakı sərhədi incəldir. Əhti-Ətiqə daxil olan “Cobun kitabı”nın əsas məzğini 
qravürləmə üsulu ilə illüstrasiya edən Bleyk əzəli-əbədi mübarizə içində olan Allahla Şey-
tanın bəşər nəsli üzərində iqtidar savaşını tərənnüm etdirir. 

Şairin dini dünyaduyumunu təcəssüm etdirən əsər fövqəl qüvvələrin yuxudakı ha-
kimiyyətini qabardır. Əsərdə mələk cildinə girmiş şeytan və əyyanları Cobu yuxusunda 
narahat edirlər. Yatağın altından yüksələn cəhənnəmin alovları carəsiz, tərpənə bilməyən 
Cobu vahiməyə salır. “Cobun Şeytani Yuxuları” (1825) adlanan bu əsər Bleykin Bibliyadan 
götürdüyü “Cobun kitabı”nın illüstrasiyasına həsr olunan 22 qravüradan biridir. 

XIX əsrin məşhur rəssamı İohan Henrix Fyüzli (1741-1825) İngilis nağıllardan tə-
sirlənərək özünün “Gecə kabusu” (1781) kompozisiyasında kabus və qarabasmalarımızın sə-
bəbi kimi insanın daxilindəki şeytanın insan yatanda oyanması şəklində təqdim edir. Kom-
pozisiya sadədir - yatağa yayılan gənc qızın sinəsində inkuba (demon) obrazının əksi təsvir 
olunmuşdur. Şəkildəki obrazın yayxanmış vəziyyətdə yatmasını təsvir edən rəssam yuxunun 
fizioloji quruluşunu müfəssəl bilməsini təstiqləyir. Yuxugörmə yalnız tez yuxu fazasında baş 
verir ki, bu da insanın bütün əzələlərinin boşalması ilə müşahidə olunur. Lakin burada 
yuxugörmə prosesindən ziyadə yuxu iflici təsvir olunmuşdur. Yuxu iflici zamanı şüur olub 
bitənləri dərk edərək, yuxugörmə prosesinin içində olduğunu anlayır lakin, bədənə nəzarət edə 
bimir. Şüur bədənə “oyan” komandası versə də, bədən tam hərəkətsiz halda yuxugörməyə 
davam edir. Yuxu iflici zamanı yuxugörmənin sürəti və intensivliyi yüksəlir deyə yuxudan 
ayılmaq bir qədər çətinləşir və insan əsasən kabus görür. Fyüzli insanın cisminə həbs 
olunduğu bu halını mükəmməl şəkildə öz sənət əsərində təsvir edə bilmişdir. Gənc qızın 
sinəsinə ağırlığını salan inkuba və kənardan görsənən at başı təhtəlşüurun proyeksiya etdiyi 
kabus elementləri kimi başa düşülə bilər. Freyd bu əsəri (əsli Detroit müzeyində) öz qəbul 
otağının divarından asaraq Fyüzlinin yuxu fəlsəfəsinə doğru yanaşmasını təstiqləmiş olur. 

Fyüzli yuxu mövzusuna müraciət etdiyi dört kompozisiyadan biri də Con Miltonun 
“İtirilmiş Cənnət” poemasının motivləri əsasında çəkilən “Çobanın yuxusu” (1793) əsəridir. 
Burada müəllif Con Miltonun poemasındakı mələklərin cəhənnəmə enərək oradan keçən gənc 
çobanı musiqinin səsi və rəqsləri ilə ovsunlayaraq yuxuya vermələri səhnəsini təsvir etmişdir. 

Seçdiyi qara tonlarla cəhənnəmə deyil, ora düşənlərə baxmaq lazımdır ideyasından çıxış 
edən sənətkar buranı qaranlıq təsvir edərək oradakı obrazlara diqqəti yönəltməyə çalışmışdır. 
Əsərində heç bir dini personajın yer almamasına baxmayaraq, Fyüzli dini səpkili əsər 
yaratmağa müvəffəq olmuşdur.  

Müəllifin bu mövzuya həsr olunmuş digər iki əsəri Şekspirin “Henri VIII” və Vergilinin 
“Eneida” poemalarının motivləri əsasında çəkdiyi kompozisiyalardır. Fyüzli etiraf edirdi ki, 
bədii əsərləri rəsmə köçürərək ölümsüzləşdirməkdə ona Bleykin təsiri olmuşdur və elə buna 
görə də rəssam özünü onun xələfi hesab edirdi. Bleykin romantizm estetikasına qazandırdığı 
yaradıcılıq istiqamətləri dünənimizdən bügünə kultural körpü salaraq bizi sakral aləmin bir 
parçası edir.  

Yuxunun metafizik qatlarını onun fizioloji mexanizmi ilə bağdaş şəkildə təcəssüm etdi-
rən Fransisko Qoya (1746-1828) isə portretdə ispan atalar sözünə yer verir - “Şüurun yuxu-
sundan bədheybətlər doğar” (1797-99) və eyni adı əsərinə verən müəllif qorxulu yuxuların 
psixikamızın məhsulu olduğunu vurğulayır: 

Başını stola dayayıb mürgü vuran şəxsin başından yuxarıya doğru bəyquşlar və ya-
rasalar uçaraq yuksəlirlər. Qaranlığı sevən bəyquşlar vahimə yaradan parlaq gözləriylə şikar 
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axtarışındadırlar. Heç bir müqavimət göstərmədən bəyquşları və yarasaları kənardan seyr edən 
pişiyin qulaqlarını tam dik təsvir olunub, bu onun ətrafındakı hadisəyə biganə olmadığını 
göstərir. İspan folkloruna müraciət və xalqının folklor ənənələrində iblisi və şər qüvvələri 
simvolizə edən bu məxluqlar mühüm etnik–mədəni element kimi Qoyanın təsvirində ispan 
milli-mədəni dəyərlərini təcəssüm etdirir. Digər tərəfdən Qoya öz vətənpərvərlik hisslərini 
nümayiş etdirməyə çalışırdı ki, xalqın rəğbətini və diqqətini öz sənətinə yönəldə bilsin. Yeri 
gəlmişkən, yatan şəxsin başını qoyduğu stolun yan tərəfinə əsərə başlıq seçilən həmin o atalar 
sözü ispanca yazılmışdır. 

Oldoks Haksli Qoyanın bu kompozisiyasının interpretasiyasına bir qədər siyasi don 
geydirir. Ölkədəki siyasi vəziyyətin Anqlo-İspan qarşıdurması (1796-1808) ilə əlaqədar gərgin 
olması, üfüqdə Napaleon inqilabının gözlənilməsi İspan xalqının azadlıq və rifah mübarizə-
sini gücləndirdi. Yazıçı iddia edir ki, rəssam dövrün sosial-ideoloji durumundan, habelə tarixi 
hadisələrin gedişatından dərindən təsirlənmişdir və öz xalqının milli-mədəni düşüncələrini, 
daxili izdirablarını, haqsızlıq haraylarını əks etdirmək üçün öz əsərində hürriyyətin, rifahın, 
əminamanlığın təmin olunması yolunun insan məşəqqətlərindən keçməsini vurğulamağa ça-
lışmışdır. Qoya “yuxuda olana” qalib gəlmək asandır deyərək, yuxuda hücüma məruz qalan 
şəxsin timsalında İspaniyanı təcəssüm etdirərək xalqını oyanmağa dəvət edir. (Bu, bizə as-
sosativ şəkildə Sabiri xatırladır). Rəssamlıqda və ədəbiyyatda yuxu fraqmentlərindən istifadə 
semoitik planda əsərə gizli interpretasiya qazandırmaq məqsədi güdür. Bu yolla, müəllifin öz 
oxucusu yaxud izləyicisinə estetik zövq bəxş edərək bədii idrak mədəniyyətinin inkişafına öz 
töhfəsini vermiş olur. 

 

Nəticə 
 
Sonda deyə bilərik ki, unikal fizioloji mexanizmi ilə daxili harmoniyamızı bərpa edərək 

insanın mənəvi-ruhani vəziyyətindən xəbər verən yuxu, semiotik element kimi, nəinki tibbdə, 
həmçinin əbəbiyyatda və incəsənətdə də aktual mövzu olaraq antik dövrdən bu günümüzə 
kultural yaddaşımızın məhsulu olaraq körpü salmağa davam edir. 
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Алия Ахмедова 
Сновидение как семиотический элемент в литературе и живописи  
Главная цель статьи определить использование сна в литературе как физио-

логический, так и психологический процесс. Почему автор использует фрагменты сно-
видение и в чем цель? - эти вопросы были привлечены к обследованию. Раскрывающий 
самые сокровенные мысли героя и автора, сон является отображением психологичес-
кого состояния человека и используется как текст в тексте. В то же время сон - это 
литературный прием, которое определяет динамику событий в сюжете. Как психоло-
гический процесс и компонент текста сон - это семиотический элемент, который можно 
интерпретировать в понимании универсальных символов. 

Ключевые слова: символ, сновидение, смысл, литературный прием, психологи-
ческий  

 
 

Aliya Akhmadova 
Dream visions as a semiotical element in literature and painting 
The main aim of the article is to identify the literary usage of the dreams as both 

physiologically and psychologically process? Why an author uses the dream fragments and 
what is the purpose of it? - These issues were attracted to investigation. Dreams being 
reflection of psychical condition of man in a literary work referred as text inside a text, which 
carries out psychologically mission of deciphering the character’s and author’s the very 
intimate thoughts. At the same time dreams are literary device which determines the dynamics 
of events in plot. As a physiological process and a component of text dreams are semiotical 
elements which can be interpreted in comprehension of universal symbols.  

Key words: symbol, dreaming, meaning, literary device, psychological 
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MOLLA CÜMƏ YARADICILIĞININ AZƏRBAYCANIN  
ŞİMAL-QƏRB VƏ GÜRCÜ AŞIQ MƏKTƏBİNİN  

İNKİŞAFINDA ROLU  
 
 

Məqalədə Molla Cümənin Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsindəki fəaliyyətləri və gürcü 
aşıq məktəbinin inkişafina təsirindən bəhs olunur. Burada Azərbaycanla Gürcüstanın dostluq 
əlaqələrinin daha da dərinləşməsidə Molla Cümənin rolunun tədqiqi öz əksini tapır. Bu 
əlaqələrin tarixi köklərə söykənməsi xüsusilə qeyd edilir. 

 
Açar sözlər: Molla Cümə, aşıq sənəti, gürcü aşıq məktəbi, multikulturalizm, dastan 
 
Giriş 
 
Azərbaycanla Gürcüstanın dostluq münasibətlərinin ədəbi əlaqələrinin inkişafında 

böyük xidmətləri olmuş şəxsiyyətlərdən biri də heç şübhəsiz ki, Aşıq Molla Cümə olmuşdur. 
Molla Cümə öz yaradıcılığında gürcü aşıqları ilə əlaqələrə yer ayırmaqla bu iki xalqın yaxın-
laşmasında və birgə ədəbi-folklor nümünələrinin meydana gəlməsində mühüm rol oynamışdır. 

Molla Cümənin gürcü aşıq məktəbinin inkişafına təsiri onun əsərlərinin gürcü əlifbası 
ilə köçürülmüş əlyazma nüsxələrinin müqayisəli-tekstoloji tədqiqi vasitəsilənəzərdən keçirilir. 

  
Yüksək poetik istedada malik görkəmli söz ustadı Molla Cümə həm bənzərsiz yaradı-

cılıq keyfiyyətlərinə, həm də ifaçılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında 
misilsiz rol oynamışdır. Zəngin və çoxşaxəli ədəbi irsə malik sənətkar beş hecalıdan tutmuş 
on altı hecalıyadək əksər aşıq şeiri janrlarında qələmini sınamış, gəraylı, qoşma, təcnis, 
divani, müxəmməs, bayatı, qəzəl nəzm şəkillərində də əsərlər yazmışdır. 

Bildiyimiz kimi, Aəzrbaycan Respublikasının şimal-qərb bölgəsində çox sayda etnik 
qruplar yaşayır. Onlardan, ləzgi, dargin, lahıç, tabasaran, avar, lak, gürcü və başqalarını gös-
tərmək olar. Əlimizə çatan məlumatlar əsasında deyə bilərik ki, bu xalqların aşıqları dövrünün 
nüfuzlu aşıqlarından olan Molla Cümənın şeirlərini ifa etməyə çalışmışlar. Onlar Molla Cü-
mənın ifasında eşitdikləri şeirləri başa düşdükləri kimi öz əlifbalarında qələmə almışlar. Belə-
liklə də Molla Cümənin sözləri bir çox halllarda təhrif olunmuş formada yazıya alınmışdır.  

Ötən əsrin 60-70-ci illərində şairin doğma kəndi Layısqının yaşlı-yaddaşlı sakinləri söy-
ləyirdilər ki, Aşıq Molla Cümə yalnız Şəkidə deyil, Zaqatala, Qax, İlisu, Balakən bölgələrin-
də, Gürcüstanın-Tiflis, Kaxeti, Laqadexi bölgəsində, Dağıstanın müxtəlif yerlərində çox 
sevilən və təqdir olunan nüfuz sahibi, el sənətkarı olmuşdur. 
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Molla Cümə dövrünün ziyalı birisi olaraq Çar Rusiyası hakimiyyətinin müsəlmanların 
xristianlaşdırılması siyasətinə qarşı mübarizə aparmış, xalqlar arasında dostluq münasibətləri 
formalaşdırmağa çalışmış, xalqı müstəqillik uğrunda mübarizəyə qaldıranlardan olmuşdur. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Molla Cümə yaradıcılığı daha çox Şimal-Qərbi Azərbaycan və 
Şərqi Gürcüstan ərazilərində yaşayan əhaliyə təsir etmişdir. Bu ərazilərdə bir çox gürcu aşıq-
ları Molla Cümə ilə həm dostluq etmiş, həm də onlar birgə məclislər aparmışlar. Misal olaraq 
Qax rayonu Meşəbaş kəndindən, Gürcüstanın Kaxeti və Laqadexi bölgələrindən olan aşıq-
lardan Konstantin Muradxanaşvili, Zakar (Zaxariyya Qvaramadze), Aşıq Müşkül (Zaxariyya 
Melidze), Aşıq Ruhani (Losab Beridze), Aşıq Qaragöz (Niko Beridze), Aşıq Şivxa (Luka Be-
ridze), Dimitri Muradxanaşvili, Allahverdi Muradxanaşvili, Bəsaryon Kuzibaşvili, Solomon 
Poladaşvili, Vaxtan Kuzibaşvili, Rəcəb İnsaridze kimi aşıqları göstərmək olar. Bəzi gürcü 
aşıqları, göründüyü kimi, özlərinə Azərbaycan aşıqlarına xas təxəllüs də götürmüşlər. 

Adları çəkilən aşıqlar bir çox hallarda azərbaycanlı aşıqların dilindən eşitdiklərini gürcü 
əlifbası ilə yazıya köçürürdülər. Təbii ki, bu proses zamanı Azərbaycan şairlərinin, aşıqların 
sözləri təhrif olunurdu. Əlimizdə olan belə dəftərlərdən biri gürcü aşığı Konstantin Muradxa-
naşviliyə məxsusdur. Bu dəftərdə o dövrdə gənc aşıq olmuş Konstantin Muradxanaşvili Molla 
Cümənin dilindən eşitdiklərini qələmə almışdır.  

Konstantin Muradxanaşvilinin nəvələri Mişa və Merab Muradxanaşvililərlə söhbət 
zamanı onlar qeyd etdilər ki, bölgədə olan müxtəlif xalqların aşıqları, əsasən Molla Cümənın 
şeirlərini öz dəftərlərinə köçürür, sonra da el şənliklərində bu sözləri ifa edirdilər. Yerli aşıqlar 
adətən ifaçı aşıqlar olurdular. Molla Cümə isə çox istedadlı, mükəmməl mədrəsə təhsili almış 
yaradıcı bir aşıq-şair idi. Molla Cümə şeirlər qoşar, ifaçı aşıqlar isə el şənliklərində bu şeirləri 
oxuyardılar. Molla Cümənin qeyd edilən əlyazmalarının axtarışı məqsədilə Şəki və Qax ra-
yonlarınnın Layısqı, Göynük, İlisu, Meşəbaş və digər kəndlərində çox sayda ekspedisiyalarda 
olmuşuq. Axtarışlar zamanı Qax rayonunun Meşəbaş kəndində Molla Cümədən 20 yaş kiçik 
olan gürcü aşığı Konstantin Muradxanaşvilinin nəvələri Mişa və Merab Muradxanaşvililərlə 
tanış olduq. Tanışlıq zamanı onlar aşıq Konstantinin oğlu aşıq Allahverdinin oğulları olduq-
larını bildirdilər. Onlardan məlumat toplayarkən Molla Cümənin aşıq Konstantinə bağışladığı 
sazın və Konstantin tərəfindən yazılmış dəftərin olduğunu öyrəndik. Müşahidələr zamanı 
dəftərdəki şeirlərin Molla Cüməyə və digər Azərbaycan aşıqlarına məxsus olduğunu müəyyən 
etdik. Molla Cümə tərəfindən aşıq Konstantinə hədiyyə edilmiş sazın isə bərpaya eytiyacının 
olduğunu gördük və bu sazı bərpa etdirdik. Sazı ağsaqqal və təcrübəli aşıq Murad bərpa etdi. 
Aşıq Muradın dediyinə görə, bu adi saz deyil və bu sazın 100-dən çox yaşı var. Aşıq Murad 
burada nə isə bir sirrin olduğunu vurğulayaraq sazın Qarayazı sazına oxşadığını söylədi. Mən 
bu vaxt aşıq Murada sazın Molla Cüməyə məxsus olduğunu dedim. O, ayağa duraraq böyük 
ehtiramla, mən öz təxminimdə yanılmamışam-dedi. Aşıq Murad qeyd etdi ki, belə sazları o 
vaxt Qarayazıda düzəldirdilər. Sazın qapağını açarkən o, bir daha əminliyini təsdiq etdi. Qeyd 
edək ki, Molla Cümə bir sıra şeirlərində Qarayazını yad edir.  

Əldə edilmiş əlyazma dəftərin araşdırılması zamanı məlum olmuşdur ki, dəftərdən ilk 5 
şeir itmişdir. Burada şeirlər gürcü əlifbası ilə köçürülmüşdür. Mətn 5-ci şeirin son bəndi və 
altıncı şeirdən başlanır. Əldə etdiyimiz əlyazmada cəmi 38 şeirin olduğu müəyyən edilmişdir. 
Aşıq Konstantinin nəvələri Mişa və Merab tərəfindən həmin şeirlərin hamısının Molla Cü-
məyə məxsus olduğu göstərilirdi. Lakin, tərəfimizdən aparılan şeirlərin mətninin tədqiqi za-
manı məlum oldu ki, onlardan cəmisi 13-ü Molla Cümənindir. Digər müəlliflərin əsərlərinin 
buraya düşməsinin səbəbi odur ki, el şənliklərində, müxtəlif tədbirlərdə Molla Cümə başqa 
Azərbaycan aşıqlarının da repertuarlarına müraciət edərmiş. Dəfdərdə Molla Cümənin 13, 
Aşıq Ələsgərin 1, Aşıq Talıbın 1, Aşıq Əlixanın 2, Aşıq Mirzənin 1, Aşıq Rəcəbin 4, Aşıq 
Məmmədin 1, Aşıq Alının 1, Aşıq Qızyetərin 1, Aşıq Məhəmmədin 1, Aşıq Məmmədəlinin 1, 
Aşıq Abdullanın 1, Aşıq Qurbanın 1 şeiri, dastanlardan 5 şeir, müxtəlif naməlum 3 şeir vardır. 
Qeyd edək ki, müəllifi naməlum şeirlərin də Molla cüməyə məxsus olduğunu güman edirik. 
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Siyahıdan göründüyü kimi Molla Cümə bölgədə olan digər xalqlar arasında, arasında 
təkcə özünün yox, digər Azərbaycan aşıqlarının şeirlərini də yaymışdır.  

Şeirlərin mətnlərinin tekstoloji təhlili zamanı müəyyən edilmişdir ki, Molla Cüməyə 
məxsus 13 şeirdən 6-sı Paşa Əfəndiyevin nəşr etdirdiyi “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında öz 
əksini tapmışdır. Onlardan, 6 şeiri: “Deyə-deyə”, “Öləndən sonra”, “Sən ağlayanda”, “Dil-
bər”, “Yerisin” , “İsmi pünhan” nəşr edilmişdir. “Misgin”, “Sevgilim”, “Pərvərdigar”, 
“Bəxtəvər”, “Niyə küsmüsən”, “Pərvanə”, “Bənzəməz” şeirlərinin nəşr edilmiş varıant-
larda adlarının uyğun gəlməsinə baxmayaraq mətn və məzmun etibarilə tamamilə fərqli 
şeirlərdir. Qeyd edilən şeirlərin tədqiqi zamanı digər mənbələrdə bu şeirlərə rast gəlinməmiş-
dir.  

 Məqalədə Molla Cümənin dilindən gürcü aşığı Konstantin Muradxanaşvili tərəfindən 
qələmə alınmış şeirlərin əlyazma nüsxəsi ilə Azərbaycan nəşrindəki mətni arasında müqayi-
səli-tekstoloji tədqiqi aparılmışdır. Gürcü əlifbası ilə köçürülmüş mətndə aşığın sözlərinin 
müəyyən qədər təhrif olunduğunun şahidi oluruq. Misal üçün, Aşıq Molla Cümənin “Deyə-
deyə” qoşmasının gürcü aşığı Konstantin Muradxanaşvili tərəfindən əlimizdəki dəftərdə 
köçürülən variantı ilə Paşa Əfəndiyevin tərtibçisi olduğu “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında 
çap olunan variantı arasındakı fərq ilk baxışda nəzərə çarpır. Qoşmanın gürcü əlifbasındakı 
variantında bəzən orijinal şeirin müəyyən qədər təhrif olunmuş formasına rast gəlinir. Məlum 
olmuşdur ki, bəzi ifaçı aşıqlar Molla Cümənin adını belə öz adları ilə dəyişərək beləcə də ifa 
etmişlər. Bir neçə belə faktı misal gətirməklə biz deyilənlərin doğruluğunu təsdiqləyə bilərik. 

Yuxarıda qeyd olunmuş Molla Cüməyə məxsus “Deyə-deyə” qoşmasının 1-ci bəndinin 
1-ci misrası gürcü əlifbası ilə -“Layisqidən çıxdım qara piyadə” kimi yazılmışdır. Paşa 
Əfəndiyevin tərtib etdiyi “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında isə “Layisqidən çıxdım oldum 
piyada” – kimi seçmişdir. Şeirin digər bəndlərindəki fərqlər isə belədir. 

 
Gürcü dilində, gürcü əlifbası ilə:  

 
Yaşmaqlanıb durdum abır-həyada, 
Xoş gəldin demədin, mən deyə-deyə [1,səh. 9]. 
 

Paşa Əfəndiyevin “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında: 
 

Yaşmaxlanıb döndüm ahu səyyada, 
Xoş gəldin etmədin “mən” deyə-deyə” [2, səh.95]. 

 
Gürcü dilində, gürcü əlifbası ilə:  

 
Sinədən deyirsən, özüm kənaram, 
Hiyləbazsan sirlərini qanaram [1,səh. 9]. 

 
Paşa Əfəndiyevin “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında: 

 
Deyirdin bəs səni doğru sanıram, 
Hiyləbazsan, sirlərini qanıram [2, səh.95]. 

 
Variantları müqayisə edərkən Molla Cümənin sözlərinin gürcü əlifbasına köçürənlər 

tərəfindən müəyyən dərəcədə təhrif edildiyini görürük. Bununla bərabər, şeirin əsas 
məzmununun saxlandığını bildirmək istəmişdir. 

Aşığın başqa bir şeirinə nəzər yetirək: 
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Bəhs olunan dəftərdə “Öləndən sonra” qoşmasının 1-ci bəndinin 3 və 4-cü misraları 
aşağıdakı kimi verilmişdir:  

Gürcü əlifbasında: 
 

Şirin canım əsə-əsə qalıbdır, 
Dönüban izimə girəndən sonra [1,səh. 9]. 

 
Paşa Əfəndiyevin “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında: 

 
Şirin canım eşq oduna yaxıbdı , 
Dönübən üzümə güləndən sonra [2, səh.230]. 

 
Qeyd edək ki, gürcü variantında “üzün” əvəzinə “izin” sözünün yazılmasının əsas 

səbəbi gürcü dilində “Ü” hərfinin olmamasıdır. 
Yaxud şeirin 2-ci bəndinə nəzər salsaq orada da gürcü əlifbasında şeirin aşıqlar 

tərəfindən təhrif olunduğunun şahidi oluruq:  
Gürcü əlifbasında: 

 
Yadlar üçün niyə həbib olmusan,  
Evimi yıxmağa səbəb olmusan. 
Eşitdim təzədən təbib olmusan, 
Məni bu təhərə salandan sonra [1,səh. 9]. 

 
Paşa Əfəndiyevin “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında: 

 
Nə üçün yadlarla həbib olmusan,  
Evimi yıxmağa səbəb olmusan,  
Eşitmişəm təzə təbib olmusan,  
Məni bu dərdlərə salandan sonra[2, səh.230]. 

 
Şeirin 3-cü bəndinin 3, 4-cü misralarını misal gətirsək mənanın eyni, yazılışını fərqli 

görərik: 
  Gürcü əlifbasında: 

 
 Axtarsan, tapmazsan əli çıraqlı, 
 Ağlarsan Cüməla öləndən sonra [1,səh. 9]. 

 
Paşa Əfəndiyevin “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında: 

 
Axtarıb tapmasan əli çıraqlı, 
Ağlarsan Cüməyə öləndən sonra [2, səh.230]. 

 
Şeirin təhlilindən göründüyü kimi, hər iki variantda şeirin məzmunu saxlanılmışdır. 

Buna baxmayaraq, gürcü əlifbasında şeirin yazılışında bir qədər təhrifə yol verildiyi görünür.  
Molla Cümənin “Ağlayanda” qoşmasına nəzər yetirsək burada da Azərbaycan əlifba-

sıyla çap olunmuş variantla müqayisədə, həmin şeirin gürcü aşıqları tərəfindən ifa edilmiş 
variantlarında təhrif edildiyini görə bilərik. Məsələn, gürcü əlifbasıyla köçürülmüş variantda 
oxuyuruq:  

 Biqafıl vuruldum, yandım, ağladım, 
 Düşgün oldu halım sən ağlayanda.  
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Elə bil ki, ürəyimi dağladın, 
İtirdim ağlımı sən ağlayanda. 
 
Mənim üçün eyibdir, sən etmə aman, 
Günlərimiz gəldi yaman, vay aman, 
Gəlmişəm Yevlaxdan, gedəm şadiman, 
Mən necə şad olum sən ağlayanda? [1,səh. 9]. 

 
Paşa Əfəndiyevin “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında: 

 
Beyqəfil qovrulub məlul ağladın,  
Müşkül oldu halım sən ağlayanda. 
Elə bil ağladın canım dağladın,  
İtirdim kamalım sən ağlayanda. 
 
Ayıb yoxdur sənə çəkəndə aman,  
Qardaşın həsrəti yamandır, yaman, 
Gəlmişdim yaylağı gəzim şaduman,  
Mən necə şad olum sən ağlayanda? [2, səh.59]. 

 
Molla Cümənin “Yerisin” başlıqlı qoşmasının çap olunmuş variantı ilə gürcü əlifbası 

ilə köçürülmüş əlyazma müqayisə edildikdə çox ciddi təhriflərlə rastlaşırıq.  
Məsələn, Azərbaycan əlifbasıyla çap olunmuş variantda 1-ci bəndin 1, 2-ci misraları 

belədir: 
İsmi Pünhan, könlüm vərəm bağladı, 
Bir ixtilat eylə, dillər yerisin [2,səh. 144-145]. 

 
Gürcü əlifbasındakı əlyazma nüsxədə (38-ci şeir): 

 
İsmin Pünhan, könlüm irin bağladı, 
Bir ixtilat etdilər yarısı [1,səh. 22]. 

 
Gürcü variantında “vərəm” sözünün “irin”kimi işlədilməsi göstərir ki, müxtəlif varı-

antlarda ifa olunur. Ola bilsin ki, Molla Cümə özü də belə ifa etmişdir. Şeirin azərbaycan və 
gürcü dillərində hər iki variantda olması mümkündür. 
 Paşa Əfəndiyevin “Molla Cümə. Əsərləri” kitabında: 

 
Beyqəfıldən xar düşməsin arayə, 
Bülbülün dəstində güllər yerisin [2,səh. 144-145]. 

 
Gürcü əlifbasındakı əlyazma nüsxədə: 

 
Nəgahıyla xərc düşməsin araya, 
Bülbül bilər, dastan qurar yarısı. [1,səh.22]. 

 
Molla Cümənin şeirlərinin gürcü əlifbasıyla yazılışından görünür ki, şeirlər gürcü dilin-

də düzgün köçürülməyib. Molla Cüməsevər aşıqlar məclis və tədbirlərdə dinləyərkən onun 
sözlərini şifahi dildən eşitdikləri və başa düşdükləri tərzdə qələmə almışlar. Bu kimi faktlar 
gürcü dilli əhalinin Azərbaycan türkcəsinə meylini ifadə edir. Bu eyni zamanda, Molla Cümə-
nin bölgədə türk dilinin təbliği və xristianlığın yayılmasının qarşısının alınmasına yönəlmiş 
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fəaliyyətinin də göstəricisidir. Onun müxtəlif vaxtlarda çap edilmiş əsərləri ilə yaxından tanış 
olduqda biz bir daha bu deyilənlərin şahidi oluruq.  

Bundan əlavə qeyd edək ki, gürcü aşıqların çoxu məclislərdə Molla Cümənin şeirlərini 
öz adlarından ifa edirdilər.  

Məsələn: Əlyazmadakı 43-cü şeir: 
 

Bu fağıra belə sitəm yamandı, 
Sözlərimə bir qulaq as, amandı, 
Bir öpüş də mən Zakara (Cüməyə) tamamdı, 
Bir öpüşə satma məni, yaxın gəl! [1,səh.24]. 

   
 Yaxud: 

 
Ahu-zarım, meyvələrin bir dəstə, 
Asılı görmüşəm qəfəsin üstə. 
Dərdindən ölmüşəm, zarıncı bəstə, 
Mən Zakarı (Cüməni) dərdə salan bəxtəvər. [1,səh.24]. 

 
Göründüyü kimi, şeir Molla Cümənindır. Ancaq Zakar adlı aşıq ona olan məhəbbətin-

dən şeiri öz adı ilə ifa etmişdir.  
Digər bir şeirdə Aşıq Allahverdi öz adını Molla Cümənin şeirinə belə salmışdır: 

 
Allahverdi deyər: Saz dəstimdə,  
Bülbül qonar gül üstünə,  
Pərvanə tək şam üstundə, 
Alışıb, yanan sevgilim [1,səh.11].  

 
Bu kimi faktları çox sadalamaq olar. Molla Cümə yaradıcılığındakı tolerant dünyagörüş, 

multikultural dəyərlər Azərbaycanın ictimai-sosial mühitindən qaynaqlanmışdır. Molla 
Cümənin şeirlərini və dastanlarını oxuyarkən multikulturalizmin bariz nümunələrinə rast 
gəlirik. Məsələn, “Cəlali Məhəmməd və Tavat xanımın nağılı” dastanı Azərbaycan-gürcü 
xalqlarının mehriban qonşuluğunun, səmimi dostluğunun bariz nümunəsi kimi də diqqəti cəlb 
edir. Dastanda Cəlali Məhəmmədlə Tavat xanımın poetik dialoqu yüksək peşəkarlıqla qələmə 
alınmış, dövrün danışıq, dil xüsusiyyətləri, etik və estetik normaları gözlənilmişdir.  

 
Nəticə 
 
Məqalədə Molla Cümənin nə qədər müdrik bir insan, həmin ərazidə yaşayan müxtəlif 

xalqlar arasında dostluq və mehribanlıq ruhunun formalaşması sahəsində fəaliyyət göstərən 
ziyalı olduğunun şahidi oluruq. 

Məqalədə Molla Cümənin əsərlərinin gürcü əlifbası ilə köçürülmüş nüsxələrinin köməyi 
ilə onun multikultural dəyərlərin təbliği, yaşadığı bölgədəki xalqların dostluğunun möhkəm-
ləndirilməsi sahəsindəki fəaliyyəti işıqlandırılmışdır. Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində 
yaşayan müxtəlif dini etiqadlara məxsus xalqların birgə yaşamasınin mümkünlüyü və Molla 
Cümənin bu dostluq əlaqələrinin inkişafı istiqamətinə yönələn ədəbi fəaliyyətindən geniş bəhs 
edilir.  

Məqalə Molla Cümə yaradıcılığının zənginliyini, çoxşaxəliliyini daha ətraflı təsəvvür 
etməyə imkan yaradır, oxucuların bölgə barədə təəssüratlarını genişləndirir. 
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 Новруз Бекиров 
Деятельности Молла Джумы северозападной области Азербайджана, о 
влиянии его творчества на развитие грузинской ашугской школы 
В данной статье говорится о деятельности Молла Джумы, живущего в северо-

западной области Азербайджана, о влиянии его творчества на развитие грузинской 
ашугской школы, а также даётся сравнительный анализ его произведении, написанных 
грузинским алфавитом. 

Изучая культурные связи между дружескими народами Азербайджана и Грузии, 
исследователи, без сомнения, обращают внимание на ашугскую деятельность Молла 
Джумы, которой принадлежит немалая роль в развитии этих, связей. 

Наряду с этим в статье раскрывается важная роль Молла Джумы, в сближении и 
формировании двух ашугских школ, которые явились образцом совместных литера-
турно-фольклёрных связей.  

В заключение, в статье уделяется особое внимание изучению влияния творчества 
Молла Джумы на развитие грузинской ашугской школы и сравнительно-текстологичес-
кому исследованию рукописных экземпляров его произведений написанных грузин-
ским алфавитом. 

Ключевые слова: Молла Джума, ашугскoe искуство, грузинская ашугская школа, 
мультикультурализм, эпос (дастан) 
 

Novruz Bekirov 
Mola Juma’s role in the development of the north-west Azerbaijan and georgian 
ashug school 
This article explains Molla Juma’s activities in the north-western region of Azerbaijan 

and the influence on Georgian ashug school development. The article reflects Molla Juma’s 
role in the expanding relations between Azerbaijan and Georgia. These ties are especially 
based on historical roots. Undoubtedly, Ashug Molla Juma was one of the great personalities 
in the development of literary ties between Georgia and Azerbaijan. Molla Juma took an 
important role of these two nations and joint literary-folklore samples by using his work in 
Georgian ashugs activities. 

Molla Juma’s influence on the development of the Georgia ashug school was reflected 
in the comparative-textual study of the manuscripts copied by the Georgian alphabets. 
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1828-Cİ İL TÜRKMƏNÇAY MÜQAVİLƏSİNİN GİZLİ  
TƏRƏFLƏRİ TARİXİ SƏNƏDLƏRİN DİLİ İLƏ 

 
XVIII-XIX əsrlərdə Xəzər regionu orta və yaxın Şərqdən gedən geosiyasi rəqabət are-

nasına çevrilir və bu orbitə Türkiyə və İranla bərabər Rusiya, İngiltərə və Fransa da cəlb olu-
nurdu. Səfəvi dövlətinin zəifləməsi Xəzər regionunda hərbi-siyasi vəziyyəti gərginləşdirmişdi, 
bu da Türkiyə və Rusiyanın regionda möhkəmlənmək istəyindən irəli gəlirdi. Qara dənizə 
çıxışdan məhrum olan Rusiya Xəzər və Xəzəryanı bölgənin üzərində öz hakimiyyətini qurmaq 
və bütün Avropa-Asiya ticarətini Türk-Aralıq dənizindən Baltika-Volqa-Xəzər yoluna keçir-
mək arzusunda idi. Rusiyanın geosiyasi məqsədləri bu zaman I Pyotr tərəfindən dəqiq müəy-
yən olunmuşdu: "Bizim maraqlar heç bir dövlətin, hansı olursa-olsun, Xəzər dənizində möh-
kəmlənməsinə yol vermir". O dövrdə Fransa və İngiltərə diplomatiyası Rusiyanın planlarını 
pozmaq üçün çalışırdı. Ən çox da İngiltərə bu məkanın tamamilə Rusiya təsirinə keçməsini 
əngəlləmək üçün bütün imkanlardan istifadə edirdi. Öz mənfəətləri uğrunda ikili oynama əsa-
sı üzərində qurulmuş siyasətini işə salaraq iqtisadi, siyasi və hərbi baxımdan zəifləmiş Os-
manlı Dövləti və İranın torpaqları üzərində hesablaşma aparmağa başlamışdır. 

 
Açar sözlər: Qafqaz, Azərbaycan, Osmanlı, İran, Rusiya, Türkmənçay, erməni, azərbay-

canlı 
 

Giriş  
 

Rusiya, İngiltərənin siyasi manevrlərinə səssiz qalmayaraq, şərq və cənub istiqamətində 
genişlənməyə çalışırdı. Bir tərəfdən Türküstan marşrutundan Çin, Əfqanıstan və Hindistana 
çatmaq istərkən, digər tərəfdən Gürcüstan və Dağıstan üzərindən İstanbul Boğazı və Fars 
Körfəzinə çıxmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Rusiya, bu hədəflərində iqtisadi, siyasi və 
bəşəri olmaq üzrə başlıca üç yolu sınaqdan keçirmişdir. İqtisadi olaraq İngiltərənin şərqdə 
əlində tutduğu bazarlara girmək, siyasi olaraq cənubdakı dənizlərə enmək və bəşəri olaraq da 
Türküstanda etnik və dini yayılmanı başa çatdırmaq istəyirdi. Ancaq bu siyasətində onun 
yeganə rəqibi İngilətərə idi. (1, s. 25 )  

 
O dövrlər regionda olan amerikalı Morqan Şuster yazır: "İki güclü dövlətdən İngiltərə 

və Rusiya, Qafqaz regionunda və Təbrizə qədər olan coğrafiyada xalqlara zülm etməyə və 
onların həyatlarına müdaxilə etməyə başlayıblar" (2, s. 8 ) 

Rusiya bu bölgədə möhkəmlənməklə əsas hədəflərindən biri olan Hindistanı da təsir 
altına almaq niyyətində idi. Rus çarı I Pavel ataman Platova göstəriş vermişdi ki, paraddan 
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birbaşa cənuba, Hindistanı tutmağa yollansınlar. Bu da İngiltərədə çox ciddi narahatlıqla qar-
şılanmışdı. Hətta İngiltərə Qafqaz, İran və Türkiyədəki maraqlarından əl çəkməyə belə hazır 
idi ki, Hindistan onun nəzarətindən çıxmasın. Məhz 1813-cü il oktyabrın 12-də Qarabağda 
Gülüstan müqaviləsinin imzalanması bu qorxudan irəli gəlirdi. Qeyd edim ki, İngiltərə indi 
İran adlandırdığımız coğrafiyada Qacarlar dövlətilə müxtəlif müqavilələr imzalamışdı ki, bu 
müharibədə qalib gəlmək üçün İrana kömək etsinlər. Ancaq müharibə elə bir vəziyyətə gəldi 
ki, onu davam etdirmək İran üçün təhlükə yaradırdı. Gülüstan müqaviləsinə gəldikdə, qısaca 
desəm, bu müqavilə ilə Naxçıvan və İrəvan xanlıqları istisna olmaqla Şimali Azərbaycan 
torpaqları Rusiyaya ilhaq edilir. (3, s. 834) 

Lakin Rusiya bununla kifayətlənmirdi. Çünki onun regionda qorxusu var idi ki, iki türk 
xanədanı: osmanlılar və qacarlar öz aralarında birlik yaradıb, regionu tam nəzarətə alsınlar. 
Lakin Osmanlı dövləti ilə Qacarlar dövləti arasında gözlənilən ittifaq meydana gəlmədi. Bunu 
görən Rusiya təklikdə əvvəl Buxarestdə Osmanlı ilə məsələni həll etdi, Gülüstanda isə 
Qacarlarla məsələni aydınlaşdırdı. Yeni Rusiya-İran müharibəsi başlananda öz xanlıqlarını 
qoyub qaçan xanların 1826-cı ildə ümummüsəlman üsyanına qoşulmaları Rusiyanın yeni 
işğalına şərait yaratmış oldu. Rusiya tanınmış və böyük etimad sahibi, sərkərdə İvan Paskeviç 
Fyodorovu regiona göndərir. Paskeviçin gəlişi ilə Rusiya qüvvələri də artırıldı, Şəmkir və 
Gəncə altındakı gərgin döyüşlərdən sonra Abbas Mirzənin qoşunları məğlubiyyətə uğradı. 
Rus qoşunları Naxçıvan və İrəvanı tutaraq, Arazı keçdilər. Ruslar Təbrizə kimi gedərək, oranı 
da ələ keçirdilər. 

1828-ci il fevralın 9-da Təbriz yolunun üç verstliyində yerləşən kiçik Türkmənçay kən-
dində ikinci sülh sazişinin sonuncu iclası keçirildi. Fevral ayının 10-da "İsanın anadan 
olmasının 1828-ci ilində" gecə münəccimin təyin etdiyi vaxtda, saat 12:00-da barışıq paktı 
imzalandı. Müqaviləni Rusiya tərəfindən İvan Paskeviç, İran tərəfindən isə Mirzə Əbdül 
Həsən xan imzaladılar. Elə həmin an müqavilənin bağlanması münasibətilə rus toplarından 
101 yaylım atəşi açıldı. (4, s. 239-256) 

Müqavilənin əsas müddəaları Peterburqda hazırlanmışdı. Onun hazırlanmasında Qafqaz 
ordularının komandanı olmuş Yermolov və Paskeviçin yazışmaları, hesabatları və sənədləri 
mühüm rol oynamışdır. İlk olaraq 1826-cı ildə ilk müddəalar yazılmış, daha sonra Cəlaloğlu 
lagerində 24 may 1827-ci ildə Qirboyedov və Obresk tərəfindən əlavələr edilmişdir. 

Türkmənçay müqaviləsinin Peterburq variantında ermənilərin köçürülməsi və ümumiy-
yətlə, ermənilərə aid heç bir cümlə olmayıb. Müqavilənin orijinal nüsxəsi olan “1826,1827 və 
1828-ci illər ərzində Paskeviç və onun yavəri Buturlin arasında gizli və hərbi yazışmalar” adlı 
sənəddə ermənilər haqqında bir cümləyə belə rast gəlinmir. (5,s. 99-102) 

Türkmənçay müqaviləsi Peterburqdan Qriboyedov və digər rus hərbçi və diplomatlara 
çatandan sonra 4-cü və 13-cü maddələr tamamilə dəyişir, 14-cü maddəyə ermənilərin (əslində 
cümlədə “erməni” sözü yoxdur. Tam cümlə belədir: “hər iki tərəfin bir dövlətdən o birinə 
keçmiş və ya bundan sonra keçəcək təbəələri onların keçdiyi hökumətin icazə verdiyi hər 
yerdə yurd sala və yaşaya bilər”. Bu isə sırf qaçqınlarla bağlıdır ki, qaçqınların az hissəsi 
ermənilər idilər. Qalanı xanlıqlardan İrana köçən türklər idi) hüquqları əlavə edilir. 12-ci və 
15-ci maddələr isə Peterburq nüsxəsində yox idi. (6) 

Ermənilər haqqında bəndlərin müqaviləyə əlavə edilməsi erməni keşişi Nersesin sa-
yəsində baş tutdu. Nerses Aştaraklı 60 min nəfərlik bir erməni ordusu ilə 1827-1828-ci illərdə 
Rus-İran savaşında ruslar tərəfdən müharibəyə qoşuldu. Bundan başqa, Eçmiədzin kilisəsinin 
çağrışı ilə Osmanlı erməniləri də rusların tərəfini tutdular. Nerses, Qafqazdakı rus komandan-
lığı ilə danışıqlar aparıb, Rusiyanın qalib gələcəyi təqdirdə, ərazidə ermənilər üçün dövlət 
yaradılması və bu dövlətin Rusiyaya birləşdirilməsi barədə razılığa belə gəlmişdi. (7) 

Nerses Aştaraklı ermənilərin zəbt olunmuş qədim Azərbaycan torpaqlarına mərhələlərlə 
köçürülməsi planını da hazırlamışdı. Həmin planın ərsəyə gətirilməsində və həyata keçirilmə-
sində Rusiyanın İrandakı səfiri A.S.Qriboyedov yaxından iştirak etmişdi. 
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Keşiş Nerses 1827-ci ilin noyabr ayında Lazarev (Lazaryan) adlı bir imkanlı məmuru 
Peterburqdan Təbrizə çağırıb, ondan ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırılma-
sına yardım göstərməyi xahiş etmişdi. 

1827-ci ilin 9 noyabrında Dehqarqanda keçirilən danışıqlar vaxtı Qriboyedovla Paske-
viç görüşərkən keşiş Nersesin Xoydan göndərdiyi nümayəndələr onlardan ermənilərin kö-
çürülməsi qayğısına qalmağı xahiş etmişdilər. Bu xahişin məzmunu aşağıdakı kimidir: “İndi 
bizim erməni millətinin sədaqətli müdafiəçisi cənab A.S.Qriboyedovdan əsir düşmüş xristian-
lar haqqında mənim xahişimi unutmamasını və onları rus ağalığının qüdrətli bayrağı altına 
qəbul etməsini rica etdim. Mən həmçinin İranda olan bütün ermənilər haqqında zati-alidən 
xahiş etdim və indi cənaba bu barədə yazaraq cənabınızdan da rica edirəm: İvan Fyodoroviç 
Paskeviçi lütfən sövq edəsiniz ki, barışıq zamanı İranın şəhər və kəndlərində yaşayan 
ermənilərin böyük Rusiya imperiyası himayəsi altında azad surətdə öz vətəni (?) Ermənistana 
qayıtması haqqında maddəni müqaviləyə daxil etməyi unutmasın.”( 8, s. 3-17.) 

Erməni varlı ailələri ilə Tiflisdə tanış olan, onlardan böyük miqdarda pul alan Qriboye-
dov da erməni katolikosunun bu xahişinə əməl etməyi unutmamışdı. Türkmənçay müqavilə-
sinin 15-ci maddəsi bütünlüklə ermənilərin xeyrinə yenidən yazılmışdı. (10, s. 314) 

Müqavilənin əsas orijinalı fransız dilində yazılıb, onun sonradan rus və fars dillərinə 
tərcüməsində çoxsaylı səhvlər var idi. 

Elə IV bəndə yazılır: “sərhəd xətti Türkiyə torpaqlarının ucundakı kiçik Araratın zirvə-
sindən aralıda düz istiqamətdə ən yaxın nöqtədən başlayaraq, o dağların zirvəsindən keçir....” 
Lakin fars və fransız variantında yazılır: “sərhəd xətti Türkiyə torpaqlarının ucundakı kiçik 
Ağrı zirvəsindən...” 

İkinci müqavilənin orijinal Peterburq nüsxəsində yazılır: “İran və Türkiyə sərhədində 
kazaklar yerləşdiriləcək” (10). 

Təəssüf ki, burada tarixçilərin çox az diqqət etdiyi bir məqam da var. Bu da Türk-
mənçay müqaviləsinin mətnində coğrafi yer adlarımızın bilərəkdən təhrif edilməsi, onların əsl 
adlarının dəyişdirilərək tarix səhnəsindən silinib çıxarılmasıdır. Hər halda Türkmənçay müqa-
viləsində Azərbaycan yer adlarının saxtalaşdırılması istiqamətində araşdırmaların aparılması 
tarixçilərimiz üçün bir mövzudur… 

Bu bəndin müqavilədə olması ilə Rusiya istəyirdi ki, İran və Türkiyə sərhədini xristian-
laşdırsın və yuxarıda deyildiyi kimi, bu ərazilərə kütləvi şəkildə kazakların köçürülməsi 
planlaşdırılırdı. Ermənilər olmasaydı, ora kazaklar gətiriləcəkdi. Ermənilər yaxında olduğu 
üçün onlardan istifadə olunması daha sərfəli sayılırdı. Ermənilərin bu tarixi hadisəni də özü-
nünküləşdirməyə çalışması, çoxəsrlik arzuları kimi qələmə vermələri əslində başdan-ayağa 
yalanlardan ibarətdir. 

Müqavilənin orijinal və sonradan dəyişikliyə uğrayan maddələrində “Ermənistan” sözü 
yoxdur. Və ola da bilməzdi. Çünki o zaman Cənubi Qafqazda “Ermənistan” adlanan ərazi və 
ya dövlət yox idi. Erməni “tarixçiləri” bütün real tarixi faktları saxtalaşdıraraq, İrəvan və Nax-
çıvan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğal olunması faktını bütün dünyaya guya “Er-
mənistanın Rusiyaya birləşdirilməsi” kimi təqdim edirlər. 

II Rus-İran müharibəsi 1828-ci il fevralın 10-da Türkmənçay müqaviləsinin imzalanma-
sı ilə başa çatdı. İşğal olunmuş İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının Rusiyaya birləşdirilməsi rəs-
miləşdirildi. Martın 21-də Rusiyaya ilhaq edilmiş iki Azərbaycan xanlığı - İrəvan və Naxçıvan 
xanlıqlarının "erməni vilayəti" adlandırılması haqqında çar fərmanı verildi.(11, с. 272-273) 

Gürcü knyazı, general-mayor Çavçavadze bu vilayətə rəis təyin olundu. (sonradan Çav-
çavadze yazacaqdı: "Onlar bizim adımızı biabır etməklə, bizi milli ləyaqətimizdən məhrum 
etməklə kifayətlənməyib, bizi dünyadan sıxışdırıb çıxarmaq üçün qanla boyanmış tariximizi 
də, salnamələrimizi də, tarixi xatirə və abidələrimizi də, tarixi sərvətlərimizi də danırlar, 
müxtəlif fırıldaqlarla öz adlarına çıxırlar".) 
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Çavçavadzenin qızı Rusiyanın İrandakı səfiri və ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürül-
məsi planının əsas müəlliflərindən biri olan A. Qriboyedovun həyat yoldaşı idi. 

Qeyd edim ki, “Erməni vilayəti”ndə olan 1125 kəndin 1111-də Azərbaycan türkləri ya-
şayırdı. Süni ərazi bölgüsü ilə, əslində azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulması və məhv 
edilməsi siyasətinin bünövrəsi qoyuldu. “Erməni vilayəti”nin tərkibinə daxil olan ərazilər 
İrəvan əyaləti, Naxçıvan əyaləti və Ordubad dairəsi adlanırdı. “Erməni vilayəti”nin ümumi 
sahəsi 24 min kvadrat verst (təxminən 27 min kvadratkilometr) idi. 
1828-ci ildə "erməni vilayəti" adlandırılan bu qurum 1840-cı ildə ləğv olundu və 1849-cu ildə 
keçmiş İrəvan və Naxçıvan torpaqları əsasında İrəvan quberniyası təşkil edildi. 

Ermənilərin ideoloqlarından sayılan Zori Balayan “Ocaq” kitabında yazır: “1828-ci ildə 
məşhur “Türkmənçay” müqaviləsi olmasaydı, Qriboyedov və Abovyan olmasaydı, rus əsgər-
ləri olmasaydı, bu gün müasir kənd və şəhərlərə çevrilən yüzlərlə yeni yaradılan erməni ocaq-
ları olmayacaqdı… Təkcə son onillikdə (60-70-ci illərdə) vətənə iki yüz mindən çox erməni 
köçmüşdür”. 

Bəli, Qirboyedov ermənilərin tarixi qəhrəmanı kimi bu gün də onların yaddaşlarında 
qalır. XIX əsr Rusiya ədəbi mühitində yetişmiş yazıçı, eyni zamanda siyasətçi Aleksandr Ser-
geyeviç Qriboyedov 1795-ci ildə polyak əsilli zabit ailəsində anadan olub. Təhsil aldığı müd-
dətdə fransız, ingilis və italyan, alman, daha sonra yunan, latın, fars, ərəb və türk dillərini 
öyrənir. 1818-ci ildə rus missiyasının katibi kimi İrana göndərilir və burada iki il işləyir. Onun 
İranda yaşadığı həyat, əsərləri və gündəliklərində yer alır. 1821-ci ildə İrandan qayıtdıqdan 
sonra Qafqaz generalı A.Yermolovun rəhbərlik etdiyi ordunun diplomatik katibi vəzifəsinə 
təyin edilir. 

Müraciət etdiyimiz mənbələrdə görürük ki, Qriboyedovun ermənilərə xüsusi sevgisi və 
pərəstişi olmayıb. O, Rusiya təəssübkeşi idi. Onun üçün Rusiyanın cənubunda iki böyük mü-
səlman ölkəsi sayılan Osmanlı və İranla sərhəddə xristianlardan ibarət bufer zonanın olması 
vacib idi və o, bu planı canla-başla yerinə yetirirdi. 

A.S.Qirboyedov təkcə Cənubi Qafqazda və İranda deyil, Yaxın və Orta Şərqdə 
Rusiyanın mövqelərinin möhkəmlətmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırdı. Onun tərtib etdiyi 
“Təlimat layihəsi” də bu məqsədlərə xidmət edirdi. A.S.Qirboyedov Cənubi Qafqazın, o cüm-
lədən Şimali Azərbaycanın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərini Rusiya müstəmləkəçilərinin 
malı etmək məqsədilə 1827-ci ildə Tiflisdə Rusiya – Zaqafqaziya kompaniyası yaradılması 
haqqında təkliflər vermiş və bu işə Rusiyanın tanınmış iş adamlarını, sahibkarları cəlb etmiş-
di. Gələcəkdə tanınmış gürcü və erməni iş adamlarının da bura cəlb olunması nəzərdə tutul-
muşdu. Onun bu layihəsində yerli müsəlman iş adamlarının nəzərə alınmaması bu əhaliyə 
qarşı düşmən mövqeyindən irəli gəlirdi. 

Kazakların bu əraziyə köçürülməsi planı pozulduqdan sonra onun erməni varlı ailələri 
ilə tanışlığı, onlardan aldığı külli miqdarda pullar Türkmənçay müqaviləsinə məhz ermə-
nilərlə bağlı müddəaların əlavə edilməsinə şərait yaratdı. 

Türkmənçay müqaviləsinin hazırlanmasında danışıqların aparıldığı və yazıldığı sənəd-
lərin redaktoru idi. Demək olar ki, müqavilənin yazılı formada hazırlanması onun işi idi. Pas-
keviçin Çara yazdığı məktubda qeyd edilir ki, Türkmənçay müqaviləsinə 12, 14 və 15-ci 
bəndləri məhz Qirboyedov özü əlavə edib. Onların hüquqi və bədii yazılması prosesində 
məhz erməni məsələsi onun sayəsində baş vermişdir. (12, с. 73-74.) 

Sonradan Tehranda diplomat kimi vəzifə daşıyan Qriboyedov elə ingilis kəşfiyyatına xidmət 
edən ermənilər tərəfindən qətl edildi. 1829-cu il yanvar ayının 30-da Tehranın din xadimi Mirzə 
Məsihin Adinə məscidində camaatı cihada çağırmağından sonra başlanan hadisələr zamanı 
erməni əsilli Mirzə Yaqub, İran şahının sarayında xacə, onu mühafizə edən iki erməni zabitin 
birliyi sayəsində səfirlikdə Qriboyedovla birlikdə olan 37 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 

Türkmənçay müqaviləsi Rusiya və Qacarlar arasında 90 il müddətinə bağlanıb. Artıq 
200 ilə yaxın bir dövr keçməkdədir. Müqavilə hüquqi qüvvəsini itirib. Müqaviləni bağlayan 
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dövlətlər - Rusiya imperiyası və Qacarlar dövləti artıq yoxdur. Təbii ki, Rusiya bu dövrdən 
sonra Türkmənçay və Gülüstan müqavilələrindən əl çəkmiş sayılır. Azərbaycanın İrandakı 
keçmiş səfiri Əlyar Səfərli hesab edir ki, hazırda Şimali Azərbaycanda müstəqil Azərbaycan 
Respublikası yaradılıb, Azərbaycan xalqı müstəqil dövlət qurub. Güney isə İranın himayəsi 
altındadır. Əgər müqaviləni bağlayan tərəflərdən biri öz müqaviləsindən əl çəkmişsə, avto-
matik olaraq digər tərəf də əl çəkməlidir. 

 

Nəticə 
 
Beynəlxalq hüquqa görə Türkmənçay müqaviləsi ölü müqavilə və ölü imzalara 

əsaslandığından hüquqi qüvvəsini çoxdan itirib. Məsələyə hüquqi varislik nöqteyi-nəzərindən 
baxanda Rusiyada 1917-ci ilin sosialist inqilabı həmin ildə olan burjua inqilabından fərqli 
olaraq özünü Rusiya imperiyasının varisi elan etməyib. Müqavilənin hüquqi tərəfini 
incələdikcə məlum olur ki, İran da gərək bəzi əraziləri Azərbaycana qaytarmalı olsun. Əgər 
bu gün Xəzər dənizi Rusiyanın daxili dənizi hesab edilmirsə, bu məntiqlə, müqavilədə adı 
keçən Azərbaycan əraziləri üzərində hər iki dövlətin hüquqi sahibliyi avtomatik olaraq itirilir 
və mahiyyət etibarı ilə bu iki iştirakçı dövlət yad ərazilər üzərində ancaq işğalçı statusu ilə 
qalmış olur. 
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Заур Алиев 
Секретные стороны договора Туркменчай в 1928 году на языком 
исторических документов 
10 (22) февраля 1828 г. между Россией и Ираном был подписан Туркманчайский 

мирный договор, завершивший вторую русско-иранскую (русско-персидскую) войну 
1826-1828 гг. Договор состоял из 16-ти статей. В нём провозглашался мир между Рос-
сией и Ираном (Персией). Статья 1 договора гласила: «Отныне на вечные времена пре-
будет мир, дружба и совершённое согласие между Е. В. императором Всероссийским и 



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 5. No. 2  (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR     №2(9), 2019 

239 
 

Е. В. шахом персидским, их наследниками и преемниками престолов, их державами и 
обоюдными подданными». Новая граница между Россией и Персией устанавливалась 
по реке Аракс. К России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства (Восточная Ар-
мения). Правительство Ирана обязалось не препятствовать переселению армян в 
Армянскую область, созданную на территории этих ханств, что способствовало объе-
динению армянского народа в составе Российской империи. Также к России отошла 
крепость Аббас-Абад с прилегающей к ней территорией. Подтверждалось исключи-
тельное право России держать военный флот на Каспийском море. На Иран налагалась 
контрибуция в 20 млн. рублей серебром (впоследствии она была сокращена до 10 млн. 
рублей). В свою очередь, Россия признала принца Аббас-Мирзу наследником шаха. 
Одновременно с договором был подписан «Акт о торговле», по которому русские куп-
цы получали право свободной торговли на всей территории Ирана, на ввоз российских 
и иранских товаров вводилась единая пятипроцентная пошлина. 

Ключевые слова: Кавказ, Азербайджан, Иран, Россия, армянин, азербайджанец, 
Османлы 

 
Zaur Aliyev 
Turkmanchay treaty`s (1828) secret sides history with language of references 
On February 10th (22nd), 1828 Russian and Iran signed the Treaty of Turkmenchay 

putting the end to second Russian-Iranian (Russian-Persian) war of 1826-1828. The Treaty 
included 16 articles and proclaimed peace between Russian and Iran (Persia). The Article 1 
said: “Henceforth and forever should remain the peace, friendship and the complete accord 
between His Majesty the all-Russian emperor and His Majesty the Persian shah, their heirs 
and successors, their countries and subjects”.The new border between Russia and Persia was 
now established along the river Araks. Russia was given the Erivan and Nakhchivan khanates 
(the East Armenia). The government of Iran was obliged not to prevent Armenians from 
moving to the Armenian region created in the territory of these khanates which contributed to 
the unification of the Armenian people within the Russian Empire.The fortress Abbas-Abad 
along with the adjacent territory was also given over to Russia. Russia obtained the full right 
to navigate all of the Caspian Sea. Iran had to pay the contribution of 20 million rubles in 
silver (later it was decreased to 10 million rubles). In its turn Russian acknowledged the 
prince Abbas Mirza the shah’s heir. Along with the Treaty was signed the ‘Act on trade’ 
according to which the Russian merchants were given the right to trade freely in the entire 
territory of Iran; the import of the Russian and Iranian goods were subject to the single 5% 
tax. 

Key words: Caucasus, Azerbaijan, Osmanli, Iran, Russia, Turkmenchay, armenian, 
azerbaijanian 
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ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN HƏYAT YOLUNDA  
HADRUT-BAKI İSTİQAMƏTİ 

 
 
Üzeyir Hacıbəylinin jurnalistika sahəsindəki axtarışları da, onun bəstəkarlıq və müəl-

limlik sahəsindəki fəaliyyəti kimi məhsuldar və səmərəli olub. Tədqiqatlardan məlumdur ki, 
Üzeyir bəyin davamlı qəzetçilik fəaliyyəti 1905-ci ilin dekabrının 17-dən, yəni 17 oktyabr ma-
nifestinin meydana çıxmasından düz iki ay sonra Bakıda Əhməd bəy Ağaoğlunun təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə nəşrə başlayan “İrşad” qəzetindən start götürür. Hərfi mənası “Yol gös-
tərən” olan “İrşad” qəzetinin fəaliyyət göstərdiyi 4 il ərzində 536 sayı çap olunub. Əhməd 
bəylə yanaşı müxtəlif dövrlərdə M.Ə.Rəsulzadə, N.B.Vəzirov, bir müddət Üzeyir bəyin özü bu 
mətbu orqanın redaktoru vəzifəsini icra edib.  

 
Açar sözlər: Bakı, Qarabağ, erməni, Hadrut, “İrşad”, publisistika  
 
Giriş  
 
O dövrün bir çox öncül qələm sahibləri, ziyalıları məmnuniyyətlə bu qəzetlə əməkdaşlıq 

edib. Əli bəy Hüseynzadə “İrşad”ı, “Həyat” qəzeti ilə birgə “Əkinçi”dən sonra xalqın “ikin-
ci gözü” adlandırırdı. “İrşad”da çalışdığı müddətdə Üzeyir bəy 100-ə yaxın publisistik məqa-
lə və “Ordan-burdan” ümumi başlığı altında əsasən “Filankəs” imzası ilə 200-dən çox felye-
ton və satirik miniatürlər yazmış, qısa müddət ərzində “İrşad”ın felyetonçusu kimi şöhrət qa-
zanmışdır. “İrşad” qəzetinin nəşri çar senzurası tərəfindən iki dəfə dayandırılmışdır – 1907-ci 
ildə müvəqqəti, 1908-ci ildə həmişəlik. Maraqlı burasıdır ki, hər iki dəfə bunun səbəbkarı 
Üzeyir Hacıbəyli olmuşdur. Birinci dəfə “Stolipinin xəyalı”,* ikinci dəfə çar hökumətini 
“İvan” obrazı ilə ciddi məsxərəyə qoyan “Nağıl” felyetonuna görə.  

 
Bu fakt öz-özlüyündə gənc publisist Üzeyir Hacıbəylinin siyasi yetkinliyinə, onun tən-

qid hədəflərini düzgün seçməsinə, həmçinin “İrşad”ın əks etdirdiyi mövzuların coğrafi miqya-
sının çox geniş olduğuna dəlalət edir, bu mətbu orqanın təkcə Azərbaycanda deyil, həmçinin 
Rusiyada, İranda və Osmanlı dövlətində baş verən hadisələri əks etdirib, onları düzgün qiy-
mətləndirmək qabiliyyətindən xəbər verir. Doğurdan da, irşadçılar Rusiya və Avropa mətbu-
atında dərc olunan, Azərbaycan oxucusu üçün də bu və ya digər şəkildə maraq doğuracaq, 
əhəmiyyət kəsb edə biləcək materialları tərcümə edib, oxucu auditoriyasına çatdırmaqla, 
dövrün dəyişən geosiyasi mənzərəsinin özəlliklərini qavrayıb, qiymətləndirməyi bacarırdılar. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Üzeyir bəy Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasını bitirib, Şuşaya 
                                                             
* Stalipin P.A. (1862-1918) Rusiyanın o dövrdəki baş naziri. 
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qayıtdıqdan sonra, yəni hələ 1904-cü ildə “Kaspi” qəzeti ilə sıx əməkdaşlıq etmiş, 1904-cü 
ilin sentyabr ayının 2-dən 1905-ci il yanvar ayına qədər bu qəzetdə onun Qarabağ müxbiri 
kimi rus dilində 10 məqaləsi dərc etdirmişdir. Məqalələrin hamısı «Корреспонденции из 
Джебраилского уезда» ümumi adı altında qeyd etdiyimiz kimi rusca yazılmış və “U”, (“У”) 
imzası ilə dərc etdirilmişdir. Təbii ki, gənc müəllifin yerli müxbir kimi Cəbrayıl uyezdindən 
Bakıya göndərdiyi yazıların əhatə etdiyi mövzular lokal-regional xarakter daşıyırdı. Bu 
mövzular Şuşa uyezdinin Tuğ kəndində oğurluq, quldurluq, qətl hadisələrindən söz açır, 
Qarabağda zəngin ənənələri olan ipəkçilik sənətinin inkişafına maneçilik törədən prob-
lemlərdən, Şükürbəyli kəndində yayılmış vəba epidemiyasından, Cəbrayıl uyezdinin xalq 
təhsili sahəsində Elizavetpol quberniyasında axırıncı yeri tutmasından təəssüflə bəhs edir. Bu 
fakta görkəmli tədqiqatçı Qulam Məmmədli “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzetinin 4 yanvar 
1970-ci il tarixli nömrəsindəki “Gənc Üzeyirin ilk addımları” məqaləsində toxunaraq, Üzeyir 
Hacıbəylinin Qarabağda, Hadrut kənd məktəbində müəllimlik etdiyi günlərdə “Kaspi” 
qəzetinə “U”, (“У”) imzası ilə Tuğ, Horadiz, Qoçəhmədli, Sərdarlı kəndlərindən xəbərlər yaz-
dığını təsdiqləyir. Bu rus dilində yazılmış məqalələr, müəllifin digər aktual mövzulu yazıları 
ilə birgə artıq müstəqillik dövündə professor Şirməmməd Hüseynovun səyləri nəticəsində işıq 
üzü görərək, geniş oxucu auditoriyasına təqdim olunub. Beləliklə Üzeyir bəy Bakıya gəlib, 
müəllimlik və qəzetçilik fəaliyyətinə başlayana qədər “Kaspi” qəzetinin müxbiri kimi, boya-
başa çatdığı doğma mahalını – Qarabağı bir qələm sahibi tək sanki yenidən öyrənmiş, o 
dövrdə Qarabağda, ilk növbədə Şuşada meydana çıxan və təxirəsalınmaz tədbirlər tələb edən 
problemlər komleksinin mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu dərindən dərk etmiş, qəzetçilik 
sahəsində müəyyən təcrübə qazanaraq, doğulduğu regiona yaxşı bələd olan bir jurnalist kimi 
Bakıda ardıcıl fəaliyyətə başlamışdır. Məlumdur ki, gənc Üzeyir Hacıbəyli 19 yaşı olarkən 
əmək fəaliyyətinə təyinatla Qarabağın Hadrut kənd məktəbində başlayıb. Bu faktı bütün rəsmi 
tarixi sənədlər, həmçinin onun həyat və yaradıcılıq yolunu araşdıran tədqiqatçılar təsdiq edir. 
Tədqiqatçılar bu faktı da qeyd edir ki, “Üzeyir Hacıbəyov müntəzəm pedaqoji təhsil almışdı, 
müəllim idi... O, 1904-cü ilin sentyabrından Hadrut kənd məktəbində müəllim işləyib, 1905-ci 
ildə Bakıya köçüb gəlmişdir.  

“Qori müəllimlər semnariyasını bitirdikdən sonra Hacıbəyov Azərbaycanın Hadrut 
kəndinə müəllim təyin edilir. Orada bir il işlədikdən sonra Bakıya gəlir, burada geniş ictimai-
siyasi və maarifçilik fəaliyyətinə başlayır” (1, s.7). 

Bu faktı Üzeyir bəy özü də təsdiq edir. “... Bir il kənddə müəllimlik etdim. Ondan sonra 
Bakıya gəldim. 1905-1908-ci illər pedaqoji sahədə çalışıb, Bibiheybət rayonunda və şəhərdə 
müəllimlik edib, eyni zamanda redaksiyalarda çalışırdım” (2, s.24). Üzeyir bəyin təyinatı ilə 
bağlı rəsmi sənədlər də mövcuddur. “Yelizavetpol quberniyasının xalq məktəbləri inspektoru 
1904-cü il iyul ayının 13-də 1552 nömrəli məktubla Zaqafqaziya (Qori) müəllimlər semi-
nariyasının direktoru M.A.Miropyevə müraciət edərək, - Sizin rəhbər olduğunuz seminariyanı 
cari dərs ilində bitirmiş Üzeyir bəy Hacıbəyov Hadrut kənd məktəbinin ikinci paralel sinfinə 
müəllim təyin olunmuşdur” (3).  

Beləliklə gənc mütəxəssis Ü.Hacıbəyov həmən 1904-cü ilin avqust ayının 25-dən gec 
olmayaraq təyinat yerinə gəlib, qeydiyyatdan keçməli idi. Bir il bir ay ötəndən sonra Hadrut 
məktəbinin direktorunun Yelizavetpol quberniyası ikinci rayon xalq məktəbləri inspektoruna 
yazdığı 10 oktyabr 1905-ci il tarixli raportundan belə məlum olur ki, “Dərslər başlamış, mü-
əllim Üzeyir Hacıbəyov hələ də dərsə gəlməmişdir”. Xalq məktəbləri inspektorunun kənd 
məktəbinə yazdığı cavab bir cümlədən ibarət idi – “... İşə gəlmədiyi üçün vəzifəsindən azad 
edilsin” (4, s.24). Üzeyir Hacıbəylinin 1905-ci ildə sentyabr ayında Hadrutda olmamasını 
M.Aslanov artıq xatırlatdığımız məqalədə onun o vaxt Şuşada “Otello” tamaşasına baxmağı, 
yəni Hadrutda deyil, Şuşada olması ilə əlaqələndirir. Qulam Məmmədlinin qeyd etdiyimiz 
tədqiqatında bu tamaşanın sentyabr ayında deyil, avqust ayının 22-də oynanılması təsbit olu-
nur, o da qeyd edilir ki, Şekspirin “Otello” əsərini türk (azərbaycan) dilinə N.B.Vəzirov tərcü-
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mə etmiş, Azərbaycan auditoriyası üçün nəzərdə tutulan bu tamaşanın rejissoru artist Abelyan 
olmuşdur. Göründüyü kimi Üzeyir bəyin əmək fəaliyyətinin ilk dövrünü əks etdirən sənəd-
lərdə bir sıra ziddiyyətlər müşahidə olunmaqdadır. Bəs Üzeyir Hacıbəylinin kənd məktəbin-
dəki müəllimlik fəaliyyəti belə qısa müddətli olmasının əsil səbəbi nədir? Bu barədə tədqiqat-
çıların rəyləri müxtəlif olsa da, bunun əsas səbəbi Qarabağda ermənilərin yerli əhaliyə divan 
tutması ilə bağlıdır. Məlumdur ki, XIX əsrin əvvəllərində Rus-İran müharibələri başa 
çatandan sonra kütləvi şəkildə Azərbaycan ərazilərinə, o cümlədən, Qarabağa köçürülmüş 
ermənilər buralarda oturuşandan sonra öz havadarları Çar Rusiyasının maddi və mənəvi 
dəstəyi ilə 1905-ci ildə yerli dinc əhaliyə, Azərbaycanlılara qarşı ilk mütəşəkkil kütləvi silahlı 
basqınlar törətdilər. Ermənilər gizlin-gizlin silahlanır, məxfi silah anbarları yaradır, bununla 
paralel olaraq, erməni kilsələri öz missionerlərinin vasitəsi ilə ardıcıl anti Azərbaycan təbliğatı 
aparır, müsəlman əhalisinə, islam dininə qarşı erməni gənclərinə qatı nifrət təlqin edirdilər. 
Ermənilərin Qafqazda yerli, avtoxton etnos olmadıqları, onların bu ərazilərə çarizm tərəfindən 
Rus-İran, Rus-Osmanlı müharibələri nəticəsində köçürüldükləri haqqında rus diplomatları, 
hərb xadimləri və tarixçi alimləri tərəfindən tərtib və təsdiq edilmiş, arxivlərdə bu gün də 
saxlanılan tarixi sənədlər kifayət qədərdir. Özlərini hər vəchlə Qafqazın, Azərbaycanın abo-
rigen əhalisi kimi qələmə verən, Azərbaycan ərazilərində növbəti dəfə ötən əsrin 80-ci 
illərinin sonundan bizlərə qarşı daha bir amansız və qəddar etnik təmizləmə aktına rəvac 
verən erməni toplumu bu tarixi həqiqəti xatırlamağı, onları gündəmə gətirməyi sevmirlər. Biz 
yalnız rus tarixçisi S.Qlinkanin məşhur əsərindən bir nümunəni xatırladırıq: «… 9-го марта 
1828 года последняя русская армия покинула Тебриз. По Туркменчайскому договору 
армяне из различных деревень стали двигаться в сторону Карабаха» (5, s.81). Maraqlı 
burasıdır ki, bu hadisəni, yəni İrandan Qarabağa kütləvi köçürməni tarixə salmaq məqsədi ilə 
ermənilər 1978-ci ildə Dağlıq Qarabağın Ağdərə rayonunda (keçmiş Mardaket rayonunun 
Marqaşen-Leninavan kəndində) bu köçürmənin 150 illiyi şərəfinə xatirə abidəsi ucaltmışdılar. 
Ötən əsrin axırlarında bu ərazilərdə aqressiv erməni etno-seperatizmi baş qaldırandan sonra 
bu abidəni ermənilər öz əlləri ilə uçurmuşlar. Çünki bu abidə yalan və iftira üzərində qurul-
muş erməni təbliğatının dünya ictimaiyyətinə səylə sırımaq istədikləri yalanı – erməni etnik 
ünsürünün Qafqazda, Qarabağda yerli, aborigen tayfa olması haqqındakı mifi əyani şəkildə 
ifşa edirdi. O uzaq 1904-cü ildə, ermənilərin mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı kütləvi qırğına 
hazırlaşdıqları zaman onların çoxluq təşkil etdikləri yaşayış məntəqələrinin birində - Hadrut 
kəndində müəllimlik etmək nəinki asan məsələ deyildi, hətta Azərbaycanlı ziyalının həyatı 
üçün birbaşa təhlükə törədirdi. Əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlunun “Xalq qəzeti”nin 13 
aprel 2007-ci ildə dərc olunmuş “Üzeyir Hacıbəyliyə mollanəsrəddinçi demək olarmı?” adlı 
məqaləsində yazır: Üzeyir Hacıbəylinin bioqrafiyasından məlumdur ki, 1904-cü ildə Qori 
Müəllimlər Seminariyasını bitirib, 1 il Hadrut kənd məktəbində müəllim işlədikdən sonra o, 
erməni-müsəlman davası ilə bağlı fəaliyyətini ermənilər yaşayan bu məntəqədə davam etdirə 
bilməyib, Bakıya köçmüş, ömrünün sonunadək burada yaşamışdır (6, s.6). 

  
Nəticə 
 
Bakıya köçəndən sonra gənc Üzeyir bəy “yağışdan çıxıb yağmura” düşmüş olduğunu 

tezliklə dərk edir. 1905-ci ildə Qafqazın iri sənaye mərkəzi olan Bakıda erməni irticası daha 
geniş miqyasda, daha mütəşəkkil surətdə həyata keçirilirdi. Təbiidir ki, bu irticanın ifşası 
“İrşad”da qəzetçilik fəaliyyətinə başlayan Üzeyir Hacıbəylinin siyasi publisistikasının əsas, 
aparıcı mövzusuna çevrilir.  
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После окончания Горийской семинарии Узейир Гаджибекова как молодой 

специалист был направлен в Карабах, в Гадрутскую сельскую школы для начала 
трудовой деятельности. Но проработал в сельской школе всего один год, после чего 
был вынужден покинуть Гадрут и переехать в Баку. Основной причиной этого стало 
агрессивный армянского етно-сеператизм охвативший город Шуша и его окресности, в 
том числе и село Гадрут. 
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After his graduation from the Qory Pedagogical Seminary ,young Uzeyir,Hajibeyli , 

was assigned as a teacher to the village school of Hadrut in Karabakh.But his teaching activity 
in Hadrut lasted only a year. Recently, leaving Karabakh, Hajibeyli had to move to Baku.The 
main reason for this action was secretly armed armenians,starting ethnic cleansing act against 
local people in Shusha and its neighborhood ,including Hadrut village. 
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MÜSƏLMAN ŞƏRQİNDƏ İLK QIZLAR MƏKTƏBİ,  
YAXUD MAARİF UĞRUNDA MÜCADİLƏ  

(ARXİV MATERİALLARI ƏSASINDA) 
 

 
XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində yaşamış məşhur sahibkar, mesenat H.Z.Tağıyev 

neftdən əldə etdiyi gəlirlə xeyriyyə işləri həyata keçirmiş, maarif uğrunda mübarizə aparmış-
dır. Savadsızlığın acısını dadmış H.Z.Tağıyev vətən övladlarının, kasıb, yetim oğlan və qız-
larımızın təhsil almasına böyük qayğı göstərmişdir. Onun üçün təhsil, xüsusilə qızların savad-
lanması gələcək nəslin müasir dünya ilə ayaqlaşmasının yeganə yolu idi. H.Z.Tağıyevin xey-
riyyə işləri sırasında müsəlman Şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradılmasını də qeyd etmək 
lazımdır. Məqalədə qızlar məktəbinin yaradılması, müəllimlər haqqında, şagirdlərə göstərilən 
qayğıdan, qızlar məktəbindən sonra binanın sonrakı taleyindən bəhs edilir. 

 
Açar sözlər: Hacı Zeynalabdin Tağıyev, qızlar məktəbi, rus-müsəlman, Aleksandrinski, 

Bakı 
 
Giriş 
 
Tarix səhifələrinə öz xeyirxah əməlləri ilə adını əbədi yazan Hacı Zeynalabdin Tağıye-

vin Qızlar məktəbinin təsis edilməsi uğrunda mücadiləsi təkcə bir nəfər xeyriyyəçinin 
xeyirxah fəaliyyətinin göstəricisi deyil, eyni zamanda Azərbaycanda müsəlman əhalinin elmə, 
maarifə verdiyi yüksək qiymətin göstəricisidir. Onun təsisçisi olduğu bu məktəb müsəman 
Şərqində ilk dəfə ziyalı qadın yetişdirməklə bütün müsəlman dünyasında qadınarın savadlı 
olmasına münasibəti dəyişmişdi.  

 
Tarixi sənədlərə görə, Azərbaycanlı milyonçu, mesenat, Rusiya İmperiyasının Həqiqi 

Dövlət Müşaviri, II və III dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeni laureatı Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev 1838-ci ildə Bakıda kasıb başmaqçı ailəsində anadan olmuşdur. 

Zeynalabdin Tağıyevin tərcümeyi-halını yazan alimlərin qeydlərindən bəlli olur ki, o, 
10 yaşından işləməyə başlayıb. Əvvəlcə bənna şagirdi olmuş, 15 yaşından bənna, daha sonra 
isə podratçı işləmişdir. O vaxtlar Bakıda neft bumu hökm sürürdü. Zeynalabdin iki şəriki ilə 
birlikdə Bibiheybətdə torpaq icarəyə götürmüş, burada qazılan quyulardan neft çıxmamışdır. 
Ümidsiz olan şərikləri öz paylarını Zeynalabdinə satırlar. O, qibtəediləcək inadkarlıqla qazma 
işlərinə davam edir. Nəhayət, quyu fontan vurur. Kasıb başmaqçı Tağının oğlu, palçıq daşıyan 
Zeynalabdin bir anda milyonçu Tağıyevə çevrilir [10, səh. 121]. 
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H.Z.Tağıyev neftdən əldə etdiyi gəlirlə xeyriyyə işləri həyata keçirirdi. Onun təşəbbüsü 
ilə Bakıda ilk xeyriyyə cəmiyyəti isə 1905-ci ildə yaranmış Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti 
olmuşdur. Bundan əlavə, “Nəşr və maarif”, “Nicat” cəmiyyətlərinin yaranmasında da H.Z.Ta-
ğıyevin yaxından köməkliyi olmuşdur. Onun şəhər yollarının, dənizkənarı bulvarın genişlən-
dirilməsində, parkların salınmasında, dəmir yollarının çəkilməsində müstəsna rolu olmuşdur. 
Həbsxana, məscid, məktəb və teatr binalarını tikdirib, Bakı-Şollar su kəmərini çəkdirərək 
şəhəri içməli su ilə təmin etmişdir [10, səh. 121]. Savadsızlığın acısını dadmış H.Z.Tağıyev 
vətən övladlarının, kasıb, yetim oğlan və qızlarımızın təhsil almasına böyük qayğı göstərmiş-
dir. [15, səh.5] Onun üçün təhsil, xüsusilə qızların savadlanması gələcək nəslin müasir dünya 
ilə ayaqlaşmasının yeganə yolu idi. 

Böyük mesenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyriyyə işləri sırasında müsəlman 
Şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradılmasını də qeyd etmək lazımdır. Məktəbin tikintisi 1896-
cı ildə başlamış, 1901-ci ildə isə başa çatdırılmışdır. Məktəb binasının memarı, 1893-1904-cü 
illərdə Bakı şəhərinin baş memarı olan İosif Qoslavski olmuşdur. Tikintiyə isə H.Z.Tağıyev 
şəxsən özü nəzarət etmişdir. O, binanın dam örtüyünü elə hazırlatdırmışdır ki, gələcəkdə 
əlavə mərtəbənin də tikilməsi mümkün olsun. Mənbələr göstərir ki, Hacı məktəbin tikintisinə 
əvvəl 25 min rubl ayırsa da, sonralar xərclər artmışdır. Bütün mebel, maddi-texniki təchizatla 
birgə məktəbin ümumi xərci 183533 rubla qədər qalxmışdı. [9, səh.136] 

Məlumdur ki, Bakıda qızlar məktəbi açmaq istəyən H.Z.Tağıyev rus çarı III Aleksandra 
müraciət etsə də, mənfi cavab almışdır. II Nikolayın tac qoyma mərasimində fürsəti əldən 
verməyən Tağıyev çarın həyat yoldaşı Aleksandra Fyodorovnaya bahalı hədiyyələr bağışlayır 
və Bakıda onun adına qız məktəbinin açılmasına razılıq verməsini xahiş edir. H.Z.Tağıyevin 
Bakı şəhər idarəsinə 1896-cı il 29 aprel tarixli ərizəsində bildirilirdi: “Mən, İmperator Həz-
rətlərinə dərin sədaqət hisslərindən çıxış edərək, onların müqəddəs tacqoyma mərasimini 
xeyriyyə işi – Bakıda öz vəsaitlərim hesabına nəzdində 20 nəfərlik pansionu olan rus-
müsəlman qız məktəbinin təsisi ilə qeyd etmək qərarına gəldim. Həmin məqsədlə mən bütün 
xidmətlərlə və avadanlıqla təchiz olunan məktəb binasının tikintisinə iyirmi beş min (25000) 
rubl və ayrıca toxunulmaz kapital kimi yüz iyirmi beş min (125000) rubl ianə ayırıram ki, 
sonuncu məbləğdən gələn faizlər məktəblə pansionun saxlanılmasını təmin etməlidir... 

Adı çəkilən məktəbin hansı məqsədlər üçün və hansı əsaslarla təsis olunmasını Cənubi 
Qafqaz Tədris Dairəsinin hamisinə aprelin 24-də yazdığım məktubda izah etmişəm (surəti 
əlavə olunur). Dairə müfəttişi cənab Zavadskinin 25 aprel tarixli 199 N-li məktubundan 
göründüyü kimi, Zati-aliləri öz razılığını bildirmişdir. Hazırda yalnız bir məsələ – mənim tə-
rəfimdən məbləğ ödənildikdən sonra məktəbə İmperatriçə Aleksandra Fyodorovnanın adının 
verilməsinə ali icazəni almaq qalır... 

 Məktəbə İmperatriçə Aleksandra Fyodorovnanın adının verilməsinə icazənin alınma-
sına mütləq İmperator Həzrətlərinin müqəddəs tacqoyma mərasiminə qədər baş verməli ol-
duğunu nəzərə alaraq, mən Bakı Şəhər İdarəsinə yüz əlli min (150000) rubl məbləğində faizli 
dövlət kağızları köçürürəm ki, (reyestr əlavə olunur), yuxarıda deyildiyi kimi, onlardan 25000 
rubl xidmətlərlə və avadanlıqla tam təchiz olunmuş məktəb binasının inşası üçün, digər 
125000 rubl isə toxunulmaz kapital kimi (bu məbləğdən əldə olunmuş faizlər məktəblə 
pansionun saxlanılmasını təmin etməlidir) nəzərdə tutulur. Həmin kapitalı qəbul edib mənə bu 
barədə qəbz vermənizi, eləcə də reyestrin bir nüsxəsində faiz kağızlarının xüsusi qəbzlə qəbul 
olunduğu barədə qeyd olunmasını xahiş edirəm...” [7] 

Elə həmin gün, yəni 29 aprel 1896-cı il tarixində Bakı şəhər idarəsi H.Z.Tağıyevin əri-
zəsinə baxaraq qız məktəbinin təminatı üçün ayrılan pullar saxlanılması üçün Dövlət Ban-
kının şöbəsinə köçürülmüşdür. 

                                                             
 Arxiv sənədlərinə edilən istinadlar Fərhad Cabbarovun “H.Z.A.Tağıyevin qız məktəbinin tarixindən” adlı 
kitabındandır. (Bax: 11) 
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Bakı rus-müsəlman qız məktəbinin nizamnaməsində müsəlman qızlarının məktəbə 7 
yaşından yuxarı qəbul olunması, məktəbdə Hamilər Şurasının fəaliyyət göstərməsindən bəhs 
edilmişdir. 

“Kaspi” qəzetinin 1901-ci il 4 may tarixində dərc edilən nəşrində rus-müsəlman qız 
məktəbinin 1901-ci ilin sentyabrında açılacağı qeyd edilirdi. Həmçinin elan olunurdu ki, Ha-
milər Şurasının qərarına əsasən 20 nəfər pulsuz təhsil alacaq pansioner qızlardan əlavə birinci 
ildə yaşı 8-dən yuxarı, daha 30 nəfər isə təhsil haqqı 100 rubl olmaq şərti ilə öz hesabına 
oxuyan müsəlman şagird qəbul oluna bilər.  

“Kaspi” qəzetində 1901-ci il 24 iyun tarixində dərc edilən məlumatda bildirilirdi ki, 
Bakı rus-müsəlman qız məktəbinin Hamilər Şurası özünün 22 aprel tarixində keçirilən icla-
sında Şuranın sədri H.Z.Tağıyevə məktəbin müdirəsi, rus və tatar dilləri, şəriət müəllimələri 
vəzifəsini tutmaq üçün namizədləri seçməyi həvalə etmişdi [11, səh.52]. 

H.Z.Tağıyevin təqdimatında həmin vəzifələrə aşağıdakı şəxslər tövsiyyə olunurdu: rus-
müsəlman qız məktəbinin müdirəsi vəzifəsinə Hənifə xanım Məlikova – Tiflisdəki Müqəddəs 
Nina tədris müəssisəsinin məzunu, müdirənin köməkçisi və müəllimə vəzifəsinə – Məryəm 
xanım Sulkeviç, şəriət və tatar dili müəlliməsi vəzifəsinə – Əsmət xanım Məmməd Əmin 
Əfəndi qızı və s. [13] 

Nəhayət, 1901-ci il oktyabrın 7-də H.Z.Tağıyevin vəsaitinə təsis edilən İmperatriçə 
Aleksandra Fyodorovna adına Bakı rus-müsəlman qız məktəbinin təntənəli açılış mərasimi 
oldu. Açılış mərasiminə çoxlu sayda qonaq iştirak etmişdir. Onların sırasında qubernator, 
həqiqi mülki müşavir P.A.Lileyev, general-adyutant, knyaz İ.Q.Amilaxvari, general-leytenant 
A.V.Ərəblinski, kontr-admiral V.R.Fon Berq, Xəzinə palatasının rəisi A.V.Kostenski, Dairə 
məhkəməsinin sədri K.P.Kolbasin, sədrin müavini P.F.Sanbayev, məhkəmə prokuroru 
M.E.Şults, balıq vətəgələrinin rəisi A.T.Marşev, gömrük dairəsinin rəisi A.A.Arsenyev, jan-
darma polkovniki N.V.Poroşin, İran konsulu Fahi – Mülk Mehdi xan, Bakı polimeysteri 
P.Q.Oxitsinski [14] və başqaları olmuşdur. 

Açılış mərasimində qeyd olunmuşdur ki, 1898-ci il mayın 16-da məktəbin nizamnaməsi 
təsdiq edilib və həmin vaxtdan etibarən İmperatriçə Aleksandra Fyodorovna adının verilməsi 
və “Aleksandriski” adlandırılmasına icazə alınıb. 

Məktəbin açılış ilində 50 nəfər şagird qəbulu nəzərdə tutulsa da, daxil olmaq istəyən-
lərin sayı çox olduğundan əlavə 8 nəfər də qəbul edilmişdi. Buraya bütün Cənubi Qafqazdan, 
Tatarıstandan 8-11 yaşlı müsəlman qızlar qəbul olunmuşdu. Daha çox qəbul isə Şuşa və Tiflis 
şəhərlərindən idi. 35 nəfər isə pulsuz təhsil alırdı. Şagirdlər arasında H.Z.Tağıyevin qızı 
Sürəyya xanım da var idi. Pansion qızları üçün vahid geyim forması müəyyənləşdirilmişdi. 
Forma Dağıstan qadınlarının paltarı (papaqla) qəbul olunmuşdu. Qızlar başlarını tül şərflə 
örtürdü. Həmin kostyumu müəllimlər də geyinirdi. 

Rus-müsəlman qız məktəbinin direktoru vəzifəsinə Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı 
Hənifə xanım Məlikova təsdiqləndi. (1901-1904-cü illərdə). Hənifə xanım məktəbə rəhbərlik 
etməklə bərabər rus dilini də tədris edirdi. Müəllimlərdən Gülbahar Axrıyeva, Məryəm Gim-
bitskaya, Şəhrəbanu Şabanova, Mina Məmmədzadə, Adilə Şahtaxtinskaya, Nabat Nərimano-
va, Gövhər Qazıyeva, Məryəm xanım Sulkeviç, Səkinə xanım Axundova, İqlimə Heydəro-
vanın da adlarını çəkmək olar. 

Məktəbin təlim-tərbiyəçi heyətinə eyni zamanda müəllimlik edən və illik maaşı 700 
rubla bərabər məktəb müdiri, illik maaşları 500 rubl olan Azərbaycan və rus dilləri, eləcə də 
din dərsi keçən müəllimlər, 300 rubl maaş alan tikiş dərsi və ev işi müəllimi, eləcə də aşpaz, 
xidmətçi, paltaryuyan və dalandardan ibarət 8 nəfər daxil idi [9, səh.143]. 

Məktəbdə şagirdlər üçün hər şərait yaradılmışdı. Uşaqlara böyük qayğı göstərilirdi. 
Şagirdlərə dini ibadətlərini yerinə yetirmək üçün namaz otağı, dərzixana, təmizlik otağı, paltar 
yuyulub ütülənən otaq, mətbəx, yemək otağı fəaliyyət göstərmişdir. Onlara şəriət, riyaziyyat, 
əl işi, evdarlıq, musiqi, ana dili, rus dili kimi dərslər tədris edilirdi. 
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İlk məzunlar 1905-ci ildə buraxıldı. Məktəbin məzunlarından biri Dostu Səfərova öz 
xatirələrində yazırdı: “Bizi çox yaxşı yedizdirirdilər: gündə dörd dəfə. Nahar üç xörəkdən 
ibarət idi. Menyu siniflər üzrə şagirdlərin özləri tərəfindən tərtib olunurdu. Payızda və qışda 
zəif qızlara onların sağlamlıqlarını möhkəmləndirən balıq yağı verilirdi” [2]. 

Qız məktəbinin digər məzunu Gövhər Usubovanın xatirələrindən öyrənirik (1956-cı il): 
“...Atamı və anamı erkən yaşlarımda itirmişəm. Yeddi yaşımadək dayımın himayəsində 
olmuşam, sonra isə o, məni pulsuz Hacı Zeynalabdin Tağıyevin məktəbinə yazdırdı. Beləlik-
lə, mən Hacının vəsaiti hesabına oxuyurdum. Mənim kimi pulsuz oxuyan qızların sayı çox idi. 
Mən yaşım az olsa da, rəfiqələrim öz ailə vəziyyətləri haqqında danışırdılar və onların söz-
lərindən aydın olurdu ki, məktəbə ən kasıb ailələrdən olan uşaqlar qəbul edilirdi” [1]. 

Gövhər xanımın xatirələrindən məlumumuz olur ki, sovet dövründə bina Azərbaycan 
SSR-nin Ali Sovetinin binası olub. Belə ki, o qeyd edirdi: “Məktəbin binasında hal-hazırda 
Azərbaycan SSR-in Ali Soveti yerləşir” [1]. 

Gövhər xanım həmçinin qeyd edirdi ki, şagirdlərin iki forması olub – biri gündəlik, 
digəri təntənəli mərasimlər üçün nəzərdə tutulub. 

Gövhər xanımın xatirələrindən H.Z. Tağıyevin necə qayğıkeş olduğunun da şahidi 
oluruq: “Məktəbimizin yaşda böyük qızları Hacının evində qonaq olur, kiçik yaşlı qızlara isə 
Sona xanım müxtəlif tort və şirniyyatlar göndərirdi. Uşaqları əyləndirmək üçün hər cümə 
günü bizim üçün konsert təşkil olunurdu. Məktəbimizin gözəl səhnəsi var idi... Bir dəfə mən 
balaca olmağıma baxmayaraq, “Bir əmma” şeirini ifa etdim. Hacı məni səhnədən qucağına 
aldı, qucaqladı və başımı sığalladı. Təhsil aldığım dövrdə məktəb mənim üçün tərbiyə aldığım 
və çox şey öyrəndiyim ana qucağı kimi idi” [1]. 

H.Z.Tağıyev məktəbi seminariyaya çevirmək niyyətində idi. 5 fevral 1913-cü ildə 
H.Z.Tağıyevin A.S.Txorjevskiyə yazdığı müraciətdən məlum olur ki, məktəbdə keçilən fənlə-
rin proqramını genişləndirmək üçün rus-müsəlman qız məktəbinin nəzdində “Aleksandrinski” 
kurslarının açılması təklif olunurdu. Pedaqoji kurs ikiillik tədris planını özündə cəmləşdirirdi. 
Bakı Aleksandrinski məktəbi nəzdində ikiillik müsəlman qadın pedaqoji kurslarında şəriət, 
rus dili və onun metodikası, riyaziyyat və onun metodikası, tatar dili və onun metodikası, 
pedaqogika və didaktika, təbiətşünaslıq və fizika, tarix, coğrafiya, əl işi, evdarlıq kimi fənlər 
tədris edilirdi. 

Bakı Aleksandrinski rus-müəlman qız məktəbinin nəzdində ikillik müsəlman qadın 
pedaqoji kurslarının Nizamnaməsində qeyd edilir: 

“Bakı Aleksandrinski rus-müsəlman qız məktəbi nəzdində ikiillik müsəlman qadın 
pedaqoji kursları Bakı şəhərində, Rusiyada mövcud olan ikiillik tipində və nümunəsində, tatar 
dili mütləq tədris edilməklə yaradılır. 

Bakı Aleksandrinski məktəbi nəzdində ikiillik qadın kursları müsəlman qızları ibtidai 
məktəb müəllimələri qismində hazırlamaq məqsədi ilə həqiqi mülki müşavir Hacı Zeynalab-
din Tağıyev tərəfindən açılır. 

Dinləyicilərin tərkibi hər kursda orta hesabla 20 nəfər qız olmaqla, cəmi 40 pansioner-
dən ibarətdir...” [4] 

I Dünya müharibəsi (1914-1918) illərində qızlar məktəbini ərzaqla təmin etmək çətin-
ləşirdi. Bunu biz pansionun bağlanmağı və yalnız daimi qalmayan şagirdlərin qəbulu ilə bağlı 
məktəbin Hamilər Şurasının 2 may 1916-cı il tarixində verdiyi bildirişdən də görürük. Bildi-
rişdə qeyd olunurdu: “Hamıya məlumdur ki, Bakı şəhərində ərzaq məhsullarına kəskin ehti-
yac duyulur və onların gətirilməsi xeyli çətinləşib. Digər tərəfdən, kiçikyaşlı uşaqların qida-
lanması keyfiyyətli və təzə məhsulların gətirilməsini tələb edir. Əlbəttə, belə bir şəraitdə pan-
sionun saxlanılması çətinləşir, çünki bütün səylərə baxmayaraq, uşaqlar üçün təzə ərzaq tap-
maq qeyri-mümkündür. 
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Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, Hamilər Şurası 1917-ci tədris ilinin sentyabrından 
pansionu bağlamağı və yalnız daimi qalmayan şagirdləri qəbul etməyi məqsədəuyğun saymış, 
bu barədə valideynləri məlumatlandırmağı özünün mənəvi borcu bilmişdi” [6]. 

1918-ci ilin aprelin 25-də Bakıda “Bakı Xalq Komissarları Soveti” təşkil olundu və ha-
kimiyyət daşnak-bolşevik hökümətinin əlinə keçdi. Bununla da H.Z.Tağıyevin qızlar məktəbi 
fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Lakin 1918-ci il senytabrın 15-də Nuru paşanın rəhbərliyi 
altında Qafqaz İslam Ordusunun köməkliyi ilə Bakı işğalçılardan azad olundu. 1918-ci il 28 
mayda yaranmış Müsəlman Şərqinin ilk Demokratik Dövlətinin – Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin paytaxtı Bakıya köçürüldü. Böyük mesenat H.Z.Tağıyevin milləti üçün açdığı işıq 
yolunu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti davam etdirdi. H.Z.Tağıyevin qızlar məktəbinin bina-
sı AXC-nin parlamenti üçün mənzil oldu. Bu müsəlman dünyasında ilk qərbyönlü parlament 
idi. 

Parlament 1918-ci il dekabrın 7-də böyük təntənə ilə açıldı. 1920-ci ildə Sovet Rusiya-
sının Azərbaycanı işğal etməsinə kimi fəaliyyətini davam etdirə bilmişdir. Bu bina uzun illər 
Azərbaycan təhsilinə, maarif işinə və elminin inkişafına xidmət edib. XX əsrin 20-80-ci illə-
rində ayrı-ayrı vaxtlarda xalq arasında Tağıyevin Qızlar məktəbi kimi tanınan binada “Darül 
müəllimin” adlanan Bakı Müəllimlər Seminariyası, Azərbaycan Dövlət Universitetinin bəzi 
fakültələri də yerləşib. Daha sonra binada Azərbaycan SSR Ali Soveti fəaliyyət göstərmişdir. 
Ali Sovet yeni binaya köçərkən bir neçə təşkilat bu binaya köçməyə səy göstərmişdir. Lakin 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin səyi nəticəsində bina Respublika Əlyazmalar Fonduna 
verilir. 1986-cı ildə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazası əsasında Əlyazmalar İnstututu 
yaradılır. Bugün də H.Z.Tağıyevin qızlar məktəbinin binasında əlyazmalarımızın, yazılı 
abidələrimizin qorunub saxlanıldığı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
fəaliyyət göstərməkdədir. 

 
Nəticə 
 
Bir ölkənin inkişafı onun vətəndaşlarının aldığı yüksək təhsildən çox asılıdır. Təhsili-

mizin inkişafında xeyriyyəçi ziyalılarımızın böyük rolu olmuşdur. Məşhur sahibkar, mesenat 
H.Z.Tağıyev vətənimizin övladlarının xüsusilə qızlarının təhsil almasını hər zaman dü-
şünmüşdür. Onun təşəbbüsü ilə yaradılan qızlar məktəbi bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Arxiv materialları əsasında qızlar məktəbi ilə bağlı əldə etdiyimiz məlumatları faktlar 
əsasında burada göstərməyə çalışmışıq. Ümidvaram ki, qeyd etdiyimiz məlumatlar qızlar 
məktəbinin tarixinin gələcəkdə daha geniş şəkildə araşdırılmasında faydalı olacaqdır. 
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Саадат Мустафаева 
Первая женская школа на мусульманском Востоке, или борьба за 
образование (по материалам архива) 
Известный бизнесмен живущий в конце XIX - в начале XX веков, меценат 

Г.З.Тагиев получив доход от нефти занимался благотворительностью и боролся за об-
разование. Г.З.Тагиев, испытавший в себе тяжесть безграмотности, очень заботился об 
образовании детей своей родины, бедных, осиротевшихся мальчиков и девочек. Для 
него образование, особенно образование девочек, было единственным способом для 
будущего поколения идти в ногу с современным миром. Среди благотворительных ра-
бот Г.З.Тагиева нужно также отметить о создании первой женской школы на мусуль-
манском Востоке. В статье рассказывается о создании женской школы, об учителях, об 
уходе за ученицами, о дальнейшей судьбе здании после того как оно стало женской 
школой. 

Ключевые слова: Гаджи Зейналабдин Тагиев, женская школа, русско-
мусульманская, Александринский, Баку 
 

Saadet Mustaphayeva 
Female School in the muslim east,or fight for education  
(based on archive materials) 
Well-known entrepreneur, philanthropist G.Z. Taghiev, was a philanthropist, struggled 

with education for oil revenues who lived in the late 19th and early 20th centuries. Taghiyev 
knew what illiteracy was, and took care of education of the children of his homeland, the 
poor, orphans and girls. For him education, especially the education of girls, was the only way 
for a future generation to keep up with the modern world. It is worth noting the creation of the 
first Russian-Muslim Female School in the Muslim East among the charitable works of G.Z. 
Tagiyev. The article tells about the creation of a female school, about teachers, about caring 
for students, about the future building after school for girls. 

Key words: Haji Zeynalabdin Taghiyev, female school, Russian-Muslim, Aleksandrin-
sky, Baku 
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SUFİLİKDƏ MƏQAM VƏ HAL ANLAYIŞI 
 
Məqalədə məqam və hal terminlərinin Quran və hədislər baxımından mənşəyi, onların 

tərifi, ardıcıllığı, predmet və sayının müxtəlifliyi araşdırılmışdır. Tədqiqat Əbu Nəsr Sərracın 
“əl-Lümə”, Xacə Abdullah Ənsarinin “Səd meydan” və “Mənazilüs-sairin”, Fəridəddin Ət-
tarın “Müsibətnamə” və Məntiqüt-teyr” əsəri və digər məşhur sufi əsərləri əsasında aparıl-
mışdır. İrfan ədəbiyyatında məqamların meydan, mənzil, bürc, nur, bulaq, dəniz və s. adlan-
dırılmasının səbəbləri izah olunmuşdur.  

 
Açar sözlər: məqam, hal, sufilik, predmet ədəbiyyat 
 
Giriş 
 
Sufilik təliminin əsas məsələlərindən biri istilahların və xüsusilə iki istilahın tərifidir. 

Əsas irfani mətnlərin əksəriyyətində, o cümlədən “əl-Lümə”, “ət-Təərrüf”, “Kəşfül-məhcub”, 
“Risaleyi-Quşeyriyyə”də hal və məqam haqqında danışılmış və bu kitabların müəllifləri hə-
min istilahlarla bağlı tərif, bölgü və arqumentlər verməyə çalışmışlar. Yazıçı və ariflərin diq-
qətindən məlum olur ki, hal və məqam o dövrün mübahisəli bəhslərindən olmuş, onların məf-
hum və predmeti düzgün aşkarlanmamış və uzun müddət dəqiq tərifi olmamışdır. Məkkinin 
“Qutul-qulub”unda, Əbu Mənsur İsfahaninin “Nəhcül-xass”ında, Kəlabadinin “ət-Təər-
rüf”ündə hal və məqamdan söz açılsa da, təriflər və mərtəbələr eyni və aydın deyil. Əbu Nəsr 
Sərrac, Quşeyri və Hücviri bu iki istilaha tərif versələr də, şübhə aradan qaldırılmamış və 
hətta Quşeyri və Hücvirinin təriflərində hal və məqamın misdaqları fərqli formalarda veril-
mişdir. Tərif, say, mərtəbələr və predmetlərdə olan fikir müxtəlifliyi Söhrəvərdinin zamanına 
kimi davam edir və Söhrəvərdİ “Əvarifül-məarif”də bu fikir müxtəlifliklərinə işarə edir. 

 
İrfan və ariflərin istilahında hal və məqam 
 
Ariflərin hal və məqamları həmin mənzillərdir ki, salik Rəbbə yaxınlaşmaq üçün onları 

keçməlidir. Əlbəttə, sufilər həmişə təkid edirdilər ki, təsəvvüfün məqsədi filan fəzilət, məqam 
ya hal deyil, əksinə bütün fəzilət, hal və məqamları keçmək və Allahın vüsalına nail olmaqdır. 
Amma o Mütəal varlığa qovuşmaq üçün insan əvvəl həmin fəzilətləri təcrübədən keçirməlidir. 
Sufilər seyrü-sülukda nəfsin təcrübələri barədə keçici ruhani mənzillərlə davamlı mənzillər 



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 5. No. 2  (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR     №2(9), 2019 

251 
 

arasında fərqin olduğunu deyirlər və istilahda davamlı mənzilləri məqam (onun cəmi mə-
qamat) və digərini hal (onun cəmi əhval) adlandırırlar. Sufilər müfəssəl şəkildə əhval, 
məqamat məsələsi və onların bir-biri ilə ixtilafını aydınlaşdırmışlar. Hər bir arif öz təcrübə və 
əhvalına əsasən bu iki mövzunu izah etdiyindən onların dedikləri zahirdə bir-birindən fərqlən-
mişdir. Amma əslində onların sözlərinin batini demək olar ki, eynilik təşkil edir. Hal və 
məqamın tərifləri və bu ikisinin arasındakı ixtilaf dəfələrlə klassik təsəvvüf mətnlərində 
yazılmışdır.  

Əbu Nəsr Sərrac ilk kəslərdəndir ki, hal və məqam istilahları haqqında nisbətən dəqiq 
tərif vermişdir. O məqamat və əhvalın mənasını belə bəyan edir: Məqamat ibadətlər, müca-
hidələr və riyazətlərin icrası üçün Allahın qarşısında dayanmaq, məxluqlardan qırılmaq və 
Allaha qovuşmaqdır. O məqamların predmetlərini ardıcıllıqla tövbə, vərə, zöhd, fəqr, səbr, 
təvəkkül, Allah zikrinin səfası və riza qeyd etmiş və əhvalı müraqibə, qürb, məhəbbət, xouf, 
rəca, şövq, üns, təmaninə, müşahidə və yəqin bilmişdir. (9, 97) Hücviri təsəvvüfün ilk 
mötəbər məxəzlərindən olan “Kəşfül-məhcub”da hal və məqama belə tərif verir. “Məqam 
haqq yolunda, haqqa əməl etməkdə və həmin məqama riayət etməkdə bəndənin iqamət yeridir 
ki, Onun kamalını dərk etsin. Elə ki adamda yarandı rəva deyil ki, bir məqamı keçmədən o 
biri məqama keçsin. Necə ki məqamatın başlanğıcı tövbədir, sonra inabət, sonra zöhd, sonra 
təvəkkül və s. Rəva deyil ki, tövbəsiz inabət etsin və zöhdsüz təvəkkül iddiası etsin. Belə ki, 
məqam tələb yolu və ictihad yerində onun qədəmgahıdır və dərəcəsi Həzrət Haqqdan 
qazandığı qədərdir. Və halın mənası odur ki, insanın özündən asılı olmadan haqqdan onun 
qəlbinə ötürülsün. Belə ki, məqam ictihad yerində onun tələb yolundan və onun dərəcəsi 
Həzrət Haqq-Təalada qazancının miqdarındadır. Və hal bəndənin səyindən asılı olmayan 
Allah-Təalanın fəzli və Onun lütfündən ibarətdir. Məqam əməllərin cümləsindən idi və hal 
fəzilətlər cümləsindən və məqam məkasib cümləsindən və hal məvahib cümləsindən idi. Belə 
ki, məqam sahibi öz mücahidəsində gizlin idi və hal sahibi özündən fani idi və onun qiyamı 
elə bir halda idi ki, Allah-Təala onda yaratmışdır”. (24, 274) 

“Risaleyi Quşeyriyyə”də yazılmışdır: “Hal qövmün yanında elə bir mənadır ki, qəlbə 
gəlir, onların onda təsiri olmadan, qazanılandır, o şadlıqdan idi, ya kədər, ya bəst, ya qəbz, ya 
şövq, ya heybət ya hərəkətdən. Əhval əta olunur və məqam kəsb, əhval səxavət bulağından, 
məqamat cəhdin səxavətindən və məqam sahibi öz məqamında mütəməkkin idi və hal sahibi 
daha üstün olur”. (18, 92) 

İrfani istilahlar lüğətində “hal” haqqında belə yazılmışdır: “Ariflərin yanında təriqət 
yolunun salikinin pak qəlbinə rəhmətdən hər nə haqq tərəfindən salikin qəsdi olmadan daxil 
olursa və yenə nəfsin xüsusiyyətlərinin zühuru ilə aradan gedir, onu hal adlandırırlar və elə ki, 
daimi oldu və salikin mələkəsi oldu məqam adlandırırlar”.(8, 307) 

Curcani öz məşhur əsərində oxşar fərqlərlə təriflər verir və təkid edir ki, məqam 
qazanılandır və hal veriləndir ki, cəhd və tələbsiz insanın qəlbinə daxil olur, hüzn, qəbz, bəst, 
heybət və ... və hal nəfsin sifətlərinin yaranması ilə aradan gedir. Hal davam edəndə və 
mələkəyə çevriləndə məqam adlandırılır... Əhval veriləndir və məqamat kəsb edilən adlanır. 
Əhval səxavət çeşməsindən, məqamat çoxlu səylə əldə olunur”. (7, 56) 

Sufilərin əksəriyyəti hal və məqam arasındakı fərqi qəbul etmişlər, amma az bir hissəsi, 
o cümlədən Haris Müsahibi məqam kimi halın davamlığına inanmışlar.  

Halın keçici olması xüsusiyyəti israr zərurətinə və səylərin davamlığına dəlalət edir ki, 
insan davamlı qürb məqamına nail olsun. O məqamın hasil olmasına kimi sufinin elə bir halı 
ola bilər ki, onu varlığının adi mərtəbəsindən yuxarı aparsın. Deyildiyi ki, əhvalın bəzisi 
davam edə bilər. Sonuncu sufilərin bəzisi əhvalın bir hissəsini məqamat zümrəsində bilmişlər. 
Məqamları davamlılıq və sabitlik xüsusiyyətinə görə əhvalla müqayisədə daha rahat saymaq 
olar.  

Məqamat və əhvalın tərifi, tərtibi, sayı haqqında sufilər arasında fikir ixtilafı vardır. Bu 
ixtilaf halları üç hissəyə bölünür: 
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1- Tərifdə ixtilaf: Ariflərin nəzərində məqam qazanılandır, mücahidə və riyazətlə əldə 
olunur, lakin hal ilahi bəxşişdir ki, Allah tərəfindən sufinin qəlbinə daxil olur. Buna əsasən 
“qazanma və verilmə” halın məqamdan fərqləndirilməsinin meyarıdır. Buna görə hal və 
məqam arasında tərif və bölgü asan olmamışdır. Quşeyri və Kəlabadi hal və məqam arasında 
sərhəddin olmadığını demişlər.  

2- Ardıcıllıqda ixtilaf: İrfani kitabların müəllifləri öz irfani təcrübələrinə əsasən məqam 
ya hallar üçün dərəcələr seçmişlər və bu təcrübələrin müxtəlifliyi ona gətirib çıxarmışdır ki, 
əhvala qovuşma ardıcıllığı ya məqamatın qazanlıması mərtəbələri fərqli qeyd olunmuşdur. Və 
hətta hal və məqam bir sufiyanə seyrü-sülukun iki cilvəsidir, bəzən bir-biri ilə qarışmış və ya 
bir-birinin bir qolu kimi təqdim olunmuşdur. Misal üçün Əbu Mənsur İsfahani “Nəhcül-
xass”da məqamı əhvalın bölgüsündə görür.  

3- Predmetdə ixtilaf: Ariflərin hər biri məqam üçün predmetlər nəzərdə tutmuşlar. Haris 
Mühasibi rizanı əhvaldan bilir. Onun əksinə olaraq Sərrac rizanı ruhi məqamlarda təkamülün 
sonuncu pilləsi bilir. Quşeyrinin fikrincə Xorasan sufiləri rizani məqamatdan, İraq sufiləri 
rizanı əhvaldan hesab etmişlər. Və Müstəmli “ət-Təərrüf”də hal və məqamın predmetlərini 
bir-birindən ayırır. Hal və məqamın predmetləri haqqında bu fikir müxtəliflikləri VI əsrə 
(XIII) kimi davam etmişdir.  

4- Sayda ixtilaf: Təsəvvüfün formalaşmasının ilk illərində məqamat və əhavlın sayı 
məhdud idi. Şəqiq Bəlxinin “Adabul-ibadat” risaləsində yalnız dörd mənzildən danışılır, lakin 
IV əsrin II (XI ərsin II yarısı) yarısında və daha sonra onların sayı artır və təqribən 40 məqam 
və hala çatır. Kəlabadi “Təərüf”də 30 məqamı qeyd edir. Sərrac yeddi məqam və on haldan 
danışır. Müstəmili “Təərrüf”ün şərhində otuz məqamı qeyd edir. Süləmi “Dərəcatül-
müamilat”da 44 sözü şərh edir. V (XII) əsrdə Xacə Abdullah Ənsari “Mənazilüs-sairin”də yüz 
mənzil, “Səd meydan”da yüz meydanın adını çəkir və Ruzbəhan Bəqli “Məşrəbül-ərvah”da 
min bir məqamı şərh edir.  

 
Məqamat istilahının mənşəyi 
 
“Tövbə, vərə, zöhd, fəqr, səbr, təvəkkül, riza və s. kimi məqamatın mənşəyi nədir? - 

sualına cavabda demək lazımdır: Bu istlahların birinin məxəzi Qurandır ki, onun tilavət və 
xətmi həmişə zahidlər sufi abidləri arasında yayılmışdır. Birinci mərhələdə əxlaqi və mənəvi 
adlar kimi nəzərə gəlmişlər, sonra sufilər bu sözləri əhatə edən ayələrdə təvil edərək irfani ad 
və istilahlara çevrilmişdir.  

Ariflərin kitablarında daha çox istinad olunan aşağıdakı ayələr həmin mətləbə sübutdur.  
 يا أَيها الَّذين آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحا 

Ey iman gətirənlər! Allaha səmimi-qəlbdən (bir daha günaha qayıtmamaq şərtilə) tövbə 
edin. (66/8) 

 لَّذين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَا
O kəslər ki, səbr edər və yalnız Rəbbinə bel bağlayarlar! (29/59) 

هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهأْتي فوفَس 
Allah (onun yerinə) elə bir tayfa gətirər ki, (Allah) onları, onlar da (Allahı) sevərlər. 

(5/54) 
 إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء

Allahdan Öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. (35/28) 
  ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً  يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ

“Ey (öz imanından, əməlindən və Allahın vədindən) xatircəm olan kəs! (Və ya: “Ey 
arxayın nəfs!”) Dön Rəbbinə, sən Ondan razı olaraq, O da səndən! (89/27-28) 

يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو اء إِلَى اللَّهالْفُقَر مأَنت اسا النها أَيي 
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Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız. Allah isə (heç nəyə, o cümlədən sizin ibadətinizə) 
möhtac deyildir. O (hər cür) şükrə (tərifə) layiqdir! (Onun bütün işləri bəyəniləndir!) (35/15) 

انتنج هبر قَامم افخ نملو 
Şübhəsiz ki, Rəbbinin məqamından (hüzurunda haqq-hesab üçün durmaqdan) qorxan-

ları iki cənnət (Ədn nə Nəim cənnətləri) gözləyir! (55/46) 
 فَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا

Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına (qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün Allahın hüzu-
runda duracağına) ümid bəsləyirsə (yaxud qiyamətdən qorxursa), yaxşı iş görsün (18/110) 

 
Qurandan sonra məqamatın mənşəyini Peyğəmbər (s), imamlar (ə) və xüsusilə Həzrət 

Əlinin (ə) hədislərində görmək olar. Şükr, zikr və səbr haqqında Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: 
د اعطى خري الدنيا و االخرة، قلبا شاكرا و لسانا ذاكرا و نفسا علي البالء صابرا و ثقة مبا اربع من اعطيهن فق): ص(قال رسول اهللا 

  . تكفل اهللا
Üns və məhəbbət haqqında Həzrət Əli (ə) buyurmuşdur:  

  .من تألف الناس احبوه): ع(قال علي 
Məqam Saffat surəsinin 164-cü ayəsində olan Quran sözüdür. 

نا ممو لُومعم قَامم ا إِلَّا لَه 
“Bizdən (mələklərdən) elə birisi yoxdur ki, onun (səmada Allaha ibadət üçün) müəyyən 

bir yeri olmasın! (37/164) 
 Ariflərin çoxu məqam terminini şərh edən zaman bu ayəyə istinad etmişlər. “Mənzil”, 

“meydan” və “dərəcə” istilahları məqam sözünun müqabilində oxunmuşdur. Süləmi, Sərrac 
və Ruzbəhan məqam sözündən istifadə etmişlər. Xacə Abdullah Ənsari mənzil və meydanı 
işlətmiş və bu əsasla “Mənazilüs-sairin” və “Səd meydan”ı yazmışdır. Süləmi “Dərəcatül-
müamilat”da dərəcəni məqam mənasında işlətmişdir.  

Qeyd olunduğu kimi salikin öz son mətlubuna çatması üçün hallar və məqamlarının 
sayında müsəlman arifləri arasında çoxlu ixtilaflar vardır. Həm onların sayında, həm də 
onların ardıcıllıq və düzülüşündə ixtilaf vardır. Burada tarixi ardıcıllıq üzrə bəzi böyük sufi və 
ariflərin baxışlarına nəzər salaq: 

Bu barədə ən qədim mənbələrdən biri Əbu Əbdürrəhman Süləminin “Həqayiqüt-təfsir” 
(6) əsərində İmam Sadiqə (ə) məxsus olan təfsirdir. İmam bir neçə ayənin təfsirində sülukun 
mərhələlərini müxtəlif adlarla bəyan etmişdir. O cümlədən Əraf surəsinin 160-cı ayəsinin 
təfsirində.  

 عيناوأَوحينا إِلَى موسى إِذ استسقَاه قَومه أَن اضرِب بعصاك الْحجر فَانبجست منه اثْنتا عشرةَ 
Camaatı (Tih səhrasında) ondan (Musadan içməyə) su istədiyi zaman ona: “Əsanı daşa 

vur!” – deyə vəhy etdik. (Əsanı daşa vuran kimi) ondan on iki çeşmə qaynayıb axmağa 
başladı. (7/160)  

İmam sülukun hər mərhələsini “bulaq” adlandırır və bəyan edir ki, mərifət əhli hər biri 
öz məqamında və öz qədərində bu bulaqlardan içirlər. O davamında on iki bulağı mərifətə 
çatmaq üçün on iki mərhələ bilir ki  

 "فمن شرب من عني منها جيد حالوا و يطمع ىف العني الىت هى ارفع منها من عني اىل عني حىت يصل اىل االصل"
Bu on iki bulaq aşağıdakılardan ibarətdir: Tövhid, übudiyyət, ixlas, sidq, təvazo, riza, 

təmaninə və vüqar, səxa və təvəkkül, yəqin, ağıl, məhəbbət və on ikinci bulaq üns və 
xəlvətdir. Bütün bulaqlar mərifət bulağından qaynayır. İmam Sadiq (ə) son sətirlərdə bir 
bulaqdan digər bulağa qalxmaq olan irfani təcrübənin quruluşunu aydın şəkildə bəyan edir və 
bu, məqamlar və hallar haqqında ariflərin əqidəsinin müqəddiməsidir.  

İmam başqa bir yerdə Fürqan surəsinin 61-ci ayəsinin təfsirində insan qəlbinin 12 
bürcünün olduğunu deyir.  
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عي جالَّذ كاربا تنِريا مرقَما واجرا سيهلَ فعجا ووجراء بمي السلَ ف  
Səmada bürclər yaradan, orada bir çıraq (günəş) və nurlu ay vücuda gətirən (Allah) nə 

qədər (uca, nə qədər) uludur! (25/61) 
Bu bürclərdən hər biri salikin getməli olduğu məqamlardır. Bu on iki bürc ibarətdir: 

iman, mərifət, ağıl, yəqin, islam, ehsan, təvəkkül, xouf, rəca, məhəbbət, şövq, vəle.  
Həmçinin imam Nur surəsinin 35-ci ayəsinin təfsirində nurlardan söz açır ki, fərqli 

şəkildə möminlərə verilmişdir. 
 للَّه لنورِه من يشاء ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليمنور علَى نورٍ يهدي ا

O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyiniz öz nuruna qovuşdurur (istədiyinə öz nurunu 
bəxş edib cənnət yolu olan islam dininə yönəldir). Allah (həqiqəti anlaya bilsinlər deyə) 
insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir! (24/35) 

 Onların bəzisi daha az, bəzisi isə daha çox, öz halının tələbinə uyğun olaraq ondan bəh-
rələnir. Onların hamısı yalnız İslam Peyğəmbərinə (s) verilmişdir. Bu nurların sayı 40-dır ki, 
həzrət aşağıdakı ardıcıllıqla onları qeyd edir: qəlbin qorunması, xouf, rəca, hübb, təfəkkür, 
yəqin, təzəkkür, nəzət, elm, həya, imanın şirinliyi, ehsan, nemət, fəzl, ala, kərəm, lütf, qəlb, 
əhatə, heybət, heyrət, həyat, üns, istiqamət, istikanət, təmaninə, əzəmət, cəlal, qüdrət, fütuv-
vət, əlvəhyət, vəhdaniyyət, fərdaniyyət, əbədiyyət, sərmədiyyət, deymumiyyət, əzəliyyət, 
bəqa, küliyyət və ilahi huviyyət nuru. (22, 143) 

Məlumdur ki, imamın işlətdiyi bulaq, bürc və nur sonralar irfani mətnlərdə mənzil və 
məqamlar kimi işlənən sözlərin qarşılığıdır. Amma İmam Sadiqə (ə) mənsub olan təfsirdə bu 
mənzillərin sayının müxtəlifliyi göstərir ki, imam öz təcrübəsini izah etsə də, onun üçün tam 
nəzəriyyə hazırlamaq qəsdində olmamışdır.  

Şəqiq Bəlxi (810/11 v) elmi irfan sahəsində ilk əsər sayılan “Adabul-ibadat” kitabında 
süluk mənzillərini dörd mənzildə təqdim edir:  

 هذه و. هللا احملبة الرابع و اجلنة، ايل الشوق الثالث و اخلوف، الثاين و الزهد، اوهلا: منازل اربع الصدق اهل فيها يعمل اليت املنازل انّ
 قالصد منازل

Sidq əhlinin fəaliyyətdə olduğu mənzillər dörd mənzildir: zöhd, xouf, behiştə şövq, 
Allaha məhəbbət. (15) 

Haris Mühasibi (857/58 v) hal və məqamın mənasının açılmasına diqqət edən kəslərdən 
olmuşdur. Hücviri onun adını vərə və nəfsin mühasibəsinə xüsusi diqqəti olan mühasiblərin 
rəhbəri kimi qeyd etmişdir. Hallar və məqamlar barədə onun sözünü belə bilir ki, çox ariflərin 
əksinə olaraq rizanı əhvaldan saymışdır ki, bu məsələ Xorasan və İraqda sufilərin əqidə ixti-
lafına səbəb olmuşdur. Mühasibi “əl-Qəsd və rücu iləllah” (həmin kitabda vəsiyyətlər yazıl-
mışdır) Allaha çatmağın mərtəbələrinin zikrində sonralar “əl-Lümə” və “Risaleyi-Quşeyriy-
yə”də yazılmış məqamat və əhvalın məfhumu ilə uyğun gələn məsələləri müzakirə etmişdir. 
Lakin onlara məqam ya əhval adı verməmişdir. O, birinci mərtəbədə tövbəni qeyd edir. Sonra 
bir-birinin ardınca vərə, zöhd, ağıl, sidq, ixlas, riya, icab, fərəh bil-əməl, şükr, səbr, riza, 
mərifət, etibar, qəlbin təharəti, hikmət, nəfsin hədisi, hüzn, məhəbbət, müraqibə, həya, xouf 
və s.-nın adını çəkir. Hələ III əsrdə hal və məqamın dəqiq mənasının olmadığını nəzərə alsaq, 
bu cür bölgünü məqam üçün predmetlər kimi nəzərdə tutmaq olar. (20, 106) 

Hicri III (X) əsrin ariflərindən Yəhya bin Məaz (871/72 v) məqamlar və mənzilləri 
yeddi mənzil bilir: 

 املعرفة مث احملبة، مث الشوق، مث اخلوف، مث الرضا، مث الزهد، مث التوبة،: سبع االخرة ابناء اليها يسعي اليت الدرجات
Axirət əhlinin onlara tərəf hərəkətdə olduğu mənzillər yeddi mənzildir: Tövbə, zöhd, 

riza, xouf, şövq, məhəbbət və mərifət.  
Məhəmməd Əli Həkim Tirmizi (899/900 v) özünün “Xətmül-övliya” adlı məşhur kita-

bında sülukun mənzillərini bəyan etmişdir. Tirmizi bu kitabın IV fəslində bu mənzillərin 
sayının 248 minə çatdırmışdır və onları üç təbəqədə qruplaşdırmışdır. Əvvəl, orta və axır 
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təbəqə. 123807 mənzil orta təbəqəyə məxsusdur və digər mənzillər qalan iki təbəqəyə. Əlbəttə 
o, bu mənzilləri ridai-kibriya aləminə məxsus bilir və bu fikirdədir ki, əfradi-əzəmət aləmində 
mənzillərin sayı təqribən 1200-dən çox deyil. Tirmizi həmçinin mənzilləri iki – hissi və 
mənəvi dəstələrə bölür. Dünyada hissi mənzilləri həmin irfani hallar bilir ki, salik onların 
vasitəsilə xariqüladə işlər görə bilər. Və axirətdə hissi mənzilləri behişt bilir ki, özünün yüz 
dərəcəsi vardır. İki dünyada hissi mənzillərin cəmi 110 mənzildən çoxdur ki, hər mənzil digər 
mənzilləri yaradır. Mənəvi mənzillər 284 mənzildir ki, İslam ümmətindən qabaq kimsə onlara 
çata bilməmişdir. Bütün bu mənzillər müsəlman ariflərinə məxsusdur. Bu mənzillər dörd mə-
qamda yığılır: Elmi-lədünni, elme-nur, elme cəm və təfriqə, ilahi kitabətdir ki, bu məqam-
lardan hər birindən çoxlu mənzillər yaranır.  

Əbu Səid Xərraz seyrü-süluk mərhələlərini izah edən ariflərdəndir. O özünün “əz-Ziya” 
kitabında salikləri teyhuhiyyə və heyruriyyə adlandırır və onların vəsfində deyir ki, nur və 
ilahi vəhdət dənizində qərq olmuş və ilahi zatın qarşısında heyrətə düçar olmuşlar. Xərraz bu 
qrup üçün yeddi mərtəbə qeyd edir və hər mərtəbəni bir mənzildə yerləşdirir, bu mənzil və 
mərtəbələri ilk və sona ayırır. Bu mənzillər ibarətdir: 

İşarat əhlinin mənzili: Bu mənzildə olan saliklərin predmeti Yunis surəsinin 2-ci 
ayəsidir.  

بهِم قَالَ الْكَافرونَ إِنَّ هـذَا هم قَدم صدقٍ عند رأَكَانَ للناسِ عجبا أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ منهم أَنْ أَنذرِ الناس وبشرِ الَّذين آمنواْ أَنَّ لَ
بِنيم راحلَس  

İçərilərindən bir adama: “İnsanları (Allahın əzabı ilə) qorxut, iman gətirənləri (yaxşı 
əməllərinə görə) Rəbbi yanında gözəl mükafat gözlədiyi ilə müjdələ!” – deyə vəhy etməyimiz 
xalqa təəccüblü gəldimi ki, kafirlər: “Bu, həqiqətən, açıq-aşkar bir sehrbazdır!” dedilər. (10/2) 

Bu qrupun Allahdan nəsibi nurlar və işarələrdir.  
Elm əhlinin mənzili: Bu mənzilin salikləri özlərini elmin paklığında saxlamaq 

ardıncadırlar, çünki bu fikirdədirlər ki, elm onlarda nə qədər pak olsa da, onların görməsi daha 
artıq olar.  

Mücahidə əhlinin mənzili: Bu qrup ruhani cihadda yaşayırlar, hər şeyə arxa çevirirlər. 
Onlar nəfsin təmizlənməsinin ardınca olsalar da, öz hallarında dəyişikliyə düçar olurlar və 
dəyişiklikdə yaşayırlar.  

Xüsusiyyət əhlinin mənzili: Bu qrup haqqın xüsusi adamlarındandırlar ki, Allah-Təala-
nın inayəti ilə onun yaxınlığına nail olmuşlar.  

Təcrid əhlinin mənzili: Bu mənzildə saliklər dünyəvi bağlılıqlardan qırılırlar, dövrün 
acılıq və əziyyətlərini qəbul edirlər və xalis zöhdə nail olurlar. Onlar sidqdən daha yuxari 
qalxırlar və məhəbbət badəsindən içirlər.  

Təmkin əhlinin mənzili: Bu mənzilin sakinləri öz hallarına üstün gəlirlər və ruhi 
sabitliyə malik olurlar. Onlar Allahın inayəti ilə şühud aləmindən qeyb aləminə gedirlər və 
Allahın seçilmişlərindən sayılırlar.  

Mühabah əhlinin mənzili: Bu mənzilin salikləri digər sufi və saliklərdən üstündürlər. 
Allah onları elə bir yerə aparmışdır ki, dünya ilə bağlılıqları qırılmışdır və heç bir şeyə ürək 
bağlamırlar. Onlar Həzrət Haqqın yaxınlığında Onun mələkut və kibriyasını müşahidə edirlər. 
Əbu Səid Xərraz özünün “Kitabüs-saffat” adlı digər kitabında qürb əhli üçün mənzillər 
nəzərdə tutmuşdur ki, ardıcıllığı belədir: vəcd, dəhşət və unutqanlıq.  

Əbu Səid Xərraz (892 ya 899 v) “Təzkirətül-övliya”da Əttar Nişapurinin nəqlinə əsasən 
süluk məqamlarını dörd mənzil bilirdi:  

 با است بقا پس انتباه، با است فنا پس اتصال، با است سرور پس افتقار، با است تحیر معرفت اھل مقامات اول
 رسید: گوییم نرسید؟) آلھ و علیھ اهللا صلي( پیامبر: گوید كسي اگر. این باالي مخلوقي ھیچ نرسد و. انتظار

Mərifət əhlinin məqamlarının birincisi iftitarla təhəyyür, sonra ittisalla sürur, sonra 
intibahla fəna, sonra intizarla bəqadır. Və heç bir məxluq bundan yüksəyinə çata bilməz. Əgər 
kimsə desə, Peyğəmbər (s) çatmadı? Deyərik: Çatdı.  
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Əbülhüseyn Nuri (907 v) digər ariflərdəndir ki, süluk mərhələlərini yeni baxışla izah 
etmişdir. O Allaha tərəf hərəkəti bir dəniz səfərinə oxşadır ki, onda salik üç dənizdən keçmə-
lidir. Biri rübubiyyət dənizi, digəri mehiminiyyət, üçüncüsü lahutiyyətdir. Amma rübubiyyət 
dənizi elədir ki, elə ki onda qərq oldu bilir ki, Rəbb Allahdır və özü Onun böyütdüyüdür 
(Rəbb, mərbub), belə ki, qəlbi fikir dənizində dalğıclıq edir, dili Allah nemətlərini zikr edir, 
gözü xoş haldan ibrət almaq, nəfsi xidmətə, Allahın razılığının axtarışındadır 

Əbülhüseyn Nurinin “Məqamatül-qülub” adlı kitabı sufilər arasında məşhurlaşmışdır. 
O, Bağdad məktəbinin məşhur şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. Nuri bu risaləsində Qurani-
Kərimdən ayələrə istinadən qəlbin məqamlarının sayının dörd olduğunu demişdir. Onun izahı 
belədir: Allah Qurani-Kərimdə qəlbi dörd adla təqdim etmişdir: Sədr, qəlb, fuad, ləbb. O 
Sədri İslamın məqamı bilir. Çünki Allah-Təala buyurur.  

لْإِسل هردص اللَّه حرن شأَفَمهبن رورٍ ملَى نع ولَامِ فَه 
Məgər Allahın köksünü (qəlbini) islam üçün açmaqla Rəbbindən nur üzərində olan kəs 

(qəlbi möhürlənmiş kimsə kimi ola bilərmi)?! (33/22) 
ي قُلُوبِكُمف هنيزانَ والْإِمي كُمإِلَي ببح اللَّه نلَكو  

Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onu ürəklərinizdə süsləmiş... (49/7) 
 ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى

Qəlb (Peyğəmbərin qəlbi) gördüyünü yalan saymadı. (53/11) 
 أللْبابِإِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنهارِ آليات لِّأُولي ا

Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsin-
də (bir-birinin ardınca gəlib-getməsində) ağıl sahibləri üçün (Allahın varlığını, qüdrətini, 
kamalını və əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır. (3/190) 

O, bu dörd məqamdan hər birini qeyd etdikdən sonra onların bir-biri ilə rabitəsi haqqın-
da yazır:  

و معرفت اثبات صفات واال و اسماي حسنا براي حق است، و . توحید منزه داشتن حق است از دریافتھ شدن
یفتھ دارد بھ لواي حق ـ عزوجل ـ ایمان وابستگي بھ گسستگي از ھمة سود و زیان ھایي است كھ قلب ھا را ش

و این نورھا در باطن موّحدان . و اسالم تسلیم و سپردن ھمة كارھاست بھ خداي ـ عزوجل ـ در آشكار و نھان
پس كسي را كھ . معرفت جز با توحید، و ایمان جز با معرفت، و اسالم جز با ایمان درست نیاید. موجود است

ھ معرفت نیست ایمان نیست، و آن كھ ایمان ندارد اسالم ندارد، و ھر كس توحید نیست معرفت نیست، و آن را ك
 .اسالم ندارد كار و رفتار و كردار دیگرش او را سودي ندھد

Tovhid haqqı dərk olunmaqdan pak bilməkdir. Və mərifət üstün sifətlərin və haqq üçün 
əsmayi-hüsnanın isbatıdır və iman bütün xeyir və ziyanlardan qırılmağa bağlılıqdır ki, qəlbləri 
izzət və cəlal sahibi olan haqqın bayrağına vurğun edir, islam, təslim gizlin və aşkarda bütün 
işləri izzət və cəlal sahibi olan Allaha tapşırmaqdır. Və bu nurlar müvəhhidlərin batinində 
mövcuddur. Mərifət yalnız tövhidlə, iman yalnız mərifətlə, islam yalnız imanla düz gələr. Elə 
isə kimin ki tpvhidi yoxdur mərifəti yoxdur, kimin ki mərifəti yoxdur imanı yoxdur, o kəsin ki 
imanı yoxdur islamı yoxdur və hər kəsin ki islamı yoxdur başqasının işi, əməli, rəftarı ona 
fayda verməz. (22, 289-290) 

Əbu Nəsr Sərrac Tusi (988/89 v) “əl-Lümə fit-təsəvvüf” kitabında yeddi məqamı 
aşağıdakı ardıcıllıqıa bəyan edir: Tövbə, vərə, zöhd, fəqr, səbr, təvəkkül və riza. (26) 

Əbu Bəkr Kəlabadi (990/991 v) “ət-Təərrüf liməzhəbi əhlit-təsəvvüf” kitabında sülukun 
on yeddi məqamını qeyd etmişdir: tövbə, zöhd, səbr, fəqr, təvazo, xouf, təqva, ixlas, şükr, 
təvəkkül, riza, yəqin, zikr, üns, qürb, ittisal və məhəbbət. (19) 

Əbu Talib Məkki (996/97 v) dəyərli “Qutul-qulub” kitabında doqquz məqamı sayır: 
tövbə, səbr, şövq, rəca, xouf, zöhd, təvəkkül, riza və məhəbbət. (21, 216) 

Əbu Əbdürrəhman Süləmi (1021/22 v) “Dərəcatül-müamilat” kitabında məqamlar adı 
ilə qeyd etdiyi mövzular ümumilikdə aşağıdakı 44 mövcudur. Hərçənd ki, onların hamısını 
süluk mənzillərindən saymaq olmaz: tövbə, inabə, təqva, xouf, rəca, zöhd, təvəkkül, ixlas, 
vəfa, fəqr, cud və səxa, təfəkkür, həya, inayət, riza, təsəvvüf, xuluq, ziyarət, səma, vəcd, vü-
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cud, təvacüd, haqq, həqiqət, mərifət, yəqin, təfrid, təcrid, fərasət, məhəbbət, eşq, sidq, şövq, 
elmül-yəqin, eynül-yəqin, müvafiqət, müşahidə, üns, sukr, fəna, bəqa, cəm və təfriqə.  

Həmin müəllif “Sülukul-arifin” kitabında on doqquz mənzili qeyd edir: tövbə, müəyyən 
olunmuş vaxtlarda vəzifələrin icrası və dini öhdəliklər, vərə, zöhd, xouf, rəca, səbr, riza, 
təvəkkül, təfviz, təslim, mücahidə, həya və iradə, fəqr, mükaşifə, fəna və bəqa, təmkin cəm və 
təfriqə. (10) 

Əbu Mənsur İsfahani (1027/28 v) “Nəhcül-xass” kitabında qırx mənzili qeyd edir: 
tövbə, iradə, sidq, ixlas, mühasibə, vərə, zöhd, təvəkkül, fəqr, səbr, riza, xouf, rəca, müamilə, 
riayət, ədəb, riyazət, fütuh, rəğbət, rəhbət, həqiqət, məhəbbət, şövq, səma, vəcd, hərəkət, 
sukun, təmaminə, müşahidə, müraqibət, mükaşifə, sirr, yəqin, mərifət, təsəvvüf, qeyrət, məkr, 
qürbət, vurud, himmət.  

İbn Sina (1036/37 v) “İşarat vət-tənbihat”ın doqquzuncu nətində seyr mənzillərinin on 
bir olduğunu qeyd etmişdir: iradə, riyazət, vaxt, təvəqqul, istifaz, inqilab, təğəlğul, məşiyyət, 
təric, tərəddüd və vüsul.  

Xacə Abdullah Ənsari (1005/6-1088/89) “Səd meydan” (2) və “Mənazilüs-sairində” (3) 
sülukun yüz mənzil və məqamını bəyan edir. Bu iki kitabda məqamların ardıcıllığı bir-
birindən fərqli yerlərdə göstərilmişdir.  

Şeyx Əbu Məhəmməd Ruzbəhan Bəqli Şirazi (1209/1210 v) “Məşrəbül-ərvah” kita-
bında 1001 məqamı qeyd edir. Müəllif öz kitabını 20 babda tənzim etmişdir ki, onların çoxu 
50 fəsli əhatə edir və hər fəsil də məqamlardan birinə işarədir. Ruzbəhan Bəqli bu kitabın 
tərtibinin açıqlanmasında deyir: İlahi inayətlə süluk məqamlarının qətinə, ilahi camal və 
cəlalın müşahidəsinə nail olduqdan, məqamlar və hallarda seyr etdikdən və tovhid məqamına 
çatdıqdan sonra İlahi dərgaha şükrü qorumaq və Həzrət Haqqın göstərişinə əməl etmək 
məqsədilə (Zuha 11) qərara aldım ki, bu yolun taliblərini və irfan yolunun saliklərini ariflərin 
bəzi məqamlarından agah edim. Həmin səbəbdən də ariflərin məqamlarının arasından və 
müxatiblərin dərk səviyyəsinə uyğun olaraq min məqamı seçdim ki, oxucular ilahi övliya və 
ariflərin hansı məqamlarının olduğunu və ilahi dərgahda hansı məqama malik olduqlarını 
bilsinlər.  

Bu kitabın 20 babının adları belədir: Birinci bab: Fi məqamatil-məczubin; ikinci bab: Fi 
məqamatis-salikin, üçüncü bab: fi məqamatis-sabiqin, dördüncü bab: fi məqamatis-siddiqin; 
beşinci bab: fi məqamatil-muhibbin; altıncı bab: fi məqamatil-müştaqin; yeddinci bab: fi 
məqamatil-aşiqin; səkkizinci bab: fi məqamatil-arifin; doqquzuncu bab: fi məqamatiş-şahidin, 
onuncu bab: fi məqamatil-müqərrəbin; on birinci bab: fi məqamatil-müvəhhədin, on ikinci 
bab: fi məqamatil-vasilin; on üçüncü bab: fi məqamatin-nüqəba; on dördüncü bab: fi mə-
qamatil-əsfiya, on beşinci bab: fi məqamatil-ouliya; on altıncı bab: fi məqamati əhlil -əsrar 
minən-nücəba; on yeddinci bab: fi məqamatil-müstəffin, on səkkizinci bab: fi məqamatil-
xüləfa; on doqquzuncu bab: fi məqamatil-bədəla; iyirminci bab: fi məqamatil-əqtab. Ruzbə-
hanın bu kitabda bəyan etdiyi ilk məqam fi məqamil-ruh fi bədvi əmruha qəblə duxuluha fil-
cəsəddir və sonuncu məqam da elmul-əsmaul-kulliyyədir. (5, 400) 

Əttar Nişapuri (1221 v) “Məntiqüt-teyr”də yeddi məqamı bəyan edir: tələb, eşq, mərifət, 
istiqna, tövhid, heyrət, fəqr və fəna. (23) 

Əbu Nəcib Söhrəvərdi (1154-1191) “Adabul-muridin” kitabında on dörd məqamı qeyd 
edir: intibah, tövbə, inabət, vərə, mühasibə, iradə, zöhd, fəqr, sidq, təsəbbür, səbr, riza, ixlas 
və təvəkkül. (12,13) 

Xacə Nəsrəddin Tusi (1200/1-1283/74) “Ousaful-əşraf” kitabında 31 məqam və mənzili 
xüsusi ardıcıllıqla bəyan edir: iman, səbat, niyyət, sidq, inabə, ixlas, tövbə, zöhd, fəqr, riyazət, 
mühasibə, müraqibə, təqva, xəlvət, təfəkkür, xouf, rəca, səbr, şükr, iradə, şövq, məhəbbət, mə-
rifət, yəqin, sukun, təvəkkül, riza, təslim, tövhid, ittihad, vəhdət, fəna ya darul-qərar. (27) 

 
Nəticə 
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Bütün deyilənləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 
1. Ariflərin hal və məqam haqqında verdikləri çoxsaylı təriflərə baxmayaraq, onların 

əksəriyyətinin istifadə etdiyi tərifi qəbul etmək olar; məqam qazanılan, ixtiyari və sabitdir, hal 
verilən, ixtiyardan xaric və ötəridir.  

2. Hal və məqam terminlərinin kökü Quran və hədislərdən qaynaqlanır.  
3. Farsdilli mətnlərdə məqamların müxtəlif bölgü və adları vardır: bulaq, nur, bürc 

(İmam Sadiqin (ə) sözlərinə əsasən), bəhr və dəniz (Əbülhüseyn Nurinin nəzərincə), əqəbə 
(Həkim Tirmizinin fikrincə), mənzil (Şəqiq Bəlxinin sözlərində), meydan və mənzil (Xacə 
Abdullah Ənsarinin fikrincə), qəsr, mane, hicab (Cüneydin nəzərində), Ruzbəhan Bəqli və 
digər ariflərin fikrində məqam.  

4. Adlarla yanaşı seyrü-sülukun mərhələlərinin sayı haqqında müxtəliflik də daha geniş 
şəkildə nəzərə çarpır. Məsələn, Əbülhüseyn Nuri bu fikirdədir ki, üç dənizi keçdikdən sonra 
Allahın əzəmətinə çatmaq olar; Şəqiq Bəlxi mənzillərin sayını dörd məqamda yerləşdirir; 
Fəridəddin Əttar “Müsibətnamə”də hiss, xəyal, ağıl, ürək və can vadilərinin adını çəkir; 
Ariflər arasında süluk mərhələlərinin yeddi olduğunu deyən ilk kəs Həkim Tirmizi olmuşdur 
(“Mənazilul-qasidin” risaləsində); Ondan sonra Əbu Nəsr Sərrac “əl-Lümə” əsərində və 
Fəridəddin Əttar “Məntiqüt-teyr”də mərhələlərin yeddi olmasına işarə etmişlər; Xacə 
Abdullah Ənsari üç əsərində - “Səd meydan”, “İləlül-məqamat” risaləsi və “Mənazilüs-sai-
rin”də yüz məqamdan danışmışdır; Ruzbəhan Bəqli “Məşrəbül-ərvah”da min məqamdan söz 
açmış, eyni zamanda Cüneydə istinadən min qəsr və min mane, Zunnuna istinadən min elmin 
adını çəkmişdir. Gördüyümüz kimi, məqamların bölgüsünün sonu yoxdur. Belə ki, onların 
sayı on minllərə çata bilər. Həkim Tirmizi “Xətmül-övliya” kitabında bu mənzillərin sayının 
iki yüz qırx səkkiz min olduğunu bildirir.  

5. Məqamların predmetini araşdırarkən məlum olmuşdur ki, bir çox ariflərin məqam 
kimi saydığı digərləri tərəfindən hal kimi qəbul olunmuşdur. Yaxud da bir qrup hal mənasını 
verən predmeti məqam adlandırmışdır.  

6. Məqamların birinci ya sonuncu olmasının elə bir əhəmiyyəti olmasa da, sufinin 
seyrü-sülukunda dərəcə və məqamlara çatması üçün xüsusi əhəmiyyəti vardır və salik öz 
əqidəsinə görə həmişə ən yüksək məqamlara çatmaq üçün çalışır.  

7. İrfani hal və məqamlar mövzusunda ən əsas və mühüm dəyişiklik VI əsrin (XIII) 
sonuna kimi, yəni IV (X) əsrdə Əbu Nəsr Sərrac, V (XI) əsrdə Xacə Abdullah Ənsari 
tərəfindən həyata keçirilmiş və hər biri öz dövründə onun genişlənib təkmilləşməsinə öz 
töhvəsini vermişdir. Buna görə də, X-XII əsrləri hal və məqamların nəzəri baxımdan inkişaf 
dövrü adlandırmaq olar.  
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Айгюн Ализаде  
Понятия хал (состояние) и макам (духовная стоянка) в суфизме 
В статье были исследованы происхождение, определение, последовательность, различие 

предмета и количества терминов хал (состояние) и макам (духовная стоянка), с точки зрения 
Корана и хадисов. Исследование было проведено на основе «Ал-Лума» Абу Насра Сарраджа, 
«Сад майдан» и «Маназил ас-саирин» Хаджа Абдуллаха Ансари, «Мусибатнаме» и «Мантик ат-
тайр» Фаридаддин Аттара, а также других известных суфийских произведений. Были 
разъяснены причины таких обозначений макамов в литературе ирфана, как площадь, здание, 
башня, свет, родник, море и других. 
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Aygun Alizade 
The concepts of momentum and situation in sufism 
The Paper deals with the origins of momentum and situation in terms of the Qur'an and the 

hadiths, their definition, sequence, object and variety. Many important Sufi works such as Abu Nasr 
Sarraj`s work of “al-Luma fit-tasavvuf”, Khwaja Abdullah Ansari`s work of “Sad Meydan”, Farid-al-
Din Attar’s works of “Musibat-nama” and “Mantiq al-Tayr” has been involved in research. Author 
also explained the reasons of the calling of the momentum such as squares, apartments, constellations, 
light, springs, sea etc. in the wisdom literature.  
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NƏSİMİ YARADICILIĞINDA PEYĞƏMBƏR  
VƏ ƏHLİ-BEYT FƏLSƏFƏSİ 

 
 

Məqalədə öz zəngin fəlsəfi əsərləri ilə tanınan görkəmli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 
İmadəddin Nəsimi irsinə nəzər yetirilmiş və onun qələmə aldığı dəyərli əsərləri haqqında 
məlumat əldə edilmişdir. Onun fəlsəfi irsinin öyrənilməsi ilə yanaşı bir çox maraqlı detallar 
da təhlil edilərək aşkar olunmuşdur. 

Araşdırmalarda məlum olmuşdur ki, Nəsimi yaradıcılığının ən mühüm xüsusiyyətlə-
rindən biri peyğəmbər və əhli-beyt fəlsəfəsidir. Şair şeirlərində bu maraqlı məqamlara nəzər 
yetirmiş və onun özəlliklərin, eyni zamanda dərin məna çalarların nəzmə çəkmişdir.  

 
Açar sözlər: Nəsimi, peyğəmbər, əhli-beyt, fəlsəfə, əlyazma, əsərlər.  
 
Giriş 

 
Əlyazma əsərləri ilə Azərbaycan mətnşünaslıq elmini zənginləşdirən XIV əsrin sonu XV 

əsrin əvvəllərində yaşamış böyük Azərbaycan şairi və filosofu Seyid İmadəddin Nəsiminin 
(1369-1417) şəxsiyyəti və əsərləri bütün Yaxın Şərq ölkələrində məşhur olmuşdur. Azər-
baycan, fars və ərəb dillərində zəngin fəlsəfi əsərlər yaradan fədakar şair Nəsiminin poeziyası 
yalnız öz doğma ədəbiyyatına deyil, türk, fars, özbək, türkmən klassik ədəbiyyatına da güclü 
təsir göstərmişdir. Onun zəngin fəlsəfi əsərləri hələ XVI əsrdən başlayaraq Şərq xalqları 
içərisində sürətlə yayılmağa başlamışdır.  

 
Görkəmli mütəfəkkirin qədim əlyazma əsərləri divan halında, müxtəlif əlyazmaları, 

cüng və bayazlarda dünyanın və Şərq ölkələrinin müzey və kitabxanalarında mühafizə olunur 
və saxlanılır. Nəsimi divanının Türkiyə kitabxanalarında saxlanılan qədim əlyazma nüsxələri 
haqqında isə 1928-ci ildə Bakıda çap olunmuş “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” adlı kitabının 
185-ci səhifəsində türk tədqiqatçısı İsmayıl Hikmət qısa da olsa məlumat vermişdir. O yazır: 

“Nəsimi divanının ... tam bir nüsxəsi İstambulda Kitabxaneyi-ümumidə olduğu kibi, 
(909) tarix hicrisində (1503) Sultan Əhməd hərəvi xəttilə nəfis bir təliq ilə yazılmış, bir 
nüsxəsi də Əya Sofiya kitabxanasındadır. Bir nüsxəsi də Fatehdə Əli Əmiri əfəndinin «Millət 
kitabxanası»ndadır. Nəsiminin öz əliylə yazılmış bir divanının da Ərzurumda Cənnətzadə 
kitabxanasında bulunduğu rəvayət edilməkdədir” (6, s. 185).  

Türkiyə kitabxanalarında saxlanılan Nəsimi divanının 4 əlyazması haqqında xəbər verən 
İsmayıl Hikmət şairin divanındakı əsərlər haqqında ümumi bir şəkildə bu qədər məlumat 
vermişdir. 
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Görkəmli şair, eyni zamanda böyük şəxsiyyət, filosof Nəsiminin bizə məlum olan əsər-
ləri divan halında Türkiyədə üç dəfə - 1260 (1844), 1288 (1871) və 1298 (1880)-ci illərdə 
mətbəə üsuli ilə İstambulda çap edilmişdir. Lakin bu nəşrlərin heç biri böyük şairin əsərlərini 
tamamilə əhatə etmir; islah və təkmil oluna-oluna çap edilməsinə baxmayaraq, divanın bu 
nəşrləri yenə də nöqsansız deyildir. 

“Nəsiminin divanı ilk dəfə Bakıda 1926-cı ildə Səlman Mümtaz tərəfindən çap 
edilmişdir” (6, s. 185). Lakin S.Mümtaz bu kitabın nəşri zamanı şairin heç bir divan əlyazma 
nüsxəsini görə bilməmiş, müxtəlif cüng və bayazlardan topladığı şeirlər və Türkiyə 
nəşrlərindən istifadə etmişdir. O, özü bu haqda kitabın müqəddiməsində belə yazmışdır:  

“Nəsiminin külliyati-asari əldə deyildir. Çox ola bilər ki, tamamilə məfqud olmuşdur... 
Bizim əlimizə keçən şeirlər də dürlü-dürlü yazma cüng və bayazlardan toplanılan farsi 

və türki şeirlərdir ki, onların və mətbu nüsxənin yekununda işbu kitabça meydana çıxa 
bilmişdir. Nəsiminin öz əsrində Azərbaycan dilində yazılmış miniatürlü bir divanı da mövcud 
imiş ki, o qocaman divandan yalnız 10 səhifə əlimizə keçmişdir” (9, s. 9). 

İmadəddin Nəsimi Allah-Təalanın bir olduğunu öz qəlbində uca tutaraq vəsf edir və 
deyir:  

“Kaf” ilə “Nun”dan yaratdın on səkkiz min aləmi, 
Qüdrətindən ərbəin gündə təmam oldu cəsəd.  
Seyyidin könlündəsən Səndən özgə nəisə yox, 
Həm dilində bu fəqirin daim edər ya Əhəd (3, s. 108). 

 
Həmçinin Nəsimi yaradıcılığında peyğəmbər və Əhli-beytinə fəlsəfi yanaşmalar göstərir 

ki, Allah-Təala yanında Onun göndərdiyi sonuncu nəbi və peyğəmbər vəsisi həzrət Əlini 
yüksək qiymətləndirərək deyir:  

 
Eşq əhli ölməz, yerdə çürüməz, 
Yanmayan bilməz, atəşi-eşqə. 
Seyyid Nəsimi, tərk et bu rəsmi, 
Yandırdı cismi, atəşi-eşqə. 
Fəxri-cahandır Mustəfa,  
Gündən əyandır Murtəza (3, s. 82). 

 
Şairin şeirlərində rast gəldiyimiz digər bir maraqlı fəlsəfi məqam isə onikinci imamın 

pişivazlığıdır: 
Şahe-salar cahandır əskəri həm cümləyə, 
İbn Hadi pişivadur, pişivadur, pişiva. 
Cani-dildən Müstəfa və Mürtəza məddahiyəm, 
Həm bu oniki İmama oxuram mədhu səna. 
Xanidan Mustəfani sevməyən məlunlara, 
Oxuram bihəddi ğayət ona lənət daima. 
Ey Nəsimi həşr və nəşrin cami sən camii, 
Övlüyanın sirri sənsən ənbiya və övlüya (3, s. 40-41). 

 
Həzrət Əlini mədh edən şair, həm onun sultanlığın, rizvanlığın, iymanlığın və nurunun 

olmasını, həm də onun igid və qəhrəmanlığına xüsusi nəzər salmağı olmuşdur:  
 

Əli sübhan, Əli sultan, 
Əli cənnət, Əli rizvan. 
Əli dindir, Əli iyman, 
Əlidir mir hər ləşgər.  
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*** 
 
Nəsiminin deli-canı, 
Münəvvərdir Əli nuri. 
Əli Vəli Əliyyu illa Əli, 
Səruri Əli Səfdər. 
 
*** 
 
Əlidir cinni bəşər hər can, 
Əlidir can deli-mehiman. 
Əli rahim, Əli rəhman,  
Əlidir cümləyə rəhbər (3, s. 245). 

 
Nəsimi düşüncəsini cəlb edən əsas məqamlardan biri də Məhəmməd əleyhis-salamın 

“Merac” aləmlərinə getdiyi zaman onun qapısında həzrət Əlinin Allahın şiri olduğunu və 
“Sidrətül-müntəha” məqamında onun sonsuzluğunu gördüyü bir daha diqqəti cəlb etmişdir. 
Şair bu parçada böyük fəlsəfi terminləri diqqətə alaraq deyir:  

 
Məhəmməd nitqiylə oldum,  
Ki, meraca uruc etdi. 
Mən əvvəl həzrət qapısında, 
Əli şiri Xuda gördüm. 
 
*** 
 
Üzündən pərdə rəf oldu, 
Çu şəksiz zatımış mütləq, 
Mən sidrə məqamında, 
Əliyyi müntəha gördüm. 
 
*** 
 
Yenə Şahi-vilayətdən, 
İki şahzadə nur oldu, 
Biri zəhrə rza verdi, 
Birin dər Kərbəla gördüm (3, s. 558). 

 
Şair “Şahi-vilayət” deyəndə həzrət Əli vilayətini, həmçinin onu və ümumiyyətlə 12 

imamın imamlığını qəbul edənləri nəzərdə tutur. Digər tərəfdən isə həzrət Əlinin iki oğlu 
imam Həsən (ə) və imam Hüseyn (ə) kimi şahzadələrin həyatında baş verəcək hadisələr; 
birinin zəhərlə, birinin isə Kərbəlada faciəvi şəkildə şəhid edilməsi diqqətdən yayınmamışdır. 

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında peyğəmbər və Əhli-beytinə fəlsəfi yanaşmalar 
olduqca müxtəlifdir. Belə ki, şair tarixi köklərə qayıdaraq öz nəzəri fikirlərini və islamda 
xüsusi yeri olan həzrət Əli məqamını yüksək qiymətləndirərək belə qeyd edir:  

 
Gözünü aç gör ey Talib, 
Əlidir hər du günə sərvər. 
Məhəmməd eşqi dəryadır, 
Əlidir qiyməti gövhər. 
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*** 
 
Məhəmməd elmə kan oldu, 
Əli nitqi-bəyan oldu. 
Ona sirlər əyan oldu, 
Əlidir xaceyi-Qənbər. 
 
*** 
 
Əlidir cümlənin canı, 
Məhəmməddir onun kanı. 
Həqiqətdir onun şanı, 
Əlidir yari peyğəmbər. 
 
*** 
 
Nə bilsin cahili-nadan, 
Məhəmməd ya Əli kimdir. 
Məhəmməd sahibi dindir, 
Əlidir cümlədən behtər. 
 
*** 
 
Əlidir əvvəli-Vəliyyullah, 
Əlidir Məzhərüllah. 
Əlidir cümləyə rəhmət, 
Əlidir şafei-məhşər (3, s. 558). 

 
Şair digər beytlərində peyğəmbər və əhli-beyt fəlsəfəsinə daha geniş şəkildə yanaşaraq 

onun əsl mahiyyətini vəsf etmişdir: 
 

Mən qulami xanedanam, padişahımdır Əli, 
Ehtiyacım var ona, püşdü-pənahımdır Əli, 
Könlümü qıldı münəvvər, mehimanımdır Əli, 
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli. 
 
 *** 
Gəldilər həqdən bəyanə sirri ağaz etdilər, 
Sözləriylə bu cahan mülkinə pərvaz etdilər, 
Həmdüllah biz gədanı məhrəmi raz etdilər, 
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli. 
 
 *** 
Ta əzəldən padişahımdır Həsən xülqi-rza, 
Dünyavi üqbəda sərtacım Hüseyni Kərbala, 
Nuri çeşmimdir İmam Zeynul-İbad, 
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli. 
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 *** 
Canu dildən bəndeyi Baqir qulami Cəfərəm, 
Museyi-Kazıma və İmam Rzaya kəmtərəm, 
Şah Təqi Baba Nəqi yolunda paki-bəstərəm, 
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli. 
 
*** 
Masəva tərk eyləyib bizləri diyari ləhlətə, 
Hakim onlardır bu gün layiq dir onlar hörmətə, 
Lah deyənlər uğrayırlar bu cahanda möhnətə, 
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli. 
 
 *** 
Cümləmiz arzu edənlər Əskəriyyə əsgərüz, 
Mehdiyi-Sahib Zamana biz təvəlla eyləriz, 
Həmdüllah eylə, ey Nəsimi, biz yolunu gözləriz, 
Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli (5, s. 320-321). 
 

Nəticə 
 

Nəticə etibarilə belə qənaətə gəlmək olar ki, Nəsimi yaradıcılığında peyğəmbər və əhli-
beyt fəlsəfəsi nə qədər dərin mənaları özündə əks etdirir. Belə ki, hər bir sözün, kəlmənin və 
beytin fəlsəfi məzmunu öz mahiyyəti ilə insanı özünə cəlb edir. Güman edirik ki, Nəsimi 
yaradıcılığı bundan sonra da geniş tədqiqat obyektinə çevriləcək və onun həm fəlsəfi irsinin 
öyrənilməsi, həm də həyat fəaliyyəti dərindən təhlil ediləcəkdir.  
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Сабухи Ибрагимов 
Философия пророка и его семьи в творчестве Насими 
В статье сделан обзор наследия видного азербайджанского поэта и мыслителя 

Имадеддина Насими, известного своими богатыми философскими трудами, и получены 
сведения о написанных им ценных произведениях. Наряду с изучением его философ-
ского наследия выявлен и проанализирован ряд интересных деталей. 

В ходе исследования выявлено, что одной из важнейших особенностей творчества 
Насими является философия пророка и его семьи. Поэт в своих стихотворениях уделял 
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внимание этим интересным моментам и увековечил их своеобразие и глубокие 
смысловые оттенки. 

Ключевые слова: Насими, пророк, семья, философия, рукопись, произведения 
 
 
Sabuhi Ibrahimov 
The philosophy of the prophet and his family in Nasimi’s works 
The paper reviews the heritage of Imadeddin Nasimi, the prominent Azerbaijani poet 

and thinker, famous for his rich philosophical works and information about the valuable 
works written by him has been obtained. Along with the study of his philosophical heritage, a 
number of interesting details have been identified and analyzed. 

The study has revealed that one of the most important features of Nasimi’s works is the 
philosophy of the prophet and his family. The poet paid attention in his poems to these 
interesting moments and immortalized their originality and deep semantic shades. 

Keywords: Nasimi, prophet, family, philosophy, manuscript, works 
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KEÇMİŞDƏN GƏLƏN SƏSLƏR 
 

 
Sona Xəyal 

böyük elmi işçi 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

Bakı ş. İstiqlaliyyət küç.26. 
 
 

ƏLİ ŞÖVQİNİN BİLİNMƏYƏN ŞEİRLƏRİ 
 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda B-7872 şifrli qovluqda 
olan ümumi dəftərdə bənövşəyi qələmlə yazılmış 50-yə yaxın şeir vardır. Qovluğun üstündə 
bu şeirlərin gəncəli Əli Şövqiyə məxsus olduğu qeyd edilmişdir. Əlyazmada olan şeirlərin bir 
neçəsi bizə Mirzə Əbdülxalıq Yusifin arxivindən tanışdır. Yusifin arxivindən Şövqinin 9 
şeirini əldə etmişdik ki, onları “Təzkireyi-Yusif” adlı topluda çap etdirmişik. Dəftərdə şairin 
həm də fars dilində yazdığı şeiri vardır. Şövqi Gəncəlinin əsərlərinə dövri mətbuatda da rast 
gəlinir. Hələlik B-7872 şifrəsi altında saxlanılan əlyazmanı tranfoneliterasiya etmişik. Həmin 
əsərlərdən bir neçəsini “Əlyazmalar yanmır”jurnalına təqdim etməyi məqsədəuyğun saydıq. 
 

Hər dəm boğırər könlümi bir nöqteyi-mərhum, 
İnkari-xəyalımdədir ol çöhreyi-mə’sum. 
 
Bu saiqeyi-bəxtim edərmi bana əbraz, 
Sevmək və sevilmək kibi bir mövqeyi-mümtaz. 
 
Ölsəm də, sənə eyləmərəm eşqimi e’lan, 
Sevgim bəni aləmdə edüb zarü pərişan. 
 
Hər dəm bəni aldatmada bin dürlü xəyalat, 
Nail olmazmı, gözəlim, vəslinə heyhat. 
 
Xatir sıqılur seviliyürəm bən də çəküb ah, 
La hövlə vəla qüvvətə illa ca Əllah. 
 
24 iyun, 1919, Baku 

 
 
MƏHƏBBƏT 
 
 
Məhəbbət aləmin əzmi-quvasının biridir, 
Məhəbbət əhli-Həqin aşinasının biridir. 
 
Bu rütbə ilə yarar hökmrani-aləm ola, 
Könül ki, kuyi-məhəbbət gədasının biridir. 
 
Məcazdən gəliyor buncə müxtəlif səslər, 
Məhəbbət isə həqiqət sədasının biridir. 
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Ədavət ilə cəhan əhli xəstədü yeksər, 
Məhəbbət onların əfzəl dəvasının biridir. 
 
Bu iftixar ilə Şövqi həmişə fəxr eylər, 
Sənayi-mehri-məhəbbət fədasının biridir. 
 
 
SƏNİN 
 
 
İstər isən öldir, istər isən dirilt, 
Bəndə sənin, fərman sənin, qul sənin. 
 
İstər isən gül ver, istərsən tikan, 
Bağçə sənin, gülşən sənin, gül sənin. 
 
İstər isən yandır, istərsən suvar, 
Çeşmə sənin, bulaq sənin, sel sənin. 
 
İstərsin dindirmə, istərsin dindir, 
Ağız sənin, dodaq sənin, dil sənin. 
 
İstərsin tarama, istərsin tara, 
Şanə sənin, daraq sənin, tel sənin. 
 
Şövqini özindən kənarə salma! 
Yurt sənindir, vətən sənin, el sənin. 
 
 
 
FÜZULİYƏ NƏZİRƏ 
 
 
Cəhanın zövqini bir sahibi-saman olandan sor, 
Rəiyyətdən degil, bu ləzzəti bəg, xan olandan sor. 
 
Cibi boşların halın soruşma milyanerlərdən, 
Fəqirin halıni fəqr odınə büryan olandan sor. 
 
Bilirmi əğniyalər qış güni yoqsulların halın? 
Bu əhvali özi qaçqın, evi talan olandan sor. 
 
Meyi-gülgun içənlər hali-zarımdan xəbər dutmaz, 
Gözüm yaşın, könül qani içüb nalan olandan sor. 
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Səadətmənd olanlardan ğəmi-dünyayi axtarma, 
Buni bir bən kibi ğəm mülkinıə sultan olandan sor. 
 
Həmişə binəva Şövqi bu mirəi edər təkrar: 
Cəhanın zövqini bir sahibi-saman olandan sor. 
 
Baku, 3 fevral, 1920 
 

İNSANLARA 

Bir-birin qırmaq isə insanlıq, 
Bu işə lə’nət edər heyranlıq. 
Cani məhv eyləmək olsə vicdan, 
Yaqşıdır bin kərə bivicdanlıq. 
Səd niyyərə alır qürreyi-sərb, 
Əcəba bəs nə olur nadanlıq. 
 
Can alanlar özini sayə mələk, 
Bəs kimə layiq olur şeytanlıq? 
 
Çox deyən ruhi edən kimsə tələf, 
Etməli dəvieyi- biimanlıq. 
 
Şövqiya, eylə kifayət bu qədər, 
Sən hara, xəlqə nəsihətxanlıq? 
 
Baku 9 mayis, 1915 
 
 
*** 
 
Oqşar səhər əsən bəhar yelləri, 
Şairin hissini, həm də gülləri. 
Sən şairin hissi qədər zərifsən, 
Sən bəharın güli qədər lətifsən, 
Neçin ahim sana əsər etmədi? 
 
Dedilər könüldən könülə yol var, 
İnanma, bu sözə yoqdur e’tibar.  
Bənim könlüm səndən ötri qan oldi, 
Gözlərim hicrində xunfəşan oldi, 
Hiç sənin könlinə xəbər etmədi. 
 
Pərvanələr kibi atəşə yandım, 
Məcnun kibi səhraları dolandım. 
Dağları dolaşub, çöllərə getdim, 
O işlər ki, hicran güni bən etdim, 
Bu dünyadə bir dərbədər etmədi. 
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Bəhar oldi güllər, sünbüllər açdı, 
Günəş öz nurini zəminə saçdı. 
Fəqət soldi, bərbad oldi gülşənim, 
Soluqdi susənim, sərvim, çəmənim, 
Sındı no nihalım, əsər etmədi. 
 
Baku, 5 may, 1919. 

 

 
QAR 
 
Qış fəslinin çiçəkləri sizsiniz, 
Dağın, daşın bəzəkləri sizsiniz. 
Ağacların köynəkləri sizsiniz, 
Xoş gəldiniz bizim obayə, qarlar. 
 
Hücum çəküb yer yüzinə yürüdiniz, 
Dağı, daşı səhraləri bürüdiniz. 
Bərəkəti özünüzlə sürüdiniz, 
Dünya sizdən yetür səfayə, qarlar. 
 
Qoşlar kibi həvalərdə uçarkən, 
Gözəl, təmiz bulutlardə qoşarkən, 
Mələk kibi məhmuhanə yaşarkən, 
Gəldiniz bəs neçün burayə, qarlar?! 
 
Bizim yerdə öldürmək var, dəva var, 
Küdurət var, ədavət var, ğovğa var. 
Dünya budur, nə qədər ki dünya var, 
Çıqın gedin genə səmayə, qarlar! 
 
Gəldiniz də yerdə nələr buldınız? 
Ağ ikən siz pozuldınız, soldınız. 
Çöldə şəhidlərə kəfən oldınız, 
Yaxşı yetişdiniz hərayə, qarlar! 
 
Axan qanlar rənginizi al eylər, 
Top atəşi size pürməlal eylər. 
İsnan oğli tapdar, paymal eylər, 
Düşərsiniz dürlü bəlayə, qarlar! 
 
Şövqi, çox söyləmə, söz diraz olur, 
əlbəttə, qış gedər, genə yaz olur. 
Deyürlər ki, qarın ömri az olur, 
Əriyib qarışar harayə qarlar. 
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Əli Şövqi Gəncəlinin avtoqrafı. ƏYİ. şifri: B-7872, səh.1 a 
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YUBİLEYLƏR 
 
 

YAZILI ABİDƏLƏRİN, MEMUAR ƏDƏBİYYATIMIZIN  
YORULMAZ TƏDQİQATÇISI 

 
Əlyazmalar, yazılı abidələr, ayrı-ayrı müəlliflərin müxtəlif xət-

lərlə (çətin, ya asan) köçürülmüş əsərləri elə bir aləmdir ki, bu dün-
yaya bir dəfə daxil olub onun vurğunu olan bir daha buranı tərk et-
mək istəmir. Görkəmli şərqşünas, əlyazmaşünas alim İ.Y.Kraçkovski 
yazırdı ki, əlyazmalar üzərində çalışmaq, illərlə onları oxuyub öyrən-
mək insanı nəcibləşdirir. Ömrünü yazılı abidələrimizin tədqiqinə həsr 
edən, əlyazmaları, sənədləri oxuduqca nəcibləşən alimlərimizdən biri 
də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin müdiri, 
filologiya elmləri doktoru Nailə Səmədovadır. Nailə xanım Azərbay-
can Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirdikdən sonra 
1983-cü ildən Əlyazmalar İnstitutunda çalışır. Qeyd edək ki, onun atası Əbdül Əzizov da, 
anası Cənnət Nağıyeva da ədəbiyyatşünas alim olmuşlar. Ömrünün altmış ilini Əlyazmalar 
İnstitutunda işləmiş filologiya elmləri doktoru, professor Cənnət Nağıyeva Azərbaycan-özbək 
ədəbi əlaqələrinin görkəmli tədqiqatçısı, tanınmış alim olmuşdur. Onun yüksək elmi poten-
sialı, klassik ədəbiyyat sahəsindəki zəngin bilikləri, işinə məsuliyyətli münasibəti, intizamı 
uzun illər institutun əməkdaşları, o cümlədən, mənim üçün nümunə olmuşdur. Şübhə yoxdur 
ki, ömrünü klassik irsə, əlyazmalara həsr etməsində Nailə xanımın valideynlərinin nümunəsi 
həlledici rol oynamışdır.  

Nailə Səmədova Əlyazmalar İnstitutunda işlədiyi ilk vaxtlarda burada saxlanılan şəxsi 
arxiv materiallarına, memuar və epistolyar ədəbiyyat nümunələrinə daha böyük maraq gös-
tərdi. XIX-XX əsrlərdə yaşayıb-yaratmış bir sıra görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadim-
lərinin, mütəfəkkir və maarifçilərimizin şəxsi arxiv materialları Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qızıl fondunu təşkil edir. 
Məlum olduğu kimi, bir çox görkəmli şəxsiyyətlərimiz şəxsi arxiv materiallarının toplanaraq 
gələcək nəsillər üçün qorunmasına gərəyincə əhəmiyyət verməmişlər. Azərbaycan mədəniy-
yəti tarixində şəxsi arxiv materiallarının qorunub saxlanması və tərtib edilməsinin ilk təşəb-
büskarı milli dramaturgiyamızın banisi, böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadə olmuşdur. 
Ədibin müxtəlif şəxslərə, görkəmli dövlət xadimlərinə və nüfuzlu adamlara yazdığı məktub-
ları öz miqdarı və məzmunu etibarı ilə onun arxivinin mühüm hissəsini təşkil edir. Görkəmli 
ədəbiyyatşünas Yusif Vəzir Çəmənzəminli də şəxsi arxiv materiallarına xüsusi qayğı və diq-
qətlə yanaşmış, onların gələcək nəslə çatdırılmasına böyük əhəmiyyət vermişdir. O, “Turge-
nevin yazı üsulu” adlı məqaləsində yazır: “Bizim Azərbaycan yazıçıları bu barədə daha geridə 
qalmışlar, bir çoxlarının əlyazmaları belə meydanda yoxdur, arxivi meydana çıxanlar da az 
olmuşdur. Yalnız Mirzə Fətəli istisnadır. Çünki o özündən sonra gözəl və müntəzəm bir arxiv 
buraxmışdır. Yazıçıların səhlənkarlığı qismən onların özlərinə qiymət verməmələrindən irəli 
gəlmişdir”. Buna baxmayaraq, bir sıra görkəmli mədəniyyət xadimlərimizin, ədiblərimizin 
şəxsi arxivləri əlimizə gəlib çatmışdır və Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxivlərin tədqiqi şö-
bəsinin əməkdaşları bu materialları bir neçə istiqamətdə araşdırmaqda davam edirlər. Əvvəllər 
şöbənin elmi işçisi, hazırda müdiri olan Nailə Səmədova Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məm-
mədquluzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əli Nəzmi, Əliabbas 
Müznib, Məmmədəli Sidqi və başqa ədiblərimizin şəxsi arxivlərini, buradakı memuar və 
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epistolyar ədəbiyyat nümunələrini araşdırmış, ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizin tədqiqi 
baxımından maraqlı elmi nəticələrə gəlmişdir. Onun 1993-cü ildə müdafiə etdiyi “Məmməd 
Səid Ordubadinin “Həyatım və mühitim” memuarı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
(Elmi rəhbər akademik Məmməd Cəfər Cəfərov olmuşdur) tədqiqatçılar tərəfindən müsbət 
qarşılanmışdır. Nailə xanım Məmməd Səid Ordubadi yaradıcılığına qarşı həmişə diqqətli ol-
muş, onun xatirələrini, bəzi qeyri-mətbu əsərlərini, məktublarını ayrıca kitab halında nəşr et-
dirmiş, ədəbi irsi barədə məqalələr yazmışdır. Ədiblərimizin məktubları və xatirələri ədə-
biyyat tariximizin öyrənilməsi, araşdırılması baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Son 
dövrlərə qədər bu zəngin xəzinə lazımi diqqətdən kənarda qalmışdı. Nailə xanım memuar 
ədəbiyyatının tədqiqi ilə ciddi surətdə maraqlanmağa başladı, görkəmli ədiblərimizin şəxsi 
arxivlərdə saxlanan xatirə və gündəliklərini topladı və sistemli şəkildə ətraflı araşdırdı, bu 
mövzuda çoxsaylı elmi məqalələr yazdı. O, 2011-ci ildə “Azərbaycan memuar ədəbiyyatının 
yaranması, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri” adlı doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə 
etdi (Elmi məsləhətçi professor Teymur Əhmədov olmuşdur). Bu elmi işin məzmunu Nailə 
Səmədovanın “Azərbaycan memuar ədəbiyyatı tarixi” və “İnsan, zaman və həyat həqiqəti” 
adlı monoqrafiyalarında əksini tapmışdır. Elmi işində memuarların əhəmiyyətindən danışan 
tədqiqatçı göstərir ki, insanların hiss və həyəcanları, həyata və dünyaya baxışları xatirə 
məzmunlu yazılarda daha dolğun şəkildə əksini tapmaqdadır. Memuar ədəbiyyatı müəllifin 
olanlar və keçənlər, insanlar, mühit, dövr haqqında yazılı əsəridir. Memuarist öz həyatını, 
çevrəsində olan insanları, ona müsbət və ya mənfi münasibət bəsləyənləri, ömür yollarının 
çətinliklərini, uğurlarını olduğu kimi anlatmaqla canlı insan surətləri yaradır, həyat həqiqətini 
tam əks etdirməklə müəyyən bir tarixi dövrün ab-havasını canlandırır.  

Memuarist əsasən öz yaddaşına əsaslanır, hadisələri yaddaşında qaldığı kimi əks etdirir. 
Yalnız xatirələrdə deyil, ümumiyyətlə mədəniyyətimizdə yaddaş fenomenindən danışan 
tədqiqatçı yazır: “Yaddaş ünsürü bu və ya başqa dərəcədə insan şüurunun bütün aktlarında 
iştirak edir. Olayların baş verməsi ilə memuarların yaranması arasındakı müddət nə qədər çox 
olarsa, yaddaşın əhəmiyyəti bir o qədər artar”.  

Xatirələri digər sənət əsərlərindən fərqləndirən ən başlıca əlamət şəxsi başlanğıcın 
bilavasitə ifadəsidir. Bununla müəllif ön plana çıxır. Memuarlarda müəllif əsas rol oynayır, öz 
tərəfindən danışır.  

Nailə Səmədova haqlı olaraq ilk xatirə nümunələri kimi orta əsrlər klassiklərinin, Əbül-
üla Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Hümam Təbrizi, Məhəmməd Füzuli, Qövsi 
Təbrizi və başqalarının əsərlərini göstərir. Həqiqətən də bu şəxsiyyətlərin bədii əsərlərindən 
onların həyatına dair əldə edilən çoxsaylı faktlar ədəbiyyat tariximizdə əksini tapmışdır. Alim 
qeyd edir ki, xatirə örnəkləri şair və yazıçılar barədə məlumat və əsərlərindən nümunələrdən 
ibarət olan təzkirələrdə daha çoxdur. “Təzkirə” sözü ərəbcə xatırlamaq, xatirat, tərcümeyi-hal 
deməkdir. Bio-biblioqrafik qaynaq olan təzkirələrdə müəlliflər, xüsusən, öz çağdaşları 
haqqında nisbətən geniş məlumat vermişlər. Əlişir Nəvai, Sam Mirzə, Sadiq bəy Əfşar, Əhdi 
Bağdadi, Mir Möhsün Nəvvab və başqalarının təzkirələrində görkəmli ədiblərimizin, şəxsiy-
yətlərimizin həyat və yaradıcılığına dair çox dəyərli məlumatlar vardır.  

Nailə Səmədova göstərir ki, XIX əsrdə yazıb-yaratmış Qasım bəy Zakir, Abbasqulu ağa 
Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə İsmayıl Qasir, Bahar Şirvani, Seyid Əbülqasım 
Nəbati, Mir Möhsün Nəvvab, Seyid Əzim Şirvani, Xurşidbanu Natəvan kimi sənətkarlarımı-
zın əsərlərində avtobioqrafik məlumatlara daha geniş yer verilmişdir. Qasım bəy Zakirin bir 
sıra lirik şeirləri, əsasən müxəmməsləri onun şəxsi həyatı, əhvali-ruhiyyəsi ilə bağlı məlumat-
larla zəngindir. Abbasqulu ağa Bakıxanovun şeir və poemaları onun həyat yolu, vətənpərvər 
bir şəxsiyyət kimi yetişməsi barədə müəyyən bir məlumat almaqda dəyərli mənbələrdir.  

Tədqiqatçı XX əsrdə memuar nümunələrinə marağın artması barədə yazır: “Artıq XX 
yüzilliyin əvvəllərində xatirələrə maraq artır, cəmiyyətdə, ədəbiyyatda mövqeyi olan bir çox 
insanlar ya öz ömür yolları və ya tanınmış, görkəmli şəxsiyyətlər haqqında xatirələr yazırlar. 
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Bu qəbildən Mirzə Ələkbər Sabir haqqında yazılan xatirələri xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
Böyük şair haqqında C.Məmmədquluzadə, Ə.Nəzmi, H.Nəzərli, S.Mümtaz, H.Məmmədqulu-
zadə, S.Hüseyn, Ə.Müznib, S.M.Qənizadə, C.Cəbrayılbəyli, H.İ.Qasımov, A.Səhhət, Ə.Razi, 
Q.Qantemir, Ə.Şərif, M.Ə.Sidqi, M.Mərdanov və başqaları xatirələr yazmışlar”. Onu da qeyd 
edək ki, Nailə xanım Məmməd Səid Ordubadi ilə bərabər, Əbülqasım Əminzadənin Abbas 
Səhhət və Məhəmməd Hadi haqqında xatirələrini, Əliabbas Müznibin xatirələrini ön sözlə çap 
etdirmişdir. Böyük maraq kəsb edən bu memuarlar dövrün mənzərəsinin canlandırılmasında, 
görkəmli şəxsiyyətlərimiz barədə yeni məlumatlar əldə edilməsində bizə kömək edir.  

Çağdaş ədəbiyyatımızda memuar əsərlərinin kəmiyyətcə artması ilə yanaşı keyfiyyətcə 
də yeniləndiyi qənaətinə gələn tədqiqatçı yazır ki, kamil xatirə nümunələrinin yaranması ilə 
səciyyələnən XX yüzil, eyni zamanda, klassik ənənələrin davamı və inkişafı baxımından da 
dəyərləndirilməlidir. Keçən yüzilin ikinci yarısı və əsrimizin ilk illərində meydana çıxan 
xatirələr Azərbaycan memuar ədəbiyyatını yeni nümunələrlə zənginləşdirmişdir. Bu əsərlər 
dövrün yetirməsi olan şəxsiyyətlərin mənəvi keyfiyyətlərinin bütün çalarları ilə gələcək nəslə 
ötürülməsində xüsusilə önəmlidir.  

Nailə Səmədova görkəmli jurnalist, mühərrir, mollanəsrəddinçi Məmmədəli Sidqinin 
həyat və yaradıcılığının, ədəbi irsinin tədqiqi sahəsində də mühüm işlər görmüşdür. 2015-ci 
ildə o, Məmmədəli Sidqinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda sax-
lanan şəxsi arxivinin təsvirini “Elm” nəşriyyatında bir kitab halında nəşr etdirmişdir. Burada 
ədibin şəxsi arxivində saxlanan xatirələr, məktub və teleqramlar, sənədlər, bədii əsərlər, fo-
toşəkillər, qəzet nümunələri, çap kitabları barədə məlumat verilmişdir. 2017-ci ildə tədqiqatçı 
“Elm və təhsil” nəşriyyatında Məmmədəli Sidqinin şəxsi arxivindəki materialların: tər-
cümeyi-hal və xatirələrin, əsərlərin, məktubların mətnini müasir əlifbada oxuculara təqdim 
etmişdir. 748 səhifədən ibarət bu kitab, heç şübhəsiz, tədqiqatçılar üçün əvəzsiz töhfədir. 

Nailə Səmədovanın 100-dən artıq elmi məqaləsi müxtəlif elmi məcmuələrdə, o cüm-
lədən, Türkiyə, İran, Özbəkistan, Gürcüstan, İsveçrə və Almaniyanın jurnallarında dərc olun-
muşdur. O, bir sıra ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfrans və simpoziumlarda iştirak 
etmişdir. Alimin “Azərbaycan memuar ədəbiyyatı tarixi” kitabı 2006-cı ildə Əlyazmalar 
İnstitutunun ən mühüm elmi nəticəsi kimi AMEA rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

Nailə Səmədova gənc elmi kadrların yetişdirilməsində də əməyini əsirgəmir. Onun 
yetişdirdiyi dissertant və doktorantların elmi işləri yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. 

60 yaşını qeyd etdiyimiz bu günlərdə Nailə xanıma can sağlığı, uzun ömür arzulamaqla 
bərabər ondan yeni-yeni elmi nailiyyətlər gözlədiyimizi də bildirmək istərdik. Elmi yara-
dıcılığının ən kamil dövrünü yaşayan alim etdiklərindən qat-qat artıq işlər görməyə qadirdir. 

 
 

Paşa Əlioğlu 
filologiya üzrə elmlər doktoru 
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MƏNƏVİ İRSİMİZİN TƏDQİQATÇISI 
(Kamandar Şərifli – 80) 

 
Orta yüzilliklərdə əcdadlarımızın yaratmış olduqları 

zəngin mənəvi irsin öyrənilməsini öz həyatının amalına çevir-
miş alimlərdən biri də bu günlərdə 80 yaşı tamam olacaq mətn-
şünas alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri 
Kamandar Kazım oğlu Şərifovdur. O, ömrünün 50 ilinə qədər 
bir dövrünü yazılı abidələrimizin tədqiqinə həsr etmişdir. Ka-
mandar müəllim 1940-cı ilin 20 yanvarında Qərbi Azərbayca-
nın Ləmbəli kəndində anadan olmuş, 1963-1968-ci illərdə Bakı 
Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası 
şöbəsində və 1966-1967-ci illərdə Qahirə Universitetinin filo-
logiya fakültəsində təhsil almış, 1968-1970-ci illərdə Misirdə, 
1976-1980-ci illərdə İraqda, 1988-1990-cı illərdə isə Yəməndə 
işləmişdir. 

Elmi fəaliyyətə başladığı 1971-ci ildən etibarən respublika ərazisində ayrı-ayrı əllərdə 
saxlanılan minlərlə orta əsr yazılı abidələrinin toplanmasında, Əlyazmalar İnstitutunun yazılı 
abidələr fondunun zənginləşdirilməsində K.Şərifovun böyük xidmətləri olmuşdur. Bununla 
bərabər o, XIX əsr alimi, pedaqoqu və kitabşünası Əbdülqəni Məhəmməd oğlu Nuxəvi Xali-
səqarızadənin (1817-1879) elmi irsini toplayaraq, ilk dəfə tədqiq etmiş və “Əbdülqəni Nuxəvi 
Xalisəqarızadə və onun ədəbi-mətnşünaslıq fəaliyyəti” mövzusunda namizədlik doktoru dis-
sertasiyası müdafiə etmişdir. Bu tədqiqatda alimin elmi yaradıcılığı ilə yanaşı pedaqoji və ma-
arifçilik fəaliyyəti, yaratdığı zəngin kitabxana öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqatların nəticəsi 
olaraq “Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə” və “Alim, pedaqoq və kitabşünas” adlı iki mono-
qrafiya nəşr olunmuşdur. Bununla bərabər, Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin bir sıra 
əsərləri də ilk dəfə Kamandar müəllimin əməyi sayəsində işıq üzü görmüşdür. 

Erkən anadilli abidələrimizdən olan XIV əsr şairi Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” məs-
nəvisini elmi ictimaiyyətə geniş tədqiqat, şərhlər və sözlüklə ilk dəfə təqdim edən Kamandar 
müəllim olmuşdur.  

K.Şərifovun elmi yaradıcılığının ana xəttini mətnşünaslıq təşkil edir. O, dünya şərq-
şünaslığında ilk dəfə olaraq türkdilli, ərəbdilli və farsdilli yazılı abidələr üzərində ardıcıl şə-
kildə apardığı məhsuldar tədqiqatlar nəticəsində mətnşünaslığımızın tarixi inkişaf mərhələ-
lərini və nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamışdır. Bu tədqiqatların bəhrəsi olaraq onun “Mətnşü-
naslıq”, “Mətnşünaslığın əsasları” və “Mətnşünaslığın nəzəri əsasları” adlı üç monoqrafiyası 
işıq üzü görmüşdür. Akademik Vasim Məmmədəliyevin sözləri ilə desək, “Kamandar müəl-
lim özünün məhsuldar tədqiqatları ilə Azərbaycanda mətnşünaslıq məktəbini yaratmışdır”. 

Alim Azərbaycan əlyazma kitab mədəniyyətinin öyrənilməsi istiqamətində də az əmək 
sərf etməmişdir. Onun gərgin elmi fəaliyyəti nəticəsində ərəbdilli əlyazma abidələrinin I, II, II 
və IV cildləri hazırlanaraq nəşr edilmişdir. Bundan başqa, Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarıza-
dənin kitabxanasından olan əlyazmaların kataloqunun I cildi və ərəbdilli əski çap kitabları 
kataloqu da onun müəllifliyi ilə nəşr olunmuşdur. Onun kitabşünaslıqla bağlı nəşr etdirdiyi 
əsərlərin siyahısı 2003-cü ildə BDU-da nəşr edilmiş “Azərbaycan kitabşünaslığı” adlı 
biblioqrafik göstəriciyə daxil edilmişdir. Görkəmli tədqiqatçı 2002-ci ildə Misirdə on günlük 
ezamiyyətdə olduğu zaman “Dərül-kutub” kitabxanasında saxlanılan 350-ə qədər Azərbaycan 
müəlliflərinin əlyazmalarını müəyyənləşdirərək, siyahıya almış və 2014-cü ildə bu əsərlərin 
kataloqunu kitab şəklində çap etdirmişdir. 

K.Şərifov Nəsirəddin Tusinin “Ədəbül-mütəəllimin” əsərini dilimizə tərcümə və nəşr 
etdirmişdir. Ondan çox Azərbaycan və başqa Şərq dühalarının əsərləri onun rəhbərliyi və re-
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daktorluğu ilə dilimizə tərcümə olunmuşdur. Erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdik-
ləri qırğınları əyani faktlarla sübuta yetirən M.M.Nəvvabın “1905-1906-cı illərdə erməni-
müsəlman davası” əsərini də ilk dəfə A.Ramazanovla birlikdə) nəşr etdirmişdir. 

O, BDU-da və Qafqaz Universitetində “Ərəb ədəbiyyatı tarixi” və “Mətnşünaslıq” fən-
lərini tədris etmiş, 40-dan çox fəlsəfə doktoru və magistr dissertasiyasına rəhbərlik etmişdir. 
32 tədqiqat kitabının müəllifidir. Rusiya, Türkiyə, İran, Misir, Əlcəzair, Küveyt və Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin müxtəlif şəhərlərində keçirilən elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış 
etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında eks-
pert şurasının üzvü olmuşdur. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunda fəaliyyət göstərən müdafiə 
şurasının üzvüdür. O, AMEA Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı və “Tərəqqi” medalı ilə mü-
kafatlandırılmışdır.  

Yaşının kamillik çağında Kamandar müəllimə uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq 
uğurları arzulayırıq! 

 
 
 

Rübabə Şirinova 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
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"Əlyazmalar yanmır" jurnalı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun nəşr etdiyi 
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can Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin "Mətbu nəşrlərin reyestri"nə daxil edilmişdir (Reyestr № 3940).  
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əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”nın filologiya elmləri 
bölməsinə daxil edilmişdir.  
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naslıq, mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq, dilçilik, elm tarixi, folklor, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Azərbaycan 
ədəbiyyatı, əlyazmaların mühafizəsi və s. ilə bağlı məqalələr dərc olunur. 

Jurnalda məqalələrin dərci ödənişsizdir. Məqalələr müvafiq şöbənin iclas protokolundan çıxarış və 
ixtisaslı mütəxəssisdən alınmış rəylə birlikdə təqdim olunmalıdır. Müəlliflər məqalələrini şəxsən 
redaksiyaya gələrək və ya "Onlayn məqalə göndərişi" sistemi vasitəsilə (www.manuscript.az/mdb ün-
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Məqalələrin tərtibolunma qaydaları: 
 
 Məqalələrin mətni A4 formatında, 12 ölçülü "Times New Roman" şrifti ilə, 1 intervalla yığıl-

malı, 5-8 səhifə həcmində olmalıdır. Hər tərəfdən 2,5 sm. boş məsafə buraxılmalıdır. 
 Məqalədə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə(lər) və həmin müəssisənin (müəssisələrin) ünvan(la-

r)ı, müəllif(lər)in elektron poçt ünvan(lar)ı göstərilməlidir. 
 Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, müəllif(lər)in 

gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilmə-
lidir. 

 Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən 
ədəbiyyat siyahısı ya istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla (məsələn, [1] və 
ya [1, s.119] kimi işarə olunmalı) ya da əlifba ardıcıllığı ilə nömrələnməlidir. Eyni ədəbiyyata mətndə 
başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə gös-
tərilməlidir. 

 Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq olmalıdır. İstinad 
olunan mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə və.s) asılı 
olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər nüfuzlu elmi tədbirlərin material-
larına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, məruzənin və ya tezisin adı göstərilməlidir. İstinad 
olunan mənbənin biblioqrafik təsviri verilərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Kommisiyasının “Dissertasiyaların tərtibi qaydaları” barədə qüvvədə olan təlimatının 
“İstifadə edilmiş ədəbiyyat” bölməsinin 10.2-10.4.6 tələbləri əsas götürülməlidir. 

 Məqalənin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiya-
larına və digər etibarlı mənbələrinə üstünlük verilməlidir. 

 Dərc olunduğu dildən əlavə başqa iki dildə məqalənin xülasəsi verilməlidir. Məqalələrin müx-
təlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Məqa-
lədə müəllifin və ya müəlliflərin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. xüla-
sədə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımdan ciddi redaktə olun-
malıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı, müəllifin və ya müəlliflərin tam adı göstərilməlidir.  

 Hər bir məqalədə UOT indekslər və ya PACS tipli kodlar və açar sözlər göstərilməlidir. Açar 
sözlər üç dildə (məqalənin və xülasələrin yazıldığı dillərdə) verilməlidir. 

 
 Məqalə şablonunu yükləmək üçün: www.manuscript.az/mdb/shablonmdb.docx 

Müəllif anketini yükləmək üçün: www.manuscript.az/mdb/anketmdb.docx 
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INFORMATION FOR AUTHORS 
 

The Journal "Manuscripts don’t burn" is published quarterly by the Institute of Manuscripts of 
Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) since 2015.  

The Journal publishes the articles on textual study, manuscripttology, source study, history of 
science, folklore, theory of literature, Azerbaijani literature, preservation of manuscripts.  

By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the President of 
the Republic of Azerbaijan as of March 31, 2017 (Protocol No. 06-R), the scientific journal "Manus-
cripts don’t burn" has been included on Philology, in the list of the scientific issues publishing the 
main scientific results of the dissertations. 

The papers could be sent via “Online submission form” (www.manuscript.az/mdb). 
 
Instruction for Authors: 
 
 The text of article must be printed in 1 interval with Times New Roman 12 font (for example 

Azerbaijan language with Latin alphabet, Russian language with Cyrillic alphabet, English language 
with English alphabet). 

 Each article must be provided on the new page and must contain the heading year, volume, 
number and the title of the periodical scientific publication at the top of the page.  

 It must be indicated the author’s organization and the address of organization, author’s e-
mail address (es). 

 At the end of scientific article must be clearly stated the author’s condussion, the scientific 
novelty of the work. And economic benefits of the author, must be clearly defined in accordance with 
the character of science field and article. 

 It must be refer to scientific sources related to the subject matter. The list of literature given 
at the end of article (for example, [1] or [1, p.119]) must be alphabetically sequenced. If the same 
literature is mentioned elsewhere in the text, it must be indicated by the previous number. 

 The information about each reference given in the list of literature must be complete and 
accurate. The bibliographic description of the reference source must be given depending on its type 
(monograph, textbook, scientific article). The report be cited when referring to scientific articles and 
theses of symposium, conference and other authoritative scientific events. In the bibliographic imply-
cation of the reference source, students of literature department must use instructions of the Higher 
Attestation Commission under the President of the rules for 10.2 – 10.4.6 drafting dissertations.  

 The list of literature in the end of the article must be preferred to monographs and other reli-
able sources for the last 5 – 10 years.  

 In addition to the language in which it is published, the summary of the article in different 
languages should be identical and must conform to the content of the article. The scientific result of 
the author and authors in the article must be summarized in the summary of the scientific novelty, the 
importance of application. The summary must be major change scientific and grammatical point of 
view. In each summary the title of the article must be the full name of the author or authors. 

 Each article must contain UOT indices or PACS type codes and keywords. Keywords should 
be given in 3 languages (in the languages of the article and summary). 

 
 

 Download paper template here: www.manuscript.az/mdb/shablonmdb.docx 
 Download Author agreement here: www.manuscript.az/mdb/anketmdb.docx 
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ИНСТУРКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
Учрежденный Институтом Рукописей им. Мухаммада Физули Национальной Академии 

Наук Азербайджана (НАНА) ежеквартальный журнал «Рукописи не горят» издается с 2015 года. В 
журнале публикуются научные статьи по кодикологии, палеографии, текстологии, источниковеде-
нию, истории науки, фольклору, теории литературы, Азербайджанской литературы, сохранения 
рукописей и т.д.  

Журнал был включен 13-го января 2015 года в реестр Печатных изданий Минюста Азербай-
джана. Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербай-
джанской Республики от 31.03.2017 (Протокол № 06-R) научный журнал «Рукописи не горят» 
был включен по специальности «Филология», в перечень периодических научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций. 

Статьи для Журнала возможно предоставить в Редакцию лично или отправить через 
систему " “Онлайн отправки статьи” (http://manuscript.az/mdb). 

 

Инструкция по составлению статей: 
 
 Текст статей набирается на Times New Roman, шрифт – 12, межстрочный интервал - 1, 

формат – А4 (на азербайджанском языке - латинским алфавитом, на английском языке - 
английским алфавитом, на русском языке - кириллицей).  

 Каждая статья размещается с новой страницы, в верхней части страницы указывается наз-
вание научного издания, его том, номер, а также начальная и конечная страницы данной статьи. 

 В статье указываются место работы и адрес (адреса) автора (авторов) статьи, а также 
адрес (адреса) его (их) электронной почты. 

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

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

 В списке использованной литературы сведения о каждом источнике должны быть 
полными и точными. Библиографическое описание использованной литературы дается в зави-
симости от вида литературы (монография, учебник, научная статья и т.д.). Если источник, на 
который дается ссылка, является материалом симпозиума, конференции или других научный 
мероприятий, в этом случае дается полное название статьи, доклада или тезисов. При библио-
графическом описании используемой литературы за основу берутся требования, изложенные в 
пункте 10.2-10.4.6 раздела «Использованная литература» действующей инструкции Высшей 
Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики «Правила оформле-
ния диссертаций». 

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

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

 В каждой статье указывается индекс Универсальной Десятичной Классификации (УДК) 
или коды типа PACS и ключевые слова. Ключевые слова даются на трех языках (на котором 
написана статья и резюме). 

 
 Ссылка на шаблон статьи: www.manuscript.az/mdb/shablonmdb.docx 
 Ссылка на авторскую анкету: www.manuscript.az/mdb/anketmdb.docx 
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