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Heydərbaba, Şəhriyar nə haldadı? 
Yəqin yeri behişti-əladadı! 
Genə sinən gül-çiçəkdi, laladı, 
Bir yel əsir, Şəhriyardan xəbər yox, 
Ölüm haxdı, qoruq-qaytaq, çəpər 
yox... 

Heydərbaba, nələr dedi Şəhriyar? 
Xoş danışdı, şəkər yedi Şəhriyar. 
Yəqin bil ki, əbədidi Şəhriyar! – 
Ölməzliyin paltarını geyibdi, 
“La ühübbül afilinə” deyibdi... 

  
XX yüzillikdə İran və Azərbaycan xalqlarının dünya ədəbi-mədəni və fəlsəfi 

fikrinə bəxş etdiyi dahilər arasında ən birinci yerlərdən birini, şübhəsiz ki, böyük 
mütəfəkkir şair Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyar tutur. 

Şəhriyar yeni dövrün klassiki olmaqla yanaşı, həm də başdan-ayağa klassik 
ədəbiyyata köklənmiş humanist bir sənətkar kimi diqqəti cəlb edir. Azərbaycan 
ədəbiyyatında Mirzə Fətəli Axundzadədən başlayaraq formalaşmış yeni dövr 
klassikləri isə öz sələflərindən onunla fərqlənirdilər ki, onlar Şərq poetik-fəlsəfi 
qaynaqları ilə yanaşı, həm də özlərinə çağdaş Qərb poetik-fəlsəfi qaynaqlarından 
bəhrələnirdilər. Əlbəttə, aydındır ki, bu proses Güneyə nisbətən Quzey 
Azərbaycanda daha güclü və sistemli şəkildə gedirdi. Şərqə dərindən bələd olub 
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Qərb ədəbi ənənələri və poetik formaları əsasında yazıb yaradan Quzey 
sənətkarlarının əsərləri Güneydə ədəbi prosesə də təsirsiz qalmırdı. Bunun 
nəticəsində Güney ədəbiyyatı da ezoterik ədəbiyyatdan ekzoterik ədəbiyyata doğru 
yön alır, müxtəlif taleyüklü humanist problemlər qoyub onların həlli yollarını təklif 
edirdi. Güneydə bu prosesdən ən səmərəli şəkildə faydalanan çağdaş şairlərdən 
biri, bəlkə də birincisi Şəhriyardır. Şəhriyarın islam mədəniyyətinin hər üç aparıcı 
dilinə - ərəb, fars və türk dillərinə dərindən dərinə bələd olması ilə yanaşı, həm də 
Qərbin aparıcı ədəbi-fəlsəfi dillərindən biri olan fransız dilini də gözəl bilməsi – 
onun qlobal problemlər qoyan dünya səviyyəli bir şair kimi yetişməsində mühüm 
rol oynamışdır. 

Fars və Azərbaycan dillərində zəngin və rəngarəng bir poetik irs qoymuş 
Şəhriyar yaradıcılığını ən müxtəlif yönlərdən araşdıraraq, onun hər iki xalqın 
ədəbiyyatının inkişafında oynadığı əvəzsiz rolu üzə çıxarmaq mümkündür. Əlbəttə, 
bunun üçün böyük monoqrafiyalar yazmaq, illərlə tədqiqat aparmaq lazım gələrdi 
və onu da qeyd edək ki, bu sahədə indiyə qədər müəyyən sanballı tədqiqatlar da 
işıq üzü görüb. Ancaq bizim məqsədimiz Şəhriyar irsinin tədqiq tarixini araşdırmaq 
olmadğından, bu məruzəmizdə Şəhriyar yaradıcılığının yalnız bir cəhəti – onun 
şifahi xalq ədəbiyyatından necə böyük ustalıq və sənətkarlıqla bəhrələnməsi 
üzərində apardığımız müşahidələri ümumiləşdirməyə çalışacağıq. 

Əslində, Şəhriyarın yaradıcılığı başdan-başa klassikadan yaradıcı 
bəhrələnmənin klassik örnəyidir və biz də bu geniş və ucsuz-bucaqsız mövzunun 
yalnız bəzi yönlərinə şairin “Türk divanı” əsasında toxunmaqla kifayətlənməli 
olacağıq. 

Şəhriyar və klassik irs dedikdə ilk növbədə onun Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatı ilə dərin və qırılmaz əlaqələrini göz önünə almaq vacibdir. Xalq 
yaradıcılığına dərindən bələd olan Şəhriyarın əsərlərini oxuduqca elə təsəvvür 
yaranır ki, o, folklorumuzun həqiqi bir sinədəftəridir. Şair özü “Türkün dili” 
şeirində həmin folkloru belə qiymətləndirir: 

 
Türkün məsəli, folkloru dünyada təkdi, 
Xan yorğanı, kənd içrə məsəldir, mitil olmaz. (s. 100) 
 
“Türk divanı”nda xalq yaradıcılığının məhsulu olan “Dədə Qorqud”, 

“Koroğlu”, “Əsli və Kərəm”, “Sara və Xançoban”, “Qaçaq Nəbi” dastanlarının 
obraz və motivlərindən yüksək sənətkarlıqla istifadə edilmişdir. “Səhəndim” 
şeirində Dədə Qorqudun adını fəxrlə çəkən şair “Kitabi-Dədə Qorqud”u öz 
“dastanı” adlandırır, bu adın məna tutumundakı yüksək dəyərlərə arxalanması ilə 
öyünür: 
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Eşit öz qissəmi, dastanımı, dastanlı Səhəndim: 
Səni Heydərbaba ol nərələrilə çağıranda, 
O səfil, darda qalan, tülkü qovan şir bağıranda, 
Şeytanın şıllağa qalxan qatırı noxta qıranda 
Dədə Qorqud səsin aldım, dedim arxamdı, inandım, 
Arxa durduqda, Səhəndim, Savalantək havalandım, 
Selə qarşı qavalandım. (s. 66) 
 
Görkəmli şərqşünas-alim, professor Rüstəm Əliyevə müraciətlə yazılmış 

“Döyünmə-söyünmə” şeirində isə “Dədə Qorqud” qəhrəmanlarından Dəli 
Domrulun adını çəkən şair onu Güneyin və Quzeyin qəhrəman keçmişinin ortaq 
dəyəri, iki qardaşın düşmən qabağında mətin duran səngəri kimi vəsf edir: 

 
Rüstəm, sənə qurban, bu salamı götürərsən, 
Ol qəhrəman ellərdə gəzərkən yetirərsən, 
Ordan da gələndə bizə şadlıq gətirərsən. 
Deynən, Domurul bürcünü düşmən yıxa bilməz, 
Qardaş nə qədər yadlaşa, yaddan çıxa bilməz! (s. 95-96) 
 
Şəhriyarın sıx-sıx müraciət etdiyi qəhrəmanlıq dastanlarımızdan biri də 

“Koroğlu” dastanıdır. Şair müxtəlif duyğu və yaşantılarını daha təsirli şəkildə 
təqdim etmək üçün bu xalq incisinə üz çevirir, ondan yaradıcılıqla bəhrələnməyə 
nail olur. “Heydərbabaya salam” poemasının lirik-nostaljik ovqata köklənmiş 
birinci hissəsində uşaq ikən haqqında eşitdiyi və sevdiyi Koroğlu, Qırat, Eyvaz 
obrazlarını da məhəbbət və həsrətlə yad edir: 

 
Heydərbaba, gecə durna keçəndə, 
Koroğlunun gözü qara seçəndə, 
Qıratını minib kəsib-biçəndə 
Mən də burdan tez mətləbə çatmaram, 
Eyvaz gəlib çıxmayınca yatmaram. (s.48) 
 
“Koroğlu” dastanındakı, belə demək mümkünsə, atnamələrin təsiri altında 

yazılmış “Bədöv at” şeiri də Şəhriyarın folklora müraciətinin maraqlı örnəklərindən 
biri kimi nəzərə çarpır. Şair qoşmanın ölçüsünü və bölgüsünü saxlasa da, onun əsas 
əlamətlərindən biri olan qafiyə sistemində dəyişiklik aparmış və klassik 
ədəbiyyatdakı qitə formasına salmışdır: 
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Bədöv minib ay bədöv bəsləyənlər, 
Bədövdə nişana neçə gərəkdi. 
Fınxırıb çımxırıb xub şığıyanda 
Ceyrantək tullanıb keçə gərəkdi. 
Uzaq qaraltısı qarışqadısa, 
Qulaxlar şaxlanıb seçə gərəkdi. 
Dırnağı altında daş-qum, dağ-dərə 
Döşənib yumuşaq keçə gərəkdi. 
Səlqəli bal pətək saxlayanındır, 
Mənim də şan balım beçə gərəkdi. (s.112) 
 
Göründüyü kimi, şeirin son beyti sanki məzmun baxımından da əvvəlki 

misralarla əlaqəsini itirir; ancaq diqqətlə yanaşdıqda, şairin burada incə bir poetik 
analogiya aparmaq məqsədi aşkar olur: əsil bədöv at ideal və mükəmməl olduğu 
kimi, Şəhriyarın şeiri də beçə balı qədər ideal ləzzətə və mükəmməl gözəlliyə 
malikdir. 

“Əsli-Kərəm” şeirinə bir haşiyə” adlı qitə də Şəhriyarın Azərbaycan 
dastanlarının ruhuna necə yaxından bələd olduğunun göstəricilərindən biridir. 
Burada maraq doğuran cəhət – şeirin əvvəlində “Əsli-Kərəm” dastanından epiqraf 
kimi verilmiş və Şəhriyarın da təzmin etdiyi bir bənddir: 

 
Kərəm deyər, mən bir səfil səyyadam, 
Hər marala tor ataram, mar gəli. 
Yad bağının bülbülləri oxuyur, 
Bizim yurda siyrə də yox, sar gəli. (s.129) 
 
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, yuxarıda adını çəkdiyimiz nəşrdə “yad bağı” 

əvəzinə “yar bağı” yazılmış, bu isə kinayəli təzad üzərində qurulmuş bəndin poetik 
tutumunu və estetik təsir gücünü yarıbayarı azaltmışdır. Sözümüz bunda yox, 
mətləbə keçək. “Kərəm” adı çəkildiyindən, poetik qaydaya görə bu, qoşmanın son 
– tapşırma bəndi olmalıdır; ancaq eyni zamanda, qafiyələnmə sisteminə görə (a-b-
c-b) ilk bənd funksiyasını daşıyır. Demək, Şəhriyar həmin epiqrafı dastandan 
olduğu kimi götürməmiş, müəyyən “redaktə” işləri də aparmışdır. Dastanın özündə 
isə həmin qafiyə və rədif üzərində qurulmuş qoşma aşağıdakı bəndlə başlanır: 

 
Ərzurumun gədiyinə varanda 
Onda gördüm burum-burum qar gəlir. 
Lələ dedi gə bu yoldan qayıdaq, 
Dedim lələ, qeyrət mana ar gəlir. 
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Göründüyü üzrə, burada lirik ovqat daha güclüdür və Şəhriyara da bu deyil, 
məhz yuxarıdakı “sintetik” bənddə özünü göstərən sarkastik şikayət ovqatı gərək 
imiş. Həmin ovqat isə qoşmanın tapşırma bəndində özünü daha aydın şəkildə 
göstərir: 

 
Dərdli Kərəm deyər, halım yamandı, 
Yarı görmüyəli xeyli zamandı. 
Bu ellərdə qış bahardı, çəməndi, 
Bəs nə üçün bizə yağmur, qar gəlir? 
 
Təzmindən bir neçə misraya nəzər salsaq, məhz bu ovqata köklənməyi aşkar 

görərik: 
 
Evdə bir il ah çəkərəm, xəbər yox, 
Evdən çıxam mən o yana, yar gəli. 
Tay-tuşlarım çölə çıxa, gün çıxar, 
Mən çıxanda yağış getsə, qar gəli. 
Xan evinə şir gələ quyruq bular, 
Bizim evə kor it gələ, har gəli. (s. 129) 
 
Misraların birində isə, Şəhriyar dastandakı bənddə olan “qeyrət mənə ar gəli” 

ifadəsini olduğu kimi işlətmişdir. “Bədöv at” təzminində olduğu kimi, bu şeiri də 
Şəhriyar fəxriyyə ilə bitirir və bununla da mükəmməl poetik təzad yaradaraq öz 
bəxtindən bayaqdan etdiyi şikayətlər üzərində yüksəlmiş olur: 

 
Çox şairin təbi donar buz kimi, 
Şəhriyarın şeiri də qaynar gəli. (s.130) 
 
“Qaçaq Nəbi” şeiri də Şəhriyarın xalq dastan yaradıcılığı örnəklərindən 

yüksək səviyyədə bəhrələnmək qabiliyyətinin parlaq göstəricilərindən biridir. Bəri 
başdan qeyd edək ki, Şəhriyarın folklordan bəhrələnmələri arasında bu şeir ən çox 
ictimai-patriotik məzmun daşıyanı sayıla bilər. Şair burada Nəbinin çar rejimindən 
qaçaq düşməsi ilə özünün şah rejimi tərəfindən vətəndən sürgün olunmasını çox 
yüksək poetik tərzdə əlaqələndirməyə, dünyanın və insanların vəfasızlığını bu 
kontekstdə təqdim etməyə nail olmuşdur: 
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Vətəndən doymuşam, məni qınama, 
Dur gedax, bu xəlqi artıq sınama. 
Dur görüm! Bu ağac bənzir anama, 
Telindən qoy qırım bir saçax, Nəbi, 
Ay qoçax Nəbi! (s.91) 
 
Şəhriyar “Ancela” şeirində “Sara-Xançoban” dastanına işarə etmiş və lirik 

qəhrəmanın psixoloji vəziyyətini faciəvi əsərin süjeti ilə tutuşdurmuşdur: 
 
Hər kimsəyə qəmdən bu bir hissədir, 
Ata dağı bir dağ kimi qüssədir. 
“Sel Saranı apardı” tək qissədir, 
El yarası, sel Sarası – Ancela. (s.107) 
 
Beləliklə, yuxarıda artıq qeyd etdiyimiz kimi, Şəhriyarın bir klassik kimi 

formalaşmasında klassik irsin böyük rolu olmuşdur ki, burada biz ancaq onun bir 
yönünü qısaca nəzərdən keçirməklə kifayətləndik. 
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Керимли Теймур Гашим оглу 
 

СЛОВО О МАСТЕРЕ МАМЕДГУСЕЙНЕ ШАХРИЯРЕ 
 

Резюме 
 

Шахрияр, создавший богатое и разнообразное поэтическое наследие на 
фарсидском и азербайджанском языках, является классиком нового периода, 
одновременно привлекая внимание как творец, посвятивший себя всецело 
классической литературе. Сказав «Шахрияр и классическое наследие», важ-
но, в первую очередь, представить его глубокую и неразрывную связь с азер-
байджанским фольклором. Чтение произведений Шахрияра, глубоко освоив-
шего устное народное творчество,  создает  впечатление того, что он является 
истинным знатоком  нашего фольклора. 

 
 

Teymur Hashim Karimli  
 
A WORD ABOUT THE MASTER MAMMADHUSSEYN HAHRIYAR 

 
Summary 

 
Shahriyar who created a rich poetic heritage in Persian and Azerbaijani 

languages is a classical author of the modern time. Besides, he's also a humanist 
poet completely concentrated on the classical literature. Saying Shahriyar and 
classical heritage, first of all it is important to take into consideration Shahriyar's 
indestructible ties with Azerbaijani folklore. Shahriyar was deeply acquainted with 
the folkore and his works give impression that he knew our folklore by heart. 
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A.BAKIXANOVUN “RİYAZÜL-QÜDS” ƏSƏRİNDƏ M.FÜZULİ 
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influence.  
                                                                                                                                                                                                                 
XIX yüzilliyin görkəmli Azərbaycan alimi, maarifçi şairi və yazıçısı, 

ensiklopedik zəka sahibi  Abbasqulu ağa Bakıxanovun doğma ana dilində qələmə 
aldığı «Riyazül-qüds» («Cənnət bağları») əsəri sənətkarın bədii nəsr 
yaradıcılığında özünəməxsus yer tutur. Mütəfəkkir yazıçının ilk qələm 
təcrübələrindən və irihəcmli bədii əsərlərindən biri olan «Riyazül-qüds» dini 
məzmun daşıyır və məhz bu səbəbdən də indiyədək ətraflı öyrənilməmiş, yalnız 
son dövrdə bu sətirlərin müəllifinin onun haqqında bir monoqrafiyası işıq üzü 
görmüşdür (1). “Riyazül-qüds”ün nəşrinə gəldikdə isə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bu iş yerinə 
yetirilmiş və tezliklə onun çapı həyata keçiriləcəkdir. Qeyd edək ki, son dövrə 
qədər Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında «Riyazül-qüds» haqqında verilən bilgilər 
məlum səbəblər üzündən əsasən tanışlıq və təqdimat səciyyəsi daşımışdır. Əsərdən 
qısa şəkildə bəhs edən, daha doğrusu, haqqında tanışlıq səciyyəli bilgilər verən 
tanınmış ədəbiyyatşünaslardan Feyzulla Qasımzadə, Hidayət Əfəndiyev və 
Məmmədağa Sultanov bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamışlar: A.Bakıxanovun 
bu əsərində dahi Məhəmməd Füzulinin ana dilində nəsrlə qələmə aldığı 
«Hədiqətüs-süəda» («Xoşbəxtlər bağı») kitabının dərin təsir izləri açıq-aşkar və 
qabarıq şəkildə özünü göstərir.  

Akademik Feyzulla Qasımzadə «Riyazül-qüds» haqqındakı kiçik qeydlərində 
göstərir  ki, A.Bakıxanov bu əsərini yazarkən Hüseyn Vaiz Kaşifinin «Rövzətüş-
şühəda» («Şəhidlər bağçası»), Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» və Məhəmməd Bağır 
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Məclisinin «Cəlaül-üyun» («Gözlərin parlaqlığı») kitablarından istifadə etmişdir 
(2, 75). Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, adları çəkilən bu kitabların üçü də İmam 
Hüseynin (ə.) Kərbəla müsibəti mövzusundadır və «Riyazül-qüds» də həmin faciəli 
və qanlı hadisəyə həsr olunmuşdur. 

 Azərbaycan bədii nəsrinin tarixi haqqında monoqrafiya yazmış Hidayət 
Əfəndiyev isə «Riyazül-qüds»dən söz açarkən yuxarıdakı əsərlərdən yalnız 
«Hədiqətüs-süəda»nın adını çəkir və A.Bakıxanovun bu əsərində Füzuli üslubunun 
(yəni «Hədiqətüs-süəda»nın) dərin təsiri olduğunu qeyd edir. Tədqiqatçı alim 
həmçinin belə bir qənaətə də gəlir ki, A.Bakıxanovun bu əsərini «hətta Füzulınin 
«Hədiqətüs-süəda»sına nəzirə adlandırmaq olar» (3, 84). Göründüyü kimi, 
«Riyazül-qüds» haqqında bu iki alimin fikirlərində müəyyən yaxınlıqla yanaşı, incə 
fərqli məqam da özünü göstərir. Belə ki, akad. F.Qasımzadə «Riyazül-qüds»lə 
«Hədiqətüs-süəda» arasındakı bağlılığı birinci əsərdə ikinci kitabdan istifadədə 
görürsə, H.Əfəndiyev isə bu məsələdə, necə deyərlər, bir az da dərinə gedərək 
Bakıxanovun bu əsərini hətta Füzulinin sözügedən əsərinə yazılmış nəzirə kimi 
qiymətləndirir. Bununla belə, sözügedən məsələdə hər iki alim, demək olar ki, belə 
bir ortaq məxrəcə gəlir: A.Bakıxanov bu əsərində bilavasitə «Hədiqətüs-süəda»dan 
bəhrələnmiş, ondan istifadə etmiş, bir növ dahi ustadının əsərini özünə örnək 
götürmüşdür.  

Görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünası Məmmədağa Sultanov da «Riyazül-
qüds» haqqındakı bir neçə cümləlik qeydlərində A.Bakıxanovun bu əsərində 
yuxarıda adları çəkilən üç kitabın açıq-aşkar təsiri olduğunu qeyd edir (bax: 4, 6). 

Beləliklə, «Riyazül-qüds»dən bəhs edən tədqiqatçı alimlərin hamısı belə bir 
qənaətdədir ki, A.Bakıxanovun bu əsəri ilə «Hədiqətüs-süəda» arasında müəyyən 
bir yaxınlıq və oxşarlıq vardır. Bununla belə, bu yaxınlıq və oxşarlığın təfərrüatları 
və incəlikləri, konkret cizgiləri və xüsusiyyətləri ilə bağlı məsələlərə indiyədək, 
demək olar ki, toxunulmamışdır, çünki «Riyazül-qüds» yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, uzun müddət, ümumiyyətlə, aynca tədqiqat obyekti olmamışdır. 

A.Bakıxanovun «Riyazül-qüds» əsərini Füzulinin «Hədiqətüs-süəda»sı ilə 
bağlayan ən mühüm cəhət, onlan birləşdirən başlıca xüsusiyyət, sözsüz ki, hər iki 
əsərin eyni mövzuya həsr olunması, oxşar məzmun daşıması, eyni ideyanı ifadə 
etməsi və süjet, kompozisiya baxımından yaxınlığıdır. Qeyd edək ki, elə 
A.Bakıxanovun özü «Riyazül-qüds»ə yazdığı dibaçəsində - müqəddiməsində bunu 
açıq-aşkar şəkildə göstərir. Müsəlman Şərqində kitab yazma ənənəsinə görə hər 
hansı bir müəllif, bir qayda olaraq, öz kitabına yazdığı dibaçədə onun yazılma 
səbəbini, mövzusunu açıqlayır və bu mövzuda ondan əvvəl qələmə alınmış məşhur 
əsərlərin adlarını qeyd etməyi zəruri sayırdı. A.Bakıxanov da bu klassik ənənəyə 
əməl edərək, «Riyazül-qüds»ün dibaçəsində «məqtəl» (İmam Hüseynin qətlinə dair 
kitablar daha çox bu ümumi adla tanınır) kitabı yazmaq fikrinə düşdüyünü bildirir 
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və türk dilində bu mövzuda qələmə alınmış ən məşhur əsərin Mövlana Məhəmməd 
Füzuli Bağdadinin «Hədiqətüs-süəda» əsəri olduğunu göstərir (5, 3b). Maraqlıdır 
ki, gənc A.Bakıxanov (bu əsərini o, 26 yaşında olarkən qələmə almışdır) ustadı 
Füzulinin «Hədiqətüs-süəda»sını «bir məcmueyi-rəngin və güldəsteyi-nigarin» (bir 
əlvan məcmuə ve gözəl gül dəstəsi) adlandırmasına baxmayaraq, İmam Hüseynə 
(ə.) təziyə quran məclis əhlinin ixtilafi-rəvayət səbəbindən ona mütməin 
olmadığını» (etibar etmədiyini) dilə gətirir (5, 3b). A.Bakıxanov daha sonra qeyd 
edir ki, yerli camaat (Quba əhli) Məhəmməd Bağır Məclisinin fars dilində yazdığı 
«Cəlaül-üyun» kitabını bu məsələdə daha mötəbər mənbə sayır. Bunu nəzərə alan 
A.Bakıxanov Məclisinin həmin kitabını ixtisar şəklində ana dilinə tərcümə etmək 
qərarına gəlir (bax: 5, 4a). 

«Riyazül-qüds»lə XVII əsrin məşhur ilahiyyatçı alimi və yazıçısı Məhəmməd 
Bağır Məclisinin «Cəlaül-üyun» əsərlərinin mətnləri üzərində apardığımız 
müqayisə və müşahidələr göstərir ki, bu əsərlərdən birincisini, doğrudan da, farsca 
yazılmış ikinci əsərin həm müxtəsər, həm də bir qədər sərbəst tərcüməsi kimi 
dəyərləndirmək mümkündür (bax: 6). Təkcə belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 
«Riyazül-qüds» də «Cəlaül-üyun» kimi 14 babdan ibarətdir və həmin babların 
adlan da tamamilə eynidir. Elə buradaca onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, 
Füzulinin «Hədiqətüs-süəda» kitabında olan babların sayı isə 14 yox, yuxarıda adı 
çəkilən «Rövzətüş-şühəda»dakı kimi 10-a bərabərdir (bax: 7; 8). «Riyazül-qüds»lə 
«Hədiqətüs-süəda» arasmda bu baxımdan ciddi fərq olmasına 
baxmayaraq, onları birləşdirən cəhətlər, hər ikisində üst-üstə düşən məqamlar da az 
deyildir. Həmin cəhətlərin bir neçəsini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək.  

«Riyazül-qüds»ün «Hədiqətüs-süəda» ilə oxşarlığının başlıca göstəricisi, 
əlamətləri sırasında elə birinci növbədə bu iki əsərin adları arasında nəzərə çarpan 
müəyyən yaxınlığı qeyd etmək olar. A.Bakıxanovun əsərinin adı ərəb mənşəli 
sözlərdən təşkil olunmuşdur ki, lüğəvi mənası «Cənnət bağları» deməkdir. 
M.Füzulinin əsərinin adındakı birinci tərəfin - ərəb mənşəli «hədiqə» sözünün 
mənası da «bağ» deməkdir. Qeyd edək ki, XV-XVI əsrlərdə yaşamış görkəmli 
ilahiyyatçı alim və yazıçı Hüseyn Vaiz Kaşifinin (vəfatı: 1504) «Rövzətüş-şühəda» 
əsərinin adındakı birinci söz - «rövzə»nin mənası da «bağ»dır, daha doğrusu, 
«Cənnət bağı»dır. Füzulinin də öz əsərinə (əslində sərbəst-yaradıcı tərcüməsinə - b 
a x: 8, 9) belə bir ad seçməsi, sözsüz ki, Kaşifinin əsərinin adı ilə bağlıdır. 
«Riyazül-qüds» sözündəki birinci tərəf də elə «rövzə» sözünün cəmidir. Beləliklə, 
istər Füzulinin, istərsə də A.Bakıxanovun bu əsərlərinin adlarının kökü bilavasitə 
gedib Kaşifinin əsərinə bağlanır. Onu da qeyd edək ki, A.Bakıxanov, məlum 
olduğu kimi, Qüdsi təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır və müəllif «Riyazül-qüds»də də 
təxəllüsünün Qüdsi olduğunu  bildirir (5, 5a). Deməli, A.Bakıxanov əsərinə bu cür 
ad seçməklə həm də müəyyən mənada təxəllüsünü də nəzərə çatdırmaq niyyətində 
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olmuşdur. Aydınlıq üçün onu da qeyd edək ki, Füzulinin əsərinin adı - «Hədiqətüs-
süəda» dilimizdə «Xoşbəxtlər bağı» kimi səslənir və burada «xoşbəxtlər» dedikdə 
din, əqidə yolunda şəhid olanlar - İmam Hüseyn (ə.) və silahdaşları nəzərdə tutulur. 
Məlum olduğu kimi, din yolunda şəhid olanlar cənnətə gedirlər və cənnət dedikdə, 
ilk növbədə, sulu, ağaclı bir yaşıl bağ göz önünə gəlir. Bunu nəzərə aldıqda istər 
Kaşifinin, istərsə də Füzuli və Bakıxanovun əsərlərinin adında bu mətləbə işarə 
edilməsinə heç bir şübhə yeri qalmır. «Riyazül-qüds»lə Məclisinin «Cəlaül-üyun» 
əsərlərinin adları arasında isə bu cür yaxınlığı müşahidə etmək çətindir. Qeyd edək 
ki, Məclisinin əsərinin adında («Gözlərin parlaqlığı») əsasən şəhidlər üçün 
ağlamağın savablığına işarə edilir. 

«Riyazül-qüds»lə «Hədiqətüs-süəda» arasında olan ikinci daha mühüm bir 
oxşar cəhət və səsləşmə onların quruluşundadır. Məclisinin «Cəlaül-üyun» əsəri 
başdan-başa yalnız nəsr şəklindədir, səclə - qafiyəli nəsrlə yazılmışdır. «Riyazül-
qüds» isə nəsrlə nəzmin növbələşməsi şəklində qurulmuşdur, yəni hadisələr təhkiyə 
üsulu ilə verilmiş, yeri gəldikcə nəsr arasında nəzm parçaları da yerləşdirilmişdir. 
Füzulinin «Hədiqətüs-süəda»sı da eynilə bu şəkildə qurulmuşdur. Deməli, 
A.Bakıxanov əsərinin quruluşunu «Cəlaül-üyun»dan deyil, «Hədiqətüs-süəda»dan 
əxz etmişdir («Rövzətüş-şühəda»nın da quruluşu eynilə belədir, aydındır ki, bu 
məsələdə Füzuli də Kaşifidən bəhrələnmişdir). Qeyd edək ki, «Hədiqətüs-süəda» 
əsərində olan nəzm parçaları dahi Füzulinin ecazkar qələminin məhsuludur və təbii 
ki, burada müəyyən mənada farsca orijinalla səsləşmə məqamları da özünü 
göstərir. «Riyazül-qüds»də olan şeirlərin isə bir qismi A.Bakıxanova məxsusdur, 
digər bir qismi isə başqa müəlliflərindir. 

«Riyazül-qüds»lə «Hədiqətüs-süəda» arasındakı quruluş baxımından oxşarlıq 
elə hər iki əsərin dibaçə hissələrində dərhal nəzərə çarpır. Belə ki, «Riyazül-qüds» 
də «Hədiqətüs-süəda» kimi rübai şəklində olan nəzm parçası ilə başlanır. 
Maraqlıdır ki, bu şeir parçaları arasında məzmunca da müəyyən bir səsləşmə 
vardır. Belə ki, Bakıxanov da Füzuli kimi burada üzünü Yaradana tutaraq ulu 
Tanrıdan eşq diləyir, Ona bağlılığını daha da artırmağı təmənna edir. Həmin 
rübailər aşağıdakılardır: 

 
Ya Rəb, rəhi-eşqində bəni şeyda qıl,  
Əhkami-ibadatı bana icra qıl.  
Nəzzareyi-sün'ində gözüm bina qıl,  
Övsafi-həbibində dilim guya qıl. (Füzuli) 
 
Ya Rəb, bəni rəhi-nurda iqbal eylə, 
Eşq ile cəhanda farigülbal eylə. 
Kəs rabiteyi-əlayiqim aləmdən, ' 
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Sevdazədeyi-cəmali-iclal eylə. (Bakıxanov) 
 
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, əsasən nəsr şəklində olan «Hədiqətüs-

süəda» şeirlə başladığı kimi, şeirlə də bitir: 
 
Hücumi-möhnəti-dövran məluli,  
Giriftari-qəmi-aləm Füzuli.  
Degil ol ləhceyi-göftarə qadir, 
 Kim ola qabili-səm'i-əkabir.  
Qılır cəmiyyəti-dil ləfzi-dilkeş  
Müşəvvəş söyləməz, illa müşəvvəş.  
Gəl, ey hali-təkəllümdən xəbərdar,  
Tərəhhüm qıl, təərrüz qılma, zinhar! (10, 316) 
 
A.Bakıxanovun əsəri də bu baxımdan «Hədiqətüs-süəda» ilə üst-üstə düşür. 

“Rizayül-qüds” aşağıdakı şeir parçası ilə tamamlanır: 
 
Bəla, delxuni, möhneti-naşekibi,  
Gülüstani-müsibət əndəlibi.  
Xəzan pamalı Qüdsiyi-didegiryan,  
Qılub şivən, çəkübdür bəs ki əfgan,  
Bu matəmdə pərişanhal olubdur,  
Keçübdür novbəhar, lal olubdur.  
Qalıb aciz bəyani-müddəadə,  
Məcali-nitqi yox bundan ziyadə. (5, 91a) 
 
Maraqlıdır ki, bu iki şeir parçalarının qafiyə sistemi, quruluşu eyni olduğu 

kimi (hər ikisi məsnəvi şəklindədir), beytlərin sayı da eynidir: hər ikisi dörd 
beytdən ibarətdir. Hər iki nümunədə müəlliflərin adlarını çəkmələri də onları 
yaxınlaşdrır. Bu şeir parçalarmm məzmunlarında da bir uyarlıq və səsləşmə 
məqamları görmək mümkündür: hər iki müəllif qələmə aldıqları qəmli mövzu ilə 
bağlı hüznlü, matəmli olduqlarını dilə gətirir. 

«Riyazül-qüds»ün nəsr hissəsində də məzmunla yanaşı, dil-üslub 
xüsusiyyətləri baxımından da «Hədiqətüs-süəda» ilə oxşar cəhətlər, səsləşmələr 
çoxdur. A.Bakıxanov da M.Füzuli kimi «Riyazül-qüds»ün nəsr hissəsini adi nəsrlə 
deyil, klassik bədii nəsr ənənəsinə uyğun olaraq, qafiyəli nəsrlə -səclə qələmə 
almışdır. Yüksək bədii və poetik xüsusiyyətləri ilə seçilən Bakıxanovun nəsri bu 
baxımdan Füzulinin nəsrini, xüsusilə də «Hədiqətüs-süəda»nın nəsrini çox 
xatırladır. «Riyazül-qüds» üzərindəki müşahidələr göstərir ki, A.Bakıxanov səc 
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sənətinə dərindən bələd olmuş və bu sənətin tələblərinə görə silsiləli və uzun, qəliz 
və çətin (sözsüz ki, bugünkü oxucu üçün qəliz ve çətin) ifadələrdən, dəbdəbəli 
tərkiblərdən bol-bol və yetərincə istifadə etmişdir. «Riyazül-qüds»ün dili bu 
xüsusiyyətlərinə görə hətta «Hədiqətüs-süəda» ilə müqayisədə daha ağır və qəliz 
görünür, ərəb-fars ifadələri ilə daha çox yüklənmişdir. 

«Riyazül-qüds»də məzmun baxımından da «Hədiqətüs-süəda» ilə üst-üstə 
düşən məqamlar, oxşar cəhətlər az deyildir. Bu baxımdan, «Riyazül-qüds»ün 
dibaçəsi ilə «Hədiqətüs-süəda»nın eyni hissəsinin müqayisəli təhlili maraqlı 
nəticələr əldə etməyə imkan verir. Hər iki əsərin bu hissəsində eyni mətləbdən 
danışılır, eyni məsələlərə toxunulur. Füzuli «Hədiqətüs-süəda»nın dibaçəsində 
mövzuya giriş kimi əvvəlcə Allah-taalanın insanları, xüsusilə də sevimli 
bəndələrini (peyğəmbərləri) imtahana çəkdiyini qeyd edir və bu münasibətlə 
Qurani-Kərimin Bəqərə surəsinin 155-156-cı ayələrindən nümunələr verir. Füzuli 
bu fikrin davamı olaraq Allahın öz bəndələri üçün bəla göndərdiklərini yada salır 
və söhbətini, ümumiyyətlə, bəla, əzab-əziyyət və müsibət ətrafında davam etdirir. 
Dahi sənətkar daha sonra həyatda ən çox əziyyət çəkən peyğəmbərlərdən söz açır 
və bu baxımdan sonuncu peyğəmbərin həzrəti Məhəmmədin (s.) daha uca və şərəfli 
məqama yüksəldiyini, daha çox bəlalar çəkdiyini dilə gətirir. Füzuli bu məqamda 
əsl mətləb üstünə gələrək islam aləmində ən dəhşətli və qanlı hadisələrdən biri olan 
Kərbəla müsibətindən, İmam Hüseynin (ə.) qətlə yetrilməsindən söz açır. Müəllif 
yazır ki, hər il məhərrəm ayında müsəlmanlar bu qanlı hadisənin anma mərasimini 
keçirmək üçün müxtəlif ölkə və diyarlardan Kərbəla torpağına üz tutur və burada 
İmam Hüseynə (ə.) yas saxlayırlar. Belə mərasimlərdə, təbii ki, İmam Hüseyn (ə.) 
haqqında olan məqtəl kitabları oxunur. Füzuli böyük təəssüf və dərin təəssübkeşlik 
hissi ilə qeyd edir ki, məhərrəmlik zamanı qurulan yas məclislərində ərəblər və 
farslar öz dillərində olan kitabları oxuyaraq feyzyab olduqları halda, türklər bu 
böyük nemət və savabdan faydalana bilmirlər, çünki onlarm öz dillərində bu 
mövzuda heç bir kitabı yoxdur. Bu çətinliyi duyan şair ana dilində məqtəl kitabı 
yazmaq qərarına gəlir və bu məqsədlə Kaşifinin «Rövzətüş-şühəda» kitabını 
sərbəst-yaradıcı şəkildə ana dilinə çevirir (bax: 8).  

Qeyd edək ki, «Hədiqətüs-süəda»nın dibaçəsinin qısa məzmununu verməkdə 
məqsədimiz burada səslənən fıkirlərin müəyyən dərəcədə «Riyazül-qüds»də də 
olduğunu nəzərə çatdırmaqdır. «Riyazül-qüds»ün dibaçəsi də, demək olar ki, bu 
şəkildə qurulmuş, burada da eyni mətləblərə toxunulmuş, hətta A.Bakıxanovun 
burada istifadə etdiyi Quran ayələrindən, hədislərdən bəziləri eynilə Füzulidə də 
vardır. A.Bakıxanov da Füzuli kimi kitabının dibaçə hissəsində burada əsas diqqəti 
seçdiyi mövzunun əhəmiyyətinə və müasir dillə desək «əsaslandırılmasına» 
yönəltmiş, daha sonra Kərbəla müsibəti mövzusunda yazılan əsərlərin adlarını 
çəkmiş və nəhayət, Məclisinin sözügedən kitabını türkcəyə tərcümə etmək qərarına 
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gəldiyini bildirmişdir (5, 4a). Hər iki kitabın bu hissəsində bir-biri ilə yaxından 
səsləşən cümlə və ifadələrə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, aşağıdakı iki kiçik 
parçaya diqqət yetirək: 

«Hədiqətüs-süəda»da: «Bu səbəbdən iqtizayi-ümumi-matəmi-al zəbani-hal 
ilə mən xaksarə təərrüz etdi və dəsti-təərrüzlə giribanım tutdu ki, ey pərvərdeyi-
xani-neməti-feyzi-şahi-Kərbəla, Füzuliyi-mübtəla, nola gər bir tərzi-mücəddəddə 
müxtərə olasan və himmət dutub bir maqtəli-türki inşa qılasan ki, füsəhayi-
türkizəban istimaindən təməttö bulalar və idraki-məzmunində ərəbdən və əcəmdən 
müstəgni olalar.»;(10, 25) 

«Riyazül-qüds»də: «Sərpənceyi-təvəlla giribangiri-xatiri-ixlasi-məzahir 
olub, şahidi-məhəbbət hicabi-xəfadən ərzi-cəmal edüb bəni müxatib qıldı kim, ey 
kuyi-vəfadə aşiqəm deyüb laf edən və təriqi-müvəddətdə səbatqədəm təmənnası ilə 
gedən. Beyt: 

 
Bəsteyi-dami-ələm, pamali-ənduhməlal,  
Bülbüli-gülzai-matəm Qüdsiyi-şuridəhal. 
 
Vəqayeyi-Kərbəla və sair əhadisi səhhət ilə zikr edən «Cilaül-üyun» 

kitabından özgə yoxdur kim,.. diqqəti-təmam ilən tətəbbö edüb yazmağı dərəceyi-
səhhətə yetmişdür və hala sən dəxi səyi-bəliğ və kuşişi-mayiliq ilə sihahi-
mənaqibindən türki istilahına tərcümə qılub (seçdirmə bizimdir – M.N) bir kitabi- 
müxtəsəri-müfid tərtib etmək ilə lazımdır ki,.. füsəhayi-türk istimalından istifadeyi-
təməttüat və kəsbi-məani qılalar.» (5, 4a) 

Nümunələrdən göründüyü kimi, bu parçalarda hər iki sənətkar bildirir ki, 
Kərbəla vaqiəsi mövzusunda kitab yazmaq (ya tərcümə etmək) xahişi ilə ona 
müraciət edilmiş və bu xahiş məmnuniyyətlə yerinə yetirilmişdir. Burada həmçinin 
belə bir kitabın «fusəhayi-türk»ün istifadəsi və faydası üçün tərtib edildiyi də 
göstərilir. Müxtəlif əsrlərdə yazılmış bu iki nəsr nümunəsinin dil-üslub 
xüsusiyyətləri baxımdan yaxınlığı və bir-birinə uyğunluğu da göz qabağındadır. 

«Riyazül-qüds»ün əsas hissələrində də «Hədiqətüs-süəda» ilə məzmun 
yaxınlığı, üst-üstə düşən məqamlar, hətta eyni ifadə və tərkiblər müşahidə olunur. 
Məsələn, A .Bakıxanov «Riyazül-qüds»ün ən əsas və həcmcə ən böyük olan 
beşinci babında əsərin baş qəhrəmanı İmam Hüseynin (ə.) üzbəüzdə duran düşmən 
qoşunu ilə döyüşə atılarkən susaması və Fərat çayından su içmək üçün çaya 
yaxınlaşması epizodunu belə təsvir edir: 

«Çün həzrəti-imamun vücudi-məsudində şiddəti-asari-ətəş nümayan oldı, 
nəhri-Fərat canibinə rəvan olub, ləşkəri-müxalif dört bin nəfərdən ziyadə xari-
rəhgüzari oldular və vüsali-məqsədə mümaniət qıldılar... Sərvəri-sineyi-xeyrül-
bəşər... mərkəbi-dəryanəvərdin nəhri-Fərat içrə sürüb şürbi-ab tədarükində ikən 
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bir məlun səda yetürdi kim, ya Hüseyn, sən su içməkdəsən, ləşkəri-müxalif daxili-
xiyami-hərəm olmuşlar. Həzrəti-imam suyi əlindən töküb, dəsti-qeyrət zimami-
əzimətin büküb, xeyməgahə gəldikdə gördi ol xəbəri-qeyri-vaqe kəndüsinə mən 'i-
ab içün bir hiylə imiş. Amma müvafiqi-təqdir olub, ol günün ruzəsin zülali-
kövsərdən iftar etməgə vəsilə imiş». (5, 63b) 

«Hədiqətüs-süəda» əsərində isə həmin epizod Füzulinin dilində belə səslənir: 
«Ol şahsüvari-ərseyi-meydani-şəhadət və ol şahbazi-seydgahi-səadət rəxşi-

himmət gərmcövlan edib və tiği-şücaət qərqi-xunabi-əhli-şəqavət qılıb, ol 
zalimlərin üç səfin çak edib kəndüsin Fərata yetirdi. Nəhəngvar abi-Fərata girib, 
əlinə su alub içmək istədikdə bir kimsənə nida yetirdi ki: «Ey Hüseyn, nə su içmək 
məcalıdır, ləşkəri-bədxah qarəti-hərəmsəraya mütəvəccih oldular». Kəmali-qeyrət 
inani-ixtiyarın əlindən alıb, bir qətrə su içmədən səməndi-seylrəftarın canibi-
xeyməgahə səddi-sipər edib yetdikdə gördi ki, ol avaz mən 'i-ab içün bir hiylə imiş, 
amma müvafiqi-iradeyi-təqdir vaqe olmuş, zira ol gün şərbəti-şəhadət içmək 
müqərrər idi». (10, 276) 

Bu iki parçanın məzmunca yaxmlığı və oxşarlığı göz qabağındadır. 
Göründüyü kimi, A.Bakıxanovun burada işlətdiyi «...mən'i-ab içün bir hiylə imiş» 
ifadəsi eynilə Füzulidə də vardır. Qeyd edək ki, bu epizod «Cəlaül-üyun»un eyni 
hissəsinə tam uyğun gəlsə də, orada qeyd etdiyimiz ifadənin qarşılığı yoxdur 
(müq.üçün bax: 11, 223a). «Riyazül-qüds»dəki bu parçada A.Bakıxanovun işlətdiyi 
«amma müvafiqi-təqdir olub» ifadəsi isə, göründüyü kimi, «Hədiqətüs-süəda» 
əsərində bir qədər fərqli şəkildədir: «amma müyafiqi-iradeyi-təqdir vaqe olmuş». 
Deməli, A.Bakıxanov «RiyazüI-qüds» üzərində işiərkən dahi sələfi Füzulinin 
«Hədiqətüs-süəda» əsəri də daima onun «əlinin altında olmuş» və «Cəlaül-üyun»la 
yanaşı, ana dilində olan bu kitaba da hər an üz tutmuş, ondan yetərincə istifadə 
etmiş, bəhrələnmişdir.  

Beləliklə, «Riyazül-qüds» və «Hədiqətüs-süəda» əsərləri üzərindəki 
müqayisəli təhlil və müşahidələr açıq-aşkar göstərir ki, A.Bakıxanov bu əsərini 
qələmə alarkən Məclisinin «Cəlaül-üyun» əsərini başlıca qaynaq kimi seçsə də, 
dahi Füzulinin sözügeden əsərindən də ustalıqla bəhrələnmiş və bütün əsər boyu 
ondan bol-bol istifadə etmişdir. 
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ВЛИЯНИЕ «ХАДИГАТ АС-СУАДА»  М.ФИЗУЛИ НА «РИЙАЗ АЛ-

ГУДС» А.БАКИХАНОВА 
 

Резюме 
 
 «Рийаз ал-гудс» («Райские сады») - одно из ранних прозаических про-

изведений видного азербайджанского просветителя Аббасгулу ага Бакихано-
ва (1794-1846), до сих пор не опубликованное и не изученное из-за своего ре-
лигиозного содержания. В некоторых скудных сообщениях о «Рийаз ал-гудс» 
отмечается сходство данного сочинения с известным прозаическим произве-
дением «Хадигат ас-суада» («Сад счастливых») М.Физули, однако конкрет-
ные детали этого вопроса до сих пор не исследованы. Автор статьи впервые 
на основе сопоставительного анализа текстов этих двух сочинений устанав-
ливает общие черты «Рийаз ал-гудс» с «Хадигат ас-суада», которые наблю-
даются не только в содержании, но и в сюжете, языке, стилистике и т.д. 

 
 

Mohsun Nagisoylu, 
Doctor of Philology, professor 

 
INFLUENCE "KHADIQAT AS SUADA" BY M.FUZULI IN "RIYAZ-

AL-QUDS" BY A.BAKIKHANOV 
 

Summary 
 
"Riyaz al-quds" ("Heavens Gardens") - one of the first prose works of fam-

ous Azeri educator Abbasqulu aqa Bakikhanov (1794-1846) - has not been pub-
lished and studied sofar because of its religions content. 

Although the semilariry between the present work and the well-known prose 
work "Khadiqat as-suada" ("The Garden of the happy people") by M.Fuzuli is men-
toined in some scant reports on "Riyaz al-quds", the concrete details of this issee 
have not been studied yet. On the basis of the comparative analysis of the texts of 
these 2 works, the author of the article, for the first time, has established the com-
mon features of "Riyaz-al-quds" and "Khadiqat as-suada" which are observed not 
only in their contents but also in the language, style, subject and so on. 
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TÜRK  QAYNAQLARINDA GÜLŞƏNI BƏRDƏİNİN 

ZAMANI  KONTEKSTİNDƏ HƏYATI 
          
 
Açar sözlər:  Türk qaynaqları, Gülşəni Bərdəi,  həyat yolu, zamanı konteksti.     
Ключевые слова:  тюркские источники, Гюльшени Бардеи, жизненный 

путь,  контекст эпохи.        
Key words: Turkiс sources, Gulsheni Bardei, life path, context of the era. 
                                                                                      
Türk təsəvvüf poeziyasının və Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının 

diqqətəlayiq təmsilçisi,  Seyyid Yəhya Bakuvinin ardıcıllarından olan  Şeyx 
İbrahim Gülşəni Bərdəinin (1426-1534) həyat yoluna işıq çiləmək üçün dövrünü, 
mühitini, sələf və xələflərini, onunla bağlı yazılmışları, özünün ədəbi irsini və s. 
tamlıqla, bir küll halında nəzərdən keçirmək, obyektiv şəkildə təhlil edərək fikir 
yürütmək gərəkdir. Məhz bu yolla lazımi nəticələri ala bilərik. Ara-sıra səfərdə 
olduğu məmləkətləri istisna etsək, həyatını əsasən Azərbaycan, Türkiyə və Misirdə 
keçirmişdir. Haqqında fikir yürüdənlər, yazı yazanlar, əsər nəşr etdirənlər 
onlarladır. Bütün bunların əsasında qaynaqlar dayanır. Daha sonrakı müəlliflər 
həmin ilkin yazılmışları az və ya çox dərəcədə təkrarlamışlar. Düşünmək olar ki, 
bu baxımdan yazdıqları ümumilikdə dəyərli sayılmaya bilər. Lakin bəzən bu kimi 
əsərlərdə belə orijinal faktlara, fikirlərə rast gəlmək olur. Gülşəni və Gülşənilikdən 
söz açan ilkin və ən dəyərli qaynaqlardan biri Muhyinin 10 təqəllüb və silahdardan 
ibarət “Mənaqibi- İbrahim Gülşəni” əsəridir. Orada Gülşəninin həyat yolu əksini 
tapmışdır [11]. Lali Fənainin “Tərcümeyi-hali-Həzrəti Gülşəni” adlı yazısı, 
“Mənəvi”nin 500 beytinə yazdığı şərhin nəşrinə əlavə olunmuşdur ki, həmçinin 
maraqlıdır [9; 10]. Sadiq Kamal “Şərhi-əsmmayi-ənbiyanın, övliyanın qissəsi” 
əsərində  Şeyxin harada, nə zaman anadan olması, bütün həyat yolu haqqında 18 
beyt  həcmində nəzmlə bilgilər vermişdir [12, 31] . Mənbələrdə “Gülşəni haralıdır, 
harada doğulub?” fikri ilə bağlı fərqli düşüncələr mövcuddur. 70-dən artıq 
mənbəyə nəzər salındıqda əksəriyyəti Şeyxin Azərbaycanda – Bərdədə, bir qismi 
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Amiddə - Diyarbəkirdə doğulduğunu göstərir; daha az qismi isə onun 
Azərbaycandan və ya Diyarbəkirdən olması haqqında ixtilaflı düşüncələrin 
varlığını etiraf edir. Bəziləri bu suala cavab verməyib, üzərindən sükutla keçmişlər. 
Gülşəninin həqiqətən haralı olmasını dəqiqləşdirmək məqsədilə haqqında yazılmış 
mənbələri araşdırarkən ümidimi ən çox Muhyi əfəndinin “Mənaqib”inə 
bağlamışdım. Buna əsas səbəb onun dövr baxımından Şeyxə daha yaxınlığı, həm 
də qohum münasibətlərinin olması faktının mövcudluğu idi. Muhyi Gülşəninin 2 
nəvəsi ilə evlənmişdi, yəni Gülşənilərin damadı olmuşdu. Həm də özü Gülşəniyyə 
təriqətinə mənsub idi. Muhyinin bu böyük həcmli “Mənaqib”indən isə 
gözlədiyimiz bilgini ala bilmədik. Yəni Şeyxin həyatı ilə bağlı az qala bütün 
məqamlara toxunan müəllif, doğulduğu məkanın adını anmamış, haqqında bilgi 
verməmişdir. Bu yanaşma bizdə, Muhyinin bu məsələyə bilərəkdən toxunmadığı 
qənaətini doğurdu.  Gülşəni ilə bağlı aşağı-yuxarı 79 mənbədən bir sırası Şeyxin 
doğum yeri ilə bağlı sükutla keçinir; bir sırası bu məsələni ixtilaflı sayır; bir sırası 
Diyarbəkirli – Amidli sayır; bir sırası Azərbaycanlı – Bərdəli sayır. Bəzən isə bütün 
bunların kompleks şəkildə qəbul edildiyi də müşahidə olunur: Gülşəni Azərbaycani 
Bərdəi, Təbrizi, Diyarbəkirli, Amidli, hətta İstanbuli və s. kimi. Gülşəninin doğum 
yeri bu 79 mənbənin 35-ində Azərbaycan - Bərdə, 16-sında Diyarbəkirli və ya 
Amidi, 1-ində Bərdə - Diyarbəkir göstərilib, 27-sində isə anılmayıb.  

Bir sıra mənbələrdə Gülşəninin atası fiqh və məntiqə dair əsərləri olan bir 
alim Şeyx Məhəmməd əl-Amidi sayılır [11,13]. Babası İbrahim də alim olub[11, 
17]. Muhyi anasının Hədiyyətullah, Hülvi isə Şərifə olduğunu yazırlar[11,15; 7, 
523). Əsil-nəsəbi Oğuz Ataya dayanır [11, 13]. Doğum tarixi ilə bağlı fərqli fikirlər 
vardır. Atai onun h.830-cu ildə doğulduğunu yazır[2, 67]. Muhyiyə görə isə h.940 
(1534)-də vəfat etdiyində 114 yaşında olub, yəni h.826-da doğulub. 2 yaşında ikən 
atasını itirib, onu əmisi Seyyid Əli böyüdüb, təhsil və tərbiyə verib. Əmisindən 
öyrənməyə başladığı “Qurani-Kərim”i dörd yaşına çatdıqda təkbaşına xətm etmiş, 
Türkcə kitablardan təfsir və Hədis oxumağa başlamışdı [11, 16-23). Yaşıdları kimi 
oyun və əyləncələrə qoşulmamış, 7-10 yaşlarından yetkinliyi ilə onlardan seçilmiş, 
mübarək gecələrdə səhərə qədər ibadətlə məşğul olarmış [11,20]. 15 yaşında 
yeniyetmə ikən elmləri daha dərindən öyrənmək məqsədilə evdən xəbərsiz 
Mavəraünnəhrə ( Orta Asiyada Ceyhun çayının şimalında olan ölkəyə ərəblər 
tərəfindən verilən coğrafi bir addır) yola düşür. Əmisi xəbər tutub, arxasınca adam 
salmış, lakin onu geriyə qaytara bilməmişlər [11, 24]. Təbrizə çatdıqda Uzun 
Həsənin qazıəsgəri Molla Həsənlə qarşılaşmışdır. O, isə İbrahimdəki istedadı 
görərək heyrətlənmiş və təhsil üçün başqa bir yerə getməsini lazım bilməmiş, öz 
yanında saxlamışdır [11, 25]. Təbrizdə həm də mədrəsə təhsili görüb, Molla 
İbrahim kimi tanınıb. 

Getdikcə Molla İbrahimin (Gülşəninin) sarayda etibar və nüfuzu artır, bəzi 
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rəsmi (elçilik kimi) vəzifələrdə olur, məsləhət və təklifləri nəzərə alınır [ 11, 26-
28,30]. Uzun Həsənin onu gizli elçi kimi Herata, Hüseyn Baykaranın yanına 
göndərməsi söylənilir [ 11,29-30]. Gülşəni, Uzun Həsənin oğlu Xəlil Şirazda vali 
ikən xalqa etdiyi zülmün qarşısını almaq üçün Şiraza göndərilib. Bu iki fakt şeyxin 
böyük  etibarına dəlalət edir. Mənbələrdə Herat səfərində Şeyx İbrahimin Molla 
Cami ilə görüşüb söhbət etdiyi də göstərilir [11, 30-31]. Uzun Həsənin elm 
adamlarını, elmi himayə etməsi sayəsində Gülşəni Təbrizə getdiyi gündən ona da 
hər cür qayğı və sayğı göstərilirdi [11, 25]. Ona, istədiyi zaman saraya, hökmdarın 
hüzuruna sərbəst girib-çıxma səlahiyyətini təmin edən “tərxanlıq” (tarhanlıq) 
rütbəsi verilmişdi. Elxanilər, Cəlayirlilər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlularda dövlətə 
xidməti keçən və hökmdarın rəğbətini qazanan şəxslərə, məmur və komandanlara, 
üləma və məşaixə, hətta tüccara verilən bu imtiyazlar həm də torpaq sahəsi ilə birgə 
və fərmanla verilirdi [1,19- 20]. Gülşəni sarayda nişançılığa təyin olunmuşdu. 
Nişançılıq dövlət təşkilatında, divanında mühüm xidmətlərdən birini yerinə yetirən 
vəzifənin məqam adıdır. Dövlət qanunlarını gözəl bilən, yeni qanunlarla əskilərini 
və şər`i hüquqi əsasları əlaqələndirmək qüdrətinə malik olan, divanda bu 
məsələlərdə düşüncə və etibarı əsas tutulan, ayrıca hökmdarlara yazılacaq 
məktubları, digər mühüm fərman, barat və hökmləri də tədqiq, redaktə və təsdiq 
etmə səlahiyyəti qazanan şəxslər məhz nişançılar olurdu. Mərkəzi idarədə vəzirlik, 
qazıəsgərlik, baş dəftərdarlıqdan sonra ən böyük vəzifə nişançılıq olub [6, 299-
302]. 

Dədə Ömər Rövşəni ilə görüşdükdən sonra ona intisab etmiş, mənəvi 
həyatını onun mənəvi rəhbərliyində davam etdirmişdir. Rövşəni ölümündən əvvəl 
Şeyx İbrahimə öz səccadəsini bəxş etmiş, “mərhum Seyyid Yəhya həzrətlərinin 
səccadəsini sənə təslim etdim” demişdir [ 11, 169-171]. Gülşəni, Dədə Ömərin 
vəfatından sonra onun əmrinə uyğun xəlifələrin və dərvişlərin irşadı ilə məşğul 
olmuşdur. 

Uzun Həsənin ölümündən sonra oğlu Xəlil altı ay hökmran olmuşdu. Qardaşı 
Yaqub onu məğlub edib öldürdükdən sonra özü sultan oldu. Zamanında Uzun 
Həsən oğlu Yaquba müəllim ararkən Gülşəni Qazı İsanı (Savəcini) məsləhət 
bilmişdi. Hakimiyyətə keçən Sultan Yaqub müəllimi Qazı İsaya qazıəskər 
vəzifəsini verdi. Bu hadisə Gülşəninin saraydakı nüfuzunu, xalq arasındakı 
etibarını daha da artırır. Dövlət və xalq arasındakı münasibətlərin yaxşılaşdırması 
səbəbilə zaman-zaman iki tərəf arası uzlaşdırıcı bir rol qazanırdı [ 11, 110]. 
Türkmən alimlərdən bəziləri Qazı İsanın türkcə bilmədiyini və s. bəhanə edərək 
vəzifədən uzaqlaşdırılmasını istədilər, sultandan qabaq Şeyxlə görüşdülər. Gülşəni 
onları bu fikirdən daşındırdı. Qazı İsaya isə bir türkcə bilən katib götürməsini 
tövsiyə etdi [11, 66-67]. Muhyi Qazı İsanın gecə-gündüz ibadətə məşğul olaraq, 
rəsmi vəzifəsini icra etməməsini bilən Gülşəninin ona aşağıdakı sözləri deməsini 
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yazır: “Qazılıq bir ibadətdir. Xüsusilə, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur: “Bir saat ədalət 
(ilə hökm etmək) yetmiş sənə ibadətdən xeyirlidir”. Göstərir ki, Qazı İsa da onun 
sözünə əməl etmiş, işinin başına qayıtmışdır [ 11, 72]. 

Uzun Həsənin zamanında olduğu kimi, Sultan Yaqub zamanında da Şeyx 
saraya yaxın idi. Hətta Sultan bəzi döyüşlərdə əsgərlərinin mənəvi dəyanətini 
qorumaq üçün Şeyxi özüylə götürürmüş [11, 112-113]. Sultan Yaqubun ölümündən 
(h.896/1490) sonra yenidən münaqişəli, mübahisəli məqamlar başlandı. İbrahim 
Gülşəninin Sultan Yaqub və Qazı İsa ilə olan yaxınlığı onların hər ikisinin 
ölümündən sonra Şeyxi çətin vəziyyətə saldı.  

Hakimiyyətə keçən Sufi Həmzənin qazıəsgəri olan Molla Can özünə 
yardımçı olmasını təklif edərkən, Şeyxin imtinası “Şeyx itaətsizlik və müxalifət 
edir” fikrini yaratdı,  bir müddət nəzarət altında saxlandı [11, 204]. Sözükeçən bir 
sıra alimin təkidi ilə sərbəst buraxılmışdı. Sonrakı hakimiyyət dəyişmələri 
münaqişələri, münasibətləri dəyişdirmədi. Bu dövrdə Sultan Rüstəm Xanın Əmir 
Zəkəriyya Bağdadini həcc əmiri olaraq təyin etdiyi qafilə içində İbrahim Gülşəni  
çox sayda müridləri ilə h.900 (1495)-ci ildə həccə getmişdir. Həcc səfəri boyunca 
Şeyxin ətrafında baş verən hadisələr münaqişə həddinə çatmışdı  [8 , 112-113]. 

Ağqoyunlular dövlətində vəziyyət getdikcə qarışırdı. Nəhayət Əlvənd Mirzə 
h.907 (1501)-ci ildə Şah İsmayılla müharibədə məğlub oldu. Şeyx Qızılbaşların 
Şirvandan Təbrizə gəlməkdə olduğunu fərq edərək tabeliyində olanlarla oradan 
getməyi qərarlaşdırır. Yaxınları isə bu fikirlə razılaşmırlar. 

Şeyxin Qızılbaşlarla heç bir münasibəti olmamışdı. Qızılbaşların da Şeyxlə 
hər hansı bir münasibəti və ya düşmənliyi olmamışdı [11, 248-254; 8,114]. Bunda 
Şeyxin diqqətli davranması qədər Şah İsmayılın adamlarının xalqın reaksiyasını 
çəkməmə düşüncələrinin də təsiri olmuşdur [8, 115].  

Şah İsmayılın Təbrizə gəlişilə, Şeyx Təbrizdən ayrılmağa qərar verir. 
Hazırlıqlarını görüb şəhəri tərk etmək ərəfəsində ikən Şahın müfəttişi Yarəli 
Abdalın adamları Şeyxi, Bayındır tayfasının mallarını saxlamaqda suçlayaraq həbs 
edirlər. Əslində isə Bayandır bəylərinin xanımları bəzək və qiymətli əşyalarını 
şeyxin xəbəri olmadan onun xanımlarına saxlamaq üçün vermişdilər. Sonradan 
sahibləri adam göndərib əşyalarını geri almışdılar. 

Bu hadisə ilə əlaqədar Gülşəninin bir şeir yazdığı görünür. “Divan”ının 
əlimizdəki 6 nüsxədən yalnız birində əlyazmadan vərəq düşdüyündən həmin şeirin, 
həm də yalnız birinci beytinin qalması təəssüf doğursa da, belədir: 

Şeyxi, Yarəli Abdal qardaşı oğlu Məhəmmədə təslim etmişdi. Məhəmməd isə 
daha öncə Şeyxin Urfadakı bir xəlifəsiylə görüşüb, təriqətinə girmiş, şeyxlə 
görüşmək üçün Təbrizə gəlmişdi. Belə bir anda Şeyxin kim olduğunu bilincə ona 
münasibəti təbii ki, fərqli və münasib olmuşdu. Gülşəninin qaçmasına Həsən Can 
adlı birinin yardımından sonra Məhəmmədə də bu işə göz yumduğu üçün işkəncə 
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edilmişdi [ 8, 115]. Daha sonra Şeyxi yenidən geri qaytarmaq üçün təşəbbüslər 
göstərilir. Fəqət hər dəfə yaxalanmaq ərəfəsində fərqli adamların yardımı ilə xilas 
ola bilir. Şahın lələsi Hüseyn şah və Müzafərəddin adında bir başqası bu işdə Şeyxə 
yardımçı olmuşlar. Gülşəni bu ikinciyə yardımlarına görə Sultan Yaqubun özünə 
hədiyyə etdiyi çox qiymətli samur kürkü bağışlamışdı [ 8,115]. Səfərin qorxulu 
olduğunu düşündüyündən oğlu Əmir Əhməd Xiyalini özündən ayırır, fərqli yollarla 
səfərlərinə davam edirlər. 

Gülşəni Misirə getmək qərarını açıqlayır [11,257-268]. Mənbələrin verdiyi 
bilgilərə görə ətrafındakılarla Misirə getmək məqsədilə yola çıxaraq h.907 (1501)-
ci ildə Karaamidə (Diyarbəkirə) yetişir. Xalq bundan çox sevinir. Amid padişahı 
Sultan Qasımı ziyarət edir, bir neçə dəfə onunla görüşür. Burada da siyasi, hətta 
hərbi hadisələr baş verir. Həyatı boyu sürən qurtula bilmədiyi özünə qarşı qibtə, 
həsəd, bəlkə də paxıllıq təhlükəsi burada da Gülşəninin müşayiət edir. 

Gülşəni, daha sonra Amiddən Urfaya, oradan da Mərəşə gedir. Qüdsə 
getməyə izin almaqda israrlı olan Şeyx, nəhayətdə Əlaüddövlədə qısa müddət 
qalıb, geriyə dönmək şərtilə izin alır. Əsl məqsədi bir daha geri dönməmək olan 
şeyx, Qüdsdə bir ərbəin tamamladıqdan sonra xəlifələri ilə Misirə və ya Ruma 
getməyi müzakirə edir. Nəhayətdə Misirə getməyə qərar verirlər [11, 312-313]. 
Qahirə yaxınlığında çox bəyəndiyinə rəğmən içində rafizilər (rafizə təriqətinə 
mənsub adam; rafizə-inkar edən; kafir; dindən dönən; islamiyyət pərdəsi altında 
islam dininin bir çox qanunlarını inkar edən bir təriqət - A.M.) olduğu üçün buraya 
yerləşməyib, şəhərə-türbə və məzarları ziyarətə gedir [11, 314]. Qayıtmaz türbəsinə 
yerləşən şeyxi, cümə günü ziyarətə bəzi dövlət adamları, Şeyx Timurtaş (-
930/1524) və Şeyx Şahin (-960/1552) gəlirlər. Onların təslim etdikləri qubbəyə 
Gülşəni adamları ilə yerləşərək “xəlvətə və üzlətə başladılar” [11, 318]. 

Məmlük sultanı Guri təsadüfən Gülşənini görür, cazibəsinə düşür, şeirlərini 
oxuyur və daha öncə onunla tanış olmadığına heyfsilənir. Güşənini Qahirəyə dəvət 
edir. Şeyx şərtlər irəli sürür: Əvvəla mənim vəqtimə mane olub, hər zaman 
çağırmayasan və bəni Şeyxi-Sultan  etməyəsən. Və saniyən bən  istədügim yerdə 
olam və salisən əgər bir məzlumi sənin və ya əvaninin əlindən xilas etsəm, mane 
olmıyəsən və rabian, bir kimsəyi qaibdə əhli – qərəz söz ilə qiybət eyləyib səni 
iğzab etsə dinləməyib həqiqətə vasil olmayincə kimsəyə zərər və şətm (söyüş) 
etmiyəsən və qafildən həzər edəsən, qətldən qayət həzər edəsən... 

Sultan həmin şərtləri qəbul etdikdən sonra Şeyx Qübbətül-Mustəfa da 
adlanan əvvəlki məkanında bəzi adamlarını buraxaraq Qahirəyə gəlir və bütün 
camiləri dolaşır, Müəyyədiyyədə qərar tutur. Şeyxin zaman-zaman Guri ilə 
görüşdüyü, söhbətləşdiyi, hətta qərarlarına belə təsir etdiyi göstərilir [11, 321-
324,335). Gurinin ölümündən sonra yerinə Tumanbay sultan olur (h.922/1516). 
Gülşəninin yanına xeyir-dua almağa gəldikdə şeyx ona nəsihət edib “Əgər 
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məqami-səlamətdə olmaq istərsən Səlimə təslim eyləyəsin” deyə təlqində 
bulunduğu söylənir (H.Konur, 121). Tumanbayın mənəvi gücündən faydalanmağı 
düşünərək Şeyxi ailəsilə birgə şəhərə dəvət etməsinə rəğmən bu təklifin qəbul 
edilmədiyi də məlumdur. Amma əhli-əyalı qorxub, şəhərə getməyə qərar vermişlər 
[8, 121]. Tumanbaysa Yavuz Sultan Səlimlə savaşda məğlub olaraq edam edilir 
(h.923/1517). 

Sultan Səlim Misirdən Ruma dönüncə, Şeyx Gülşəni Muəyyədiyyədə qalır. 
Bu dövrdə müridləri gündən-günə çoxalır. Hətta bunların sırasına Sultan Səlimin 
Misirin fəthində iştirak edən əsgərləri də vardı. Şeyxin nüfuzunun getdikcə artması, 
Müəyyədiyyə cameində mövqeyi bəzilərinin ona qarşı müxtəlif məkrli 
hərəkətlərinə səbəb olurdu. Məqsədləri Gülşənini qazandığı mövqedən 
uzaqlaşdırmaq idi. Amma nəticədə Şeyxin deyil, özlərinin oralardan uzaqlaşdırıl-
malarına səbəb olurdular. 

Sultan Səlim Misirdən ayrıldıqdan sonra orada Xeyir bəy 7 il, h.929-cu ildə 
Şeyxin müridi Mustafa Paşa, ondan sonra Qasım Paşa, h.930-cu ildə isə Əhməd 
Paşa hakim olmuşlar. Əhməd Paşanın bu vəzifəyə gəlişi bir qədər fərqli sayılırdı. 
Belə ki, Sultan Süleymanın İbrahim Paşanı xass vəzirbaşı təyinindən narazı qalan 
Əhməd Paşa divanı tərk etmişdi. Sultan isə onu sanki sürgün olaraq Misirə 
göndərmişdi. Əhməd Paşanın bu narazılığını bilən bəzi öz xeyrini güdənlər onu 
daima üsyana sövq edirdilər. Şeyx isə səbəbi və məqsədi bildiyindən Əhməd 
Paşanı xəbərdar etməyə çalışırdı: “vəliyyi-nemətinə üsyandan həzər eylə ki, dağı və 
bağı baş qurtarmaz”. Əhməd Paşa isə yaxınlarının təşviqinə uyaraq səltənətini elan 
edir. Bu zamanlarda gözləri belə görməyən yaşlı Gülşənini də tərəfinə çəkmək 
istəmişsə də buna nail olmamış və sonda öz başından belə olmuşdu [11, 386-394; 
8, 123-125] 

Sultan Süleyman Misirdəki gərginlikləri sakitləşdirmək məqsədilə vəziri-
əzəm İbrahim Paşanı oraya təyin edir. H.931 (1525)-ci ildə Misirə yetişən İbrahim 
Paşanı ərəb şeyxləri və s. təbrikə gəlirlər. Gülşəni isə İbrahim Paşanın hüzuruna 
gəlməyir. Paşa şeyxi ayağına gətirməyə çox çalışsa da bir səmərəsi olmayır. Şeyxin 
əleyhinə olan faktlar toplamaq istəyir. Hətta oğlu Əhmədin Tumanbayın dul qadını 
ilə evli olduğunu, əsgərlərin və başqa bir çox adamların onun dedikləri ilə oturub-
durmalarını əleyhinə müzakirə mövzusuna çevirir. Fəqət Şeyxə bir şey edə 
bilməyir (Muhyi, 397). İbrahim Paşa İstanbula döndükdə belə bu kimi 
məqsədyönlü işlərindən əl çəkmir. Hətta Sultanı belə təşviq edərək, Şeyxi İstanbula 
gətirtməyi təklif edir (Muhyi, 398). Nəhayətdə təşəbbüskarlıqlarının nəticəsi olaraq 
Gülşənini Süleyman Xanın hakimliyi zamanında Misirdən İstanbula gətirmək üçün 
10 çavuş göndərilir. Gülşəni oğlu Əhməd Xəyali və iki xəlifəsi ilə İstanbula gə-
tirilir. İstanbula gəldikdə isə alimlər, məşhur adamlar, ümumilikdə xalq tərəfindən 
böyük ehtiramla ziyarət edilir. Məskən etdiyi yerin yaxınlığındakı camedə cümə 
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namazından sonra və daha başqa günlərdə və`z və nəsihətlərini dinləməyə çoxlu 
sayda insanlar toplanırdı. İbrahim Paşa isə Şeyxin İstanbula gəldiyini bilərəkdən 
Sultan Süleymana bildirməyir. Kamalpaşazadə, Fənari Muhyiddin, Qədiri əfəndi 
kimi alimləri isə Şeyxi dinləyib bir vasitə ilə müxalif bir sözünü duyarlarsa 
hökmdara çatdıraraq onun cəzalandırılmasına müvəffəq olmalarını istəyir. Fəqət 
Kamalpaşazadə Şeyxin məqbul bir kimsənə olduğunu, onun dualarını almağın xe-
yirli olacağını söyləyir. İbrahim Paşa isə Sultanla görüşdürmədən onu Misirə geri 
göndərməyi düşünür. Bir gün Kağızxanədən (Haliçdə səmt adı) qayıqla gələn 
Sultan Süleyman təxti-rəvanda dərvişlərin çiyinlərində Eyubdən gələn, dörd 
yüzdən çox dərvişin zikr etdiyi İbrahim Gülşənini görüb, bostançı başına bu 
topluluğun nə olduğunu soruşur. Bostançıbaşı, İbrahim Paşanın, Şeyxə etdiklərini 
və niyyətini anladır. Sultan Süleyman onun söylədiklərindən təsirlənir [11, 406]. 

Sultan Süleyman saraya çatan kimi İbrahim Paşaya Şeyxi dəvət edib onunla 
görüşdürməsini əmr edir. Ertəsi gün İbrahim Paşadan əvvəl qapıçıbaşı Rüstəm 
Ağanı Şeyxi dəvətə göndərir. Şeyxlə görüşdən gözəl təəssürat alır. Və, səltənətini 
elan edəcəyini söyləyən İbrahim Paşaya Şeyxə bütün dünyanı versələr etina 
etməyəcək bir adam olduğunu söyləyir. Sultan Süleymanla Şeyxin görüşmələrinin 
necə keçdiyinə dair nəql edilən rəvayətlər Muhyi “Mənaqib”ində yer almışdır. 
Şeyx, Sultana dəyərli nəsihətlər söyləmiş, xeyir-dualar etmişdir [11, 412-413]. Bu 
görüşdə gözlərinin görmədiyini bilən Sultan, Şeyxin gözlərini müalicə etdirmişdir. 
Bir müddət sonra Şeyx Misirə dönməyə qərar verir. Çünki Gülşəni İstanbulun 
havası ilə “imtizac” (qaynayıb-qarışmaq – A.M.) edə, mühitə isinə bilməyir.” 
Nedim İstanbulun çünki həvasi, Yaramadı bana, yoxdur rəvasi” beytilə başlayan 
şeiri bununla bağlı bir çox düşüncələrini açıqlamaqdadır (Beysanoğlu, 62-63). 

Şeyx, İstanbulda ikən son zamanlarında Ayasofyada 4 cümə məclisi vermiş, 
bunların  birində iştirak edən Sultan çox məmnun olmuş, özü və xalq Gülşəniyə 
külli miqdarda mal bağışlamışlar. Şeyx isə bunları Misirə aparmayıb, İstanbulda 
sərf etmişdir [11, 422]. İstanbuldan xalq onu böyük ehtiramla yola salmış, Misirə 
dönüşündə yenə xalq onu sevinclə qarşılamışdı [ 11, 440].   Dədə Ömər sağlığında 
“Allah bilir sənin qərargahın Misir olacaqdır. Və türbə və xanəgahın ali 
yapılacaqdır” demiş, İbrahim Gülşəninin Misirə gedib orada bir təkkə inşa etməyə 
təşviq etmişdi (Muhyi, 977). Sultan Yavuz Misirdə ikən Şeyxə böyük sayğı 
göstərmiş, bir istəyi olub-olmadığını soruşmuş. Şeyx Muəyyədiyyə camei 
yaxınlığındakı boş ərazini istəmişdi. Ərazi ona verildikdən sonra h.926 (1519)-cı 
ildə orada təkkə inşasına başlanmış və h.931 (1524)-ci ildə tamamlanmışdı. 

H.940 (1534)-cı ilin ramazan ayında Misirdə bir taun epidemiyası yayılmışdı. 
Ramazan ayının 8-ci günü taundan qurtulmaq üçün dua etməsini diləməyə gəlmiş 
xalqa “mənim ruhun cümlənizə fəda və ivaz olsun” deyib fatihə oxumuş, gecə 
səhərə qədər Quran oxumuş, səhər evrad, işrak və duhadan sonra, dərvişlərə irşad 
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və nəsihət etmişdir [8, 128-129]. Muhyi yazır ki, son məqamında sürəkli şəhadətlə 
məşğul olmuş, sonra Allah, Allah, deyib axırda bir dəfə alçaq səslə “Hu” deyərək 
ruhunu təslim etmişdir. Öldüyündə 114 yaşında olduğu, vəfat tarixinin 9 şəvval 940 
(24 aprel 1534)-cı il olduğu göstərilir. Anılan mənbələrdə Gülşəninin h.830 (m. 
1426-27)-cu ildə doğulduğu göstərilir. Ən mötəbər qaynaqlardan biri sayılan 
Muhyi mənaqibində h. 940 (m. 1533-34)-cı ildə 114 yaşında öldüyü göstərilirsə, 
(Qaynaqlarda Fəridəddin Əttarın da yaşı 114 göstərilir. Bunların hər ikisi doğru 
sayılır. Fəqət, bu rəqəm simvolik bir məna da daşıya bilər) bu yaş və tarix daha bir 
sıra mənbələrdə yer alıbsa, deməli doğrudur. Bu baxımdan doğum tarixi h. 940-
114=h.826-cı il olmalıdır və bir sıra mənbələrdə beləcə də yazılıb. Fəqət, hicri 
tarixlə hesabladıqda 3-3,5 il fərq ola bilər. Gülşəninin vəfatına Arifi İstanbuli tarix 
yazmışdır [ 11, 451;  13, 318-320]. 

Gülşəninin mütəsəvvif xələflərindən XVI əsrdə yaşamış və Nəsiminin bir 
muaqibi (ardıcılı) sayılan Üsuli,  Gülşəninin ölümünə mərsiyə yazmışdır [11 , 452-
454].  

Evliya Çələbinin “Səyahətnamə”sində Gülşəni təkkəsindən söz açılır [4]. 
Doris Bernes Abuseif isə Gülşəninin məzarının da yer aldığı təkkəsi - külliyəsi ilə 
əlaqədar tədqiqat aparmış, nəticəsini nəşr etmişdir. Külliyyəyə dair məqaləsində bir 
sıra məqamlara aydınlıq gətirmişdir: İbrahim Gülşəni külliyyəsi Osmanlıların Misri 
fəthindən sonra Qahirədə yaratdıqları ilk dini əsərdir. Babuzzüveydədə Təxtirab 
məhəlləsində yer almaqda olub, 1519-1524-cü illər arasında Gülşəni adına inşa 
edilmişdir. Məmlüki memarlığının özəlliklərini daşıyır. Kompleks şəkildə 
qurulmuş tikilinin günümüzə ən yaxşı durumda yetişən bölümü İbrahim Gülşəni 
türbəsidir. Türbə içində, qiblə yönündə bir mehrab və bunun qarşısındakı divar 
ortasında bir dolab vardır. Məmlüki tərzində tamamən daşdan hörülmüş sivri qübbə 
XV əsrin sonlarında inşa edilən sultan və əmir türbələrinə bənzəməkdədir. 
Türbənin şərq və qərbində dərvişlər üçün iki qatlı hücrələr mövcuddur. Cənubunda 
- türbənin arxasında vaxtilə bir baxça olub. Baxçada da namaz qılınması üçün bir 
mehrab qurulduğu anlaşılır. Türbənin bir sıra memarlıq əlamətləri Qahirə üçün 
ənənəvi sayılmaya bilər. Gülşəni təkkəsinin daha bir fərqli cəhəti caminin üzərində 
yaşayış yerlərinin olmasıdır. Türbənin müvafiq yerlərinə XIX əsrə aid olduğu 
təxmin edilən İznik çiniləri döşənmişdir. Binanın girişindəki kitabədə banisinin 
binanı təsis edərkən bəzi çətinliklərlə qarşılaşdığı göstərilməkdədir. Ətrafındakı 
bəzi bina və dükanların təkkənin vəqf gəlirlərini təmin etmək üçün olduğu bildirilir 
[4; 5]. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ГЮЛЬШЕНИ БАРДЕИ В ТЮРКСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ В КОНТЕКСТЕ СВОЕЙ ЭПОХИ 

 
Резюме 

 
Жизнь Ибрагима Гюльшени Бардеи (1426-1534) в основном проходила в 

Азербайджане, в Турции и Египте. Наиболее полные сведения  о нем даются 
в турецких источниках. Первичным и  наиболее ценным источником является 
произведение Мухьи "Менагиби-Ибрагим Гюльшени". 

В статье жизненный путь Гюльшени Бардеи освещается в контексте 
своей эпохи, основываясь на турецкие первоисточники. 
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GULSHENI BARDEI`S LIFE PATH IN THE TURKIC SOURCES 

IN THE CONTEXT OF HIS ERA 
 

Summary 
 
Ibraqim Gulsheni Bardei`s life (1426-1534) mainly was held in Azerbaijan, 

Turkey and Egypt. The most complete information about it is given in turkish 
sources. The primary and most valuable resource is the work of Muhyi "Menagibi-
Ibraqim Gulsheni". 

In the article Gulshani Bardei`s life path is covered in the context of that era, 
based mainly on turkish original sources. 
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Ədəbiyyatşünaslıq elmləri sistemində uzun müddət köməkçi sahə kimi  
diqqətdən kənarda qalmış mətnşünaslıq  son zamanlar  nəzəri fikrin əsas məxəzi 
kimi tədqiqatda ön plana keçmişdir. 

Mətnin tarixi-ədəbi taleyini üzə çıxararkən və ədəbi təkamülün qanunauy-
ğunluqlarını müəyyənləşdirərkən tekstoloji tədqiqat həm də ümumi əhəmiyyətə 
malik olur. Bu funksiyasında mətnşünaslıq ədəbiyyatşünaslıq tədqiqinin bir üsulu 
kimi çıxış edir və ədəbiyyatşünaslığın  müxtəlif problemlərinin həllində iştirak edir. 
Bu baxımdan tekstoloji araşdırma ədəbiyyatşünaslıq tədqiqinin zəruri ilkin 
mərhələsidir. Ədəbiyyatın və cəmiyyətin inkişaf və dəyişmə meylləri mətnlərin 
dəyişməsində də öz əksini tapır. Bu cəhətdən tekstoloji müşahidələr ədəbiyyatı bir 
proses, əsəri isə öz dövrünün məhsulu kimi anlamağa yardım edir. Mətnşünaslığın 
müqayisəli-tarixi və tipoloji tədqiqatlarda iştirakı bununla müəyyənləşir. Mətnin 
tarixinə yaxından bələd olmadan bu cür tədqiqatlar aparmaq çox çətindir. 
Ədəbiyyat tarixçiləri daim əlyazmalarına, qaralama materiallara müraciət edirlər. 
Bundan məqsəd - sinxronik «son mətni» diaxronik şəkildə oxumaqla, müşahidə 
edilən obyekt-anların sayını artırmaq, mətnin dinamikası haqqında təsəvvür əldə 
etmək və onu daha tam, daha düzgün başa düşməkdir. 

Mətnin tarixi əsasında eləcə də yaradıcıllıq prosesinin bərpası və yaradıcılıq 
tarixinin tədqiqi həyata keçirilir. Yaradıcılıq prosesini bərpa etməklə, mətnşünaslıq 
yaradıcılıq psixologiyasını, qavrayış qanunlarını, müxtəlif dövrlərdə yaranmış 
əsərlərin «həyatını» anlamağa yardım edir. Tənqid və ictimai rəy (bir tarixi 
kateqoriya və ədəbi inkişaf amili   kimi),ədəbi zövqlər, redaktorların və senzorların 
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baxışları, dövrün ideoloji və siyasi meylləri mətnlərin tarixində öz əksini tapır. 
Bütün bunlar interpolyasiyalarda (mətnə edilmiş əlavələrdə),pozmalarda, loco 
spuria-larda  saxtalaşdırılmış yerlərdə), əlyazma ilə çap olunmuş mətnin fərqlərində 
əks olunur və bunlar üzrə öyrənilir. Mətnşünaslıq əsərin filoloji və tarixi-ədəbi 
interpretasiyasında da böyük rol oynayır.Sadə estetik qavrayışdan fərqli olaraq, bu 
sonuncular daha çox elmi-idraki xarakter daşıyır. 

Mətn tarixinin bir sıra xüsusi məsələləri də vardır ki, bunlar mətnşünaslıq 
tərəfindən öyrənilir. Bu məsələlərdən biri atribusiyadır. Buraya atteteza (müəllif 
olmamağın sübutu), yazılma tarixini müəyyənləşdirmə,lokallaşdırma (əsərin, onun 
qaynaqlarının,variantlarının müəyyən bir yerə aid edilməsi) da daxildir. 
Atribusiyanın xüsusi bir hadisəsi ədəbi saxtalaşdırmaların öyrənilməsidir. 

Ədəbi əsərin mətninin nəşri də (elmi edisiya) mətn tarixinin öyrənilməsi ilə 
bağlıdır və onu bilavasitə davam etdirir. Klassiklərin sağ ikən və ölümdən sonra 
nəşr olunmuş əsərlərinin, müəllif edisiyasının öyrənilməsi də mətnşünaslığa 
daxildir. Mətnlərin geniş oxucu kütlələri üçün nəşri mətnşünaslığın mühüm tətbiqi 
sahələrindən biridir. Mətnin nəşri zamanı bir sıra problemlər meydana çıxır: mətnin 
seçilməsi, tərtibi, məlumat aparatının (müqəddimə yazılması, şərhlər, göstəricilər  
və   s.) hazırlanması    və   s. Onların  praktik həlli nəşrin təyinatından asılı olaraq 
hansı tipdə olmasından asılıdır. Bu baxımdan elmi və populyar nəşrləri 
fərqləndirmək olar. Elmi  nəşrlərin özü də diplomatik (qaynağın mətninin dəqiq 
verilməsi) və tənqidi nəşrlərə bölünür. Diplomatik nəşrlər dili və yazı sistemi 
çağdaş sistemdən fərqlənən qədim qaynaqların çapı zamanı tətbiq olunur. Bu 
zaman qaynağın xarici görünüşünü də verən faksimile nəşrlərindən də istifadə 
olunur. Adi tənqidi nəşrlərdən hipotetik (fərziyyə xarakterli)   və  şərti  nəşrləri 
fərqləndirirlər. 

Elmi nəşrin ən yüksək növü olan akademik nəşr aşağıdakı cəhətləri ilə səciy-
yələnir:1) mətn tarixinin, bütün əlyazma və çap variantlarının öyrənilməsi əsasında 
müəyyənləşdirilmiş dəqiq mətn; 2) tərtibin tamlığı  redaktə və variantları tam əhatə 
olunması; 3) mətnin tədqiqi nəticələrini ümumiləşdirən və qaynaqlar, redaktə 
variantları, mətnin seçilməsinin əsaslandırılması, atribusiyalar yazılma tarixi və s. 
barədə qəbul edilmiş qərarları əsaslandıran elmi şərhlər; 4) nəşrdən elmi 
məqsədlərlə istifadəni təmin edən elmi-məlumat aparatı. Akademik nəşrlər 
ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik, tarix və bu kimi tədqiqatlar üçün istifadə olunur və çətin 
tapılan qədim qaynaqları əvəz edir. Həm də populyar nəşrlər üçün etalon   kimi  
istifadə  edilir. 

Populyar nəşrlər elmi cəhətdən müəyyən edilmiş mətnləri çap edir. Lakin bu, 
mexaniki şəkildə olmur. Bu zaman tərtib, materialın düzülüşü, orfoqrafiyası və s. 
dəyişdirilə bilər. Populyar  nəşrdə  estetik-üslubi keyfiyyətlərin əhəmiyyəti artır və 
elmiliklə kütləvilik arasında məntiqi güzəşt axtarılır. Nəşrin aparatında elmi iş 



“Elmi əsərlər” 2015, №1  

 
 

32

haqqında məlumat minimal səviyyədə saxlanılır, əsas diqqət tarixi-ədəbi  şərhlərə  
verilir. 

Hər  bir   nəşrin   prinsipləri   çapa   gedən   materialın xarakterini,   həcmini   
və   nəşr  tipini nəzərə   almaqla onun bütünlüklə öyrənilməsindən sonra müəyyən-
ləşdirilir. Nəşr üçün müəyyən edilmiş mətn sonradan   stabil, kanonik mətn kimi  
yenidən   nəşr   edilə   bilər. Ancaq kanonik mətn anlayışı   bir   sıra mətnşünaslar  
tərəfindən qəbul edilmir. Çünki burada mətnin sonrakı nəşrləri üçün yaradıcılığa 
yer qoyulmur. Bu, xüsusilə folklor mətnlərinə və  mətnində  elmi  mübahisəl ər 
olan əsərlərə aid edilir. Bu    baxmdanmətnin müəyyənliyi yalnız bir nəfər   
mətnşünasın   subyektiv mül ahizələrinə əsaslanmır, bi neç mütəxəssisin  birgə  
rəyinin yekunu olur. Eyni zamanda, mətnin  mübahisəli tərəfləri də qeyd edilir və 
onların elm şəkildə, yeni qaynaqlara əsaslanaraq düzəldilməsi sonrakı dövrləri 
mütəxəssislərinin ixtiyarına  buraxılır. 

Mətnin dəqiqliyinə nail olmaq üçün elmi təhlil üsulundan istifadə edilir. 
Mətnin tənqidi onun əsilliyi baxımından aparılır mətnin oxunuşu zamanı qəsdən 
edilməmiş təhriflərin düzəldilməsi məqsədini daşıyır. Həddən artıq qabarıq 
görünən yanlışlıqlar  isə düzəldilmir. Bunların haqqında yalnız  izahlarda məlumat 
verilir.   

Bədii mətn üzərində tədqiqat və iş hələ çox qədimlərdən məlumdur. Mətn-
şünaslıq isə bir elm sahəsi kimi  sonralar  meydana   gəlmişdir. 

Mətnşünaslıq termininin Avropada tekstologiya şəklində işlənir. Bu, latınca 
«tekstus», yəni toxuma, sözlər arasında əlaqə və yunanca «loqos» - bilik, elm mə-
nalarını  verən sözlərinin birləşməsindən  alınmışdır. 

Filologiya elminin bir sahəsi olan mətnşünaslıq ədəbiyyat və folklora aid olan 
yazılı abidələri öyrənir. Onların tarixini bərpa etmək, tənqidi şəkildə yoxlamaq və 
dəqiq mətnlərini müəyyən etmək məqsədlərini güdür.Bunlar isə həmin  mətnlərin   
elmi   şərhinə, tədqiqinə və nəşrinə  şərait yaradır. 

Tədqiqat obyektindən asılı olaraq antik, orta əsrlər və yeni ədəbiyyat mətnşü-
naslığını fərqləndirirlər. Tarixi qaynaqların və şifahi xalq ədəbiyyatı əsərlərinin 
tədqiqi zamanı da özünəməxsus mətnşünaslıq  problemləri  meydana  çıxa bilir. 

Mətni müəyyənləşdirilməsi zamanı müxtəlif üsullardan istifadə edilir. Bu isə 
həmin  mətnlərin yarandığı və mövcud olduğu şəraitlə, onların saxlanma vəziyyəti 
ilə, oxucu marağının səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Bu cəhətdən ən pis qorunmuş 
mətnlər antik müəlliflərin əsərlərinin mətnləridir. Onların bərpası üçün elmi-tənqidi 
üsuldan, fərziyyələrdən, divinasiyalardan–(çatışmayan söz və ifadənin düşüncə və 
gümanla bərpası)və konyekturlardan  (heç bir sənədə  və fakta əsaslanmayan 
ağlagələn  düzəliş) istifadə olunur. Ancaq bütün bu üsullar sayəsində bərpa edilmiş 
mətnin özü də fərziyyə xarakteri daşıyır və tam mənasilə əsl mətn sayıla bilməz. 

Antik mətnlərə nisbətən orta əsr mətnlərində vəziyyət bir qədər yaxşıdır. 
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Ancaq burada da əlyazmalarının, xüsusən Şərqdə dəfələrlə və müxtəlif savad 
dərəcəli, müxtəlif zövqlü və dünyagörüşlü katiblər tərəfindən köçürülməsi bir çox 
təhriflərin, interpolyasiyaların (orijinal mətnə katib əlavələri) meydana çıxmasına 
səbəb olur. Vaxtilə böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli bu cür katiblərin 
əlindən şikayətlənərək öz türkcə divanının dibaçəsində yazırdı: 

 
Qələm olsun  əli  ol  katibi-bədtəhririn,   
Ki fəsadi-rəqəmi surumuzu şur eylər.  
Gah bir hərf süqutilə qılır nadiri nar,  
Gah bir nöqtə qüsurilə gözü kur eylər. 
 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu cəhətdən Avropa mətnşünaslığı ərəb əlifbası 

əsasında yaranmış Şərq mətnlərini öyrənən Azərbaycan və başqa Yaxın və Orta 
Şərq ölkələrinin mətnşünaslığından qat-qat yaxşı vəziyyətdədir. Çünki bircə 
nöqtənin yerini yanlış salmaqla «göz» sözünü «kor» sözü kimi verən ərəb əlifbası, 
əsas etibarilə fonetik prinsipə söykənən latın əlifbasına nisbətən orijinal mətnləri 
daha çox təhrif edirdi. Bütün  bu təhriflərin düzəldilməsi və islahı  isə, əlbəttə ki, 
mətnşünasların üzərinə düşür. 

Folklor əsərlərinin mətnşünaslığı da spesifikliyi ilə fərqlənir. Çünki burada 
mətn anlayışının özü yazılı ədəbiyyatda bu terminin tutumundan fərqlənir. Folklor 
mətni adətən bir neçə bərabərhüquqlu variantlardan (yaxud ifalardan)  ibarət olur. 
Bu mətn sinkretik olur (musiqi, teatr və başqa sənət formaları ilə qovuşuq). Folklor 
mətni ifanın, yazıya almanın və nəşrin nəticəsi kimi meydana çıxır. Bu zaman ifa – 
adətən improvizasiya şəklində olur, yəni bədahətən gerçəkləşdirilir. Bu isə şifahi 
qaynaqların mətnşünaslıq işində istifadəsini və onlardan hansının daha qiymətli 
olduğunun müəyyənləşdirilməsini çətinləşdirir. Eyni problemlər Şərq xalqları 
ədəbiyyatlarının şifahi-ədəbi formalarında da özünü göstərir. 

Yeni dövr ədəbiyyatlarının mətnşünaslığı tamamilə başqa xarakter daşıyır və 
fərqli filoloji məqsədlər izləyir. Bu dövrdə müəllif başlanğıcı güclü olduğundan və 
mətnlər poliqrafik vasitələrlə çoxaldıldığından «mətnin tarixi»  dedikdə, onun 
müəllif tərəfindən yazılma tarixi nəzərdə tutulur. Bundan sonrakı mərhələlər isə 
mətnşünaslıq baxımından az maraq kəsb edir. Yeni dövr ədəbiyyatına aid olan əsər 
çap zamanı köklü surətdə təhrif edilmir. Burada ancaq bəzi detalların təhrifindən 
söhbət gedə bilər. Bunları islah etmək üçün arxetip redaktəsinə - yəni əsəri 
orijinalına yaxınlaşdırmaq üçün elmi tədqiqat xarakterli redaktəyə ehtiyac yoxdur. 
Sadəcə olaraq, əsərin bütün əlyazmaları və nəşrləri tutuşdurulur və son müəllif 
redaktəsi üçün hazırlanır. Əldə olan avtoqraflar (müəllifin əlyazmaları) psixoloji və 
estetik baxımdan mətnin tənqidiliyinə zəmanət verir. 

Tarixi qaynaqlara tətbiq edəcək olsaq, mətnşünaslıq iki hissəyə bölünür: 
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qaynaqşünaslıq və arxeoqrafiya. Bu zaman mətnin tarixi qaynaq kimi 
stabilləşdirilməsi yolverilməzdir. Eynilə linqvistik qaynaqşünaslıqda da abidənin 
dilinin müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif yerlərdə dəyişməsi dialektologiya və tarixi 
dilçilik üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Aydındır ki, burada da mətnşünaslığın 
vəzifəsi - mətnin orijinalının bərpa edilməsi deyil. 

Tərcümələrin mətnşünaslıq baxımından öyrənilməsi xarici klassikanın doğma 
dildə verilməsi zamanı tətbiq olunur. Bu baxımdan orta əsr ədəbiyyatları daha çox 
material verir, çünki orta əsrlərdə tərcümə və iqtibasdan özünəməxsus şəkildə 
istifadə olunurdu. Bu özünü xüsusən orta əsr xiristian abidələrində büruzə verir. Bu 
zaman tərcümə mətninin tarixi mürəkkəbləşir, çünki orijinal mətnin özünün də 
tarixini tədqiq etməyi nəzərə almaq lazımdır. Burada mətnşünaslıq ədəbiyyatların 
müqayisəli-tarixi öyrənilməsi və ümumi tərcümə nəzəriyyəsi ilə yaxınlaşır. Eləcə 
də tərcümənin orijinala uyğunluğunu və tərcümə edilən əsərin tərcüməsindən hansı 
ideoloji məqsədlərin daşınmasını aydınlaşdırmaq lazımdır. 

Mətnşünaslığın əsas tədqiqat metodunu ədəbi-bədii mətnin filoloji təhlili 
təşkil edir. Bu isə özlüyündə incəsənətin bir növü olan ədəbiyyatın mahiyyətinə və 
özünəməxsusluğuna söykənir. Bundan başqa, ədəbiyyat həm də tarixi bir hadisə 
olduğundan, əsərin anlamını tarixi inkişafda və dəyişmədə götürür. Onun bütün 
elementlərinin funksiya və əlaqələrini aşkara çıxarır. Bütün bunlar geniş tarixi-
ədəbi və mədəni-tarixi kontekstdə götürülür. Əsər üzərində tekstoloji iş aparılarkən 
onun həm ideya-məzmun, həm də quruluş-forma xüsusiyyətləri vəhdətdə 
götürülərək təhlil edilir. Bu zaman analogiya, hipoteza və başqa üsullardan istifadə 
edilməsi də mümkündür. 

Filoloji təhlilin köməyi ilə mətn araşdırıcısı əsəri müxtəlif variantlarının 
yaranmasının səbəblərini, bu baxımdan müəllifin qarşıya qoyduğu ideya estetik 
məqsədi, məzmun və formanın bütün elementlərinin daşıdığı bədii-estetik və forma 
funksiyalarını üzə çıxarmağa nail olur. Müəllifin yaradıcılıq məqsədləri və mətnin 
autentikliyi, yəni əslinə uyğunluğu barədə mötəbər mülahizələr çox vaxt tarixi 
sənədlərə söykənməklə deyil, sənətkarın öz yaradıcılığından və onun sənət 
«laboratoriyasının» materiallarından  çıxış etməklə söylənilir. Həm də nəzərə 
almaq lazımdır ki, əksər hallarda yazıçının yaradıcılıq yolu barədə tarixi sənədlər 
yox dərəcəsində olur. Məsələn, XIX əsrin ikinci yarısında alman şərqşünası 
Vilhelm Baxer böyük Azərbaycan şairi Nizaminin yaradıcılığı üzərində elmi 
tədqiqat işi apararkən ilk dəfə olaraq onun öz əsərləri əsasında sənətkarın elmi 
tərcümeyi-halını üzə çıxarmağa cəhd göstərmiş və bir sıra uğurlu nəticələr əldə 
etmişdir. Tədqiqat prosesində Nizami «Xəmsə»si üzərində müəyyən tekstoloji iş də 
aparılmış və bu sahədə də uğur əldə edilmişdir. 

Mətnşünaslıq tədqiqatları qarşısında duran əsas tələblərdən biri - tarixilikdir. 
Araşdırmalar zamanı bu prinsip rəhbər tutulduqda əsərin yarandığı mədəni və 
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tarixi-ədəbi mühitin köməyi ilə bir sıra qaranlıq məsələlərə işıq salmaq mümkün 
olur. İkinci prinsip kimi kompleksliyi göstərmək olar. Məhz bu prinsipin köməyi 
ilə müəyyən əsərin mətnində baş vermiş bütün dəyişikliklər nəzərə alınır. Eyni 
zamanda kompleks yanaşma  üsulu ədəbi «yazıçıların» da nəzərə alınmasını tələb 
edir. Bu termin həm eyni müəllifin başqa əsərlərini, həm də oxşar şəraitdə yazıb-
yaratmış başqa müəlliflərin əsərlərini nəzərdə tutur. Buraya həm də tədqiq edilən 
əsərin çağdaş və sonrakı ədəbi mühitlərdə təsirinin öyrənilməsi problemi də 
daxildir. Mətndəki dəyişikliklərin xarakteri müəyyənləşdirilərkən yalnız forma 
dəyişiklikləri deyil, həm də əsərin məzmununa təsir edən, onun ideyasını 
dəyişdirən bədii detallar nəzərə alınmalıdır. Bütün bunların nəticəsində mətnşünas 
alim araşdırdığı mətnin yeganə düzgün variantını müəyyən etməyə nail olur. Bu 
zaman həm bütövlükdə mətn, həm də onun ayrı-ayrı detallarının məhz həmin 
şəkildə verilməsinin səbəbi elmi cəhətdən izah oluna bilir. 

Ədəbiyyatşünaslığın bir hissəsi kimi mətnşünaslıq onun başqa hissələri olan 
ədəbiyyat tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə və zənginləşmədə 
olur. Bu sahələrin qaynaqşünaslıq bazasını məhz mətnşünaslıq təşkil edir. 0aşqa 
tərəfdən, mətnşünaslıq ədəbiyyatşünaslığın və bütün ictimai elmlərin, birinci 
növbədə isə filoloji elmlərin möhkəm cəbbəxanasını təşkil edir. 

Ədəbi əsər yalnız mətn formasında mövcud olduğundan, təbii ki, onun 
haqqında irəli sürülən bütün mülahizələr də ilk növbədə mətnə söykənir, mətnin 
təhlili isə araşdırılan əsərin bütün problemlərini əhatə edir. Əsas mətnlə yanaşı, 
əsərin redaktə variantları da diqqətlə öyrənilir, müəllifin, redaktorun, senzuranın 
əsər üzərindəki işi, bunun xeyirli və zərərli cəhətləri nəzərə alınır. Qədim mətnlər 
üzərində tekstoloji iş aparılarkən bununla yanaşı, əsərin ilkin qaynaqları sırasında 
duran arxetipi və ya protoqrafı da tədqiqat obyektinə çevrilir. 

Sırf zahiri baxımdan mətnşünaslığın əsas tədqiqat üsulu mətnin ilkin 
qaynaqlarının müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirilməsindən və öyrənilməsindən 
ibarətdir. Köməkçi elm sahələri kimi biblioqrafiyadan, qaynaqşünaslıqdan (qaynaq-
ların öyrənilməsi və onlardan istifadə üsulları), paleoqrafiyadan, arxeoqrafiyadan, 
germenevtikadan istifadə olunur. 

Bununla yanaşı, mətnşünaslıq həm də yaradıcılıq psixologiyasının öyrə-
nilməsinə söykənir. Onun yardımçıları sırasında tarixi poetikanı, üslubiyyatı, tarixi 
qrammatikanı və s. göstərmək olar. Əsərin ərsəyə gəldiyi mədəni-tarixi mühitlə 
bağlı olan hər şey ictimai-siyasi mühit, müəllifin dünyagörüşü, həmin dövrdə 
fəaliyyət göstərən ədəbi cərəyanlar, poetik məktəblər və s. mətnşünaslıq işinin 
ayrılmaz yol yoldaşlarıdır. 

Son dövrlərdə bütün dünyada sürətlə gedən müasir informasiya tex-
nologiyaları prosesi mətnşünaslıq elmindən də yan keçməyibdir. İndi kompüterin 
köməyi ilə ədəbi mətnin daha dəqiq variantının müəyyən edilməsi, müxtəlif 
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dəyişikliklərin ən xırda detallarına qədər statistikası və orijinalın sabitləşməsində 
bunlardan istifadə olmadan mətnşünaslıq tədqiqatını təsəvvür etmək qeyri-
mümkündür. Bütün bunlarla bağlı olaraq, mətnin müəyyənləşməsində riyazi 
üsulların yardımı da get-gedə güclənməkdədir. Əksər ictimai və humanitar elm 
sahələrində olduğu kimi ədəbiyyatşünaslığın bir hissəsi olan mətnşünaslıqda da 
müxtəlif riyazi paradiqmalardan və alqoritmlərdən getdikcə daha uğurlu və 
səmərəli istifadə edilməkdədir. Bu isə son dövrlərdə mətnşünaslığın tədqiqat 
üsulları arasında dəqiq elmlərin araşdırma metodlarının xüsusi çəkisinin xeyli 
artmasına səbəb olmuşdur. Deməli, mətnşünaslıq zamanın tələbləri ilə ayaqlaşan 
bir elm sahəsi kimi öz aktuallığını saxlamaqda və inkişaf etdirməkdədir. 

 
 
 

Алиева Гюльшен Теймур гызы, 
доктор наук по филологии, профессор 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

ТЕКСТОЛОГИИ 
 

Резюме 
 
 
В системе литератоведения текстология, как вспомогательная наука, 

долгое время оставалась вне внимания и только за последнее годы она 
выдвигается на передний план как основной источник теоретической мысли. 
Текстология как одна из частей   литатуроведения, взаимосвязана с  историей 
и теорией литературы.  

Методы исследования в текстологии повлияли и на повышение 
весомости методов исследования точных наук. Текстология  область науки, 
отвечающая требованиям времени, которая постоянно развивается и  
сохраняет свою актуальность. 
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Aliyeva Gulshan Teymur, 
Doctor of philology, professor   

 
PROBLEMS AND PRIORITIES OF TEXTUAL CRITICISM 

THEORY 
 

Summary 
 
As a subsidiary field of literary system, the textual criticism was out of focus 

for a long time, but recently, as a main source, the textual criticism has come to the 
fore of research. As a part of literary, the textual criticism is in mutual relation and 
enrichment with the other fields, as history of literature and literary theory. 

Recently, research methods of the textual criticism have led to the growth of 
specific weight of research methods among exact sciences. As a science which is 
compatible with the demands, the textual criticism keeps its actuality and continu-
ing to develop. 
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ƏBDÜRRƏHMAN CAMİ ƏRUZUN NƏZƏRİ ƏSASLARI 

HAQQINDA 
 
Açar sözlər: Əbdürrəhman Cami, əruz, şeir. 
Ключевые слова:  Абд ар-Рахман Джами,  аруд,  пoэзия. 
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 XV əsrdə yaşayıb-yaratmış görkəmli fars-tacik şairi Əbdürrəhman Cami 

bədii yaradıcılıqla yanaşı elmi yaradıcılıqla da məşğul olmuş, əruz, qafiyə, musiqi 
elmləri ilə də yaxından maraqlanmışdır. Belə ki, onun “Əruz risaləsi” fars 
əruzşünaslıq tarixində özünəməxsus yer tutur (5). Tədqiqatçıların nöqteyi-nəzərinə 
görə klassik dövr fars poeziyası Əbdürrəhman Caminin yaradıcılığı ilə 
tamamlandığı kimi, klassik əruz elmi də demək olar ki, Əbdürrəhman Caminin 
“Risaleyi-əruz” əsərilə tamamlanır. Bu mənada, Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi 
əruz” əsəri özündə əruzun ümumi xüsusiyyətlərini toplamaqla yanaşı, həmçinin 
fars əruzunun gəldiyi nəticələri də ümumiləşdirir.  

 Məlumdur ki, fars əruz elmi Əbdürrəhman Caminin yaradıcılığına qədər 
böyük bir inkişaf yolu keçmiş, fars əruz elmi haqqında bizə gəlib çatan ilk 
mənbələr olan Şəmsəddin Məhəmməd bin Qeys ər-Razinin “əl-Möcəm fi məayir 
əşar əl-Əcəm” (3) , Nəsirəddin Tusinin “Miyarül-əşar” (2), Şəms Fəxri İsfahaninin 
“Meyari-cəmali” (7), Vəhid Təbrizinin “Risaleyi-cəmi-müxtəsər” (6) və s. əsərləri 
yaranmışdır. Təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi, bu əsərlər sırasında Əbdürrəhman 
Caminin də “Risaleyi-əruz” əsəri də özünəməxsusluğu ilə seçilir.  

Bütün əruz əsərlərində olduğu kimi, Əbdürrəhman Cami də əruz risaləsini 
başlayarkən uca yaradana öz şükranlığını bildirəndən sonra, əruzun rükünlərini 
şərh edir. Ümumiyyətlə, əruz haqqında yazılan əsərlərə nəzər salsaq, bu əsərlərin 
bütövlükdə dörd səviyyə üzərində qurulduğunu görərik. 1. Rüknlər və əsli təfilələr. 
2. Zihaflar və törəmə təfilələr. 3. Dairələr. 4. Bəhrlər. Bu mənada, Əbdürrəhman 
Cami də ilk növbədə əsərində rüknləri izah edir. Onun nöqteyi-nəzərinə görə, 
rüknlər üçdür. Səbəb, vətəd və fasilə. Səbəb özü də iki növdür. Yüngül səbəb və 
ağır səbəb. Əbdürrəhman Camiyə görə yüngül səbəb “gül” və “mül” sözləri kimi 
bir hərəkəli və bir hərəkəsiz hərfin birləşməsindən ibarətdir. Ağır səbəb isə “gilə” 
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və “qələ” sözləri kimi iki hərəkəli hərfdən ibarətdir ki, bunların ortasında yazılan 
he hərfi yazıda yazılsa da, hərəkə kimi oxunduğundan yazıya daxil edilmir.  

Əbdürrəhman Camiyə görə vətəd də iki növdür. Yanaşı vətəd və aralı vətəd. 
Yanaşı vətəd “çəmən” və “sümən” sözləri kimi iki hərəkəli və bir hərəkəsiz hərfin 
birləşməsindən ibarətdir. Aralı vətədə gəlincə isə o, “lalə” və “jalə” sözləri kimi iki 
hərəkəli hərfin ortasında gələn bir hərəkəsiz hərfin birləşməsindən təşkil olunur. 

 Əbdürrəhman Camiyə görə fasilə də iki növdür. Kiçik fasilə və böyük fasilə. 
Belə ki, kiçik fasilə “sənəma” və “binəma” sözləri kimi üç hərəkəli və bir hərəkəsiz 
hərfdən, böyük fasilə isə “fikənəməş” və “şikənəməş” sözləri kimi dörd hərəkəli və 
bir hərəkəsiz hərfin birləşməsindən ibarətdir. Beləliklə də, qısa şəkildə əruzun 
rüknlərinə yekun vuran Əbdürrəhman Cami, risalənin girişinin sonunda bu üç 
rüknün bir yerdə işləndiyi bir misranı nümunə göstərir: 

 
Be qole roxət lalə ba çəmən nənigarəd 
 

 Bundan sonra öz əsərinin birinci fəslinə başlayan Əbdürrəhman Cami bu 
rüknlərdən heç birinin tək şəkildə iştirakı ilə təfilələrin yaranmadığı fikrini söyləyir 
və yaransa da, onların xoşagəlməz olduğunu göstərir. Lakin o, daha sonra bu 
rüknlər vasitəsilə ərəb və əcəm şeirində üsulun əsasında duran rüknləri sadalayır ki, 
Əbdürrəhman Camiyə görə əruzçular tərəfindən “əfail və təfail” adlanan bu səkkiz 
təfilə aşağıdakılardır: yanaşı vətədin və yüngül səbəbin birləşməsindən əmələ gələn 
fə”Ulün, yenə də bir yüngül səbəbin və yanaşı vətədin birləşməsindən əmələ gələn 
fA”ilün, yanaşı vətəd, iki yüngül səbəbin birləşməsindən əmələ gələn məfA”İlün, 
bir yüngül səbəb, bir yanaşı vətəd və yenə də bir yüngül səbəbin birləşməsindən 
əmələ gələn fA”ilAtün, iki yüngül səbəb, bir yanaşı vətədin birləşməsindən əmələ 
gələn müstəf”ilün, bir yanaşı vətəd, bir kiçik fasilənin birləşməsindən əmələ gələn 
müfA”ələtün, bir kiçik fasilə və bir yanaşı vətədin birləşməsindən əmələ gələn 
mütəfA”ilün və nəhayət, iki yüngül səbəb və bir aralı vətədin birləşməsindən əmələ 
gələn  məf”Ulatü. Beləliklə, Əbdürrəhman Cami eyni zamanda, əruzun əsasında 
duran bu səkkiz əsli təfilədən fars şeirində beşinin işləndiyini söyləyir. Onlar 
aşağıdakılardır: məfA”İlün, fA”ilAtün, müstəf”ilün, məf”UlAtü, fə”Ulün. 

 Daha sonra Əbdürrəhman Cami fars əruzunda bu beş əsli təfilədən zihaflar 
vasitəsilə neçə-neçə törəmə təfilələrin alındığını söyləyir ki, ikinci fəsildə də bu beş 
əsli təfilədə işlənən zihaflardan və bu zihaflar vasitəsilə alınan törəmə təfilələrdən 
bəhs edir. Beləliklə, Əbdürrəhman Caminin ikinci fəsildə yazdığına görə fars 
əruzunda işlənən zihaflar və onlar vasitəsilə alınan törəmə təfilələr aşağıdakılardır:  

1. məfA”ilün əsli təfiləsinə aid olan zihaflar: qəbz, kəff, xərm, xərb, şətr, 
həzf, kəsr, hətm, cəbb, zələl, bətr.  
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Əbdürrəhman Camiyə görə bu zihaflar vasitəsilə alınan törəmə təfilələr 
aşağıdakılardır: məfA”ilün – məqbuz, məfA”İlü – məkfuf, məf”Ulün - əxrəm, 
məf”Ulü - əxrəb, fA”ilün - əştər, fə”Ulün – məhzuf, məfA”il – məqsur, fə”Ul - 
əhtəm, fə”əl – məcbub, fA” - əzəll, fə”- əbtər. 

    2. fA”ilAtün əsli təfiləsində işlənən zihaflar: xəbn, kəff, şəkl, həzf, qəsr, 
qət, təşis, cəhf, təsbiğ, rəbb.  

Bu zihaflar vasitəsilə fA”ilAtün əsli təfiləsindən alınan törəmə təfilələr 
aşağıdakılardır: fə”ilAtün – məxbun, fA”ilAtü – məkfuf, fə”ilAtü – məşkul, 
fA”ilün – məhzuf, fə”ilAt – məxbuni-məqsur, fA”ilAt – məqsur, fə”ilün – 
məxbuni-məhzuf, fə”lün – məqtu, məf”Ulün – müşə”əs, fə”lAn – məqtuyi-
müsəbbəğ, fə”əl – mərbu, fA”iliyyAn – müsəbbəğ, fə”iliyyAn – məxbuni-
müsəbbəğ, fA” – məchufi-müsəbbəğ, fə” – məchuf. 

      3. müstəf”ilün əsli təfiləsilə işlənən zihaflar: təyy, qət, təxli, həzəc, rəf, 
xəbl, izalə, tərfil.  

Bu zihaflar vasitəsilə müstəf”ilün əsli təfiləsindən alınan törəmə təfilələr 
aşağıdakılardır: məfA”ilün – məxbun, müftə”ilün – mətviy, məf”Ulün – məqtu, 
fə”ilün – müxəlla, fə”ilün - əhəz, fA”ilün – mərfu, fə”ilətün – məxbun, məfA”ilAn 
– məxbuni-müzal, müftə”ilAn – mətviy-müzal, müstəf”ilAn – müzal, fə”ilAtan – 
məxbun-müzal, məfA”ilAtün – məxbun mürəffəl, müftə”ilAtün – mətviy-mürəffəl, 
müstəf”ilAtün – mürəffəl. 

    4. məf”UlAtü əsli təfiləsində işlənən zihaflar: xəbn, təyy, xəbl, vəqf, kəsf, 
səlm, cəd, nəhr, rəf. 

Bu zihaflar vasitəsilə məf”UlAtü əsli təfiləsindən alınan törəmə təfilələr 
aşağıdakılardır: məfA”İlü – məxbun, fA”ilAtü – mətviyy, fə”ilAt – məxbul, 
məf”UlAn – mövquf, fə”lün - əsləm, fA”ilAn – mətviy-mövquf, fA”ilün – mətviy-
məksuf, fə”ilün – məxbun-mətviy-məksuf, məf”Ulü – mərfu, fA” – məcdu, fə” – 
mənhur. 

    5.  fə”Ulün əsli təfiləsilə işlənən zihaflar: qəbz, qəsr, həzf, səlm, sərm, bətr. 
Bu zihaflar vasitəsilə fə”Ulün əsli təfiləsindən alınan törəmə təfilələr 

aşağıdakılardır: fə”Ulü – məqbuz, fə”Ul – məqsur, fə”əl – məhzuf, fə”lün - əsləm, 
fə”lü - əsrəm, fə”- əbtər. 

Əbdürrəhman Cami risaləsinin üçüncü fəslində əruzun dairələrini izah edir. 
Belə ki, onun nöqteyi-nəzərinə görə və ümumiyyətlə əruzda qəbul olunmuş ümumi 
fikrə görə, bütövlükdə əruz vəznində işlənən bəhrlərin sayı 19-dur. Onlar 
aşağıdakılardır: təvil, mədid, bəsit, vafir, kamil, həzəc, rəcəz, rəməl, münsərih, 
müzare, müqtəzəb, müctəs, səri, cədid, qərib, xəfif, müşakil, mütəqarib və 
mütədarik. Əbdürrəhman Cami bu bəhrlərdən bəzilərinin ərəb əruzuna, bəzilərinin 
fars əruzuna aid olduğunu söyləməklə bərabər, eyni zamanda, bəzilərinin müştərək 
şəkildə, həm ərəb, həm də fars əruzunda işləndiklərini də söyləyir. Təbii ki, ilk 
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növbədə fars dairələrini izah edən Əbdürrəhman Cami əruzun ümumi ənənəsinə 
sadiq qalaraq, eyni zamanda, dairələrin mahiyyətini tam izah etmək xatirinə ərəb 
əruzunda işlənən dairələrdən də qısa şəkildə bəhs edir. Beləliklə, o, ilk növbədə 
ərəb əruzunun ilk iki dairəsindən söhbət açır. Əbdürrəhman Camiyə görə birinci 
dairəyə təvil, mədid və bəsir bəhrləri daxildir ki, bunların da əsas qəlibləri 
yeddihərfli və beşhərfli təfilələrin birləşməsindən ibarətdir. Əbdürrəhman Camiyə 
görə təvil bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 

 
fə”Ulün məfA”İlün fə”Ulün məfA”İlün  
fə”Ulün məfA”İlün fə”Ulün məfA”İlün  

 
Məıdid bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
   fA”ilAtün fA”ilün fA”ilAtün fA”ilün 

fA”ilAtün fA”ilün fA”ilAtün fA”ilün 
 

Bəsit bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
   müstəf”ilün fA”ilün  müstəf”ilün fA”ilün 

müstəf”ilün fA”ilün  müstəf”ilün fA”ilün 
 

Əbdürrəhman Camiyə görə ikinci dairəyə vafir və kamil bəhrləri daxildir ki, 
bu bəhrlərin əsli təfilələri yeddihərflilərdən ibarətdir. Eyni zamanda, bu bəhrlər 
birinci dairəyə daxil olan təvil, mədid və bəsit bəhrlərindən fərqli olaraq dairə üzrə 
səkkiztəfiləli deyil, altıtəfiləlidirlər. Beləliklə, Əbdürrəhman Camiyə görə vafir 
bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 

 
   müfA”ələtün müfA”ələtün müfA”ələtün 

müfA”ələtün müfA”ələtün müfA”ələtün 
 

Kamil bəhrinin isə əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
   mütəfA”ilün mütəfA”ilün mütəfA”ilün 

mütəfA”ilün mütəfA”ilün mütəfA”ilün 
 

Beləliklə, ərəb əruzuna daxil olan bu bəhrlərdən söhbət açarkən, Əbdürrəh-
man Cami bu bəhrlərin əsasən ərəb əruzuna xas olduğunu, lakin bəzən ara-sıra fars 
şairlərinin də çətinliklə də olsa bu bəhrlərdə şeir söylədiklərini qeyd edir. Eyni 
zamanda, o, kamil bəhrinin fars şeirində səkkiztəfiləli şəkildə işləndiyini də qeyd 
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edir ki, bu qəlibin fars əruzunda işlənərkən bəzən qüsurlardan xali olmadığını da 
bildirir. 

Ərəb əruzunun dairələrini izah etdikdən sonra Əbdürrəhman Cami bilavasitə 
fars əruzunun dairələrinin izahına keçir ki, burada da həzəc, rəcəz və rəməl 
bəhrlərini bir dairə ətrafında toplayır və bu dairəni mötəlifə adlandırır. Əbdürrəh-
man Camiyə görə həzəc, rəcəz və rəməl bəhrlərinin əsasında təvil, mədid və bəsit 
bəhrlərindən alınan yeddihərfli rüknlər durur. Belə ki, Əbdürrəhman Caminin 
fikirlərinə şərh verəsi olsaq, deyə bilərik ki, həzəcin əsasında təvil bəhrindən alınan 
məfA”İlün, rəcəzin əsasında bəsit bəhrindən alınan  müstəf”ilün, rəməlin əsasında 
isə mədid bəhrindən alınan fA”ilAtün əsli təfilələri durur. Beləliklə, Əbdürrəhman 
Camiyə görə mötəlifə dairəsinə daxil olan rəcəz, rəməl və həzəc bəhrləri fars 
əruzunda səkkiztəfiləli şəklində işlənirlər.  

Həzəc bəhrinin dairə üzrə əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
  məfA”İlün məfA”İlün məfA”İlün məfA”İlün 
          məfA”İlün məfA”İlün məfA”İlün məfA”İlün 
 
Rəməl bəhrinin dairə üzrə əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
  fA”ilAtün fA”ilAtün fA”ilAtün fA”ilAtün 

fA”ilAtün fA”ilAtün fA”ilAtün fA”ilAtün 
 

Rəcəz bəhrinin dairə üzrə əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
  müstəf”ilün müstəf”ilün müstəf”ilün müstəf”ilün 

müstəf”ilün müstəf”ilün müstəf”ilün müstəf”ilün 
 

Əbdürrəhman Camiyə görə fars əruzunda işlənən ikinci dairə müxtəlifə 
dairəsidir və bu dairəyə əsas qəlibləri yeddihərfli, lakin müxtəlif təfilələrdən təşkil 
olunan münsərih, müzare, müqtəzəb, müctəs, səri, cədid, qərib, xəfif və müşakil 
bəhrləri daxildir. Qeyd edək ki, Əbdürrəhman Cami bu bəhrlərin əsas qəliblərini 
göstərsə də, fars şeirində bu əsas qəliblərin heç birində şeir yazılmadığını söyləyir. 
Belə ki, onun qeydinə görə, fars əruzunda bu bəhrlərdən münsərih və müqtəzəb 
mətviyy, müzare məkfuf, müctəs isə məxbun şəkillərində işlənir ki, fars əruzunda 
yalnız bu bəhrlər bir dairə ətrafında toplanır və müxtəlifə dairəsi adlanır. Lakin, 
Əbdürrəhman Cami bir qədər yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu bəhrlərin ərəb və 
fars əruzlarında işlənən qəliblərini göstərdiyi üçün, biz də həmin qəlibləri nümayiş 
etdirir, sonra isə bilavasitə fars əruzunda işlənən müxtəlifə dairəsinə daxil olan 
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bəhrlərin qəliblərini nümayiş etdirməyi qarşımıza məqsəd qoyuruq. Beləliklə, 
münsərih bəhrinin dairə üzrə əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 

 
  müstəf”ilün məf”UlAtü müstəf”ilün məf”UlAtü 

müstəf”ilün məf”UlAtü müstəf”ilün məf”UlAtü 
 

 Müzare  bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
  məfA”İlün fA”ilAtün məfA”İlün fA”ilAtün 

məfA”İlün fA”ilAtün məfA”İlün fA”ilAtün 
 

Müqtəzəb bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
  məf”UlAtü müstəf”ilün məf”UlAtü müstəf”ilün 

məf”UlAtü müstəf”ilün məf”UlAtü müstəf”ilün 
 

 Müctəs bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
  müstəf”ilün fA”ilAtün müstəf”ilün fA”ilAtün 

müstəf”ilün fA”ilAtün müstəf”ilün fA”ilAtün 
 

Səri bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
  müstəf”ilün müstəf”ilün məf”UlAtü 

müstəf”ilün müstəf”ilün məf”UlAtü 
 

 Cədid bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 
  fA”ilAtün fA”ilAtün müstəf”ilün 

fA”ilAtün fA”ilAtün müstəf”ilün 
 

Qərib bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 

məfA”İlün məfA”İlün fA”ilAtün 
məfA”İlün məfA”İlün fA”ilAtün 
 

Xəfif bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
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fA”ilAtün müstəf”ilün fA”ilAtün 
fA”ilAtün müstəf”ilün fA”ilAtün 
 

Müşakil bəhrinin əsas qəlibi aşağıdakı şəkildədir: 
 

fA”ilAtün məfA”İlün məfA”İlün  
fA”ilAtün məfA”İlün məfA”İlün  
 

Qeyd etdiyimiz kimi, Əbdürrəhman Camiyə görə fars əruzunda müxtəlifə 
dairəsinə daxil olan bəhrlərin qəlibləri isə aşağıdakı şəkildədir:  

 
 Müctəs bəhri: məfA”ilün fə”ilAtün məfA”ilün fə”ilAtün  
 Münsərih bəhri: müftə”ilün fA”ilAt müftə”ilün fA”ilAt 
 Müzare bəhri: məfA”İlü fA”ilAt məfA”İlü fA”ilAt 
 Müqtəzəb bəhri: fA”ilAtü müftə”ilün fA”ilAtü müftə”ilün 
 
 Əbdürrəhman Camiyə görə  fars əruzunda işlənən üçüncü dairə müntəziə 

dairəsi adlanır ki, bu dairəyə də səri mətviyy, cədid və xəfif məxbun, qərib və 
müşakil isə məkfuf şəkillərində daxildirlər. Eyni zamanda bu dairəyə daxil olan 
bəhrlər altıtəfiləlidirlər. Beləliklə, bu dairəyə daxil olan bəhrlərin qəlibləri 
aşağıdakı şəkildədir: 

 
 Səri bəhri: müftə”ilün müftə”ilün fA”ilAt 
 Cədid bəhri: fə”ilAtün fə”ilAtün məfA”ilün 
 Qərib bəhri: məfA”İlü məfA”İlü fA”ilAt 
 Xəfif bəhri: fə”ilAtün məfA”ilün fə”ilAtün 
 Müşakil bəhri: fA”ilAtü məfA”İlü məfA”İlü 
 
 Əbdürrəhman Camiyə görə fars əruzuna daxil olan dördüncü dairə 

müttəfiqə dairəsi adlanır ki, bu dairəyə də təfilələrinin üçü hərəkəli ikisi sakin olan 
beşhərfli təfilələrdən təşkil olunmuş mütəqarib və mütədarik bəhrləri daxildir. 
Əbdürrəhman Camiyə görə bu dairəyə daxil olan mütəqarib bəhrinin əsas qəlibi 
səkkiz dəfə fə”Ulün-dən, mütədarik bəhrinin əsas qəlibi isə səkkiz dəfə fA”ilün 
təfiləsinin təkrarından ibarətdir. Beləliklə, bu bəhrlərin əsas qəlibləri aşağıdakı 
şəkildədir: 

 
 Mütəqarib bəhri: fə”Ulün fə”Ulün fə”Ulün fə”Ulün 

       fə”Ulün fə”Ulün fə”Ulün fə”Ulün 
 Mütədarik bəhri: fA”ilün fA”ilün fA”ilün fA”ilün 
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       fA”ilün fA”ilün fA”ilün fA”ilün 
 Beləliklə, fars əruzunda işlənən dairələrə yekun vuran Əbdürrəhman Cami 

daha sonra təqti haqqında məlumat verərək, təqtini şeirin, beytin, misranın bəhrin 
qəliblərinə uyğun olaraq bölümlənməsi şəklində izah edir. Bu bəhsi izah edərkən, 
fars dilinin fonetikası haqqında məlumat verərək, təqti zamanı tələffüz edilən 
hərflərin təqtiyə daxil olduğunu, bu zaman bəzi yazılmış hərflərin nəzərə 
alınmadığını söyləyir. Onun nöqteyi-nəzərinə görə elə hərflər var ki, hərf kimi 
müxtəlif şəkillərdə yazılıldıqları və yaxud da hərəkə kimi tələffüz edildiklərinə 
görə, təqtiyə daxil edilmirlər. Əbdürrəhman Cami belə hərflərin sırasına təşdidli, 
işbalı, həmzəli, əlifi və s. hərfləri daxil edir. Beləliklə, öz risaləsində təqti haqqında 
ətraflı məlumat verərək, fars ədəbiyyatından nümunə gətirdiyi bir neçə beyti təqti 
etdikdən sonra Əbdürrəhman Cami, risaləsinin dördüncü fəslində beytin 
xüsusiyyətləri haqqında, beşinci fəslində isə bəhrlər barədə söhbət açır. Dördüncü 
fəsildə beytin xüsusiyyətlərindən danışarkən, sənət adamlarının birinci misranın 
birinci rüknünə sədr, sonuncu rüknünə əruz, ikinci misranın birinci rüknünə ibtida, 
sonuncu rüknünə zərb, bunların arasında, yəni sədr və əruz, ibtida və zərbin 
arasında qalan təfilələrə isə həşv deyildiyini söyləyir. Eyni zamanda, sədr və 
ibtidasında və həşvlərində zihafa rast gəlinməyən təfilələrə salim deyildiyini də 
göstərir. Həmçinin, dairəyə nisbətən iki rüknü əskik olan qəlibə məczu, dörd rüknü 
əskik olan qəlibə isə məştur deyildiyini bildirir.  

 Qeyd etdiyimiz kimi, Əbdürrəhman Cami risaləsinin sonuncu fəslində fars 
əruzunun bəhrlərindən bəhs edərək, onların növl və variantlarını geniş şəkildə şərh 
edir. Eyni zamanda, bu qəliblərin hər birinə fars ədəbiyyatından nümunələr 
gətirərək, vəzn baxımından onları təhlil edir. Beləliklə, Əbdürrəhman Camiyə görə 
fars əruzunda işlənən bəhrlər aşağıdakılardır: həzəc, rəcəz, rəməl, səri, münsərih, 
xəfif, müzare, müctəs, müqtəzəb, mütəqarib, mütədarik, cədid, qərib, müşakil.  

 Bütün yuxarıda deyilənlərə yekun vurduqdan sonra bir məsələni də qeyd 
etməyi özümüzə borc bilirik. Belə ki, fars əruzundan bəhs edən bütün mənbələrdə 
olduğu kimi Əbdürrəhman Cami də həzəc bəhrindən danışarkən rübai vəzninə də 
öz münasibətini bildirir. Fars ədəbiyyatında dubeyti adlanan janra bəzən rübai və 
bəzən də təranə deyildiyini söyləyən Əbdürrəhman Cami, eyni zamanda, öz 
əsərində rübai vəzninin şəcərələrini - əxrəb və əxrəmi də nümayiş etdirir. Hər 
qəlibə fars ədəbiyyatından rübailər nümunə gətirərək, onların vəznlərini göstərir.  

 Beləliklə, Əbdürrəhman Caminin əruz haqqında, əruzun nəzəri əsasları 
barədə olan fikirlərinə qısa şəkildə yekun vurarkən onu demək olar ki, 
Əbdürrəhman Cami həqiqətən də öz kiçik risaləsində fars əruzu haqqında olan 
nəzəri fikirləri məharətlə ümumiləşdirmiş və əgər belə demək mümkünsə, fars 
əruzşünaslıq tarixində orijinal bir əsər ortaya qoymağı bacarmışdır. Əbdürrəhman 
Camidən sonra fars əruzu haqqında yazıb-yaradan əruzçular isə əslində Camiyə 
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qədər olan və Caminin fikirlərini bu və ya digər mənada təkrar etmişlər. Təbii ki, 
biz bu fikirləri deyərkən fars-tacik əruzunun görkəmli mütəxəssisləri olan Əkrəm 
Cəfərin (1), R.Musulmanqulovun (7), T.Quliyevin (2) və başqa görkəmli 
əruzşünasların fikirlərinə söykənirik. Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu əruzşünaslar 
da  Əbdürrəhman Caminin əsərinə (5) qiymət verərkən onun fars əruzu haqqında 
olan nəzəri fikirlərini Şəms Qeys Razinin (3), Nəsirəddin Tusinin (4), Şəms Fəxri 
İsfahaninin (7), Ataullah Mahmud Hüseyninin (7), Vəhid Təbrizinin (6) və bir neçə 
başqa fars əruzşünaslarının fikirlərilə müqayisə etmiş və bu nəticəyə gəlmişlər. 
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Бабаева Эльнура Вагиф гызы  
 

АБД АР-РАХМАН ДЖАМИ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
 ОСНОВАХ АРУДА 

 
Резюме 

 
Статья посвящена исследованию особенностей произведения «Рисалеи-

аруз», которое занимает видное место в творчестве Абд ар-Рахман Джами. 
Как видно из статьи, Абд ар-Рахман Джами, как и другие арудоведы, в своём 
произведении основывается на чётыре размера аруда: 1. Рукун и основная 
стопа; 2. Зихафы и новообразованная стопа; 3. Круги; 4. Бахры. Абд ар-
Рахман Джами высказывал свои мысли относительно этих чётырёх стихо-
творных  размеров, которые не совпадали с мнением персидских арудоведов.   
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 Babayeva Elnure Vaqif  
 

ABOUT THE ORETICAL BASIS OF ERUZ OF ABD  
AR-RAHMAN JAMI 

 
Summary 

 
This article is investigating specific character “Risaleye eruz” which was of 

great importance in the work of the Tajik-Persian poet XV century of Abd ar- 
Rahman Jami.We are looking what Abd ar-Rahman Jami has wrote his woks by  
four eruz s standards also as  another scientist of eruz: 1. Ruknz and original 
stopes 2. Zehafs and derivatives stopes 3.Circles 4.Bahrs. Abd ar-Rahman Jami 
was said specific ideas about these four eruz s standards as Persian eruz and has 
nominated different considerations.  
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yaradıcılığını dərindən öyrənib, onun sənətini davam etdirən, ədəbiyyatı 
rövnəqləndirən şairlərdən biri də Nobəri olmuşdur. 

Nobəri təxəllüslü Kərbəlayi Qara Məşhədi Süleyman oğlu Əliyev 1885-ci 
ildə Azərbaycanın ən gözəl və səfalı məskəni olan Şuşa şəhərində tacir ailəsində 
anadan olmuşdur. O, təhsilini Şuşa realnı məktəbində almış, elə o illərdən ərəb, 
fars, türk və rus dillərini dərindən öyrənmiş, bu dillərdə yazılmış əsərləri dönə-dönə 
oxuyub öyrənmiş, xüsusilə də Məhəmməd Füzulinin əsərlərinin təsirilə şairliyə 
başlamışdır. Nobərinin qəzəlləri, təxmis və dini şeirləri deyilənlərə sübutdur. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində adları az çəkilən və yaxud tamamilə 
unudulan şairlərdən olan Nobəri özü haqqında geniş tərcümeyi-hal və ya 
memuarlar yazmamış, yazmışsada avtoqraf əsərləri içərisində qalmamışdır. 
Ehtimal etmək olar ki, bunlar ya müəllifin represiyada olduğu dövrdə özü 
tərəfindən məhv edilmiş, ya da hansı yollasa itmişdir. 

Nobərinin gənc yaşlarında bir sıra ölkələrə - İrana, Səudiyyə Ərəbistanına, 
İraqa və başqa ölkələrə səyahətləri olmuşdur. Sovet höküməti qurulana kimi 
ticarətlə məşğul olan şair iyirminci illərdən sonra Bərdə şəhərində, otuzuncu illərdə 
Bakıya köçəndən sonra isə dövlət ticarət sistemində çalışmışdır. 

Nobəri haqqında ilk sözü deməyə müvəffəq olan Əlyazmalar İnstitutunun 
ədəbiyyatşünas alimi, filologiya elmləri doktoru, professor mərhum Cənnət 
Nağıyeva olmuşdur. Onun 1993-cü ildə “Yazıçı” nəşriyyatında çap edilmiş 
“Füzuliyə təxmislər” kitabında Nobərinin 21 qəzəli, Özbək şairi Əlişir Nəvainin 
anadan olmasının 560 illiyi münasibətilə “Azərbaycanda Nəvai” (2001) kitabında 
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isə beş qəzəli, “Elm” qəzetinin bir neçə sayındakı məqalələrdə məlumat verilərək 
oxuculara çatdırılmışdır. 

Nobərinin həyatı haqqında bəzi məlumatları şairin nəvəsi hüquqşünas Nigar 
xanım Surxay qızı Əliyevadan öyrənən Cənnət Nağıyeva, vaxtı ilə mənə (bu 
məqalənin müəllifinə) şifahi məlumat vermişdir. Yadımda qalan məlumatlara görə 
Nobəri Tiflisin Qori müəllimlər seminariyasında da təhsil almışdır. O, cavan 
yaşlarında atasının tacirlik sənətini davam etdirmiş və həmin illərdə özünün sevdiyi 
Sona xanım adlı bir qızla ailə qurmuşdur. Onların dörd övladı olmuş, bir qızı və bir 
oğlu həkim, bir qızı Moskva Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunu bitirmiş, kiçik oğlu 
isə rəssam olmuşdur. 

Azərbaycan ədəbiyyatında lirikanın əsas hissəsini təşkil edən təxmisdən 
danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, Nobəri Füzulinin bütün qəzəllərinə təxmis 
yazmışdır. Bu təxmislər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
şairin “Füzuli qəzəllərinə təxmislər” adı altında S-464/9417 və S-465/9418 şifrli 
əlyazma nüsxələrində mühafizə edilib saxlanılır. Bundan başqa şairin S-466/9419 
və S-467/9420 şifrli “Divan”ı, B-3199/4794 şeirləri, Fr-2155 altında saxlanılan dini 
şeirləri vardır. 

Yuxarıda adını çəkdiyimiz “Füzuli qəzəllərinə təxmislər” əlyazmasının mətni 
nəstəliq xətlə, bənövşəyi rəngli mürəkkəblə yazılmışdır (ölçüsü: 20x28sm., həcmi: 
934+256 vərəq) Cildi boz rəngli kartondandır. Hər iki əlyazma paleoqrafik 
xüsusiyyətlərinə görə oxşardı. Bu iki əlyazmaya 304 təxmis daxildir, 1674 beytdən 
ibarətdir.  

Əlyazmanın birinci cildinin titul vərəqində müəllifin qeydi vardır. Qeyddə 
“Bismillahür-rəhmanür-rəhim”. Allah-təalanın köməyi ilə həmin Füzuli qəzəllərini 
təxmis etdim. Allah-təalanın həmin işdə mənə yardım olmağını arzulayıram. Bu 
kitab Şuşa şəhəri şairlərindən olan Kərbəlayi Qara mərhum Məşhədi Süleyman 
oğlu Əliyevə məxsusdur və 1885-ci ildə Şuşada anadan olub”. Əlavə bir neçə 
başlıqla şeirlər aşağıdakılardan ibarətdir. 

“Füzulidən bir qitəyə təxmis. Mənsub bir xatəmül ənbiya əleyhüssəlam”, 
“Füzuliyə həsr olunmuş bir qəzəl, Nobər Şişeyi dilindən (Arzuyi-Nobəri)”, 
“Füzuliyə nəzirə, müsəddəs”, “Eyzən nəzireyi-müsəddəs Nobər Şişeyi”, “Dildən 
razılıq”. 

“Füzuli qəzəllərinə təxmislər” iki cildlik əlyazma əsasında transfoneliterasiya 
olunarkən Füzuli “Əsərləri”nin beş cilddə olan I cildi ilə (Tərtib edəni və redaktoru 
Həmid Araslı, Bakı, 1958) müqayisə edilərək hazırlanmış və 2012-ci ildə “Elm və 
təhsil” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Nəşrə hazırlayanlar: Cənnət Nağıyeva və 
Tahirə Nurəliyeva, redaktoru: Qiymət Məhərrəmova). Kitab Nobəri həyatının (qısa 
şəkildə) və elmi araşdırılmasında tam şəkildə işıq üzü görmüş ilkin əsər “Füzuli 
qəzəllərinə təxmislər” olmuşdur. 
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Füzulinin uca zirvələr fəth edən şeirlərinə Nobərinin yazdığı təxmisləri 
Füzuliyə layiq misralarla əlaqələndirmişdir. Fikrimizi təsdiqləmək üçün “Sana” 
rədifli qəzələ bağlanan müxəmməsə nəzər salaq. 

 
Qeys olubdur agahi-mənayi-xilqət, bildi eşq, 
Onu agah eyləyən bu halə Leyli oldu eşq. 
Çün zəmiri-qəlbinə Leyli üzündən doldu eşq, 
Aləmi pərvanəvəş şəmi-cəmalin qıldı eşq. 
Cani-aləmsən, fəda hər ləhzə min candır sana. 
 
və yaxud şeirin başqa bəndində deyilir: 
 
Gah düzdür Nobəri, gəh əgridir dövrü zəman, 
Xeyli kəslərdir edən məntək bu dövri imtəhan, 
Bir budur eşq əhlinə cananidən xatirnişan. 
Ey Füzuli, xub onlardan təğafildür yəman, 
Gər cəfa həm gəlsə onlardan bir əhsandır sana. 
 
Füzuli yaradıcılığında lirika mühüm yer tutduğu kimi, Nobəri də böyük 

Füzulinin yolunu davam etdirərək, zamanın ruhundan duyğulanaraq bu ənənəni 
yaşatmış və məhəbbəti tərənnüm edən şeirlərində insanların böyük tükənməz bir 
qüvvə olduğunu sübut etmişdir. 

 
Füzulinin məşhur 
Könlüm açılır zülfi-pərişanını görgəc, 
Nitqim tutulur qönçeyi-xəndanını görgəc. 
 
mətləli qəzəlini təzmin etməklə, sevgi-məhəbbət timsalı olan bir gözəli vəsf 

edir: 
 
Sərməst oluram nərgisi-məstanini görgəc, 
Huşum dağılır dideyi-fəttanını görgəc, 
Dilşad oluram arizi-pərişanını görgəc. 
Könlüm açılır zülfi-pərişanını görgəc, 
Nitqim tutulur qönçeyi-xəndanını görgəc. 
 
və yaxud sonuncu bənddə deyildiyi sözlərdə ziddiyyət olsa da məntiqin 

qüvvətli olduğu görünür. 
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Öyrətdi mana mürşidi-kamil üsuli, 
Mövqeysiz olan sözlərə yox nəzm qəbuli, 
Ey Nobəri, cananına ver qəlbi-məluli, 
Sən hali-dilin söyləməsən nola, Füzuli, 
Ey fəhm qırır çaki giribanımı görgəc. 
Nobərinin “Görgəc” rədifli başqa bir şeiri də vardır, 
yaxud da Füzulinin 
Pənbeyi-dağı-cünun içrə nihandır bədənim, 
Diri olduqca libasım budur, ölsəm kəfənim. 
Mətləli qəzəlini Nobəri aşağıdakı şəkildə qələmə almışdır. 
Mumtək nərm elədin hicridə fulud tənim, 
Fikri-vəslindir olan həmdəmim, ey yar, mənim, 
Firqətindəndir olan dildə bu ənduhi bədənim. 
Pənbeyi-dağı-cünun içrə nihandır bədənim, 
Diri olduqca libasım budur, ölsəm kəfənim. 
 
Şairin qəzəl janrına xüsusi məhəbbəti və şeirin əruz vəznində yazdığı 

Füzulinin “Məni candan usandırdı” qəzəlinə yazılmış təxmisində də vəzn çox 
məharətlə uyğunlaşdırılmış və qafiyələnən sözlərlə incə nümunələr yaratmışdır. 

 
Üzün məndən dolandırdı, vəfasızdır, inandırdı, 
Fəraq odilə yandırdı, ta heyyirdə dayandırdı. 
Rümuzi-eşqi dayandırdı, yatan könlüm oyandırdı, 
Məni candan usandırdı cəfadan yar usanmazmı! 
Mələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı? 
 
Füzuli qəzəllərinin hamısına təxmis yazan məhz Nobəri olmuşdur. Bir qəzələ 

bəzən bir neçə təxmis yazılmışdır. Onun “Məni”, “Sana”, “Gorgəc”, “Nədir”, 
“Sübh”, “Sənin” və başqa təxmislərini misal gətirmək olar. Bu yolu davam etdirən 
şairlərdən Həkim Qəni və Füzulişünas alim və şair Mail Əliyevin adını da fəxrlə 
çəkmək olar. 

Nobəri şeirlərinin dili çox sadə və oxucunun asan başa düşəcəyi aydın dildə 
yazılmışdır. Onun ərəb, fars dillərində işlətdiyi del (ürək), dəhan (ağız), zülf (saç), 
xar (tikan), sirisk (göz yaşı), rüxsar (üz) dideyi-giryan (ağlar göz) və s. ifadələr bu 
qəbildədir. 

 
Tökər rüxsarına sənsiz sirişkin çeşmi-nəmnakım, 
Tutulmuş qəm torabından məgər xilqət dəmi xakim? 
Sana mən dil verən gündən nə huşum var, nə idrakım, 
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Ruxun dövründə bir divanədir sövdayi-zülfün kim, 
Pərişanlıqdan olmuş mən kimi, məşhuri-dünyanın. 
 
Belə ki, Nobəri yaradıcılığında – şeirlərində rast gəldiyimiz etiraz motivləri 

kədər, zəmanədən şikayət, vüsal dərdi o qədər çoxdur ki, hər kəsi hicran oduna, 
atəşinə yandırıb yaxır. 

Bütün deyilənlərdən göründüyü kimi, yaradıcılığının bir hissəsi təxmislərə 
həsr olunmuş və onların yüksək səviyyədə qəbul edilməsi inkar edilməzdir. 

 
 

Ədəbiyyat : 
 
1. Nobəri. “Qəzəliyyat”. C. I. - 234 s. S-464/9417. 
2. Nobəri. “Qəzəliyyat” C. II. - 226 s. S-465/9418. 

         3.Nağıyeva C., T.Nurəliyeva. “Nobərinin Füzuli qəzəllərinə təxmislər”i. - 
Bakı:Elm və təhsil, 2012. 
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О ТАХМИСАХ НОБАРИ 

 
Резюме 

 
Cтатья  посвящена изучению рукописи «Тахмисы на газели Физули»,  

написанной Карбалайи Машхади Сулейман оглу, иследованной Нобари. Он 
был одним из малоизвестных и забытых азербайджанских поэтов XX в. Но-
бари исследователь литературного стиля Физули, написал тахмисы на все га-
зели Физули. Лирика Нобари показывает  его великую любвь и восхищение 
поэзией Физули. 
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ABOUT NOBARI’S TAKHMİSES 

 
Summary 

 
This article is dedicated to study of manuscript of “Takhmises to Fizuli’s 

Ghazals” written by Karbalayi Mashhadi Suleyman oghli Aliyev (1885-1967) 
known as under pen name Nobary. He was one of the little-known and unfairly 
forgotten Azerbaijani poets of the XXth century. Nobary being the follower of the 
Fizuli literary style wrote takhmises on the all Fizuli’s Ghazals. Nobary’s lyrics 
indicates his great love and admiration for the poetry of Fizuli. 
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Orta əsrlərdə Şərq dövlətlərində, o cümlədən Osmanlı dövlətində də təbabət 
inkişaf etmiş, hakimiyyətə olan hər sultanın sarayında dövrün məşhur təbibləri 
fəaliyyət göstərmiş, onlar özlərindən əvvəlki təbiblərin əsərlərindən yararlanmış və 
öz təcrübələrini də əlavə edərək ortaya samballı əsərlər qoymuşlar ki, onların bir 
çoxu dövrün keşməkeşlərinə davam gətirməyib məhv olmuşsa da, bir qismi gəlib 
bu günümüzə çatmışdır. Bu məqalədə özündən sonra əsər qoyub gedən bəzi 
osmanlı həkim yazarları və onların əsərləri haqqında məlumat vermək istəyirik. Şə-
rafəddin Sabunçuoğlu (1386-) orta əsrlər Osmanlı tib tarixində özünəməxsus yeri 
olan təbiblərdəndir. Tahir Bursalı “Osmanlı müəllifləri”ndə yazır: “Şərafəddin bin 
Əli (Sabunçuoğlu) məmləkəti olan Amasiyada 14 шд “Darüşşəfa” təbabətində 
çalışmış bir təbibi-fazildir. 873-cü ildə müəllif 17 babdan ibarət “Mücərrəbnamə” 
adında türkcə tibbi əsər yazmışdır ki, Ayasofiya və Həmdiyə kitabxanalarının 
hərəsində bir nüsxəsi mövcuddur” (1,1). Erdem Karatay yazır ki, Təbib Şərafəddin 
bin Əli əl-Həcc İlyas əl-Amasi Xarəzmşahdan Qərabadini 858 (1454)-də Şahzadə 
Sultan Bəyazid bin Sultan Məhəmmədin adına tərcümə etmişdir, əsər 33 babdan 
ibarətdir (2,1).  Şərafəddin bin. Hacı İlyas daxili və xarici müalicə yollarından bəhs 
edən bu tibbi əsəri həm oxuduğu kitablardan bəhrələnərək, həm də öz şəxsi tibbi 
təcrübələrinə istinad edərək yazmışdır. Tarixi mənbələr göstərir ki, Sabunçuoğlu bu 
əsəri yazarkən səksən yaşı varmış. Bu əsərin məlum nüsxələri Türkiyədə Millət ki-
tabxanasında, Ayasofya kitabxanasında saxlanılır. Sabunçuoğlunun “Cərrahnamə” 
və “Mücərrəbnamə” adlı daha iki əsəri vardır. Tədqiqatlar göstərir ki, 
Sabunçuoğlunun Cərrahnamə” əsəri Əndəlüslü Təbib Əbülqasim Zəhrəvinin (öl. 
404/1013) “Ət-təsrif” adlı cərrahi əsərinin tərcüməsidir, sadəcə əsərə bəzi əlavələr 
edilmişdir. Bu əsərin bir nüsxəsi Millər kitabxanasında saxlanılır. Yazılanlara görə 
“Mücərrəbnamə” 873/1468-ci ildə səksən beş yaşında qələmə almışdır. Müəllifin 
dostlarının arzusuna görə öz təcrübələrini bir kitabda toplamasından yaranan bu 
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əsərin nüsxələri Ayasofya kitabxanasında, Universitet kitabxanasında saxlanılır. 
Müasir türk tədqiqatçılarından İbrahim Başağaoğlu, Ziya Sahiboğlu və S.Karacanın 
“Şərafəddin Sabunçuoğlunun anestezi texnikləri” adlı yazısında müəllif haqqında 
yeni məlumatlar alırıq: “XIV əsrdə Amasiyada yaşamış olan Şərafəddin Sabun-
çuoğlu 80 yaşındaykən rəsmləndirilmiş ilk türkcə tibb kitabını yazmışdır. 
“Cərrahiyyətül-xaniyyə” adlı bu kitabda tibbin çox sahəsi ilə bağlı bilgilər 
verilirkən, anesteziya ilə bağlı olaraq da istifadə etdiyi metodları aydın bir şəkildə 
tərif edilmişdir. Bu təriflər bugünkü müasir anesteziyada istifadə olunan üsullar ilə 
çox oxşardır. Örnək: uşaq və böyük dozalarının fərqli olaraq bəhs edilməsi istifadə 
edilən dərmanın bir kiloya doza məntiqi ilə verildiyini göstərir. Yenə əməliyyat ön-
cəsi bəzi dərmanların istifadəsi bu gün istifadə etdiyimiz əməliyyat öncəsi tibbi 
proses ilə çox oxşardır. Xəstələrin əməliyyat sonrası rahatca dincələ bilməsi yax-
laşımı bugünkü modern əməliyyatxana sonrası tərləmə otaqları ilə tam eynidir. 
Şərafəddin Sabunçuoğlu anestezi cəhətindən dəyərləndirildiyində, çağının çox 
əbbəlində və günümüzdəki modern anesteziya-tibb üsullarını yüzillər əvvəl tətbiq 
edən böyük bir tibb adamıdır” (3,1).  

Adnan Adıvar XIV-XV əsr tibb tarixindən bəhs açarkən ilk tibbi əsər Murad 
bin İshaq tərəfindən yazılmış “Həvasül-ədviyyə”dir. Tədqiqatçı bu əsərdəki bir çox 
bilgilərin Zeyneddin bin İsmail-ül Cürcaninin “Zahireyi- Zxarəzmşahi” və İbn 
Sinanın “Qanun” əsərlərindən götürüldüyünü diqqətə çatdırır. Digər tərəfdən Əli 
bin Abbas bin əl-Məcusinin 1294-cü ildə Qahirədə basılmış, sonralar latıncaya, 
bəzi hissələri isə fransızcaya və almancaya çevrilmiş “Kamilüs-sinaətüt-tibbiyyə” 
əsərindən söz açır. Əsərin İbn Sinanın “Qanun” əsərinə qədər Şərq həkimliyinin 
baş qaynağı olduğunu qeyd edən A.Adıvar kitabın ön sözündə müəllifin özündən 
əvvəlki əsərləri incələdiyini, hətta Hippokratı, Qaleni və Zəkəriyya ər-Razini tənqid 
edib, özünün daha əhatəli yol tutduğunu bildirdiyini göstərir. Həmin əsərin 
türkcəyə tərcüməsinin 1453-cü ildə Timurtaş oğlu Umur bəy tərəfindən vəqf 
edildiyini bildirir və ilk-son səhifələrdəki qeydlərin türkcənin üslub və imla 
baxımından daha qədim zanmana aid olduğunu diqqətə çatdıraraq tərcümənin XIV 
əsrdə edildiyini, ona görə də bu əsərin Murad bin İshaqın əsərindən daha əvvəl 
türkcə yazılmış əsər olduğu qənaətinə gəlir (4,1). Murad bin İshaq Gerededə 
yerləşən Erkud dağında olan bitkiləri tədqiq etmiş, “Həvvasssül-ədviyə” əsərini 
792/1390-cı ildə yazmışdır. Burada dərman vasitələrinin xüsusiyyətləri də qeyd 
edilmişdir.  

Bu dövrdə yetişən təbiblərdən biri də Sinoplu Mömin bin Mukbildir. Onun II 
Sultan Murada ithaf etdiyi “Zahireyi-Muradiyyə” adlı əsəri vardır ki, bu əsərdəki 
bir çox məlumatlar özündən əvvəlki alim təbiblərin əsərlərindən alınmışdır. 
Tədqiqatlara görə müəllif bir sıra ərəb və farsca tibbi əsərlərdən, əsasən Cürcaninin 
(öl. 530/1134) “Zahireyi-Xarəzmşah” əsərindən bəhrələnmişdir. Kitab üç hissədən 
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ibarətdir. Hər hissə ayrıca bir kitab kimi babları əhatə edir. Məsələn, birinci hissə 
“Beyin xəstəlikləri” haqqında olub iyirmi beş babdan ibarətdir. Əsərin əsas hissəsi-
ni göz xəstəlikləri təşkil edir. Kitabda göz əməliyyatları zamanı işlədilən alətlətin, 
onların dağlanma yolu ilə sterilizasiyası üçün lazım olan alətlərin rəsmləri də veril-
mişdir. Mömin bin Mukbilin “Miftahün-nur və xəzainüs-sürur” adlı əsəri də vardır 
ki, burada sağlamlıq və cərrahlıqdan qısaca bəhs etdikdən sonra yenə də ən əsas yer 
göz xəstəliklərinə verilmişdir. Bu əsər də şaha ithaf edilmişdir. Əsərin bəzi 
kitabxanalarda saxlanılan nüsxələrində adı sadəcə olaraq “Kitabi-tibb” kimi qeyd 
olunmuşdur. 

Orta əsrlərdə Osmanlıda məşhur olan ustad həkimlərdən Xızr bin Əli Xəttab 
(öl. 820/1418). öz dövründə Hacı Paşa ləqəbiylə tanınmışdır. “Şəfaül-səqamü dəva-
il-əlam” adlı ərəb dilində bir tibbi kitab yazmış, sonralar həmin əsəri “Mintəhabi-
Şəfa” adı ilə türk dilinə tərcümə etmişdir (2,2). Həmin əsər Aydınoğlu Məhəmməd 
bəyə ithaf olunmuşdur. Hacı Paşanın “Kitabül-Fəridə”, “Kitabüs-Səadət vəl-iqbal”, 
“Kitabüt-Təlim” adlı əsərləri də tibb tarixində dəyərli mənbə kimi qeyd edilir və 
dərs vəsaiti kimi istifadə olunmaqdadır. A.Adıvar müəllif haqqında bir qədər geniş 
məlumat verir, Cəlaləddin Xızrın Misirdə təhsil aldığını, xəstəlik üzündən tibbə 
maraq edərək, təhsil yolunu dəyişdiyini, böyük həkim olduğunu  bildirir. Onun 
Aydınlı və ya Konyalı olduğunun güman edildiyini yazır. Ölüm tarixini isə1417 
kimi göstərir. Konya Muzeyi kitabxanasında saxlanılan “Şəfaül-əskam” adlı 
əsərində adının Xızr bin Əli ül-Hayyab əl-Maruf b. Hacı Paşa Konyəvi, digər 
əsərində Cəlaləddin Xızr bin Xoxa Əli əl-Konyəvi deyə göstərildiyini qeyd edərək 
yazır ki: “Bu türk həkiminin adı bəzi kitablarda Xeyrəddin kimi yazılmışsa da, ən 
doğrusu bu şəxsin adını Xızr bin Əli deyə qəbul etməkdir”. Burada Xızr bin Əlinin 
əsərlərini ərəbcə və türkcə yazdığını da diqqətə çatdıran müəllif “Şifa ül-eskam və 
dəva ül-alam” əsərinin ərəbcə olduğunu, avtoqraf nüsxəsinin Topqapı Sarayı 
Ahmed kitabxanasında (No-2070) saxlandığını və İstanbulda, Misirdə, Hindistanda 
bir çox nüsxələrinin olmasını bildirir. “Kitab üt-təlim” əsərinin türkcə, “Kitab üs-
səade vəl-iqbali-muratteb ala erbaa akval” əsərinin ərəbcə olduğunu, Manisa 
kitabxanasında “Kitabül-müsəmmə bi üsuli-həms” adlı 40 səhifəlik kiçik bir tib ri-
saləsinin də olduğunu diqqətə çatdırır (4,2). Dos. Dr.Nurdan Kırımlıoğlu (və 
başqaları) “Müntahab-i Şifa ve Sağlıklı Yaşam” məqaləsində Həkim Hacı Paşanın 
həyatı və yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat vermiş, onun tibb, təfsir, kəlam və 
məntiqlə bağlı əsərlərinin siyahısını diqqətə çatdırmışdır. Adı çəkilən əsərini 
tədqiqata cəlb edən müəllif onun müxtəlif nüsxələrinin olduğunu bildirir və yazır: 
“Müntəhabi-şəfa” Hacı Paşanın türkcə əsərlərinin ən məşhurudur. Çox bəyənilən 
və yayılan bir əsər olduğu, onun müxtəlif tarixlərdə dəfələrlə köçürülməsindən bə 
bu gün müxtəlif kitabxanalarda bir çox əlyazmasının olmasından aydın olur” (5,1).   

A .Adıvar XIV əsr alimlərindən Şeyx Cəmaləddin Aksarayidən (öl.1388) 
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bəhs edir, onun İbn Sinanın “Qanun”unun xülasəsi kimi “Mucezül-kanunü halül-
mucez” adlı əsər yazdığını, əsərin uzun illər rəğbətlə istifadə edildiyini bildirir. 
Tədqiqatçı yazır ki, Aksarayi dərsi əzbərdən deyərmiş. O, şagirdləri üç sinfə 
bölərmiş: I sinfə evindən mədrəsəyə qədər yolda dərs oxuyar (meşaiyun), 
mədrəsənin avlusunda dirəklər arasında II sinfə dərs dərs verərmiş (revakiyun), 
mədrəsənin dərsxanəsinə girərək III sinfə daha yüksək şəkildə təhsil verərmiş (4,3)  

Öz dövrünün tanınmış şair və ustad həkimlərindən biri də Əhmədidir. İslan 
Ensiklopediyasında daha çox şair kimi təqdim edilmişdir: “Əhmədi (1334?-1413) 
XIV əsrdə yetişmiş Osmanlı şairlərinin ən böyüyü və məşhuru olub, XV əsrin ilk 
yarısında Şeyxinin iştiharından sonra belə şöhrəti büsbütün sarsılmamış və bixassə 
“İsgəndərnamə”si XVI əsrdə Osmanlı hüdudları xaricindəki türk mühitində belə 
oxunmuşdur (6,1). 

XV əsr ustad təbiblərindən olan, Osmanlı tibb tarixində adı çəkilən elm 
adamlarından biri də İbn Şərifdir. E.Karatay  “Yadigar-i İbn Şarif” adlı əsər 
haqqında yazır: “İbn Şərif ismində bir təbibin əsəri olan bu müxtəsər tibb kitabı 
Bursalı Tahir bəyə nəzərən 1038 (1628-29), Bloshetyə nəzərən isə üslubunun 
əskiliyinə binaən II. Sultan Məhəmməd zamanında yazılmış olmalıdır. Müəllifin 
həyatı haqqında heç bir məlumat yoxdur. Əsər beş bəhs, yəni fəsl üzərə mürəttibdir 
(2,3). A.Adıvar əsərin dilinin çox qədim olduğunu bildirir və bir çox nüsxələrinin 
İstanbul kitabxanalısrında, həmçinin London və Paris kitabxanalarında olduğunu 
qeyd edir. XV əsrin sonu və XVI əsrin əvvəllərində yazıldığı güman edilən 
“Yadigari-İbn Şərif” adlı tibbi əsər Timurtaş Umurbəy Çələbiyə ithaf olunmuşdur. 
Əsər hava, su, qidalar, şirələr, şərablar və bir sıra xəstəliklər haqqındadır. 
Tədqiqatlar göstərir ki, əsər İbn Sinanın “Qanun”undan və İbn Baytarın “Müfrə-
dat”ından bəhrələnərək yazılmışdır. Lakin İbn Şərif öz təcrübə və 
müşahidələrindən də istifadə etmişdir (4,4).  

Şeyx Məhəmməd bin Həmzə - Ağ Şəmsəddin (öl. 863) tibbə dair təcrübələ-
rindən tərtib olunmuş “Maddətəl-həyat (1458-59) adlı əsərin müəllifidir. İslam 
Ensiklopediyasında adı “Ak Şams al-Din Muhammed b. Hamza” kimi verilmişdir 
(6,2). Ayşə Hümeyranın “Akşemseddinin “Maddətül-həyat” əsəri və mühtevası” 
adlı yazısında göstərir ki: “Ağşəmsəddin mütəsəvvif, fəqih və şair olduğu qədər tə-
bib olaraq da tanınmış çox görkəmli bir elm adamıdır. Bu üzdən o, “Təbibül-ərvah 
və təbibül-əbdan” (ruhların və bədənlərin həkimi) ləqəbiylə təlif edilmişdir. Ruhi 
və bədəni xəstəliyə tutulmuş olanları bitki mənşəli qarışıqlarla müalicə etdiyi, İs-
tanbulun fəthindən öncə həkimlik praktikasında olduğu qeyd edilir. Həm də “Risa-
letüt-tibb” və ya “Maddətül-həyat” adlarıyla özünə aid olan bir tibb kitabı mövcud-
dur. Ancaq tarixi sənədlərdə əsərin adı və Ağşəmsəddinə aid olub-olmadığı 
xüsusunda müxtəlif bilgilər qeyd edilmişdir” (5,2). 

T.Bursalının yazdığına görə, Öysi Əfəndi Saqızlı görkəmli tibb alimlərindən 
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olub ümumi biliyə və tibbi savada malik olmaqla Həkim Öysi Əfəndi adıyla 
məşhur idi. Tibb rəisi olmuşdur. “Nizamüddövlə”, “Müfrədat”, “Dəva il-mərəz” 
ismlərində tibbi əsərləri vardır. 1029 tarixində Dər-səadətdə vəfat etmişdir. Ədirnə 
qapısı xaricində dəfn olunmuşdur. Bir əsərdə tarixi-vəfatı 981-ci ildir. “Dəva əl-
mərəz” 362 bab üzrə tərtib olunub, Ayasofiya və Həmidiyyə kitabxanalarının hər 
birində bir nüsxəsi mövcud vardır. Ədviyyatın adlarını əlifba üzrə ərəbcə, farsca, 
türkcə əhatə edir. “Müfrədatın” bir nüsxəsini iki came kitabxanasında əldə etdim. 
Atası hesab edilən Əli Əfəndi də 21 babdan ibarət eyni xəstəliklərdən bəhs edən 
ərəbcə “Təzkirət ül-kəhalik” adında bir əsər sahibidir ki, bir nüsxəsi Şəhid Əli Paşa 
kitabxanasında vardır (1,2).  

Görkəmli türk dərmanşünaslarından biri də Şeyxülislam ibn Kəmaldır (1468-
1534). “Kəmaliyyə” adlı əsərini prof. dr. Ali Haydar Bayat nəşrə hazırlamış, 2007-
ci ildə İstanbulda işıq üzü görmüşdür. Tədqiqatçı ön sözdə içərisində altı əsər olan 
bir əlyazma kitabını incələdiyini bildirir. “Kəmaliyyə”dən bəhs edərkən bəzi tədqi-
qatçıların onu Dilşad Şirvani, Şirvanlı Mahmud kimi müəlliflərə aid etdiklərini 
qeyd edir, lakin apardığı araşdırmalar nəticəsində bu məlumatların yanlış olduğunu 
bildirir. O, “Kəmaliyyə”nın müxtəlif nüsxələrinin Süleymaniyyə kitabxanasında, 
Millət kitabxanasında, İzmir Milli kitabxanasında, İstanbul Arxeoloji Müzesi 
kitabxanasında, İstanbul universitetinin tib fakültəsində və s. saxlandığı yazır. 
Əsərin müəllifinin XVI əsr Osmanlı mədəniyyəti tarixində özünəməxsus yer tutdu-
ğunu və 200-dən artıq risalə yazdığını göstərir. “Kəmaliyyə” əsərinin 1-8-ci babla-
rında baş, göz, ağız, diş, bel, sidik-cinsiyyət sistemi və düz bağırsaq xəstəliklərin-
dən bəhs edilir. 9-11-ci bablarda şərbətlərin, məcunların, yağların hazırlanma qay-
dalarından bəhs olunur. Kitabı oxuduqda, müəllifin Mucez kitabından,  Ağşəmsəd-
dinin mücərrəbatından, Hacı Paşanın “Şəfa” kitabından istifadə etdiyinin şahidi 
oluruq (7,1).  

XVI əsrdə Krım xanlarından Sahib Gərayın xocası, daha sonra II Sultan 
Səlimin saray həkimbaşısı olan Məhəmməd Nidainin AMEA M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda “Mənafeün-nas” və “Risaleyi-tibbi-mənzum” adlı əsərləri-
nin əlyazmaları saxlanılır. Onun haqqında Məhəmməd T.Bursalının, E.Karatayın, 
A.Adıvarın əsərlərində bir çox dəyərli məlumatlar vardır. 

XVII əsrdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş ustad təbiblərdən biri də  Mühəmməd 
bin Əlidir (öl.1102/1690). Ərəb, əcəm və latın həkimlərilə əlaqələrinin olduğu mə-
lumdur. Onun “Cəvahirüt-tibb” adlı əsərinin olduğu qeyd edilir. Əlimizdə onun 
“Tərcümeyi-Cədidə fil-xəvassil-Müfrədə” adlı əsəri Bülənt Özaltay – Abdullah 
Köşe tərəfindən nəşrə hazırlanmış, 2006-cı ildə İstanbulda çap olunmuşdur. Kitab-
da həm əsərin transkripsiyası, həm sadələşdirilmiş mətn, həm də fotofaksimile 
verilmişdir. Fotofaksimiledən görünür ki, əlyazma aydın nəstəliq xətti ilə yazılmış-
dır. Hər bitkinin yuxarıda şəkli verilmiş, sonra adı fransızca-ərəbcə-türkcə qeyd 



 “Elmi əsərlər” 2015, №1 

59 
 

olunmuş və bitki haqqında məlumat verilmiş, onun əhəmiyyəti, hansı xəstəlikdə 
faydalı olması göstərilmişdir. Əsərin əvvəlində müəllif Allaha həmd, Mühəmmədə 
(s) salam edəndən sonra kitabın yazılma səbəbini açıqlayaraq deyir ki, ərəb, əcəm 
və latın həkimləriylə görüşlərimdə bir çox şeydən xəbərdar oldum, çaşqınlıq 
vadisində ikən ürəyinə gəlir ki, ey zavallı, bir halda ki, bu elm ilə məşğul olursan, 
heç olmasa bir ıəsər yaz ki, rəhmətə səbəb, bağışlanmaya vəsilə olsun. Elə bil 
yuxudan oyanan müəllif düşünür ki, bir sıra gərəkli dərmanlar vardır ki, heç kimin 
xəbəri yoxdur, avropalılar və rumlar bunları gətirib baha qiymətə satırlar (8,1). 

XVII əsr müəlliflərindən biri də “Əmir Çələbi” kimi məşhur olan təbib 
Seyyid Məhəmməddir (öl.1048/1638-39). IV Sultan Muradın baş həkimi olmuş 
Seyid Məhəmməd Əmir Çələbi haqqında “Osmanlı müəllifləri”ndə daha geniş 
məlumat vardır. T.Bursalı onun 1034 tarixində  müqəddimə, altı fəsil və xatimədən 
ibarət adlı türkcə “Ənmuzəcüt-tibb” adlı yazdığını və onu kapitan Dərya Rəcəb 
Paşaya ithaf etdiyini göstərir və “Qəraibəl-həkim”, “Nəticətəl-tibb” adlı daha iki 
əsərinin olduğunu bildirir. Onun əsərlərinin Yəhya Əfəndi, Əsəd Əfəndi, habelə 
Dər-səadət kitabxanalarında olduğunu və Əmir Çələbinin əsərlərinin müqəddimə-
sində özü haqqında bəzi məlumatlar verdiyini, Məhəmməd Qəlavun xəstəxanasında 
həkimbaşı vəzifəsində çalışdığını da qeyd etdiyini diqqətə çatdırır, Dər-səadətdə 
ərtəhal etdiyini də yazır. (1,3). A.Adıvar düşmənlərinin fitnəsinə inanan IV 
Muradın guya əfyun istifadəçi olduğu bəhanəsiylə zorla Əmir Çələbiyə yüksək 
dozada əfyun yedirtdiyini və bu faciəli ölümün səbəbinin təfsilatıyla o zamanın bü-
tün vaqiyənamələrində yazıldığı bildirir. Yazır ki, əsərlərinin tədqiqi onun necə 
zəki, bilikli bir həkim olduğunu anladır. “Ənmuzəcüt-tibb”in son bölümündə onun 
həkimlərə tövsiyə etdiyini, xüsusən, onların mütləq insan anatomiyasını öy-
rənmələrini, ölmüş əsgərlərin, mümkün olmasa, heç olmasa meymunların, donuzla-
rın üzərində təcrübə keçirmələrini təklif etmişdir (4,5).  

XVII əsr təbiblərindən biri də Zeynelabidin bin Xəlildir (öl. 1056/1646-47). 
T.Bursalının məlumatına görə, Əyyubludur, 1037 tarixində “Şəfaəl-fuad” adlı 
Murad Rabe adına türkcə 17 fəsldən ibarət tibbi əsər yazmışdır. Özünün qeydinə 
görə əsəri 17 günə qələmə almışdır. O, rəisəl-tibb, Misir qazisi, xəstəxanada 
təbiblər rəisi olmuş, 1056-da İstanbulda vəfat etmişdir. Onun “Fəzaili-Mədinə”, 
“Zeynəlabiduni-şərhi-əsmai-hüsna” adlı əsərləri də vardır və 1300 tarixində “Xə-
vasi-bəbiriyyə” və “Çay” risalələrilə birlikdə Misirdə çap olunmuşdur (1,4). 
A.Adıvar yazır ki: “Bu kitab daha ziyadə yemək, içmək və geyinməyə aid sağlıq 
qaydalarını anladır. İlk dörd bölüm bu işlərdə istifadə edilən maddələrin özəlliklə-
rindən və təsirlərindən xüsusi olaraq bəhs edir. Əvvəlki bölümlərdə ayrı-ayrı hər 
yeməyin, məsələn, heyvani, bitkisəl yeməklərin, yemişlərin özəlliklərindən, 
çiçəklərdən, buxurlardan cövhərlərdən və hətta saç uzatmaq və semiris dərmanla-
rından da bəhslər vardır” (4,6).  
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XVIII əsr təbiblərindən biri də Əli Əfəndidir. T.Bursalı yazır ki, zəmanəsində 
təbibi-haziq, təbibi-sultan olmuşdur. Əslən İstanbullu olsa da, Bursada yerləşdiyi 
üçün Biursalı Əli Əfəndi kimi tanınmışdır. 1120 tarixində Bursadə vəfat etmiş, 
Mövluyxana qarşısındakı günbəz arxasında ustadı Əmir Şəfainin yanında dəfn 
olunmuşdur. Əsərlərindən “Bəzaət əl-mübtədi” ədviyyənin əlifba üzrə tərifindən 
bəhs edir, əsərin nüsxələri İstanbul kitabxanalarında mövcuddur. “Cərrahnamə” 
doqquz bab üzrə tərtib edilib, nüsxələri Nuri-Osmani və Ğəltə Mövluyxanəsi kitab-
xanalarında mövcuddur. “Qərasət əl-kimiyayi: tərcümeyi-Əqrabadin” tərcümədir. 
“Töhfeyi-aliyə” Sədri-əzəm həkim oğlu Əli Paşa adına yazılmış, üç bab, bir 
xatimədən ibarət olan bu əsər “Qəyana-qəyana”nın xüsusiyyətlərindən bəhs edir. 
”Apapaqu valu” ismindəki nəbatatın xüsusiyyətlərinə dair olub, bu da əli Paşa 
adına yazılmışdır. “Risaleyi-fəvaidi-Nadircik Bəhri”, “Risaleyi-padzəhr” (1,5). 
E.Qaratay yazır ki: “Tərcümeyi-Əqrabadin” alman həkimi Adrian von Munsich-
tinin (1631 də sağ) mürəkkəb dərmanlar haqqında əsəridir. Əsər iki məqalədən iba-
rətdir, Bursalı Əli Əfəndi (öl. 1160/1747) tərəfindən türk dilinə tərcümə edilmişdir” 
(2,4).  

Müasir türk tibb tədqiqatçılarından Nurtən Çankaya “Abbas Vesim Əfəndinin 
“Düsturul-Vesim” adlı əsəri və XVIII sr Osmanlı tibbinə dair bəzi nəzərlər” adlı 
yazısında daha bir alimi bizə tanıdır: “XVIII əsrdə yetişən Abbas Vesim Əfəndi 
Əbdürrəhman b. Əbdüllah özəlliklə tibb və astronomiya sahələrində dəyərli əsərlər 
verən çox sanballı bir alimdir. Şair olan Abbas Vesim Əfəndi (öl. 1761) İstanbulda 
qırx il həkimlik etmiş, Doğu və batı tibbinə aşina seçilmiş bir alimdir. Abbas 
Vesim Əfəndinin “Düsturul-Vesim fi tibbül-cədid vəl-qədim” adlı əski və yeni tibb 
bilgilərini toplayan həcmli kitabının bir çox yerində “Mütercimül-hüruf (çevirən) 
deyirr ki” ara başlığı altında söylədikləri son dərəcədə diqqət çəkici bilgilərdir” 
(3,2).  

XVII əsrdə adı Türk tibb tarixinə yazılan təbiblərdən biri də Şaban Əfəndidir. 
T.Bursalı müəllif haqqında geniş məlumat verərək yazır ki, Şaban Şəfayi Əfəndi 
fazil Osmanlı təbiblərinin ən məşhurlarından olub, həm də şair imiş. 1116 tarixində 
Diyarbəkir niyabətindən gəlirkən, Ankarada vəfat etmişdir. Tibbi yazıları padzəhr 
haqqında təbabətə aid “Şəfaiyyə” ilə “Tədbiri-mövlud”, “Qisseyi-ənbiya” türkcəsi 
və 1030 tarixində vəfat edən Şeyx Mərəmi bin Yusif əl-Müqəddəsinin “Qəlaidəl-
üqyan fi fəzailani-Osman”ın tərcüməsi olan “Fəzaili-ali-Osman”dan ibarətdir ki, bu 
tərcümənin birər nüsxəsi Nuri-Osmaniyyə ilə Kitabxaneyi-ümumiyyədə 
mövcuddur. “Şəfaiyyə”nin bir nüsxəsi Ayasofiya və Nuri-Osmaniyyədə, “Tədbiri-
mövlud”un bir nüsxəsi Bəşir ağa kitabxanasında mövcuddur (1,6). E.Karataya 
görə: “Tədbir əl-mövlud – Süleymaniyyə tıbb mədrəsəsi müdərrislərindən Ayaşlı 
Şaban Şəfainin (öl. 1116/1704-05) cinsiyyət, hamiləliklik, dölün təşəkkülü, 
hamilələrə və yeni doğulan uşaqlara  lazım olan tədbirlər, uşaq xəstəliklərindən 
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bəhs əsəridir” (2,5). A.Adıvar yazır ki, Şaban Şəfahinin doğum, yeni doğulmuş 
uşaqların müalicəsi və bəslənməsinə aid iki əsəri vardır. 1112-də türkcə qələmə 
alınmış “Tədbirül-mövlud” adlı sədrəzəm Hüseyn Paşa və rəisül-küttar Rami 
Əfəndiyə ithaf olunmuş və buradakı bilgilər Zəkəriyya ər-Razi, İbn Sina və Hacı 
Paşadan alınmışdır”. T.Bursalının həkimin böyük alim olduğunu qeyd etməklə və 
kitablarının adını çəkməklə kifayətləndiyini diqqətə çatdırır. Sonra  müəllifin 
“Mürşidül-muxtar” əsərinin müqəddiməsində özünün Sinoplu Şeyx Həsənin oğlu 
olub kiçik yaşlarından ata-anadan yetim qaldığını, böyüyüb Konyaya getdiyini, 
mövləvi təriqətinə girdiyini, oradan Qahirəyə gedib lakin Misirdən xoşlanmayıb 
yenə də Türkiyəyə qayıtdığını, bu sırada Şeyx Həsənül-Xəlvətiyə rast gələrək, 
onun təkidiylə səyahətdən əl çəkib kitab yazmaqla məşğul olduğunu yazdığını 
göstərir. Daha sonra onun Bursada həkimlik etdiyini, şöhrət qazandığını və hə-
yatdan daim şikayətçi olan həkimin “Minhacüş-Şəfai” adlı əsərində özü haqqında 
“səbirsiz və qərarsız, istəyinə çatmamış və zamanın unutduğu gəzgin” yazdığını da 
qeyd edir (4,7).     

Savadlı təbiblərdən biri də Hafiz Həsən Əfəndi olmuşdur. M.T. Bursalı onun 
haqqında daha geniş məlumat vermişdir: “Hafiz Həsən Əfəndi Gevrekzadə təbabət 
alimlərindən olub İstanbullu Əbdüllah Əfəndinin oğludur. 1183 tarixindəki Rusiya 
səfərində ordu həkimbaşısı idi. 1200 tarixində şəhərin baş həkimi ünvanına nail 
oldu. 1216-da Dər-səadətdə vəfat edərək Eyubda Şərifzadə Məhəmməd Molla 
yaxınlığında dəfn edildi. “Nəticət əl-fikriyyətə fi tədbiri vəladət əl bəkriyyə”, beş 
düstur, bir xatimə üzrə tərtib edilmiş “Düstur ül-məsəl fi tədbir il-səhhətə vəl-əməl” 
və “Əl-dürrət əl-Mənsuriyyət fi tərcümət əl-Mənsuriyyə” adında tinni əsərləri 
vardır (1,7).  

T.Bursalı “Osmanlı müəllifləri”ndə həkimbaşı Əbdüləziz Əfəndi haqqında da 
məlumat vermişdir. O, Sübhi Əfəndinin oğlu olub həm şeirlər yazmış, həm də təba-
bətə, astronomiyaya və s. elmlərə dair əsərləri tərcümə etmişdir. Əleyşah 
Xarəzminin “Əşcar üs-səmar”, Məhəmməd Şərif  Bəkirinin “Bərmanəl-kifayə” adlı 
kitablarını fars dilindən tərcümə etmiş, özü də əxlaqa aid bir əsər yazmışdır. 
Fransız dilindən tibbə aid əsər tərcümə etmişdir. Latıncadan tərcümə etdiyi 
cərrahlığa və müxtəlif müalicə üsullarına aid əsər Əsəd Əfəndi kitabxanasındadır. 
1197-ci ildə vəfat etmişdir (1,8). 
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Хадыева Сонаханым Гамид гызы  
 

ВРАЧИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОСМАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

Резюме 
 
В Османском государстве в средние века жило и творило немалое число 

медиков-писателей. Произведения, оставленные ими нам в наследие, на сего-
дняшний день имеют большое значение в изучении истории медицины. Сре-
ди этих ученых-медиков можно назвать имена Сабунчуоглу, Мурада Гереде-
ли, Ак.Шемсаддина, Гаджи Паша, Шейхульислам ибн Кемая, Шейха Джема-
леддина Аксараи, Ибн Шарифа, Мухаммеда Нидаи, Мухаммеда бин Али, 
Амира Челеби, Шемсаддина Итаки, Ахмеди, Шабана Ефенди, Аббаса Весима 
Ефенди и других. 
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Hadiyeva Sonakhanim Hamid  

 
DOCTORS OF  THE MİDDLE AGES OTTOMAN EMPİRE 

 
Summary 

 
In the Middle Ages in the Ottoman Empire there were a lot of doctor writers 

and today their works are very important from the standpoint of studying the 
history of medicine. Among these doctor scholars we can show the names of 
Sabunchuoglu, Murad Geredeli, Ag Shemseddin, Haji Pasha, Sheikhulislam bin 
Kamal, Sheikh Jamaladdin Aksarayi, Bin Sharifi, Mahammad Nidai, Mahammad 
bin Ali, Amir Chalabi, Shamsaddin Itaki, Ahmadi, Shaban Afandi, Abbas Vesim 
Afandi and other ones. 
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SİRRİ - EŞQİNDƏN SƏNİN HƏR KİM Kİ,  AĞAH OLMADI 
 
Açar sözlər: aləmlərin yaranışı, Allahın sirri, əlyazma qaynaqları, İlahi 

vəzifə. 
Ключевые слова: создание миров, тайна Аллаха, рукописные источ-

ники, божественный долг. 
Key words: making worlds, the mystery of Allah, manuscript sources, divine 

duty. 
                                                                                       

Allahın zatında gizli qalan mərifət  nurunun bənzərsiz “bir zeytun ağacı”nda 
təcəlla tapması Quranda belə vəsf olunur: “(Zatı nur olan) Allah göylərin və yerin 
nurudur. Onun nuru, içində çıraq olan bir taxçaya bənzər; taxçadakı o çıraq bir 
qəndilin içindədir, o qəndil isə, sanki parlaq bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də 
qərbdə (vəsətdə) olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı özünə od 
toxunmasa da, sanki (zatən) işıq saçır. O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz 
nuruna qovuşdurur. Allah (düşünsünlər deyə) insanlar üçün misallar çəkir. Allah 
hər şeyi biləndir!” (24/35)1. 

AMEA M.Füzuli adına ƏYİ-da hifz olunan, müəllifi məlum olmayan 
“Məcmuətu Əmir-əl-Muminin” adlı əlyazmasında yazılır: “ ثم  كان اهللا  و لم یكن  شيء 
  Rəsulullah (s) buyurmuşdur: “Aləmi-kətm ədəmdə ikən“)}- ”خلق  السموات  و االرض
Allah-Taala  mövcud idi və ərşi su üzrə zində idi. Dəxi lövhi məhfuzda cəmi əşyai 
yazdı və səməvatdan sonra ərzi xəlq elədi.”).(M.H)} (5,v.72a). 

Qızılbaş Səfəvi dövlətinin banisi, Sufilərin Sultanı, arif şair, Şah İsmail Xətai 
yaratmazdan əvvəl  var olan, Əzəli və Əbədi qüdrətini aləmləri yoxdan var etmə  
hikməti ilə üzə çıxaran Allahın sirrini belə vəsf edir:  

 
                    Allah “Kərimü Ləmyəzəl”dir.   
                          “Zati-əbəd” Oldur, həm “Əzəl”dir         
                       Var etdi cəhani yox ikən Ol.  

                                                
1 (24/35); Bu cür  işarələnmə Qurandan iqtibas olunan surə və ayəni bəyan edir.Yəni, 24-cü surə, 35-ci ayə.  
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                          Kimsə bulamaz bu sirrə heç yol. (2,527).  
 
Orta əsr irfan ədəbi məktəbinin məşhurlarından olan Şeyx Mahmud 

Şəbüstərinin AMEA-da hifz olunan “Gülşəni-raz” əlyazmasında Allahın  zatından 
sadir olan bu nur belə təsvir edilir:  

 
    “Qodrəte u ze afərinəş yek nöqteyi-nur əst 
    Misle səməvato zəmin dər dövre zuhur əst”  

{(Onun qüdrəti yaratdığı andan bir nöqtə nurdur. 
  Səməvat və yer mislində dönmələrdə zühurdur). (M.H)}2(10,2).  
 
 “Həqiqətən, Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə xəlq edən, sonra ərşi  yaradıb 

hökmü altına alan, sürətlə təqib edən gündüzü gecə ilə örtüb bürüyən, günəşi, ayı 
və ulduzları əmrinə boyun əymiş halda yaradan Allahdır. Bilin, yaratmaq da, əmr 
etmək də Ona aiddir!” (7/54).   

“Küntu kənzən”-deyən Xaliqin  ədəmdə gizli qalmış hikmət xəzinəsinin 
bəyanında olan bir qüdsi hədisdə buyurulur: “Qaləllahu-Təala: “Kuntu kənzən 
məxfiyyən və əhbəbtu ən urəfaə və xələqtul-aləminə və xələqtun-nasə”. {(“Uca 
Allah buyurdu: “Mən gizli bir xəzinə idim, istədim bəyan tapam... aləmləri 
yaratdım...və (sonda) insanı yaratdım”).(M.H)} (1,165). 

Qüdsi “Kuntu kənz” hədislərinin batini sirrinin müfəssəl bilicisi, Rəsuli 
Əkrəmin(s)  pak soyundan olan Şah İsmail Xətai yazır: 

 
“Ey ki, yoxdan bu cahanı,var edən Pərvərdigar, 
Yeri qaim,  gögləri dəvvar edən Pərvərdigar. 
Kuntu kənz”in ayəti vəsfindən olmuşdur nüzul, 
Varlığına “Kun fəkan”iqrar edən Pərvərdigar.”  
Yağdıran dəryayə gögdən əbri-neysan yağmurun, 
 Qətrəsindən lö”löyi -şəhvar edən Pərvərdigar.” (7,191)   
 
Məhəmməd ibn Xavəndşahın  AMEA M.Füzuli adına ƏYİ-da hifz olunan 

“Rövzətüs-səfa” adlı bir əlyazma kitabında Peyğəmbərdən(s) nəql olunan bir şərif 
hədisdə yaradılışın əsrarı belə qeyd olunur: “Allahın ilk yaratdığı “Lövhə”  və  
“Ruh”dur” (3, v.10a).  

Xilqətin sirrinin  irəlicədən bu “Lövhə”də qeyd olunması barədə ayədə 
buyurulur: “Qeybin açarları (Allahın) yanındadır. Onları ancaq O bilir. Suda və qu-
ruda nə varsa bilir. Yerə düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, (O) onu bilməsin. Yerin 
                                                
2 (M.H)- kimi  qeyd olunan tərcümələr bu məqalənin müəllifi Musarza Heydərzadəyə aiddir. 
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zülmətləri içində elə bir toxum, yaş-quru elə bir şey yoxdur ki, açıq-aydın kitabda 
(“lövhi-məhfuz”da) olmasın!” (6/59).  

Allahın ilk yaratdığının aləmləri təkamülə yetişdirmə vəsiləsi olaraq qərar 
verdiyi və zatından ayırdığı həbibi   Məhəmmədin(s) mətlə (başlanğıc) nuru olması 
və aləmlərin də məhz ona xatir xəlq olunması barədə Məhəmməd ibn Xavəndşahın 
AMEA-da hifz olunan “Rövzətüs-səfa” adlı digər əlyazma kitabında qeyd olunan 
şərif bir hədisdə belə yazılır: “Qalə Rəsulullah (s): Əvvələ ma xələqəllahu təala 
nuriy və əvvələ fi xəlqihillahil-qaləm və əvvələ xələqəllahu əl-əql; fəqalə ləhu 
“əqbil”-fəəqbələ, fəqalə ləhu “ədbir”-fəədbərə. Fəqalə və izzətiy və cəlaliy...bikə 
əmnə`ə və bikə asib və bikə əaqib!” {(“Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “Allahın ilk 
xəlq etdiyi mənim nurumdur. Allahın ondan ilk yaratdığı Qələm və onunla 
yaratdığı ilk şey ağıldır. Ona “(önə düşməyi) qəbul et!”-dedi, o da qəbul etdi. Sonra 
ona “ülgü-ehtiva edən ol” dedi, o da hər şeyin hesabını çəkən oldu. Sonra dedi 
“And olsun İzzət və Cəlalıma! Məhdudlaşdırma, səbat və aqibət 
səninlədir.”).(M.H)} (4,v.10a). 

  Şah Xətai Xaliqin “nur qəndili”ndən zahir etdiyi bu  hikmətin həmrazları ilə 
görüşünü vəsf edərək yazır: 

 
Qüdrət qəndilindən atdı danəyi 
Endi lövhi üzrə tutdu binayi 
Cünbüşə gətirdi çərxi fələyi 
Didar ilə məhəbbətə eşq olsun”. (7, 323). 
 
Dərviş Əlinin M.Füzuli adına ƏYİ-da hifz olunan “Şərhi-cəzireyi-məsnəvi” 

adlı əlyazmasında bu xüsusda yazılır: “ھحمد شول اهللا ك عالمى كتم عدمدن و حقده كتوردى ” ... 
{(“Həmd şol Allahadır ki, aləmi-kətmi ədəmdən həqlə vücuda gətirdi”).(M.H)}(6, 
v.1a).  

 Dədə Ömər Rövşəni bu “mətlə nuru”nu  belə vəsf edir: 
 
“Əhmədi-Muxtar”dır adın sənin. 
“Həmdəmi-Əxyar”dır adın sənin, 
“Mürşidi-Əhrar”dır adın sənin. 
“Rəhbəri-Əbrar”dır adın sənin. (8,402). 
 
Allah “Ərrəhman” surəsində sonda insan yaratmaq xüsusunda Öz hikmətini 

belə bəyan edir: “O, Rəhman (əvvəl yaratdıqlarının hamısına) Qur’anı öyrətdi. 
(Sonra) İnsanı yaratdı. Ona danışmağı  öyrətdi. Günəş və ay (insanın ibrət 
götürməısi üçün) müəyyən bir ölçü ilə (Ona itaət edərək) hərəkət edər. Otlar da, 
ağaclar da səcdə edər!” ( 55/1-6). 
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On səkkiz min aləmlər mülkünün və sonda Adəm(ə) nəslinin qüdsi “Löv-lak”  
hədisinin bəyan etdiyi Allah-təalanın özü seçdiyi, özü elm öyrətdiyi və həqiqəti pak 
qəlbinə özü doldurduğu və çox vaxt adıyla yox, ehtiramlı ləqəblərlə çağırardı 
“Mühəmməd” adlı “ mətlə nuru”ndan zahir olması əslində dini-fəlsəfi bir mövzu-
dur. 

Bitkin klassik irfana görə də Allahın “kuntu kənz” xəzinəsindən xilqəti 
yaratma hikməti  qüdsi “Löv-lak” hədisində vəsf olunmuş sədəfdəki gövhəri 
Xatəmül-Ənbiya, Həbibullah Məhəmməd-əl-Mustəfanı və pak Əhli-beytini vəsilə 
seçmə əsrarı ilə bağlıdır. Belə ki, Məhəmməd ibn Xavəndşahın  AMEA M.Füzuli 
adına ƏYİ-da hifz olunan “Rövzətüs-səfa” adlı əlyazma kitabında qeyd olunan  
qüdsi “Löv-lak” hədisində Allahın Peyğəmbərə(s) belə buyurduğu nəql olunur: 
“Qaləllahu təala:“Löv lakə, ləmma xələqtü əflakə, lövla Əliyyun, ləmma xələqtükə, 
lövla  Fatimətə, ləmma xələqtükuma!” {(“Allah-taala buyurdu: “Əgər sən (vəsilə) 
olmasaydın, fələkləri yaratmazdım;  əgər  Əli (nəslin üçün ata) olmasaydı səni xəlq 
etməzdim; və əgər Fatimə (nəsliniz üçün ana) olmasaydı, hər ikinizi 
yaratmazdım”).(M.H)} (3, v.10a).  

Klassik ədəbiyyatda da geniş bəhs olunan “Löv-lak” hikməti  Xətai 
yaradıcılığında  xüsusi vəsf olunmuşdur:  

 
“Dedi ana Həyyi-Sanei-Pak, 
“Löv lakə ləmma xələqtül-əflak...” 
{(Diriliyin Pak Mühəndisi  ona dedi (ki): 
Olmasaydın əgər sən, yaratmazdım əflaki!”). (M.H)}(2,532). 
 
 “Həqiqətən Göyləri və yeri haqq olaraq yaradan Odur.”(6/73); “Gördüyünüz 

göyləri dirəksiz olaraq yüksəldən, sonra ərşi yaradıb hökmü altına alan... O 
Allahdır.”(13/2); “Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur (öz nurunu istədiyinə 
bəxş edər)”(24/35).  

Peyğəmbər(s) xanədanın səmavi feyz qaynağı olmasına Azərbaycanlı 
xəlvətiyyə şeyxi, filosof-şair Seyyid Yəhya Əhməd Bakuvinin xəlifəsi sufi şair 
Yusif əl-Miskurinin AMEA M. Füzuli adına ƏYİ-da hifz olunan “Silsilətül-uyun”  
əsərində də işarə olunur: “Mutaal Allah “löv-lak” hədisində buyurmuşdur: “Əgər 
sən olmasaydın aləmləri yaratmazdım, səni Əliyə xatir, hər ikinizi isə Fatiməyə 
xatir yaratdım”- ta ki, qiyamətə qədər Allahın nuru mərifəullahı kamilən 
təsdiqləyən bir nəsil ilə tamamlansın”(13,1b). 

Şah İsmayıl Xətai aləmləri pərdə dalında gizli saxlayan  Səttarın onları 
“Məhəmməd” adlı gövhərini  “su”ya çevirib canlandırdığının vəsf-halını belə  
verir:  
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Gövhəri ab eylədim, tutdu cahanı sərbəsər, 
Yeri,  gögi, ərşü kürsi yaradan Səttar idim. (11,256). 
 
Aləmlərin Məhəmməd(s) adlı “bir mətlə (başlanğıc) nuru”ndan  “nur- ələn-

nur” mislində çilçıraq  kimi zahir olması hikmətinə işarə edən S.Ə.Şirvani yazır:   
 
“Əya, zatın nihandır, ol nihandan hər nihan peyda 
Olubdur hikmətindən cümlə  bu kovnü məkan peyda. 
Əgər mənzuri-çeşmin olmasaydı Əhmədi-mürsəl 
Bu abü tab ilə olmazdı ərzü asiman peyda. 
Deyirlər  lütfdən can zahir olmaz, bəs nədəndir bu 
Olur hər ləhzə lütfündən neçə ruhi-rəvan peyda?!”(12,s.38). 
 
 İlk Azərbaycanlı təzkirəçilərindən olan Sam Mirza bin İsmail Səfəvinin 

AMEA M.Füzuli adına ƏYİ-da hifz olunan  “Töhfeyi Sami” əsərində “Həmd 
Nuru”nun şərhində yazılır: “Onun  nurlu mətləəsi ulduzlara nur bəxş edən 
Məhəmməd(s) nurudur ki, Allahın “ilk məxluq” olaraq işarə etdiyi onun nurudur. 
Bil ki, əzəldən Cəlalına xatir Nübuvvəti başa çatdırılması qət olunmuş  o 
Əhməddir,  “Və lakin Rəsulullahi və xatəmun-nəbiyyinə”(33/40)  ayəsi ona 
inayətdir.”(9,2b). 

Şeyx Mahmud Şəbüstəri “Gülşəni-raz” əsərində Məhəmmədin(s)  Allahın ulu 
sirrinin sevimli  həmrazı (əl-Mustəfa) seçilməsi bəyanında yazır: 

 
Əhəd dər mime Əhməd gəşt zaher. 
Dər in dövre aməd əvvəl-ayin axer. 
(Əhəd Əhmədin “mim”ində zahir oldu. 
Başlanğıcın səbəbi sonluğa nöqtə oldu) (10,2). 
 
     “Göyləri ucaldan, meyar və ədalət üçün tərəzi qoyan” (55/7-8) “Allah   

(anlaya bilsinlər deyə) insanlar üçün (məntiqi) misallar çəkir!”(24/35).  
  “Rəbbin mələklərə: "Mən yer üzündə bir xəlifə (canişin) yaradacağam" 

(2/30)– ayəsindən göründüyü kimi yer üzərində İlahi göstərişlərlə “Hikmət Kitabı” 
ilə  qiyamətə qədər  hökm edən bir canişini olmalıdır.  “Səninlə dostluğuna Allahı 
şahid gətirən səndən ayrılan kimi nəslini və əkinini məhv etmək istəyər” (2/204-
206) ayəsinin məzmunundan Peyğəmbərin(s) nəsli ilə gizli düşmənçilik haqqında 
aşkar mətləblər vardır ki, “Kövsər”surəsində buyurulur: “Həqiqətən Biz sənə 
Kövsər (kimi hikmətli və əsrarlı nəsil) əta etdik... Həqiqətən Biz səni (bərəkətli) 
istədik, o (düşmənçilik edən) özü sonsuzdur.”(108/1-3). “Muhəmməd aranızdakı 
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kişilərdən heç birinin atası deyildir.”(33/40)-ayəsinə görə isə o Həzrətin(s) nəsli 
Əlinin(ə) zövcəsi,  qızı Fatimə(s.ə) ilə davam etmişdir. 

Allahın aləmlərə həmin rəhmət nurunu “O bir nəcabətli ağacdır ki, kökü 
sarsılmazdır, budaqları isə səmalardadır”(14/24)-ayəsinə əsasən “nuri-ənbiya” 
(“peyğəmbərlərin nuru”)  və  “mahi-övlüya” (“övlüyanın ayı”, yəni Peyğəmbər(s)  
nəslindən qiyamətə qədər İmamlıq edəcək  “hidayət nuru”)  kimi  vəsf edən Xətai 
yazır:      

       
Ol şəm ki, nuri-ənbiyadır, 
Ol nur ki, mahi-övlüyadır.(2,533). 
 
 “(Ya Peyğəmbər!) De:"Mən sizdən bunun (risalətimin) müqabilində (əhli-

beytimə) qohumluq məhəbbətindən  başqa bir şey istəmirəm... Həqiqətən, Allah... 
qədirbiləndir! (gözəl əvəz verəndir!”(42/23) və “Həqiqətən, Allah və Onun 
mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər! Siz də ona salavat 
göndərib (Allahummə salli əla Muhəmməd və alihi!”-deyib) layiqincə 
salamlayın!”(33/56)-ayələrindən Allahın iradəsi xüsusunda ətai yazır:        

 
Göz verdi ki, ta bəsir olasan. 
Doğru gedəsən bu Haq yola sən. 
Eşitməgə səmü güş verdi. 
Fəhm etməyə əqlü huş verdi. (2,529). 
 
Sonda fitnə ilə dolmuş dünyaya nicat verəcək Zəmanə İmamı (ə.f) barədə 

Mühiyyəddin İbn əl-Ərabi (1165-1240) “Əl-fütuhatul-Məkkiyə” kitabında Əhli-
beytdən belə bir hədis nəql edir: “Agah olun, yer üzü zülm və haqsızlıq ilə dolan 
zman Allah-taalanın bir xəlifəsi zühur edəcək və  Allah bizə kömək edəcək. O, yer 
üzünü  haqq-ədalətlə doldurar. Əgər dünyanın axırıa yalnız bir gün qalmış olsa 
belə, Allah həmin günü o qədər uzadacaqdır ki, Peyğmbər(s)  xanədanından, 
Fatimə övladlarından Peyğəmbərlə(s) addaş olan bir xəlifə (dünyaya) hökmrnlıq 
etsin.” (14, s.340).  

Allahın Adəm övladına şərəf və qiyamət günü üçün şəfaətçi bəxş etdiyi 
peyğəmbərın bütün danışığı və siması İlahi örnək idi: “O özündən heç nə demir. 
Dediyi ancaq vəhydir ”(53/3-4).  

İsra gecəsində Peyğəmbərin(s)  Merac səfərinin yeganə və əcaib 
məziyyətlərlə hüzur tapan şahidi Əli(ə)  haqqında Şah İsmayıl Xətai  belə bəhs 
edir: 
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Nəbi meracə çıxıb kimi gördi? 
Məqami- Müntəhadə kimə  irdi? 
Yol üstündə duran aslani gördi. 
Çıxarıb üzüyüni  ona verdi. 
Dedi ki, “aramızda bu nişanə”. 
Bu sözümə məva bilər inanə. (7,214). 
 
Əbdürrəhman Camini Allah Rəsuluna(s) və pak xanədanına uyğun ehtira-

mına görə “Kəmal və cəlal günəşi “Biharistan” divanının fəsahət və bəlağət 
zirvəsi” kimi “Töhfeyi Sami”sində alqışlayan Sam Mirzə özü də, Allahın əziz 
tutduğu Ali-Rəsulə (ə) öz  sevgisini belə izhar edir:    

 
Leysə kəlami, yəni be nəti məalihi 
Səlləllahu alə Nəbiyy və alihi”. 
{(Sözüm acizdir onun vəsfi ali-şəninə 
Allahın salamı olsun Nəbi və nəslinə!).(M.H)} (9,2b) 
 
Ayətullah Şeyx Əli Səadətpərvər Şeyx Hürr Amilinin “İsbatül-hüdat” 

əsərindən iqtibasən ( c-3, s-262, rəvayət-109) yazır: “Əmir-əl-möminindən nəql 
olunan bir hədisdə rəvayət olunur: “Yer üzü heç bir zaman, istər aşkar, istərsə də 
sıxıntılar nəticəsində gizli qalmağa məcbur olan  dini hökmlərin bərpası üçün 
məmur olan bir idarə edicisiz-İlahi höccətsiz qalmayacaq. Bu  Allah-talanın höccət, 
dəlil və nişanələrinin haqq yolla irəliləməsi və bu yolda  çəkilən(səmavi) 
zəhmətlərin hədər getməməsi üçündür.”(15, s.16). 

Quranda isə bu xüsusda buyurulur: “Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu 
(İslamı) bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Peyğəmbərini hidayət (nuru) və 
haqq dinlə göndərən Odur!” (61/9). Onlar Allahın nurunu (islamı) öz ağızları 
(iftiraları) ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə - kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz 
nurunu (sonuncu Hüccəti ilə) tamamlayacaqdır.” (61/8.) 

Yüsif əl-Miskuri “Silsilətül-uyun” əsərində Allahın hidayət nuru ilə bağlı haq 
və batilin tanınması xüsusunda yazır: {(“Cameənin  hikməti (İlahi) haqqı 
tanımaqdır, buna bağlı əməl isə (ona qarşı olan) batili (nahaqqı) tanımaqdır” (13, 
18a). “Kim dünyada bu işdə kor olsa, o axirətdə də kor qalacaqdır.”).(M.H)} (13, 
31a).     

Sürurinin AMEA M.Füzuli adına ƏYİ-da hifz olunan, dini-fəlsəfi əhəmiyyət 
kəsb edən, “Şükürlər o Allah üçündür ki, insanı əhsən biçimdə xəlq etdi ”(95/4) 
ayəsi ilə başlanan  “Bəhr-ül-maarif” əsərinin 3a vərəqində yazılır: “Rəvə-əl-
Buxari:“İz əsabət -əl-eyn min -əl-insan əv sairəl-heyvan fəqrə` qovləhu-Təala 
“Fərci-il- bəsərə: həl təra  min futurin summə irci-il-bəsərə  kərrəteyn  yənqəlib  
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ileykə  əl-bəsəru  xasiən və huvə  həsirun” {(“Buxari rəvayət edir: O zaman ki,  
insan və sair heyvanlar göz sahibi oldular (onlara) Allahın (“Mən sizin Rəbbiniz 
deyiləmmi? Dedilər: Bəli!”)  sözü oxundu: “Əzəldən (“Qalu: Bəla!”(7/172) əhdinə 
görə sizə) verilmiş batini gözə qayıdın. Baxın,  həmin görüntülər sizə tanışdırmı? 
Sonra öz əvvəlki batini aləminə bir də nəzər qıl və özlüyündə onun yəqinliyinə 
yetiş və sənə göstərilən xas yolda sabit qədəm ol!”).(M.H)} (16,v.3a).  

“Kuntu kənz” ayətinin məhz “Löv lak” əsrarının və onun son ülvi vəsiləsinin 
dərki kimi məna edən Xətainin  məntiqi belədir: 

 
Sirri eşqindən Sənin hər kim ki, agah olmadı, 
Qaldı məhrum ta əbəd, məqbuli dərgah olmadı.  (7,12-13). 
 
Tarixdən  bəlli olduğu üzrə Səfəvi Şah İsmayıl Peyğəmbərlə(s) dünyanın 

sonunda zuhur edəcək İmam Zaman arasında ilk Əhli-beyt dövlətinin qurucusu 
olmuşdur ki, Şah şairin özü bu haqda belə bəyan edir:  

 
“Xətai sirridir, “TaHa”vü “YaSin”, 
Durubdur ortada, “Mizan” deyilmi?” (11,381). 
 
 Fitnə ilə dolmuş bu günkü  zəmanəmizdə də bəşəriyyət bütün dünyada 

ədalətin bərpası üçün məhz Qızılbaş Səfəvi dövlətinin mənəvi və hüquqi  varisinin 
zühurunun intizarındadır. “(Elə isə) Tərəzini düz tutun, ölçünü əskiltməyin! 
...İnsanı saxsı kimi quru palçıqdan O yaratdı... İki məşriqin və iki məğribin Rəbbi 
Odur. Belə olduqda Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan saya bilərsiniz?! (55/8-18).              
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НЕ ВЕДАЮЩИЙ ТАЙНОЙ ЛЮБВИ АЛЛАХА НЕ НАЙДЕТ 
СПАСЕНИЯ 

 
Резюме 

 
В статье исследованы причины создания миров, способность познания 

Создателя последним творением Адамом и доверие Аллаха по отношению к 
нему на этой основе. 

В статье прослеживается династия Пророка, одаренного мудростью 
достижения духовной эволюции – небесного источника человечества, сущ-
ность его обета обуславливаются аятами из Корана и классическими руко-
писными источниками. В заключении  представлены Божественный долг  и 
ответственность, обязательные для человечества,  единственного носителя 
справедливости – спасения человечности. 
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Heydarzade Musarza  
 

NOT KNOWING VEILED LOVE OF ALLAH WILL NOT FIND 
SALVATION 

 
Summary 

 
In the article it is researched the reasons of the creation of the worlds, ability 

of cognition of the Creator by the last Adam’s creation and the Allah’s confidence 
to him at this basis. 

In the article it is also retraced Prohet’s dynasty, gifted by wisdom on 
achievement of spiritual evolution – divine source of humankind, core of its vow is 
conditioned by Koran’s ayats and classical manuscriptial sources. In the conclusion 
it is presented divine duty and responsibility that are obligatory for humankind, 
single bearer of justice – salvation of humankind. 
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ELEKTRON KİTABXANALAR VASİTƏSİLƏ ELMİ İRSİN 
MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏBLİĞİ (mülahizələr, konseptual baxışlar) 

Açar sözlər: Azərbaycan kitabxanaları, elektron kitabxana, elmi irs. 
Ключевые слова: библиотеки Азербайджана, электронные библиотеки, 

научное наследие. 
Key words: Library of Azerbaijan, electronic libraries, scientific heritage. 

Post-industrial və yaxud informasiya cəmiyyətinə keçid dövründə bilik və 
informasiya sosiallaşaraq iqtisadiyyatın, sosial münasibətlərin və s. hərəkətverici 
qüvvəsinə, strateji mənbəyinə çevrilir. İnformasiya cəmiyyətinin əsas tələblərindən 
biri stratejıəhəmiyyət kəsb edən bu mənbəm yalnız ənənəvi formada deyil həm də, 
elektron, rəqəmli formada istifadəçilərin ixtiyarına verməkdir. Ənənəvi çap 
məhsulunu elektron formada hazırlamaq, qorumaq və düzgün istiqamətləndirmək 
üçün hazırda insan fəaliyyətinin bütün sahələrində İKT-dən geniş şəkildə istifadə 
olunur. 

Elmin, mədəniyyətin və təhsilin müasir informasiya təminatı bu gün məhz 
İKT-dən effektiv şəkildə istifadə etməklə və elektron elmi kitabxana yaratmaqla 
mümkündür. İnformasiya axınının durmadan artdığı bir dövrdə bu tip kitabxanalar 
tədqiqatçılam, elmi fəaliyyətlə məşğul olanların əsas müraciət substansiyasıdır. 

Dünyada baş verən qloballaşma prosesi, ölkələrarası inteqrativ münasibət-
lərin meydana gəlməsi və inkişafında biliklərin düzgün şəkildə idarə olunması 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Belə bir şəraitdə, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 
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müvafiq elmin idarə olunması, intellektual mülkiyyətin formalaşması, qorunması 
və kommersiyalaşdırılması, vaxtı ilə “beyin axını”-alimlərin inkişaf etmiş ölkələrə 
getməsi prosesinin yerinə, onların biliklərinin İnternet üzərində miqrasiyası və 
digər problemlərin həlli, yeni konseptual baxışlar, yanaşmalar, təşkilatı və iqtisadi- 
hüquqi mexanizmlər tələb edir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, elektron kitabxanaların, o cümlədən elmi 
elektron kitabxanaların formalaşmasına mübasibət birmənalı deyil. Tanınmış 
italyan kitabxanaşünası Donatella Kastellinin “Gələcəyin rəqəmsal kitabxanaları və 
onların rolu” adlı məqaləsində təqdim olunan inkişaf ssenarisinə görə, elektron 
kitabxanalar mövcud olduqca, ənənəvi kitabxanalar da mövcud olacaq. Bu mənada, 
onların hər ikisi dünya elmi, mədəni irsinin qorunmasında birgə, lakin fərqli 
imkanlarla bəşəriyyətə xidmət edəcəklər. 

Biz də bu mülahizə ilə razıyıq və düşünürük ki, istənilən elektron kitabxana 
məhz ənənəvi informasiya resursları üzərində bərqərar olur və bu, cəmiyyətin yeni 
çağınşılara cavabıdır. Əsas dəyərləri informasiya və elm olan bu cəmiyyəti xarak-
terizə edərkən informasiya və bilik cəmiyyəti kimi epitetlər işlədilir. Bu anlayışlar 
arasında konseptual fərqlər olsa da, onlar eyni məqsədi-informasiyanın dəyərini 
ifadə edirlər. 

Zaman ötdükcə informasiyanın və elmin aparıcı iqtisadi faktora, cəmiyyətin 
gündəlik həyatını tənzimləyə biləcək dəyərli vasitəyə çevrilməsi prosesi sürətlənir. 
Azərbaycanda informasiya mənbələrinin, milli kontentin, elmi irsin qorunması, 
inkişafı və təyinatı üzrə istifadəsi dövlətin bilavasitə maraq dairəsində olduğu üçün, 
bu sahəyə ciddi dəstək və qayğı göstərilir. “Kitabxana işi haqqında” Qanun, 
“Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Azər-
baycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”ə 
“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli 
Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi 
haqqmda sərəncamlar bir daha sübut edir ki, həm elmin, həm də kitabxanaların 
inkişafı dövlət üçün vacib məsələlər sırasındadır. Bu isə, öz növbəsində informa-
siya-informasiya kanalı-informasiya istifadəçisi üçlüyü arasındakı münasibətlərin 
daha optimal şəkildə qurulmasına xidmət edir. Başqa sözlə, həm yaranmış situasiya 
(texnoloji imkanlar), həm münasibət (dövlət və cəmiyyət tərəfindən), həm də 
ənənəvi (kitab, kitabxana) və qeyri-ənənəvi (İnternet, SMS) məlumat yayımı vasi-
tələri elmi irsi elektron şəkildə mühafizə və təbliğ etməyə imkan verir. 

Azərbaycanda elmi irsin, o cümlədən elmi ədəbiyyatın elektronlaşdırılması 
məsələsi əsasən elmi kitabxanalar tərəfindən həyata keçirilir. Elmi kitabxanalar bu 



“Elmi əsərlər” 2015, №1  

 
 

76

cür nəşrləri rəqəmli kitabxanalar vasitəsilə realizə edirlər. Bu zərurətin yaranması 
bir neçə amillə şərtlənir. Ənənəvi formada saxlanılan elmi ədəbiyyatm, informasi-
yanın həcmi onunla işləməyin effektivliyinə mənfi təsir edir. Belə bir fundamental 
problemin həlli yolu informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqindən 
keçir. Öz növbəsində elektron materialların, bunun nəticəsində isə elektron elmi 
nəşrlərin meydana gəlməsi onların qorunmasını və istifadəsini operativləşdirən 
elektron məlumat bazalarının yaradılmasım zərurətə çevirir. Məhz həmin elektron 
elmi bazalar elektron kitabxanaların özəyini təşkil edir. Belə elektron elmi bazalara 
misal olaraq müəllifin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Mərkəzi Elmi Kitabxanasında yaradılmış “Azərbaycanşünaslıq”, “Azərbaycan el-
mi”, “Azərbaycanda neft” adlı elektron elmi məlumat bazalarını göstərmək olar. 

Ümumiyyətlə, elektron kitabxanaların yaradılacağı ilə bağlı fərziyyələrə ilk 
dəfə V.Buşun “Biz necə düşünəcəyik” məqaləsində və C.S.R.Likliderin “Gələcəyin 
kitabxanaları” kitabında rast gəlinir. V.Buşun məqaləsində təqdim olunan və “Me-
meks” adlanan rəqəmsal sistemin əsasmı informasiyanı fotoşəkillərdə saxlamaq 
fikri təşkil edirdi ki, bu da sonralar mikofilmlərin və mikrofişlərin yaranmasına 
gətirib çıxardı. Massaçusets texnologiya institutunun əməkdaşı C.Liklider isə 
rəqəmli hesablayıcılann kitabxanaların gələcəyinə necə təsir edəcəyini araşdınrdı. 
Ötən əsrin 60-cı illərindən etibarən kitabxana informasiyasının qorunmasında və 
işlənməsində kompüterlərdən istifadə olunmağa başlandı. Bu işin ilk nümunəsi 
Amerika Konqress Kitabxanasının yaratdığı MARC (Machine-Readable Catalo- 
guing) formatı oldu. Formatın Onlayn kompüter kitabxana mərkəzində (OCLC- 
Online Computer Library Center) həyata keçirilməsi bir çox kitabxanalara biblio-
qrafik informasiya mübadiləsini reallaşdırmağa imkan verdi. Müasir mənada elek-
tron kitabxanaların yaranmasını isə 80-cı illərin sonlarına aid etmək olar. Bu zaman 
elmi jurnalların ilk elektron bazaları yaradılmağa başlanmışdı (1987-1993-cü 
illərdə “Mercury”, CORE, “Tulip”; 1995-ci ildən etibarən “JSTORE”, “High Wire 
Press” layihələri). 

Azərbaycanda isə elektron kitabxanaların yaradılması son on ildə geniş vüsət 
alıb. Bir sıra iri kitabxanalar (AMEA-nm Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Bakı Dövlət 
Universitetinin Elmi Kitabxanası, Milli Kitabxana, Prezident Kitabxanası və s.) bu 
sahədə uğurlu nəticələr əldə ediblər. AMEA-nm Mərkəzi Elmi Kitabxanası və Bakı 
Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası müvafiq olaraq elmi elektron bazaların 
yaradılması və İnternet vasitəsilə təbliği istiqamətində daha geniş fəaliyyət gös-
tərirlər. Hər iki kitabxana çoxminli alim və pedaqoq auditoriyasını elmi və elmi- 
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metodoloji ədəbiyyatm elektron variantı ilə təmin edir. Oxuculara elektron kitab-
xana vasitəsilə bu cür xidmət aşağıdakı məsələlərin və problemlərin həllinə yardım 
edir: 
1. İlk növbədə Azərbaycanın elmi-mədəni irsi rəqəmsallaşdınlır və etibarlı 

mühafizə imkanı qazanır. 
2. Azərbaycan elmi irsinin dünya informasiya mühitinə inteqrasiyası daha da 

asanlaşır. 
3. Elmi informasiyanın emalı, toplanması, çeşidlənməsi, seçilməsi və ötürülməsi 

dəfələrlə sürətlənir. 
4. Elmi irsin və elmi informasiya axınının bibliometrik təhlilinin aparılması 

asanlaşır. 
5. Elmin informasiya təminatında ədəbiyyat qıtlığı (nüsxə çatışmazlığı) problemi 

aradan qalxır. 
6. Azərbaycan alimləri və pedaqoqları təkcə ölkədə yaranan elmi ədəbiyyata 

deyil, dünya elmi məlumat bazalarında toplanmış kitab, jurnal, dissertasiyalara 
əlyetərlik imkanı əldə edirlər. Azərbaycan kitabxanalarında Web of Know-
ledge, Elsevier, Springer, EBSCO və s. kimi tanınmış elmi informasiya 
resursları və nəşriyyatlarının məhsullarının istifadəsi buna misaldır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda həm elektron kitabxana, həm də elektron 
kataloqların yaradılması sahəsində son illərdə qazanılmış təcrübə və uğurlar vardır. 
Lakin ölkə üzrə vahid toplu elektron kataloqun və vahid elektron kitabxananın, o 
cümlədən vahid elmi elektron kitabxananın olmaması bir sıra problemlər yaradır. 
Belə ki, hərtərəfli elektron məlumat-axtarış imkanları məhdudlaşır, xidmətin statis-
tik göstəricilərini müəyyən etmək çətinləşir, kitabxanalar arasında elektron- 
laşdırma sahəsində koordinasiya mümkün olmur. Buna görə də, yaxm gələcəkdə 
ölkədə vahid elmi elektron kitabxananın yaradılmasına ehtiyac vardır. Milli elmi 
elektron kitabxana Azərbaycanda nəşr olunan bütün elmi sənəd kütləsinin elektron 
formada toplanmasım, mühafizəsini və ötürülməsini təmin edən milli informasiya 
sistemi kimi yaradılmalıdır. Elmi elektron kitabxana mülkiyyət formasına görə bi-
lavasitə kitabxanaçılar tərəfindən elektronlaşdınlan resurslardan və digər mənbə-
lərdən (o cümlədən, nəşriyyat, kitabxana, təhsil müəssisələri, yerli icra hakimiyyəti 
orqanları və ayn-ayrı şəxslər tərəfindən hazırlanaraq elektron kitabxanaya təqdim 
olunan elektron materiallardan) ibarət olmalıdır. Elmi elektron kitabxana tammətn- 
li informasiya massivi ilə komplektləşdiriməsi əsasən aşağıdakı üsullarla həyata 
keçirilməlidir: 
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- mətnlərin skan (surətinin rəqəmsallaşdınlması) edilməsi yolu ilə; 
- kağız analoqu olmayan elektron sənədlərin yaradılması üsulu ilə; 
- hazır kontentin (mətnin) alınması yolu ilə;Elmi irsin elektron kitab-

xanalar vasitəsilə mühafizə və təbliğ olunması zamanı diqqət ediləcək ən vacib 
məqamlardan biri də müəlliflik hüquqlarının qorunmasıdır. Çap məhsullarının 
elektron forması, eləcə də elektron nəşrlər müəlliflik vt patent hüququnun 
obyektləri olduqlarından beynəlxalq konvensiyalara və Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq mühafizə olunmalıdırlar. Elek-
tron kitabxanadaklı informasiya massivlərindən kommersiya məqsədli istifadə 
qadağan olunmalıdır. 

Qədim mədəniyyətə, köklü ənənələrə malik Azərbaycan xalqının elmi irsi də 
kifayət qədər zəngin və hərtərəflidir. Belə bir irsin müasir tələblər çərçivəsində qo-
runaraq indiki və gələcək nəsillərə çatdırılması, təbliğ olunması, bərabərhüquqlu 
istifadəsi üçün yeni texnologiyalar, o cümlədən elektron kitabxanalar əvəzsiz rol 
oynaya bilər. 
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Одним из направлений деятельности ЦНБ НАН Кыргызской Респуб-

лики, как и других библиотек мира, является создание электронной биб-
лиотеки. Первым этапом этой работы стало создание электронной биб-
лиотеки редких книг из уникальных фондов ЦНБ, оцифрованные книги раз-
мещены в Интернете. Это способствует физической сохранности оригиналов. 
Работа ЦНБ по оцифровке книжных памятников продолжается, она имеет 
свои особенности, связанные с развитием национальной культуры. 

Трудно быть равнодушным при виде редких книг - памятников нашей 
истории и культуры. Как отметил в свое время А. И. Анушкин в своей книге 
«Рассказы о старых книгах», старинные книги влекут к себе ароматом своих 
страниц, художественным убранством, тайнами своего содержания»'. Эти 
книги несут информацию об истории различных народов и сохранились та-
кие книги до наших дней благодаря усердному труду библиотек всего мира. 

Каждое поколение, получив от предыдущего книжные памятники, дол-
жно сохранить и передать их последующим поколениям. История предков 
каждого народа отображена в старинных книгах и письменных памятниках. 
Когда речь идет о коллекции книжных памятников, их ценность не может 
определяться одной лишь численностью, поскольку каждая книга по-своему 
уникальна и является неотъемлемой частью национального фонда особо цен-
ных и редких изданий. 

Историческая информация каждой нации добавляет уверенность нацио-
нальному самоощущению и суверенности образующихся государств. Очень 
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важно правильно оценить это прошлое, извлечь уроки истории и не повто-
рить ошибок. А для этого необходимо знать историю Отечества, ратные и 
трудовые подвиги своих предков - только так можно сохранить связь времен. 
Только тогда и мы, и потомки наши не будем обречены на историческое бес-
памятство [3]. Следовательно, чтобы не быть обреченным на историческое 
беспамятство, каждый должен осознать свою историю, дающую право по-
томкам гордиться своими предками и сопереживать им на протяжении всего 
пути в будущее. Важную информацию об истории народов, как сказано вы-
ше, несут раритетные книги. Такой, особо ценной, у нас в стране является 
книга первого исследователя кыргызской истории - кыргыза, знатока кыргыз-
ских родов и родословий Осмоналы Сыдыкова «Тарихий Шадмани», издан-
ная в 1914 г. в городе Уфе. Книга написана арабским шрифтом на кыргыз-
ском языке. Автор исследовал историю древних кыргызов в 1875-1914 гг.[4]. 

«Любя книгу, мы любим явление культуры определенной эпохи, любим 
те сгустки человеческого ума, чувства, воли, которые проявились в содержа-
нии и форме книги», - так сказал известный литературовед П. Н. Берков. Ве-
ликий писатель XX в. Чингиз Айтматов также отметил значимость книги: 
«Только мысль бессмертна, от человека к человеку идущая, только слово из-
вечно, от потомков к потомку идущее» [5]. Подобных изречений о книге, 
сказанных великими людьми всего мира, можно привести множество. Таким 
образом, книга - важнейшее средство информации, образования, науки и 
распространения знаний. Книги или книжные коллекции, обладающие худо-
жественными, эстетическими, документирующими свойствами, представ-
ляющие общественно значимую научную, культурно-историчес-кую цен-
ность, приобретают статус книжных памятников. Одной из задач ЦНБ НАН 
Кыргызской Республики по созданию цифровой библиотеки является обес-
печение сохранности редких книг или книжных памятников. 

В настоящее время фонд Центральной научной библиотеки является 
универсальным по содержанию и располагает литературой по различным от-
раслям науки. Среди них находятся книги, журналы и газеты, которые отно-
сятся к национальному книжному наследию нашего народа. История первых 
книг, напечатанных в нашей стране, тесно связана с развитием книжной 
культуры страны, с историей книгопечатания, книгораспространения, с исто-
рией библиотек и чтения. Книжная культура в Кырзгызстане появилась толь-
ко после присоединения к России в 60- 70 годах XIX в. До того времени кыр-
гызский народ не мог сохранить своей древней письменности из-за разруше-
                                                
 
 
 



“Elmi əsərlər” 2015, №1  

 
 

82

ния татаро-монголами древнекыргызского государства. Известные лингвис-
ты мира и исследователи истории кыргызов отмечают, что кыргызы в сред-
невековье на основе рунической графики имели свою азбуку. Свидетельст-
вом того служат сохранившиеся в музее города Бишкека многие эпитафии, 
выбитые на камнях на кыргызском языке. Но, несмотря на это, мы изучаем 
книжную культуру с появлением конкретной книги в стране, а также широ-
кого распространения среди кыргызского народа грамотности и массового 
чтения. До революции важную роль в культуре народа сыграло устное твор-
чество. Долгое время сказатели кыргызских народных эпосов заменяли кни-
гу, библиотеку и театр. Таким образом, до появления книги в стране они со-
храняли духовно-культурное наследие народа только в устном виде, переда-
вая его из уст в уста новым поколениям. Эпическое произведение кыргызов 
«Манас» занимает достойное место среди мировых шедевров устного твор-
чества, таких как «Шахнамэ», «Илиада», «Одиссея», «Махабхарата». Одним 
из первых, кто записал отрывок из эпоса «Манас» в 1856 г., был известный 
казахский ученый и просветитель XIX века Чокан Валиханов. 

Упоминания о кыргызском народе раньше, чем о других народах Сред-
ней Азии, встречаются в очень древних источниках - персидских, тюркских, 
арабских, среднеазиатских и других. Но особенно много сведений о кыргы-
зах содержат труды, издававшиеся в Россиирусскими исследователями-
путешественниками еще при царизме [6]. Началось проникновение русского 
просвещения в кыргызскую культуру и в развитие образования народа. В 
1886 г. в городе Пржевальске, впервые на территории Кыргызстана, откры-
лась русско-туземная школа, в которой обучались дети военных чиновников 
и кыргызских баев и манапов. Таким образом, первым просветителем кыргы-
зов до революции был русский учитель Дмитрий Дамаскин, который позна-
комил их с русской книгой [7]. Первая библиотека в Кыргызстане была от-
крыта в 1902 г. в городе Пржевальске. В связи с отсутствием литературы на 
кыргызском языке фонд библиотеки состоял из книг на русском языке, кото-
рые были подарены русской интеллигенцией. После смерти великого русско-
го путешественника и исследователя Центральной Азии Н. М. Прже-
вальского, с целью увековечения его памяти в горном крае, его ученики и то-
варищи принимают решение открыть музей и библиотеку. В 1888 г. они пе-
ревели 200 рублей (довольно крупная сумма для того времени) на покупку 
книг для библиотеки. Крупное пожертвование было сделано старшим врачом 
военного лазарета Н. К. Барсовым, им было передано в библиотеку 38 экз. 
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книг научного содержания. Когда открывалась эта первая библиотека в рес-
публике, ее фонд составлял всего 560 экз. книг. В настоящее время они отно-
сятся к редким и ценным изданиям. 

Передовые русские ученые В. В. Бартольд, И. В. Мушкетов, П. П. Се-
менов-Тянь-Шаньский, Н. А. Северцов, Н. Д. Зеланд, Н. М. Пржевальский и 
многие другие изучали язык, письменность и историю кыргызского народа. 
Труды этих ученых находятся в фонде ЦНБ НАН КР как книжные памятники 
и относятся к историко-культурному наследию страны, несущему ценную 
научную информацию. В этой связи в течение нескольких лет в ЦНБ изуча-
лась степень использования редких изданий, выяснилось, что спрашивае-
мость этого фонда очень высока. В результате было принято решение начать 
оцифровку ценных изданий. Кроме этого, в нашей библиотеке хранятся и 
первые академические издания России, которым уже исполнилось 288 лет. 
Сегодня они являются уникальным культурным наследием мира и богатст-
вом нашей страны. Названные книги в настоящее время оцифрованы и вы-
ставлены на сайте / www.гагеbоок5.gе1.rw/ для широкого доступа в Интерне-
те благодаря усилиям Библиотечно-информационного консорциума Кыргыз-
стана, главным инициатором деятельности которого является Центральная 
научная библиотека НАН КР. Нашей задачей было не просто сохранить бес-
ценные свидетельства об истории развития нашей страны, кыргызской госу-
дарственности, но и обеспечить возможность их использования. Для удобст-
ва читателей эта коллекция книг сопровождается краткой аннотацией. 

Следующим этапом нашей работы является оцифровка изданий, вы-
шедших в нашей стране, которые мы разделили на семь разделов: 

1. Комплекты журналов, газет от основания каждого издания до 1950 г. 
включительно. 

2. Образцы книжной продукции, отражающие основные этапы ста-
новления национального книгоиздания. 

3. Первые издания произведений кыргызских классиков художествен-
ной литературы. 

4. Рукописи и печатные издания, относящиеся к Кыргызстану. 
5. Первые издания трудов кыргызских ученых, содержащие фунда-

ментальные открытия и исследования. 
6. Издания, напечатанные на кыргызском языке в дореволюционный 

период, независимо от места издания или написания. 
7. Издания, напечатанные на кыргызском языке с 1917 по 1950 гг. на 

арабской, латинской и русской графической основе, независимо от места из-
дания. 
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Возрождение национальной письменности в Кыргызстане связано с по-
явлением в 1924 г. кыргызской письменности и выходом в свет первой газе-
ты «Эркин Тоо» на кыргызском языке. В 1926 г. было основано Кыргызское 
государственное издательство и в 1927 г. в нем была издана первая книга 
академика В. В. Бартольда «Кыргызы» на русском языке. 

Начало переводу художественной литературы на кыргызский язык по-
ложил выдающийся кыргызский писатель К. Баялинов. Им были переведены 
впервые с русского на родной язык произведения М. Лермонтова «Три паль-
мы» и М. Горького «Макар Чудра», изданные в 1927 г. Первой напечатанной 
книгой из кыргызских произведений было собрание устного народного твор-
чества «Кошоктор». Это собрание состоит из множества народных устных 
плачей, собранных русскими учеными еще до 1870 г. А в 1932 г. были напе-
чатаны первые учебники на родном языке К. Жантошева «О развитии речи 
школьников» и М. Абдукаримова «Хрестоматия политературе» 1 и 2 части. 

В Отделе редких книг и ценных изданий ЦНБ НАН Кыргызской Рес-
публики хранятся малоформатные издания. В издание миниатюрных книг 
внесли свой труд и кыргызские книгоиздатели. Самые первые миниатюрные 
книги увидели свет в 1941-1945 гг. Среди них особое место занимают стихи 
и песни К. Маликова «Кровь за кровь», стихи Джоомарта Боконбаева «Пись-
ма этих дней» и Усенбаева «Сражающиеся храбрецы». 

В 1943 г. Кыргосиздат по просьбе сражающихся кыргызских бойцов 
выпустил миниатюрную книгу стихов народной лирики под редакцией         
А. Токомбаева «Мелодия сердца». Размер книги 66 х 84 мм, тираж- 5100 эк-
земпляров. В 1964 г. вышли из печати еще четыре книги-малютки (66 х 84 
мм) на двух языках тиражом в 2000 экземпляров. Книги иллюстрированы 
гравюрами Ф. Зубахина. Одна из  миниатюрных книг Кыргызстана - «Поэма 
о Ленине» Токтогула, выпущена в 1958 г. на русском и кыргызском языках. 
Ее размер (35 х 50 мм). 

Самая маленькая книга находится в Национальной библиотеке Кыр-
гызской республики -«Отче наш» (молитва, напечатанная на семи запад-
ноевропейских языках), подаренная НБ Министром иностранных дел ФРГ в 
1995 г. Ее объем 15 с., формат 0,5 х 0,5 см. 

Наша задача - определить последовательность оцифровывания ценных 
изданий из фондов ЦНБ с целью их включения в электронную библиотеку. 
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KIRQIZ RESPUBLIKASININ KİTAB ABİDƏLƏRİNİN ELEKTRON 

KİTABXANASININ YARADILMASI 
 

Xülasə 
 
Məqalədə Kırqız Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi 

Kitabxanasında elektron kitabxananın yaradılması işləri işıqlandırılıb. Kırqız alim 
və yazıçıların əsərlərinin elektron kataloqa daxil edilməsi məqsədilə həmin 
nəşrlərin seçilməsi kriteriyaları izah olunur.  
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Summary 
 
In this article the work on creation of electronic library in CNB NAN of 

the Kirghiz republic is considered. Criteria of selection of editions of the Kirg-
hiz scientsts and writers for their inclusion in electronic library are stated. 
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Фундаментальные исследования в современных условиях невозможны 

без системы информационного сопровождения. В Академии наук традицион-
но роль информационных центров играют библиотеки.  

Для координации формирования фондов и информационно-
библиотечного обслуживания библиотеки  институтов  РАН были объедине-
ны в централизованные библиотечные системы (ЦБС).  

Библиотека по естественным наукам  Российской академии наук (БЕН 
РАН) возглавляет одну из крупнейших в России централизованных библи-
отечных систем (ЦБС), включающую более 100 библиотек, совокупный фонд 
которых составляет около 12 млн. экземпляров.  

Более 50 библиотек, входящих в ЦБС, являются подразделениями  БЕН 
(их сотрудники входят в ее штат, все фонды числятся на ее балансе). Осталь-
ные библиотеки, входящие в ЦБС БЕН РАН, являются подразделениями ака-
демических институтов и не подчиняются в административном плане БЕН, 
хотя методическое руководство их деятельностью возложено на нее. 
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Развитие информационных технологий, появление новых носителей 
информации, распространение сетевого доступа к электронным версиям из-
даний потребовало от библиотек перехода на новые формы работы, создав 
предпосылки для существенных изменений во всех направлениях их деятель-
ности. 

БЕН РАН входит в число российских библиотек, в которых наиболее 
развиты современные информационные технологии. Библиотека по естест-
венным наукам была одной из первых библиотек бывшего Советского Союза, 
которая разработала и внедрила в практику комплексную автоматизирован-
ную систему. В 1980 году первая ее очередь была реализована на электронно-
вычислительной машине ЕС-1022. В дальнейшем технология совершенство-
валась одновременно с развитием технической базы. Сегодня  вБЕН РАН ав-
томатизированы все технологические процессы.Библиотека формирует и 
предоставляет пользователям Интернет собственные электронные ресурсы. 
Административное управление и мониторинг технологических процессов 
также осуществляются с использованием современных компьютерных техно-
логий[1]. Центральная Библиотека (ЦБ), являющаяся ядром БЕН РАН, распо-
лагает локальной вычислительной сетью, включающей более 100 компьюте-
ров и несколько серверов. Все прикладные программные средства, исполь-
зуемые вБЕН РАН, разработаны сотрудниками отдела автоматизации и сис-
темных исследований, входящего в структуру ЦБ.  

Современные технологии дают возможность принципиально  по-новому 
решать задачи комплектования фондов научной библиотеки. Разработанная в 
БЕН Интернет-система экспертных оценок предложений книжного рынка 
[2,3] позволяет оперативно предоставлять ученым информацию о вышедшей 
литературе, получать данные о потребностях ученых в научной литературе по 
направлениям, в которых они ведут исследования. Это обеспечивает 
формирование оптимального (в смысле максимальной информативности для 
пользователя) единого фонда (ЕФ) ЦБС БЕН РАН. Анализ мирового инфор-
мационного рынка проводят специалисты-комплектаторы, отбирая мате-
риалы, формально соответствующие крупным разделам науки, относящимся 
к сфере деятельности БЕН. Основой для отбора материалов служат приоб-
ретаемые Библиотекой базы данных, отражающие выходящие в России и за 
рубежом издания. Предварительно отобранные материалы загружаются на 
сервер Библиотеки, где они доступны через Интернет для авторизованных 
экспертов - высококвалифицированных сотрудников академических институ-
тов, которые оценивают представленные материалы по фиксированной шкале 
оценок. Оценки обрабатываются комплектаторами БЕН и являются основой 
для заказа изданий для фондов ЦБС. В настоящее время в оценке литературы 
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принимают участие более 400 экспертов изболее чем100 академических 
институтов.  

Значительную роль в централизованной системе комплектования играет 
сводный тематико-типологический план комплектования (ТТПК), который 
определяет основные направления формирования фондов, является основой 
для комплектования библиотек. ТТПК представляет собой перечень индексов 
и соответствующих им тематических разделов УДК с указанием по каждому 
из них видов требуемой литературы (справочники, монографии, учебные или 
научные издания), а также уровня важности  каждого вида издания для каж-
дой библиотеки, входящей в ЦБС БЕН РАН. Создание автоматизированнной 
интерактивной системы поддержки ТТПК стало одним из направлений со-
вершенствования системы комплектования [4,5].  

Необходимые печатные и электронные издания (включая права доступа 
к сетевым ресурсам для сотрудников институтов) приобретаются централизо-
ванно за счет средств, выделяемых Библиотеке руководством РАН в рамках 
специальной программы. Оплачивает  доступ к ряду зарубежных ресурсов 
для своих грантодержателей также Российский фонд фундаментальных ис-
следований (РФФИ) и Национальный электронно-информационный консор-
циум  (НЭИКОН), подключающий отечественные научные и учебные орга-
низации к зарубежным журналам за счет средств, получаемых из Министер-
ства образования и науки РФ. В своей деятельности  БЕН РАН сотрудничает 
с указанными организациями, исключая дублирование в приобретении ресур-
сов. 

Одна из принципиально новых задач, решаемых библиотекой, связана с 
подключением сотрудников РАН к приобретенным сетевым ресурсам. Эта 
работа включает оформление лицензионных соглашений, регистрацию в пре-
доставляющей ресурсы организации IP-адресов пользователей, решение с по-
ставщиками различных организационных проблем. Сотрудники библиотек 
ЦБС решают эти вопросы, применительно к своим институтам, сотрудники 
ЦБ обеспечивают общую координацию этих работ, а также подключение к 
ресурсам своих компьютеров, которымипользуются читателив специально 
оборудованном классе.  

Технологические процессы комплектования и обработки непериоди-
ческих изданий «по пути книги» (регистрация и распределение поступлений, 
подготовка учетно-финансовых документов, каталогизация, систематизация, 
шифровка, инвентаризация, оцифровка отдельных страниц изданий) в на-
стоящее время реализуются с помощью программного комплекса «Библио-
бус» [6,7]. В нем применяются оригинальные подходы к обработке литерату-
ры, широко используются  методы формально-логического контроля и техно-
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логия штрих-кодирования. Результатом работы комплекса является база дан-
ных (БД), отражающая результаты всех технологических этапов, на основе 
которой формируютсяданные для Интернет-каталогов ЦБС (сводного и ло-
кальных для отдельных библиотек) иуказателей новых поступлений, пред-
ставленных на сайте БЕН РАН. Комплекс позволяет также формировать и 
распечатывать все необходимые традиционные карточки, соответствующие 
принятому в России стандарту (многие библиотеки ЦБС пока не отказывают-
ся от карточных каталогов). 

Для ускорения процесса каталогизации библиографы БЕН РАН вводят 
в«Библиобус» (в отличие от большинства  Автоматизированных информаци-
онно-библиотечных систем (АБИС), использующих MARC-форматы) биб-
лиографическую информацию в виде стандартногобиблиографического опи-
сания (дополненного данными обо всех авторах, составителях, редакторах и 
т.п., имеющих отношение к данному изданию), соответствующего ГОСТ 7.1-
2003.В этом виде информация хранится в БД. Элементы данных, используе-
мые в поисковом аппарате к электронному каталогу (индивидуальные и кол-
лективные авторы, заглавия, временные характеристики и т.п.), выделяются и 
формируются автоматически. Также с помощью специальных программных 
средств, при необходимости передачи библиографической информации парт-
нерам, формируются записи в форматах MARC-21 или РУСМАРК (россий-
ский коммуникативный формат).  

Все процессы, связанные с научными журналами (формирование и 
оформление централизованной подписки, регистрация централизованных по-
ступлений и распределение журналов по библиотекам ЦБС, регистрация де-
централизованных поступлений в библиотеки ЦБС, формирование электрон-
ных каталогов и указателей новых поступлений и т.д.), реализованы в рамках 
автоматизированной системы «Учет журнального фонда» [8].Система введе-
на в промышленную эксплуатацию в 2013 году.До этого в течение 23-х лет в 
Библиотеке эксплуатировалась периодически модифицируемая система 
«Дискат», которая к настоящему моменту полностью морально устарела.К 
концу 2012 года в  этой системе  была накоплена информация о более чем 9 
000 наименований журналов и более двух миллионов их выпусков, посту-
пивших в различные библиотеки ЦБС БЕН РАН.Для сохранения накоплен-
ной информации и обеспечения быстрого перехода на новую систему без 
приостановки технологических процессов была разработана специальная 
программа. В настоящее время вся накопленная информация  импортирована 
в новую систему. 
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 Принципиальной позицией БЕН РАН является поддержка на своем 
сайте (http://benran.ru) двух видов Интернет-каталогов – каталога книг и про-
должающихся изданий и каталога журналов. 

Специфической особенностью «книжного» каталога  БЕН РАН является 
наличие отсканированных информативных страниц (обложка, титульный 
лист, аннотация, оглавление), сопровождающих, начиная с конца 2011 года, 
описания представленных в нем изданий. 

Свою специфику имеет и журнальный каталог БЕН РАН. В него «впле-
тена» информация о сетевом доступе к полным текстам журналов. Пользова-
тель, найдя нужный журнал в каталоге, может, не выходя из него, читать 
полные тексты заинтересовавших его статей (при условии, что IP-адрес его 
компьютера зарегистрирован у поставщика). На сайте БЕН РАН имеется 
ссылка  на электронные версии книг и сериальные издания, доступные поль-
зователям БЕН РАН. Поиск свободно доступных Интернет-ресурсов потема-
тике исследований обслуживаемых коллективов и предоставление ученым их 
адресов – одна из важнейших задач БЕН РАН как политематического инфор-
мационногоцентра. Библиотека поддерживает на своем сайте систему «ме-
тауказателей» «Естественные науки в Интернет». Под метауказателем пони-
мается совокупность ссылок на указатели ресурсов по данному научному на-
правлению, созданные ведущими специалистами в этой области. Сотрудни-
ками БЕН РАН систематически проводится актуализация метауказателей. 
Для этого просматриваются сайты ведущих научных обществ, университетов, 
научно-исследовательских институтов и лабораторий, библиотек. Критерия-
ми отбора ссылок являются авторитетность организации, ведущей указатель, 
его объем, актуальность представленной информации (дата обновления, ма-
лый процент «мертвых» ссылок). 

На сайте БЕН РАН поддерживаются указатели: по астрономии, биоло-
гии, математике, механике, наукам о Земле, общенаучной информации, физи-
ке, химии, экологии. Кроме перечисленных, в систему указателей «Естест-
венные науки в Интернет» входит указатель «Сериальные издания» («Науч-
ная периодика в Интернет»). Достаточно важным направлением деятельности 
БЕН РАН является централизованное обслуживание по межбиблиотечному 
абонементу (МБА). МБА обслуживает более 450 абонентов. БЕН РАН пред-
лагает абонентам заказывать литературу через Интернет непосредственно из 
ее сводных каталогов [9,10].  

Современные технологии активно используются и в работе Отдела об-
служивания читателей [11]. Технология работы Отдела основана на исполь-
зовании автоматизированных интерактивных систем Регистрации читателей 
и Заказа литературы. Они обеспечивают ввод и редактированиеданных  о чи-
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тателях, формирование заказов на литературу, регистрацию книговыдачи и 
отказов, проведение многоаспектного поиска и получение различных стати-
стических данных. В зале каталогов БЕН РАН  в распоряжении читателей 
имеются персональные компьютеры, работая на которых в системе Заказа ли-
тературы, можно сформировать и распечатать необходимые требования. 
Кроме того, читатель БЕН РАН может сформировать свой заказ еще до при-
хода в библиотеку (например, из дома или со своего рабочего места), что 
особенно актуально для командированных в Москву специалистов, которым 
необходимо посетить БЕН РАН, но они располагают небольшим запасом 
времени для работы в Библиотеке.Одним из  интересных направлений в рабо-
те  БЕН является выставочная деятельность.  

С новинками научной отечественной и иностранной периодики, моно-
графиями можно ознакомиться на сайте БЕН РАН, воспользовавшись актив-
ной ссылкой  «Новые поступления», который отражает перечень книг и пе-
риодических изданий поступивших как в ЦБ, так и библиотеки сети. 

Тематические выставки – наиболее популярная форма доведения ин-
формации до пользователя. Выставки проводятся по основным направлениям 
фундаментальных исследований ученых НИУ РАН и являются информаци-
онным сопровождением  конференций, симпозиумов и других научных меро-
приятий. Диапазон охвата материала, как правило, составляет последние 3-5 
лет. В основном это отечественные и зарубежные  монографии, статьи из 
наиболее значимых научных журналов. Для наиболее качественной подго-
товки тематических выставок сотрудники БЕН РАН используют  зарубежные 
базы данных (WebofScience, Chemical Abstracts и др.). 

С конца 2011 года БЕН РАН стала предлагать пользователям органи-за-
цию виртуальных тематических выставок. На главной странице сайта разме-
щается информация о текущей выставке (тема, организация, заказавшая вы-
ставку, дата её проведения). В разделе «Виртуальные выставки» представле-
ны источники, составляющие выставку в виде перечня монографий и библио-
графического списка статей с указанием источников (названий журналов), а 
также аннотаций к ним. Книги представлены в виде отсканированных облож-
ки, титульного листа, оглавления. Постепенно начинает формироваться архив 
виртуальных тематических выставок.  

Задачу распространения научной литературы всегда решали коллекто-
ры, издающие организации, издательства. Сегодня в этот процесс включилась 
и  БЕН РАН. С 2012 года Библиотека – уполномоченная организация, обеспе-
чивающая комплектование научных библиотек литературой, изданной при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Для 
оперативного информирования заинтересованных организаций о литературе, 
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изданной при  поддержке РФФИ, получения от них заказа, распределения  
изданий, получения статистических данных и формирования сопроводитель-
ных документов в БЕН РАН разработана специальная интерактивная Интер-
нет-система [12,13].  

Административное управление и мониторинг технологических процес-
сов  осуществляются вБЕН  с использованием  системы Обобщенного стати-
стического мониторинга [14,15]. Система позволяет осуществлять контроль 
над сроками  обработки литературы, анализировать востребован-ность фон-
дов, получать многоаспектные справочные данные о поступлении и распре-
делении информационных материалов. Система является важнейшим инст-
рументом в работе организационно-управленческого аппарата библиотеки. 

Все программные средства, о которых шла речь выше, реализованы 
специалис-тами БЕН РАН на основе реляционных СУБД MS SQL server 
2005/2008.Современные информационные технологии являются тем инстру-
ментом, который определяет стратегию и тактику развития научной библио-
теки. Внедрение компьютерных технологий, телекоммуникационного досту-
па, электронных носителей привели к кардинальным переменам в  работе 
Библиотеки, затронув всё: читателя, библиотекаря, формы и качество обслу-
живания. 
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Проведение фундаментальных научных исследований в современном 

мире невозможно без знания текущего состояния рассматриваемого направ-
ления науки, полученных положительных и отрицательных результатов, 
опубликованных в научных изданиях. Ориентироваться в огромном мировом 
научном информационном пространстве достаточно сложно; отслеживать 
публикации в десятках научных журналов отдельному ученому невозможно, 
поэтому все научные коллективы пользуются службами информационной 
поддержки своих исследований. В Российской академии наук (РАН) этой 
деятельностью занимаются библиотеки и информационные центры – Всерос-
сийский институт научно-технической информации (ВИНИТИ) и Институт 
научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Задачей информа-
ционных центров является подготовка и распространение вторичной инфор-
мации – реферативных материалов; библиотеки же взаимодействуют непо-
средственно с пользователями – сотрудниками научно-исследовательских уч-
реждений (НИУ), и их задачи – предоставление ученым всех видов информа-
ции, необходимой для научной работы. В РАН существуют 6 централизован-
ных библиотечных систем (ЦБС) - 4 региональные  и 2 отраслевые. Каждая 
ЦБС возглавляется центральной библиотекой (ЦБ), имеющей статус научно-
исследовательского института. ЦБС санкт-петербургского региона, возглав-
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ляемая БАН, включает 33 библиотеки. ЦБС Сибирского отделения РАН, воз-
главляемая ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск), включает 68 библиотек НИУ 
РАН, расположенных в Западной и Восточной Сибири. ЦБС Уральского от-
деления РАН, возглавляемая ЦНБ УрО РАН (г. Екатеринбург), включает 25 
библиотек в НИУ расположенных в уральском регионе, а также в Архангель-
ске. 

ЦБС Дальневосточного отделения РАН, возглавляемая ЦНБ ДвО РАН 
(г. Владивосток), включает 19 библиотек. Отраслевая ЦБС в области общест-
венных и гуманитарных наук возглавляется библиотекой, входящей в состав 
ИНИОН РАН, и включает 22 библиотеки, расположенные в московских НИУ. 
Наиболее крупной и сложной по структуре отраслевой ЦБС является система, 
возглавляемая Библиотекой по естественным наукам (БЕН) РАН. В ее со-
став  более 100 библиотек НИУ и научных центров РАН московского регио-
на, а также ряд библиотек иногородних НИУ РАН.  Библиотеки РАН объеди-
нены в централизованные библиотечные системы (ЦБС), наиболее крупной 
из которых является ЦБС, возглавляемая Библиотекой по естественным нау-
кам (БЕН) РАН. В ее состав входят более 100 библиотек НИУ и научных цен-
тров центральной части РАН. Наряду с ЦБС БЕН РАН в Академии наук 
функционируют ЦБС во всех региональных отделениях, возглавляемые цен-
тральными библиотеками. Кроме того отдельные ЦБС действуют в Санкт-
петербургском научном центре РАН (возглавляется Библиотекой академии 
наук – БАН) и в ИНИОНе, в состав которого входит Фундаментальная биб-
лиотека по общественным наукам.  

Основная работа академических библиотек вплоть до начала 21-го века 
заключалась в предоставлении ученым литературы по из запросам, осуществ-
лении избирательного распространения информации(ИРИ) на основании об-
работки оглавлений журналов, поиска информации в базах данных, ее распе-
чатке и передаче ученым. Бурное развитие вычислительной техники и сете-
вых технологий привело к появлению электронных изданий, которые активно 
вытесняют из сферы информационного обеспечения (в первую очередь, те-
кущего) традиционные печатные материалы. Это потребовало коренных из-
менений принципов и  технологии информационной работы академических 
библиотек. 

Данная публикация посвящена некоторым аспектам деятельности БЕН 
РАН как современного информационно-библиотечного центра, обеспечи-
вающего сопровождение исследований НИУ РАН в области естественных 
наук. Одним из основных новых направлений этой деятельности является по-
иск и предоставление на сайтах БЕН РАН (http://benran.ru) и ее отделений 
информации в области естественных наук, представленной в Интернет.  
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На сайте БЕН РАН поддерживается раздел «Естественные науки в Ин-
тернет», который содержит подразделы «Стартовые точки», «Сериальные из-
дания» «Новые книги». Каждый подраздел включает информацию по основ-
ным направлениям естественных наук. Например, перейдя по ссылке «Стар-
товые точки», пользователь попадает на страницу, представленную на рис. 1 

 
 
Естественные науки в Интернет 

 
 
 
 
 

 

 
Стартовые точки 

Целью создания данной страницы является представле-
ние пользователю начальных (стартовых) точек для по-
иска информации в основных областях естественных 
наук.  

 
Астрономия в ИНТЕРНЕТ 
Биология в ИНТЕРНЕТ 
Математика в ИНТЕРНЕТ 
Механика в ИНТЕРНЕТ 
Нанотехнологии в ИНТЕРНЕТ 
Науки о Земле в ИНТЕРНЕТ 
Общенаучная информация в ИНТЕРНЕТ 
Физика в ИНТЕРНЕТ 
Химия в ИНТЕРНЕТ 
Экология в ИНТЕРНЕТ 

  

Рис. 1 Фрагмент страницы раздела сайта БЕН РАН «Естественные нау-
ки в Интернет 

Каждая строка представленного на рис. 1 списка, представляет собой 
активную ссылку на «метауказатель» по выбранному разделу. Метауказатель 
в данном контексте представляет собой описания и ссылки на отечественные 
и зарубежные сайты, которые поддерживают развернутую информацию по 
данному научному направлению. Например, в начале раздела «Экология в 
Интернет» пользователь найдет следующий текст. «В качестве входных точек 
для специалистов по проблемам экологии и окружающей среды (Ecology & 
Environment) могут быть рекомендованы: Ecology WWW pageсоздана 
Anthony R. Brach (Missouri Botanical Garden & Harvard University Herbaria, 
U.S.A.) и имеет зеркала на сервере Лионского университета (Франция) а так-
же в Канаде.  Она содержит большой алфавитный список серверов, в основ-
ном, организаций, научных обществ, издательств и изданий, имеющих отно-
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шение к рассматриваемой проблеме…». Далее описываются другие ресурсы. 
аккумулирующие информацию по экологии. 

Центральная библиотека БЕН РАН является политематической, поэтому 
на своем сайте представляет информацию по различным разделам естествен-
ных наук, но без детализации. Детальную же информацию по обслуживаемо-
му направлению науки представляют на своих сайтах библиотеки ЦБС БЕН 
РАН. В качестве примеров можно привести центральную библиотеку Пу-
шинского научного центра и Библиотеку Математического института им. 
В.А.Стеклова РАН. Первая из них поддерживает на своем сайте 
(http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html) развернутую информацию по физи-
ко-химической биологии [1], вторая – на своем сайте (http://libserv.mi.ras.ru/) 
– многоаспектную информацию по математике [2]. 

Основной задачей БЕН РАН является максимальное удовлетворение 
информационных потребностей обслуживаемых ею научных коллективов. 
Очевидно, что для успешного решения этой задачи необходимо располагать 
сведениями о том, что представляют собой эти информационные потребности 
– какие тематические направления интересуют ученых, какие виды информа-
ционных источников они предпочитают. 

Работа в этом направлении ведется в БЕН постоянно [3-7]. При этом ис-
пользуются различные подходы, включающие анкетирование, анализ приста-
тейной библиографии, анализ спроса на библиотечные фонды и т.п. Результа-
ты анализа информационных потребностей ученых, работающих во всех ес-
тественнонаучных направлениях, во все периоды исследования показали, что 
наиболее важным источником информации для них являются зарубежные на-
учные журналы.  

Информация, публикуемая в отечественных журналах, не является 
столь важной - ученые зачастую знакомы с ней до опубликования, поскольку 
многие из них являются членами редколлегий всех наиболее значимых рос-
сийских научных журналов, кроме того, для получения отечественной ин-
формации имеется много каналов, более доступных по сравнению с зарубеж-
ной (личные контакты, более широкое участие в конференции и т.п.).  

В силу сказанного задача определения перечня зарубежных журналов, 
необходимых ученым, является для БЕН РАН наиболее актуальной. У этой 
задачи есть еще одна сторона, связанная с общегосударственным подходом к 
приобретению прав доступа к сетевым научным ресурсам. Основные средст-
ва на эти цели в последнее время выделяются Министерством образования и 
науки РФ и Российским фондом фундаментальных исследований. Причем 
выделяемые средства существенно ограничены, и их не хватает для обеспе-
чения доступа ко всем необходимым ресурсам всем  заинтересованным поль-
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зователям. При использовании этих средств речь идет не о доступе к отдель-
ным журналам, а о доступе к коллекциям, предоставляемым теми или иными 
издательствами. Поэтому для оптимизации централизованной (в масштабе 
государства) подписки на сетевые версии научных журналов необходимо 
оценивать не только отдельные журналы, но и важность для науки совокуп-
ности журналов конкретных издательств. 

Для решения поставленной задачи был проведен опрос научных инсти-
тутов и научных центров Центральной части РАН. В 144 института и науч-
ных центра был разослан предварительный список из 780 наименований ино-
странных журналов, наиболее востребованных учеными (по данным анализа 
их запросов, регулярно проводимого БЕН РАН). Этот список был организо-
ван по основным направлениям естественных и точных наук, но ориентиро-
ван на анализ потребностей по отделениям РАН (математика; физика; нано-
технологии и информационные технологии; химия и науки о материалах; 
биология; науки о Земле; энергетика, машиностроение, механика и процессы 
управления). 

Список был разослан с просьбой оценить предлагаемые журналы по 
двухбалльной шкале: 

- 2 – журнал необходим; 
- 1 – журнал полезен. 
Журналы, не представляющие интереса, оставлялись без оценки. 
 В случае, если институт считал необходимым дополнить список, он 

вносил в него дополнительные журналы, оценивая их аналогичным образом.  
В ответ на рассылку было получены размеченные списки из более чем 

100 НИУ РАН. 
В ходе работы полученные размеченные списки были обработаны сле-

дующим образом. Оценки, полученные каждым журналом в различных НИУ, 
были просуммированы, журналы были объединены в общий список и ранжи-
рованы по мере убывания суммарной оценки. В результате был получен ран-
жированный список журналов, где ранг журнала определяется суммарной 
оценкой (являющейся мерой суммарного интереса к журналу со стороны 
ученых и специалистов РАН). 

Полученный список содержит 684 журнала, из которых 654 журнала 
имеют оценку не ниже 2 (т.е. либо необходимых одному из опрошенных 
НИИ и НЦ РАН, либо представляющих интерес для не менее чем 2-х органи-
заций). 

Анализ списка показывает также, что 80% от суммы баллов, набранных 
всеми журналами, получили 354 журнала, что составляет ~52% от общего 
числа журналов, присутствующих в нем. В данную часть списка входят все 
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журналы, набравшие 11 и более баллов. Соответственно, 50% от суммы бал-
лов получил 161 журнал, что составляет ~24% от общего количества журна-
лов. 

Для получения списка издательств, представляющих наибольший инте-
рес для ученых, сформированный список журналов был рассортирован по из-
дающим организациям  (издательства, научные общества и т.п.), оценки, по-
лученные всеми журналами данной издающей организации, просуммирова-
ны, и полученный итоговый список был ранжирован в порядке убывания 
суммы баллов. Он включает 72 издающие организации. Перечень таких орга-
низаций, набравших более 100 баллов, приведен  в следующей таблице. 13 
позиций, причем из таблицы видно, что важность журналов издательства El-
sevier в 5 и более раз превышает важность других издающих организаций. 

 
Издательство Оценка 
Elsevier 2487 
Amer.Chem.Soc 436 
Springer 431 
Wiley 431 
AIP 364 
IEEE 308 
IOP 224 
Nature Publ.Group. 180 
APS 174 
Taylor & Francis 132 
Optical Soc.Amer 122 
RSC 119 
AAAS 113 

  
Таблица 1. Перечень издающих организаций, наиболее важных для уче-

ных РАН в области естественных наук. 
 
Доступ к коллекциям 12-ти из перечисленных в таблице издательств 

централизованно оплачивается государством. Журналы IEEE не входят в их 
число, поэтому доступ к ним, в меру своих финансовых возможностей при-
обетают академические библиотеки. Библиотеки же приобретают и доступ к 
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отдельным журналам из ранжированного списка журналов. При этом анали-
зируется уже не издательство в целом, а конкретный журнал – каким НИУ он 
интересен пересекается ли он по тематике с доступными из централизованно 
приобретенных коллекций и т.п. Этот список составляют 72 издающие орга-
низации, однако, 80% баллов набирают 15  
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RUSİYA ELMLƏR AKADEMİYASINDA TƏBİƏT ELMLƏRİ 
SAHƏSİNDƏ APARILAN ELMİ TƏDQİQATLARIN İNFORMASİYA 

DƏSTƏYİ 
 

Xülasə 
 
Məqalədə Rusiya Elmlər Akademiyasında aparılan elmi tədqiqatların infor-

masiya dəstəyinin altı mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemindən ibarət təşkilati 
strukturundan bəhs olunur. Eyni zamanda bu sahədə REA Təbiət elmləri üzrə 
kitabxanasının başçılıq etdiyi ən iri sistemində reallaşan bir sıra qərarlar da 
məqalədə işıqlandırılıb. Məsələn, təbiət elmləri sahəsində internetdə təqdim olunan 
resurslar haqqında verilən informasiya ilə bağlı istifadəçilərin münasibəti təsvir 
olunur və istifadəçilərin informasiya təlabatının metodikası və analizinin yekunları 
işıqlandırılır. 
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INFORMATION SUPPORT OF RESEARCHES OF THE 
RAS IN THE FIELD OF NATURAL SCIENCES 

 
Summary 

 
Information services for researchers are working in the natural sciences area 

is being considered. Library of RAS are general organizations providing informa-
tion services for RAS sciences. All libraries of RAS are included in the 6 centra-
lized systems headed by central libraries. The largest of them (including about 120 
libraries) is headed by Library for Natural Sciences of the Russian Academy of 
Sciences (LNS of RAS). Some modern services produced by LNS of RAS on it’s 
site and results of scientists information requirements analysis are described.  
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Azərbaycan Respublikasının hazırki dövrdə yürütdüyü demokratik dövlət 

siyasətinin yaratdığı imkanlar və milli-mənəvi, eləcə də intellektual dəyərlərimizin 
mühafizəsinə göstərilən qayğı, gənc alim və tədqiqatçıların bu sahədəki araşdırma-
larına da stimul verməkdədir. 

Müasir mərhələdə kitabxanalar  xalqın və dövlətin elmi, mədəni-mənəvi inki-
şafının çox mühüm atributu kimi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoy-maqla, 
cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasının ən mühüm vasitələrindən biri kimi getdikcə 
mürəkkəbləşən, müasir informasiya texnologiyasına əsaslanan fəaliyyət növünə-
çevrilməkdədir. 

Dünya kitabxanaçılıq təcrübəsi bir daha sübut edir ki, hər bir ölkədə kitab-
xana işinin, əhaliyə kitabxana-informasiya xidmətinin tərəqqisi həlledici dərəcədə 
bu mürəkkəb prosesə dövlət dəstəyinin səviyyəsindən asılıdır. Bu baxımdan 
kitabxana işinə dövlət dəstəyinin daha ali, daha mütərəqqi vasitəsi  olan  dövlət 
kitabxana  siyasətinin formalaşması xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

İnformasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycanın dövlət siyasətində  kitabxana-
informasiya və mədəni inteqrasiya məsələlərinin aktual  problem-lərinin həllinə 
yeni münasibət müşahidə edilməkdədir. Demokrati-yanın siyasi sistem kimi forma-
laşdırılmasını və möhkəmləndirilməsini əsas tutan bu prosesdə müstəqil Azərbay-
can Respublikasında kitabxana işində, eləcə də,  cəmiyyətdə informasiya mədəniy-
yətinin formalaşmasında beynəlxalq təcrübəyə əsasən dövlət tərəfindən həyata 
keçirilən islahatlar dünyanın  inkişaf etmiş  ölkələri  səviyyəsinə çatmağa imkan 
yaradır. Sosial, elmi, mədəni və iqtisadi  tərəqqiyə xidmət edən bu prosesdə qarşıya 
çıxan problemlər bilavasitə kitabxana işi sahəsində bəşər tarixinin, dünyanın 
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inkişaf təcrübəsinin öyrənilməsini,qarşılıqlı əlaqələrinin genişləndirilməsini və 
gücləndirilməsini zərurətə  çevirir ki, bütün bunlara da yalnız mükəmməl kitabxana 
işi siyasəti sayəsində nail olmaq mümkündür(2, s.3). 

Kitabxana işinə dair dövlət siyasətinin (bundan sonra – kitabxana siyasəti) 
formalaşması çox mürəkkəb bir proses olmaqla cəmiyyətdə baş verən hadisələrin 
təhlili və yeni ideyaların, fikirlərin ümumiləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Kitabxana işi 
kompleks sosial-mədəni sistem olduğundan bu sistem haqqında dövlət siyasəti 
hazırlanarkən cəmiyyətdə baş verən bütün proseslərə, onun inkişaf qanunauyğun-
luqlarına ciddi fikir verilməli, infor-masiyalaşdırılmış cəmiyyətin xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmalıdır. 

Azərbaycan dövlətinin kitabxana siyasəti xalqın elmi, milli-mənəvi sağlam-
lığı və mədəni səviyyəsini yüksəltməyə xidmət edən siyasətdir. Eyni zamanda o, 
millətin intellektual,  sosial-iqtisadi inkişafının  möhkəmləndirilməsini təmin edir. 
Müasir informasiya cəmiyyətində insanların  qeyri-bərabər intellektual və mədəni 
inkişafını aradan qaldırmaq üçün inkişaf etmiş ölkələrdə kitabxana işi siyasəti 
əlaqəli və tənzimlənmə yolu ilə elmi surətdə təşkil edilir və idarəetmə əsasında 
həyata keçirilir.  Yalnız bu halda cəmiyyətin müxtəlif sosial qruplarının  və xalqın 
marağını əks etdirən elmi, intellektual və mədəni inkişafa nail olmaq olar. 

Kitabxana siyasəti  kitabxana işinin bəşəriyyətin inkişafındakı rolunu şərh 
edən və bu istiqamətdə ardıcıl, sistemli fəaliyyət göstərən bir sahədir. Bu siyasət 
xalqın  milli-mənəvi, intellektual, elmi və mədəni  irsinin toplanması, mühafizəsi 
və ictimai istifadəsinin təşkilinə istiqamətlənmişdir.                                               

Bu gün Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq miqyasda tanınmasına, 
müstəqilliyinin  möhkəmlənməsinə  dair  konkret  siyasət  həyata  keçirilir.  Eləcə 
də təhsilin, elmin və  mədəniyyətin  inkişafı  üzrə  zəruri  qərarlar və proqramlar 
qəbul edilir, dövlət aparatı, təhsil və mədəniyyət institutları Avropa standartlarına 
uyğun təşkil edilir.  

Müstəqil Azərbaycan dövləti xalqımızın zəngin tarixi və mədəni ənənələ-
rinə, dilimizə, dinimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə, intellektual-elmi potensialına 
istinad edərək, yeni formalaşmış tarixi şəraitdə müasir tələblərə cavab verən  daxili 
və xarici siyasət həyata keçirir. Bu baxımdan intellektual-mənəvi dəyərləri-mizin 
mühafizəsi və inkişaf etdirilməsi müstəqil respublikanın kitabxana siyasətinin əsas 
vəzifələrindən biridir. 

Bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti milli-mənəvi dəyərlərimizin qorun-
ması və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün böyük zəmin yaradır. Azərbay-can 
xalqının əldə etdiyi bu böyük nailiyyət, milli sərvətimiz olan intellektual-mənəvi 
dəyərlərimizin istifadəsini, ümumbəşəri dəyərlərin tərkib hissəsi kimi  inkişafını  və  
inteqrasiyasını  təmin edir. Xalqımız azad və suveren dövlət quraraq mədəni-



“Elmi əsərlər” 2015, №1  

 
 

106

iqtisadi islahatlar aparmaqla öz milli-əxlaqi dəyərlərinə, tarixinə qayıdır, 
demokratik inkişaf etmiş ölkələrin təcrübə-lərindən  istifadə edir. 

Hazırda "kitabxana siyasəti" anlayışı  özündə kitabxana işi sahəsində  hüqu-
qi-normativ təminat sistemi, bu sahənin inkişafı istiqamətində dövlətin əsas 
vəzifələri, funksiyaları, kitabxana işinin idarəetmə forma və metodları, kitabxana-
larda əməyin təşkili, kitabxana işinin cari və strateji planlaşdırılması, proqnoz-
laşdırılması, kitabxana mikroiqtisadiyyatı və marketinqinin formalaşması,kitabxa-
naların  kadr təminatı kimi məsələləri birləşdirir (3, s. 40). 

Ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın tədricən beynəlxalq standartlara uyğunlaşdığı  
bir şəraitdə dövlətin kitabxana siyasəti Azərbaycanda kitabxana-informasiya  
sahəsinin  müasir dünya elmi-informasiya məkanına inteqrasiyasında çox mühüm 
vəzifə kimi meydana çıxır. Bu siyasətin mahiyyətini kitabxanaların  modernləş-
dirilməsi və  inkişafı  sahəsində  dünya  nəzəriyyəsi  və  təcrübəsində formalaşmış  
prinsiplər, funksiyalar və metodların tətbiq edilməsinin müasir konsepsiyası təşkil 
edir. Bu işdə dünya təcrübəsi ilə yanaşı Azərbaycan dövlətində formalaşmış 
ənənələrdən də vəhdətdə istifadə edilir. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda baş verən mütərəqqi siyasi, iqtisadi və sosial 
proseslərlə əlaqədar dövlət kitabxana siyasətinin prinsiplərini belə müəyyənləş-
dirmək olar: 

 -elmilik; 
-demokratikləşmə; 
-işgüzar tərəfdaşlıq; 
-ərazi və sahəvilik prinsiplərinin əlaqələndirilməsi. 
Elmilik prinsipi kitabxana siyasəti sisteminin bütövlükdə kitabxanaşünaslıq  

və siyasi elmin son nailiyyətləri əsasında təşkil edilməsini nəzərdə tutur. Yəni, elmi 
cəhətdən  əsaslandırılmış həmin  siyasət açıq demokratik vətəndaş cəmiyyəti 
ideyasını təbliğ edir  və fəal şəkildə həyata keçirilir. Bu sahədə elmilik  prinsipinin 
tətbiqi ölkədə kitabxana işinin inkişafının ümumi qanunauyğunluqlarını, kitab-
xanaçılıq fəaliyyətinin tarixi ənənələri və milli xüsusiyyətlərinin nəzərə alın-masını 
təmin edir. Belə ki, dövlət bu prinsipə əsasən  kitabxanaşünaslığın elmi  
nəticələrindən, qanunlarından, nəzəri müddəalarından bəhrələnir, cəmiyyətin  idarə 
edilməsində tətbiq edilən metodlardan və  üsullardan  istifadə edir. 

Kitabxana siyasətində demokratikləşmə prinsipi bu sahədəidarəetmənin  
aşkarlığı, ictimaiyyətin rolunun artırılmasını, peşəkar ictimai kitabxana birliklərinin 
dövlətin kitabxana siyasətinin formalaşmasında iştirakının gücləndirilməsini, 
kitabxana işinə rəhbərliyin inzibati-amirlik  metodlarından  azad olmasını, 
kitabxanaların idarə olunmasında kollektivlərin rolunun artırılmasını, müstəqillik-
lərinin genişlənməsini, kitabxanaçı kadrların və xüsusən rəhbər işçilərin seçki yolu 
ilə təyin edilməsini, digər təşkilati məsələlərin həllində ictimai rəyin əsas 
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götürülməsini nəzərdə tutur. Bu gün kitabxana işinin inzibati-amirlik metodundan 
imtina edilməklə idarə olunması, kitabxana kollektivlərində müstəqillik və təşəb-
büskarlığın genişlənməsi, bu sahənin hüquqi və maliyyə təminatının həyata keçiril-
məsi, onun strateji inkişaf xəttinin işlənib hazırlanması ilə bağlıdır. Azərbaycanda 
bu funksiyalar çoxpilləli sistem vasitəsilə həyata keçirilir. Həmin sistemə 
aşağıdakılar daxildir:  

     - Milli Məclisin Mədəniyyət məsələləri üzrə  komitəsi  və sosial 
qanunvericilik şöbəsi – kitabxana işinin qanunvericilik əsaslarını təmin edir; 

     - Prezident Administrasiyası Humanitar siyasət şöbəsi – kitabxana 
quruculuğunun strategiya və taktikasını işləyib hazırlayır; 

     - Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin  Elm, mədəniyyət, xalq təhsili və 
sosial problemlər şöbəsi – dövlətin kitabxana işi sahəsində proqramlarının həyata 
keçi-rilməsini əlaqələndirir və təmin edir; 

     - Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi – kitabxana işi üzrə dövlət büdcəsini 
tərtib edir, yuxarıda sadalanan bütün funksiyaları özündə cəmləşdirən birləşdirici 
mərkəz rolunu oynayır, dövlətin kitabxana siyasətinə rəhbərlik edir və bu siyasətin 
konkret reallaşdırılması və əlaqələndirilməsini həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının öz Ali Məclisi, Nazirlər Kabineti və Mədəniyyət Nazirliyi vardır. Qeyd 
edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası yüksək muxtariyyət statusuna malik ol-
maqla yanaşı, Azərbaycan Respublikası ilə eyni kitabxana siyasəti həyata keçirir. 

Kitabxana siyasətinin demokratikləşdirilmə prinsipinin mühüm tərkib hissəsi 
oxuculara xidmət prosesinin demokratikləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan 
hər kəsin öz marağına uyğun kitabxanalardan istifadə edərək tam və dolğun 
informasiya almaq, ümumiyyətlə, oxuculara xidmət işində bütün məhdudiyyətlərin 
aradan qaldırılması kitabxana siyasətində prioritet vəzifə sayılır. 

Demokratikləşmə prinsipi özündə kitabxanaşünaslıq araşdırmalarında mü-
vafiq problemlərin dərindən tədqiqini, kitabxanaşünaslıq nəzəriyyəsi və metodi-
kasının totalitar dövrdə formalaşmış stereotiplərdən və ideoloji nöqsanlardan 
təmizlənməsini nəzərdə tutur. 

Kitabxana siyasətinin işgüzar tərəfdaşlıq prinsipi oxucuların informasiya 
ehtiyatlarından səmərəli istifadəsini təmin etmək məqsədilə müxtəlif idarə və 
müəssisələrin kitabxanalarının əlaqəli fəaliyyətini nəzərdə tutur. Bu məqsədlə 
fəaliyyətlərini vahid məqsədə istiqamətləndirən idarələrarası və ya sahələrarası 
kitabxana-informasiya birlikləri yaradıla kompleks, ümumaçıq informasiya məka-
nı formalaşa bilər. "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nunda (maddə 9) da qeyd edildiyi kimi, kitabxanalar sənəd-informasiya ehtiyat-
larından səmərəli istifadə məqsədilə elmi-texniki və digər  informasiya orqanları, 
arxivlər, başqa idarə və müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqə yaradır. Bu əlaqələr birgə 
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fəaliyyət proqramları və müqavilələr əsasında həyata keçirilir (1,s.2).  
         Kitabxana siyasətində ərazi və sahəvilik prinsiplərinin vəhdətdə tətbiq 

edilməsi zərurətinin meydana gəlməsi cəmiyyətdə kitabxana şəbəkələrinin məqsəd 
və vəzifələrinə görə müxtəlifliyi ilə əlaqədardır. Belə ki, hər bir ölkədə, onun 
müxtəlif regionlarında, o cümlədən Azərbaycanda və onun müxtəlif ərazilərində 
tarixən əvvəl əhalinin bütün təbəqələrinə  xidmət  edən  ümumaçıq  kitabxanalar  
yaranmış, sonra  isə müxtəlif elm, texnika, sənaye, kənd təsərrüfatı, tibbvə s. nis-
bətən məhdud oxucu qruplarına xidmət edən elmi, elmi-texniki, xüsusi kitabxa-
nalar meydana gəlmiş və bu kitabxanalarda zəngin informasiya ehtiyatları for-
malaşmışdır. 

Müasir mərhələdə  əhaliyə kitabxana-informasiya xidmətində mühüm vəzifə 
bu resursların vəhdətdə istifadəsini təmin etmək, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
bütün kitabxanaların sənəd-informasiya fondları əsasında ümumaçıq infor-masiya 
məkanı yaratmaqdan  ibarətdir ki, bu da öz növbəsində kitabxanaların ərazi və 
sahəvilik prinsiplərinin əlaqələndirilməsini tələb edir. 

Nəticə olaraq qeyd edəki ki, araşdırma zamanı əldə olunan başlıca elmi 
qənaət ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə Azərbaycanda dövlət kitabxana siyasəti-
nin elmi-nəzəri əsaslarının və təməl prinsiplərinin təhlili - onun uğurla həyata 
keçirilməsinin tədqiqi və kitabxana işinin inkişaf amillərinin müəyyənləşdirilməsi 
baxımından mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır. 
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 Müasir qlobal informasiyalaşma prosesi kitabxana fondunun yeni informa-

siya mənbələri ilə formalaşması, bu fond vasitəsilə oxuculara xidmət prosesində 
qeyri-ənənəvi vasitələrdən istifadə və eyni zamanda bu fondların komplektləş-
dirilməsində yeni effektiv metodların istifadə edilməsi  ilə xarakterizə olunur. 

 Kitabxana xidmətinin strukturuna daxil olan əsas elementlərdən biri kitab-
xana fondudur. Tarixə nəzər salarkən  bir çox sivilizasiyalar ərzində mövcud olmuş 
bütün bilikləri vahid bir məkanda toplamaq ideyasının çox qədim dövrlərə gedib 
çıxdığını görürük. Kitabxana fondunun yaranması tarixin çox qədim dövrlərində 
baş vermişdi. Belə ki, əvvəlcə kitabxana fondları yaranmış, sonra onlar zaman 
keçdikcə kitabxanalara çevrilmişlər. Beləliklə kitabxanalar bəşəri sərvətləri qoru-
yub saxlayan, nəsildən-nəsilə çatdıran müəssisələr olmuşlar. Məsələn, tarixən antik 
İsgəndəriyyə kitabxanasının, ərəb, çin, avropa sivilizasiyalarının nəhəng ensiklope-
dik fondlarını xatırlamaq yerinə düşər. Əvvəllər kitabxanalar yalnız sənəd kütləsi-
nin toplandığı yer kimi xarakterizə olunurdusa, cəmiyyət informasiyalaşdırma 
mərhələsinə qədəm qoyduqdan sonra kitabxana fondları ənənəvi sənədlərlə yanaşı 
elektron sənədlərlə komplektləş-dirilməyə başlandı. Bu zaman belə bir sual 
meydana çıxır, bu tip sənədləri necə adlandırmaq lazımdır? Kitabxanaşünas alimlər 
və kitabxanaçılar nəzəri olaraq  əvvəlki kitabxana fondlarını ənənəvi, digər fondları 
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isə elektron fondlar adlandırmağa başladılar. Əlbəttə normativ texniki sənədlər 
fondu və s. XX əsrin II yarısında artıq formalaşmışdı.  

 Məlumdur ki, XXI əsrdən başlayaraq sivilizasiyanın yüksək sürətlə inkişafı, 
internetin meydana gəlməsi, müxtəlif informasiya texnologiyalarının inkişafı bütün 
dünyada müxtəlif növ və formalarda olan (mətn, qrafik, videotəsvir, səs və s.) 
informasiyaların mübadiləsinə və milyonlarca insanın bu informasiya vasitələrin-
dən istifadəsinə imkan yaratdı. Bu texnologiyalar cəmiyyətin sosial inkişafı üçün 
parlaq perspektivlər  açmağa başladı. 

 İnternetin meydana gəlməsi və inkişafı  nəticəsində “sərhədsiz” və ya 
“virtual kitabxanalar ideyası” yenidən doğuldu. Kompüter texnologiyasının sürətlə 
inkişafı kitabxanalarda və onun hüdudlarından kənarda mövcud olan informasi-
yanın saxlanması üçün tələb olunan yerin həcmini, tutumunu xeyli azaltdı. Artıq 
kitabxana fondları üçün böyük kvadrat metrlər tələb olunmur. 

 Kompüter texnologiyasının ən üstün cəhəti onun böyük informasiya kütlə-
sinin sürətli manipulyasiya etmə imkanlarıdır. Belə ki, o oxucunun tələblər dairə-
sindən asılı olaraq lazımi informasiyanı minlərlə sənəd kütləsi içərisindən tez bir 
zamanda seçməyə imkan verir. Əlaqə kanallarının yüksək effektivliyi sənədin 
harada yerləşməsindən və  müvafiq  müəssisənin iş vaxtından yəni zamandan asılı 
olmayaraq tez bir zamanda əldə olunmasına şərait yaradır.  

 Müasir informasiya texnologiyalarının inkişafı özü ilə birlikdə  informasiya 
resurslarının forma və metodlarının transformasiyasını zəruri edir ki, bu da öz 
növbəsində kitabxanaların komplektləşdirilməsi prosesini daim aktual  edir. Kitab-
xana fondlarının elektron informasiya resursları ilə  formalaşmasının birinci texno-
loji mərhələsi  komplektləşdirmə prosesidir. 

 Kitabxana fondunun optimal komplektləşdirilməsi xidmət edilən oxucu 
kontingentinin tələbatına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Yeni informasiya texno-
logiyalarının inkişafı  informasiya mənbələrinin əldə edilməsi üsullarını kifayət 
qədər genişləndirmişdir ki, bu da sənədin oxucuya çatdırılması  vaxtını minimuma 
endirir. Ancaq yeni xidmət üsullarının tətbiq edilməsi yeni komplektləşdirmə 
siyasətində bütün növ sənəd daşıyıcıları və onlardan istifadə qaydaları və sənədin 
oxucuya çatdırılması üsulları nəzərə alınmaqla innovasiyaların həyata keçirilməsini 
tələb edir. Tələbatçılara elektron informasiya vasitələri ilə xidmət zamanı oxuculara 
xidmət prosesinin texniki imkanlarının qiymətləndirilməsi də tələb olunur ki,  bu 
da çox vacib amillərdən biridir. Uzaq məsafədə paylanmış rejimdə yerləşən 
resurslara  çıxış  bir tərəfdən  komplektləşdirmənin  obyekti hesab edilir. Digər  
tərəfdən ancaq resursun informasiya mahiyyətinin dəyərliliyi, qiyməti  və onun 
texniki iqtisadi imkanları deyil, həmçinin resursun əldə olunmasının  iqtisadi 
effektivliyinin analizi də  komplektləşdirmənin obyektidir. 
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 Elektron  informasiya resursları ilə  təminat – komplektləşmə prosesində, 
yeni funksiyalarla  və onlarla işləmə texnologiyaları birlikdə  yeni istiqamətdir. 
Elektron vasitələrlə xidmət prosesində əsas aspekt tələbatların öyrənilməsidir. 
Burada informasiya təminatının ənənəvi və qeyri-ənənəvi formaları olan yeni 
vasitələrin müqayisəli şəkildə təhlil edilərək  öyrənilməsi  əsas yer tutur.  

 Qeyd edildiyi kimi, kitabxana fondunun optimal komplektləşdirilməsi  
oxucuların informasiya tələbatlarının və dünya elektron məhsullar  bazarının 
öyrənilməsinə əsaslanır. Elektron resurslar fondunun təşkilində  bu sənədlərin 
spesifik  xarakteristik xüsusiyyətlərini (texniki, proqram və linqvistik təminat), 
kitabxananın iqtisadi və texniki imkanlarını, elektron informasiya resurslarının  
tipologiyasını nəzərə almaq lazımdır.  Elektron resurslar istifadə formalarına  görə  
şəbəkə-lokal, daha doğrusu hər hansı fiziki daşıyıcıda məs; disket, CD-ROM, DVD 
ROM və s. yazılmış, həmçinin uzaq məsafədə yerləşən kompüter şəbəkələrində 
paylanmış  (məsələn verilənlər bazası, web səhifələr, veb saytlar, telekonfrans 
materialları və s.)formalarda ola bilər.  

 Məhz buna görə  komplektləşdirmə prosesində  lokal və uzaq məsafədə 
yerləşən paylanmış (qlobal) elektron nəşrlərə  müxtəlif yanaşma tətbiq edilir. Qeyd 
edək ki, nüsxə adı altında elektron nəşrlər  üçün fiziki vahid- disket və ya optik 
disk sayıla bilər. 

 Son zamanlar kitabxanalar öz informasiya resurslarını daha çox multi-
medialı sənədləri əsasında komplektləşdirməyə üstünlük verirlər. Multimedia 
sənədləri özündə informasiyanın bütün tiplərini: mətn, qrafika, audio, animasiya və 
video informasiyaların inteqrasiyasını təmin edir. Qeyd etdiyimiz optik kompakt 
disklərini multimedia məhsulu kimi də adlandırırlar ki bu da hər zaman belə 
deyildir. “ Multimedia” anlayışı  “multimedia” termininə əsaslanır ki burada 
“multi”-“çox”, “media”- isə vasitə, üsul mənasını ifadə edir. Multimedia infor-ma-
siyanın ötürülməsi, təqdim olunması üçün müxtəlif cür vasitələrin məcmusudur. 

Multimedia məhsulları müxtəlif formada disket, CD ROM, DVD-ROM, 
interaktiv terminallar, onlayn şəbəkələr  (onlayn məhsullara  telefon şəbəkələri və 
s. daxildir ) formasında mövcuddurlar. 

 Multimedia məhsulları 2 əsas qrupa: onlayn və oflayn vasitələrə bölünür. 
Onlayn sənədlərə - kabel və ya məsələn geniş əhatəli  şəbəkələr-informasiya 
supermagistralları  adlanan  internet və s. daxildir. 

Oflayn multimedia məhsulları şəbəkə vasitəsilə ötürülmür. Və müxtəlif fiziki 
daşıyıcıda, disket və ya kompakt disklərdə saxlanılır. Onlayn resurslar oxucular 
üçün lazımi informasiyanın axtarıb tapılması prosesini  sürətləndirir və eyni 
zamanda informasiyanın saxlanılması  üçün tələb olunan sahənin həcmini  azaldır. 

 Əgər elektron sənəd maddi daşıyıcıdırsa, yəni informasiya lokal daşıyıcıda 
–sintetik  plyonkada, plastik, çevik və ya sərt polimer  disklərdə (CD ROM, kom-
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pakt disk, DVD, kompüterlərin sabit sərt diskləri və s.) əks olunubsa belə elektron 
sənədləri oflayn adlandırırlar. Oflayn sənədlərin fərqli xüsusiyyəti onların fizikiliyi 
və əyaniliyidir. Oflayn sənədlərdə müxtəlif fiziki əməliyyatlar yerinə yetirmək olar. 
Buraya kitabxana rekvizitləri daxil edilə , bir yerdən digər yerə köçürülə, saxlanıla 
bilər və s. Bununla yanaşı elektron oflayn sənədlərdə toplanmış informasiya 
supermagistralı vasitəsilə də ötürə bilər. Əgər o qəbuledicinin yaddaşında 
saxlanmayıbsa  onda bu sənəd  onlayn adlanır və ya şəbəkə statusu daşıyır.  

 Qeyd etmək lazmdır ki, sənədlərin oflayn və onlayn sənədlər kimi 
adlandırılması şərtidir. Cünki, istənilən hər hansı bir  sənəd  ilk növbədə  real  (yəni 
qeyri virtual) maddi daşıyıcıda məsələn-sərt diskdə, vinçestrdə öz əksini tapır. 

 Onlayn sənəd zərurət və  ehtiyac olarsa oflayn sənədə çevrilə bilər. Əgər 
internetdən götürülmüş informasiya şəxsi diskə yazılmış və çap olunmuşdursa o 
zaman onlayn sənəd oflayn sənədə çevrilmiş olacaqdır. Həmçinin  oflayn sənəd də 
onlayn sənədə çevrilə bilər. İnformasiya kommunikasiyaları vasitəsilə oflayn 
sənədi onlayna transformasiya etmək olar. Kağızdan, plyonkadan  və s. daşıyıcıdan 
onu hər hansı CD ROM-a sərt diskə yazaraq onlayn sənəd əldə edə bilərik. 
Beləliklə də  elektron formada  oflayn sənədi əldə etmək mümkündür. 

 CD-ROM- “Сompact Disk Only Memory” anlayışını açan abreviaturanı 
bildirir. İlk növbədə  bu  disklər üçün nəzərdə tutulmuş dünya standartına görə-121 
mm diametrə və təxminən  15 qram çəkiyə malik  və ikinci növbədə də heç nə 
əlavə etmək mümkün olmadan yalnız oxumaq imkanı olan disk olduğunu bildirir. 
Bizdə ingilis dilli  abreviaturalarla yanaşı, “optik kompakt disk”, “kompakt optik 
disk”, ”lazer disk”  kimi terminlərdən də istifadə edirlər.  

 Optik disk özü 1 mm qalınlıqda şəffaf plastik qoruyucu qatla örtülmüşdür. 
Diskə məlumatlar fasiləsiz olaraq spiral yollarla (5 km mikron)  şəkilində yazılır. 
Bu yolun uzunluğu 5 km-dən çoxdur.  Diskin işçi səthi  bir neçə milyard kərtikdən 
ibarətdir ki, məhz burada lazımlı informasiya qorunub saxlanılır.  Bu informasi-ya-
nın həcmi sürətli templərlə artır. Son vaxtlara kimi 660 Mb-lıq informasiya tutumlu 
disk çox böyük həcmli hesab edilirdisə artıq indi qeqabayt hesabları 
aparılmaqdadır. Bu zaman informasiya daşıyıcılarının qəbul edə biləcəyi informa-
siya kütləsinin həcmi deyil, optimal həcmin miqdarı müzakirə obyektinə çevrilir.  

 Optik kompakt disklər yalnız kompüterdə işləmək  üçün nəzərdə tutulmuş-
dur. Onlar müxtəlif növ informasiyanı həmçinin musiqini, videonu özündə 
saxlamaq qabiliyyətinə malikdirlər . Lakin musiqi bu halda multimedia  nəşrinin 
bir hissəsi olacaqdır.  

 Optik kompakt disklərin müxtəlif fərqli cəhətləri vardır:  
 Məsələn, təkraryazıla bilən disklər;  CD-RW (Rewritable Compact Disk-

köçürülə bilən kompakt disklər) ; CD-R (Compact Disk-Recordable- bir dəfə yazıla 
bilən  disk) CD-WORM (Compact Disk Write –Once, Read-many Times –bir dəfə 
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yazılan və bir neçə dəfə oxunula bilən disk). CD-ROM –bu bir qayda olaraq 
elektron formada hazırlanmış vahid nəşr hesab olunur.Yuxarıda qeyd olunan digər 
kompakt disklər bir növ informasiyanın müvəqqəti saxlanılması üçün blaknot 
xarakteri daşıyır. 

 Optik kompakt disk  faktiki olaraq hər hansı  məzmunda informasiya yazıla 
bilən yalnız maddi məlumat-informasiya daşıyıcısıdır. Bunlarla yanaşı CD-ROM-a 
kompüter proqramları da  yazılır ki, bu da işçi alət kimi  kompüterə yükləmək 
məqsədi daşıyır. 

Optik kompakt disklərin istehsalı informasiya bazarını öz yeni formalı 
daşıyıcı növləri ilə zənginləşdirərək müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Ensiklopediyalar, 
lüğətlər, informasiya məlumat bazaları kimi nəşrlər daha sürətlə inkişaf 
etməkdədir.  

Qeyd edək ki, müasir dövrümüzdə çoxlu sayda müxtəlif mövzular üzrə 
elektron resurslar mövcuddur ki, onların ümumi xarakterizə və  təsvir etmək 
kifayət qədər çətindir. Buna görə də biz yalnız kitabxanalar üçün əldə edilməsi 
vacib olanlar üzərində dayanacağıq. Elektron resurslar içərisində elektron kitablar 
xüsusi əhəmiyyət daşıyırlar. Odur ki, elektron kitabların ən çox tanınan növlərinə 
baxaq:  

Elektron ensiklopediyalar bu nəşrlər kifayət qədər müxtəlifdir. Onlar 
sahəvi, universal və xüsusi ola bilərlər. Bütün ensiklopediyalar multimedia 
hipermətn nəşrlərinə daxildir. Kitabxana üçün elektron ensiklopediyaları seçərkən 
sözlüyün həcminə, onun hazırlanmasında iştirak etmiş təşkilat və nüfuzlu şəxslərin 
adlarına, axtarış imkanlarına, rahat interfeysinə diqqət etmək lazımdır. 

Bioqrafik elektron soraq məlumat kitabçaları-çap, universal, şəxsi və 
kompleks ola bilər. Məlumat sorğu  kitabçaları əksər hallarda hiperistinadlı 
multimedia resursları olurlar. Şəxs və ya kollektiv haqqında bütün materialları 
özündə əks etdirir və istifadəçilərin geniş istifadəsinə imkan verir. Ensiklope-
diyalarda olduğu kimi bioqrafik soraq kitablarının da mühüm keyfiyyəti, elektron 
nəşrin nüfuzlu nəşriyyatlar tərəfindən tərtib edilməsi və baza materiallarının 
etibarlılığıdır.  

Multimedia öyrədici proqram və dərsliklər-ehtimal ki, oyunları çıxmaq 
şərti ilə  bu qrup CD ROM-lar daha çox çeşidlidir. Bu öyrədici nəşrlərini  bir neçə 
qrupa bölmək olar: 

-müxtəlif səviyyəli xarici dil öyrədici kurslar; 
-praktik bacarıqlar təlim edən kurslar (sürücülük, mühasibat uçotu və s.);  
-müxtəlif predmetlər üzrə məktəb və ali məktəblər üçün dərsliklər; 
-oyun formasında tərtib edilmiş uşaqların əqli və fiziki bacarıqlarını 

inkişafetdirici proqramlar 
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Biblioqrafik göstəricilər-yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi hər iki əvvəlki optik 
kompakt disklərdəki nəşr növlərini elektron kitablara aid etmək olardısa, onda 
biblioqrafik bazalar kitablar formasında, həmçinin də dövrü ardı davam edən 
nəşrlər formasında ola bilər. Belə ki, burada  hər ay yeni diskin alınmasından  
söhbət getmir və ancaq (həftəlik, rüblük, iki həftəlik və b.) aylıq kumulyasiyanın 
daxil olmasından danışılır.  

Biblioqrafik məlumat bazaları -Hazırda dünya informasiya bazarında çoxlu 
sayda və adda  optik kompakt disklərdə  biblioqrafik məlumat bazaları mövcuddur 
ki, komplektləşdirmə prosesində onların düzgün seçilməsi problemi də qarşıya  
çıxır. Odur ki, bu zaman bir neçə əsas əlamətə fikir vermək lazımdır: 

 məlumat bazasının formalaşma mənbəyinə. Burada əsas 
diqqəti nüfuzlu, daha çox tanınmış informasiya qurumlarının, təşkilatlarının  
olmasına yönəltmək lazımdır. 

 ölkələrin əhatə dairəsinə, nəzərdə tutulan  jurnalların  
miqdarına, ümumi həcminə, xronoloji əhatəliliyinə . 

  işçi interfeysin rahatlığına. 
 aparat vasitələrinin və proqramların asan şəkildə 

yüklənməsinə. 
 abunə və çatdırılmanın şərtlərinə. 

Hüquqi məlumat bazaları-rəsmi sənədlərin toplusunu, ərazi, xronoloji və 
tematik əhatəli, müxtəlif dərəcəli normativ və hüquqi aktları təşkil edir. Onlar 
multimedia nəşrlərinə aid deyillər, lakin müxtəlif normalar üzrə mühüm 
informasiyanın axtarışını təşkil edən yaxşı axtarış aparat sistemi  ilə təchiz 
edilmişdir. Onu da qeyd edək ki, belə  məlumat bazalarının yaradılmasında  həmin 
ərazidə  daha fəal olan  ixtisaslaşdırılmış formaya müraciət etmək lazımdır. 

Elektron lüğətlər və tərcüməçi proqramlar-xarici dillərdə mövcud olan  
mətnlərlə işləyərkən  istifadə olunur. Təcrübə göstərir ki, adi çap lüğətləri elektron 
lüğətlər ilə müqayisədə çap mətninin tərcüməsində daha az rahatdır, buna görə də 
kitabxanalar kompüterlərdə olan mətnlərin avtomatik tərcüməsini həyata keçirən 
daha çox elektron lüğətlərə müraciət edirlər.  

 Elektron tərcüməçilər əldə edərkən hər bir  proqramla işləyə bilən və bu 
proqramlara qoşulmanın xüsusiyyətini müəyyən edən proqram təminatının 
xırdalıqlarına diqqəti yönəltmək vacibdir. Bu işdə ən yaxşı yol kimi proqramçının 
fikrinə əsaslanaraq qərar qəbul etmək lazımdır. 

 Elektron oyunlar təkcə uşaqlar üçün deyil, həmçinin böyüklər üçün də 
elektron nəşr formasıdır. Elektron oyun kompakt disklərinin kitabxanalarda  
mövcud olub olmamağı barəsində dünyada çox maraqlı müzakirələr aparılır. Bu 
mövzuda birincisi ona görə şübhələr vardır ki, onları tam mənada elektron kitablara 
daxil etmək olarmı? İkincisi, mütəxəssislər hesab edirlər ki, ictimai kitabxanalarda  
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bütün növ sənədlərdən istifadə, həmçinin optik kompakt disklərdə bura daxil 
olmaqla  oxucuların informasiya ehtiyacının ödənilməsinə yönəlməlidir və bir 
halda ki, oyunlar və öyrədici proqramlar bu konsepsiyaya daxil deyil, o zaman  
başqa bir nöqteyi nəzər də meydana çıxır. Belə ki, əgər  kitabxanalar ənənəvi 
kitabları, müxtəlif  video nəşrləri əldə etmək, tələbatçının istifadəsinə  vermək kimi 
funksiyaları həyata keçirirlərsə, bu zaman elektron nəşrlər də ənənəvi kitablar kimi 
müxtəlif keyfiyyətdə ola bilər hətta əyləndirə bildiyi kimi istifadəçiyə nəisə öyrədə 
bilər. Həmçinin elektron oyunlar oynayaraq öyrətmək bacarığına malikdirlər. 
Bundan başqa  mütəxəssislər hesab edirlər ki, kompüter oyunlarının pedaqoji 
əhəmiyyətini də nəzərə almamaq olmaz. Çünki, onlar insan-larda analitik və 
yaradıcı  təfəkkürü  inkişaf etdirirlər. Hətta  belə fikir var ki, bəzi oyunlara 
incəsənətin yeni forması kimi də baxmaq olar.  

 Bəzən maarifləndirici disklərlə əyləncəvi diskləri fərqləndirmək çətin olur. 
Amma nəzərə almaq lazımdır ki, məhz ən yaxşı maarifləndirici disklərdə oyun-
lardan bəhrələnmişdir və əyləncənin elementləri təhsil vasitəsidir və oyun forma-
sında mövcud olmaqla təlim prosesini stimullaşdırır. 

Tammətnli elektron nəşrlər-prinsip etibarilə burada hər şey təqdim oluna 
bilər: Çoxcildli kitablar, jurnal və ya qəzet (çox böyük xronoloji dövrlər üçün) 
topluları və s. Hazırlanma texnologiyasına görə elektron nəşrləri iki qrupa - kağız 
üzərindən konversiya olunmuş  sənədlərə və elektron nəşrlər qruplarına bölmək 
olar. Elektron nəşrlər kütləvi istifadə üçün bilavasitə xüsusi proqramlar-redaktorlar 
vasitəsilə yaradılmış  (elektron kitab, jurnal, qəzet, seçmələr)elektron sənədlərdir. 

 Onu da qeyd edək ki, belə nəşrlərin zəif elmi  dəyərini, həmçinin hər hansı 
bədii əsərin ekrandan oxunarkən öz estetik xüsusiyyətini itirdiyini nəzərə alaraq 
kitabxanalar üçün belə nəşrlərin  əldə olunması o qədər də əlverişli deyil.  

Proqram məhsulları hal-hazırda optik kompakt disklərdə yayılırlar. Bunlar 
kompüterlər üçün proqram təminatı, antivirus proqramları, əlavə xidmət proq-
ramları və müxtəlif redaktorlar ola bilər. 

Kartoqrafik elektron nəşrlər-də kitabxana fondlarının komplektləşdirilmə-
sində mühüm rol oynayır. Belə ki, kartoqrafik nəşrlər dünya təcrübəsində müvəf-
fəqiyyətlə elektron formaya çevrilirlər. Nümunə üçün İngiltərədə Edina (Digi map) 
adlı elektron  kitabxana fəaliyyət göstərir ki, bu kitabxana elektron atlaslarla elmi 
tədqiqat və təhsil proqramlarına kömək məqsədilə milli proqramı reallaşdırır. Onlar 
rəqəmli atlasların müxtəlif formalarında CD-ROM, GİS, şifrələnmiş 
kosmofotoatlas və aeroçəkiliş, tematik elektron atlaslar şəklində  tərtib olunur.  

Elektron jurnallar- Elektron resursların daha geniş yayılmış növlərindən 
biridir. Hal-hazırda  dünyada 6000 adda tam mətnli elektron jurnal mövcuddur ki, 
bunların 50-si daha böyük  nəşriyyatların payına düşür. Həmin nəşriyyatların 90 - 
faizi elektron resursların yaradılmasında iştirak edirlər. Bunlar PFFU (www.rfbru), 
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JSTOR, EBSCO, OCLC və s. dir. Elektron jurnallar nəşriyyatların imkanlarını 
genişləndirir və tədqiqatçılar tərəfindən bu jurnallara böyük maraq mövcuddur.  
Son illər elmi, texniki, tibbi elektron jurnalların həcmi artmaqdadır.  

 Kitabxana fondunun optik disklərlə komplektləşdirilməsi zamanı kitabxana-
dakı mövcud şərait təhlil edilməli və əsasən aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə 
alınmalıdır: 

 Kitabxananın təyinatı və oxucuların əsas informasiya tələbatlarının nəzərə 
alınması  

 Elektron kitab istehlakçılarının potensial qruplarının sayının təyin edilməsi 
 Kitabxanaların elektron sənədlərlə işləməyi bacaran kadrlarla təmin edilmə 

səviyyəsi 
 Kitabxana fondlarının operativ, keyfiyyətli, daha mühüm sənədlərlə 

komplektləşdirilməsi, oxucu tələbatının  öyrənilməsi və mövcud fonddan istifadə 
olunma səviyyə-si-nin nəzərə alınması, müasir vəziyyəti və informasiya bazarındakı 
mövcud vəziyyətin öyrənilməsi, müxtəlif sənəd kütləsinin elmi səviyyəsinin 
qiymətlən-diril-məsi qabiliyyəti və bacarığı, yeni resurs və informasiya məhsullarının 
yaradılmasına hazırlıqlı, ixtisaslı peşəkar kitabxana mütəxəssislərinin  hazırlanmasını  
nəzərdə tutur.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Резюме 

 
 В статье ocвещаются вопросы комплектования современных библио-

тек электронными информационными ресурсами. Дается информация об 
электронных информационных ресурсах-CD ROM, мультимедийных обуча-
ющих программах, полнотекстовых информационных базах, электронных 
журналах, электронных книгах. В статье рекомендованы электронные ресур-
сы, наиболее важные для комплектования современных библиотечных фон-
дов и в проводимых исследованиях,  раскрываются важные проблемы при 
выборе электронных информационных ресурсов. 

 
 

Sevda Israfil Mammadova 
 

ELECTRON İNFORMATİON RESOURCES 
 OF MODERN LIBRARIES 

 
Summary 

 
 The article is devoted to the acquisition of electron information resources of 

libraries at present period. Comprehensive information about electron information 
resources as CD-ROM, multimedia educating programs, text books, full-text data 
bases, e-journals, e-books etc. is given in this article. In the articlethe problem of 
what kind ofelectronicresourcesmoreimportancethe funds of libraryintegration stu-
died and ofthe researchissues the main problems of distinguished electron re-
sources also are explained. 
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“QARABAĞ: FOLKLOR DA BİR TARİXDİR”  TOPLUSUNUN 
İNFORMASİYA-AXTARIŞ APARATININ TƏHLİLİ 

 
Açar sözlər: Azerbaycan folklorunun antologiyası, nağıl, nağılların 

informasiya təminatı, Qarabağ, folklor. 
Ключевые слова: Антология азербайджанского фольклора, сказка, 

информационное обеспечение сказок, Карабах, фолклор. 
Key words: Anthology of Azerbaijan folklore, tale, the dataware of tales, 

tales, Karabakh, folk-lore.  
 
XIX əsrdən başlayaraq ermənilər ölkəmizin müxtəlif ərazilərindən 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair örnəkləri toplayaraq öz adlarına nəşr 
etdirmişdirlər. Ölkəmizdə folklor materiallarının toplanması və nəşri müxtəlif 
zamanlarda həyata keçirilsə də AMEA Folklor İnstitutu yaradıldıqdan sonra bu 
proses bütün regionları əhatə edərək intensiv formaya  çevrilmişdir. Nəticədə 
Folklor İnstitututu Azərbaycan Folkloru Antologiyası (AFA), “Qarabağ: folklor da 
bir tarixdir”, “Azərbaycan folkloru külliyyatı” və s. kimi seriyalar altında kütləvi 
nəşrlər həyata keçirməkdədir. Bu seriyalar altında regionlara məxsus örnəklərin 
coğrafi atlası tamamlanır. Məsələn, Qarabağa məxsus folklor nümunələri 
Azərbaycan Folkloru Antologiyasının  2009-cu ildə nəşr edilmiş beşinci kitabında 
və “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” seriyasında altı cild daxilində tərtib edilmişdir. 

AFA seriyasına məxsus “Qarabağ folkloru” Yuxarı Qarabağ, Ağdam, Bərdə, 
Yevlax, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl və Tərtər ərazilərindən f.e.d. İ.Abbaslının, 
T.Fərzəliyevin və N.Nazimin topladıqları folklor nümunələri əsasında tərtib 
edilmişdir. F.e.d. Y.Qarayev “Qarabağ folkloru: “Nərmü-nazik Bayatı”, “Yaxud 
“Külli Qarabağın abı-həyatı” (1.s.4) deyə həsrət dolu kəlmələrlə müqəddimə 
yazmışdır.Tərtibçi və ön sözün müəllifi f.e.d. İ.Abbaslıdır. 

Kitaba adları qeyd edilən rayonlardan toplanmış digər folklor örnəkləri ilə 
yanaşı otuz bir nümunə də  nağıllardan daxil edilmişdir. Nağıl mətnləri nağıllara 
məxsus demək olar ki, bütün nağıl növlərini əhatə edir. Lakin tədqiqatçı alim 
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İ.Abbaslı qeyd edir ki, nağılların içərisidə nisbətən az təsadüf edilən, tamamilə 
tapmaca üzərində qurulan (“Hansına getməli”) nağıllar da mövcuddur. Nağıl 
mətnlərini qruplaşdırarkən nümunələr iki bölmə daxilində təyin edilmişdir. Birinci 
bölmədə Yuxarı Qarabağ və Ağdamdan 21, ikinci bölmədə isə Bərdə, Yevlax, 
Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl və Tərtər ərazilərindən toplanmış 10nağıl  verilmişdir. 
Buna görə də nağıllar haqqında informasiya “Söyləyicilər və toplayıcılar haqqında” 
adlı bölmədə iki yerdə müəyyən edilmişdir.  

Kitabın titul vərəqində üç nəfər toplayıcının adı (İ.Abbaslı, T.Fərzəliyev, 
N.Nazim (Quliyev) göstərilsə də “Söyləyicilər və toplayıclar haqqında” bölmədə 
toplama işində əməyi keçən bir çox toplayıcı şəxslərin adları qeyd edilmişdir. 
Lakin burada toplayıcılar və söyləyicilər haqqında informasiya nisbətən qeyri- 
dolğundur. Çünki birinci bölmədə toplayanlar, bəzən söyləyənlər haqda məlumat 
verilmişdir. Məsələn: “Sehrli kilsə”- Söyləyəni Dövlət Qurbanov, 1910-cu ildə 
anadan olub (1.s.399). Burada söyləyicinin yaşadığı ərazi və toplayıcının kimliyi 
göstərilməmişdir. Yaxud “Bəndə vergisi”-Toplayanı Səfərova Mahirə, keçmiş 
Stepanakert Pedaqoji İnstitutunun tələbəsi (1.s.399). Söyləyici və yazıya alındığı 
ərazi qeyd edilməmişdir. İkinci bölmədə də eyni məsələlər ilə qarşılaşmaq olar. 
Toplayıcılar göstərilsə də heç bir nağılın söyləyicisi, hardan və nə zaman yazıya 
alındığı naməlum qalır. Yalnız “At diplomu”-söyləyən Mobid Sadıqov (Bərdə)- 
istisnadır (1.s.405). Burada da informasiya söyləyicinin təvəllüdü, toplayıcının 
kimliyinin qeyri-müəyyənliyi, toplama tarixi baxımından naqisdir. Digər məsələ bu 
bölmələrdə nağıllar haqqında pasport qeydlərinin bütün mətnləri əhatə 
etməməsidir. Məsələn, antologiyanın birinci bölməsinə iyirmi bir (21), ikinci 
bölməsinə on (10) nağıl mətni daxil edilmişdirsə  də “Söyləyicilər və toplayıclar 
haqqında” bölmədə birinci bölməyə aid on iki (12), ikinci bölməyə aid beş (5) 
nağılın toplayıcısı və ya söyləyiciləri haqqında məlumat verilmişdir. Diqqətçəkən 
başqa bir məsələ isə kitaba daxil edilmiş nümunələrin yazıya alınma tarixləri ilə 
bağlıdır. Kitaba yazılmış “Ön söz”də bu məsələ ilə əlaqədar olaraq göstərilir ki, 
“haqqında sözügedən AFA-nın “Qarabağ folkloru” cildinin materialları 1988-1989-
cu illərdə toplanmışdır (1.s.35), daha sonrakı cümlələrdə isə “Tərtibdə keçmiş 
Stepanaker Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tələbələrinin qüvvəsi ilə 1988-ci ilə kimi 
17 il ərzində toplanılmış folklor nümunələrindən istifadə edilmişdir” (1.s.36) kimi 
qeyd verilmişdir. Belə aydın olur ki, 2 ildən əlavə 17 il ərzində toplanmış 
nümunələr də antologiyaya daxil edilmişdir. Belə olduqda, mətnlərin yazıya alınma 
tarixləri, onların əldə edildiyi mənbələrin də göstərilməsi örnəklərin pasport 
qeydləri haqda dolğun informasiya verilməsinə səbəb ola bilərdi.  

Qarabağ  folklorunun daha mütəşəkkil və ən son dönəmlərdə yazıya almalar 
nəticəsində təşkil edilmiş nəşri özünü daha çox “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” 
seriyası altında tapmışdır (2. s.3). Seriya f.ü.e.d.M.Kazımoğlu (İmanovun) 
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rəhbərliyi altında “Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi və araşdırıl-
ması” layihəsi əsasında həyata keçirilir. 2012-2013-cü illər ərzində artıq altı cildin 
nəşri həyata keçirilmişdir, lakin layihənin neçə cildi əhatə edəcəyi məlum deyildir. 
İlk cildin “İnstitutdan” adlı yazıda Qarabağ folklor örnəklərinin nəşri tarixi 
haqqında, “Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi və araşdırılması” 
layihəsi haqqında oxuculara məlumat verilmişdir (2.s.5). Bu layihədə əsas məqsəd 
“Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Qarabağı folklor mühiti kimi diqqət 
mərkəzində saxlamaq, onun qeyri-maddi mədəni irsini toplamaq, sistemləşdirmək, 
arxivləşdirmək, nəşr etmək, araşdırmaq və təbliğ etməkdir. Layihədə həm də 
bölgənin folklor resurslarını müəyyənləşdirmək, eləcə də bu bölgənin sosial-
mənəvi həyatında folklorun iştrakının aktivlik dərəcəsi haqqında müəyyən təsəvvür 
əldə etmək kimi məsələlər nəzərdə tutulmuşdur (2.s.4). “Tərtibçilərdən” başlıqlı 
yazıda folklor mətnlərinin toplanması zamanı əldə edilən yeni təcrübələrdən və 
toplama zamanı qarşıya çıxan problemlərdən söhbət açılmışdır. AFA-nın “Qarabağ 
folkloru” kitabındakı folklor nümunələrindən fərqli olaraq burada yer alan 
mətnlərdə qarabağlıların məcburi köçkünlük həyatlarındakı yaranan folklor 
nümunələri daha çox üstünlük təşkil etmişdir və bu nümunələr bir növ “Qarabağ 
folkloru”nun tarixi xroniki davamıdır. 

“Qarabağ: folklor da bir tarixdir” adlı kitabın informasiya təminatı 
Azərbaycan Folkloru antologiyalarının informasiya göstəricilərindən fərqlənir. 
“Nağılların sujet göstəricisi” və “Söyləyicilər haqqında məlumat” adlı iki köməkçi 
aparat tərtib edilmişdir. “Nağılların sujet göstəricisi” – topluda çap olunan 
nağılların sujet göstəricisi Stis Thompsonun “The types of the folktale” kataloqu 
əsasında tərtib olunmuşdur (2.s.436). “Söyləyicilər haqqında məlumat” bölməsində 
isə məlumat söyləyicilərin soyadları əsasında  əlifba sırası ilə təqdim edilmişdir. 
Burada və ya hər üç kitabda artıq janrlar deyil, söyləyicilər haqda qısa bioqrafik 
xülasə və onların nəql etdikləri nümunələrin daxil olduğu bölmələrin adları (janrlar 
üzrə), nömrələri (kitabın daxilindəki bütün mətnlər nömrələnmişdir) və toplayıcının 
kimliyi göstərilmişdir. Folklor mətnlərinin toplu xarakteri aldığı digər nəşrlərdən 
fərqli olaraq “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” adlı kitab bir çox aspektdən daha 
mütəşəkkil təşkil edilmiş və operativ informasiya ilə təmin edilmişdir. Digər 
nəşrlərdə buraxılmış naqisliklər bu tərtib işində aradan qaldırılmışdır. Kitaba 
Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər, ikinci 
kitaba – Bərdə və Ağcabədi, üçüncü kitaba isə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, 
Qubadlı Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın və Şuşa rayonlarına məxsus folklor örnəkləri 
daxil edilmişdir.  

2012-ci ildə nəşr edilmiş “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” adlı kitabın ikinci 
cildinə Bərdə və Ağcabədi rayonlarından toplanmış folklor nümunələri daxil 
edilmişdir (3). Tərtibçi müəllif fil.ü.f.d. İ.Rüstəmzadədir. Örnəkləri fil.ü.f.d. 
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Ə.Əsgər, fil.ü.f.d. İ.Rüstəmzadə, fil.ü.f.d. T.Orucov, Z.Fərhadov toplamışdır. 
Toplama işi 2012-ci ilin iyun-avqust aylarında Bərdə və Ağcabədi rayonlarına 
təşkil edilmiş ezamiyyələr zamanı əldə edilmişdir. Cild üçün yazılmış 
“Tərtibçidən” başlıqlı  məlumatda müəllif  yazır: “yaşı adamların vaxtilə keçirilmiş 
folklor məclislərində iştrak etməsi, şifahi ənənəni cavanlara nisbətən daha yaxş 
bilməsi onlardan (yaşlılardan) daha çox material toplaya biləcəyimizi düşünməyə 
əsas verir. 

Ezamiyyə müddətində Bərdə rayonunda 40, Ağcabədi rayonunda 60-a yaxın 
söyləyici ilə ünsiyyətdə olmuşuq. Onlardan 60-a qədər nağıl, 90-a yaxın rəvayət və 
əfsanə, 20-dən artıq mifoloji mətn, 100-dən artıq bayatı, 60-a yaxın lətifə, 62 atalar 
sözü qeydə almışıq” (3.s.5). Müəllifin təəssüf hissilə qələmə aldığı “10-15 il 
bundan əvvəl gəlsəydiniz, daha yaxşı söyləyicilər tapardınız” kimi fikrlərinə digər 
folklor nəşrlərində də ara-sıra rast gəlmək olur (3.s.5). Maraqlıdır, 10-15 ildən 
sonra vəziyyət necə olacaq? 

Mətndən o da məlum olur ki, bu toplama zamanı “...Azərbaycanda indiyə 
qədər qeydə alınmamış 4 nağıl sujeti, pirlər, ocaqlar, dini şəxsiyyətlər haqqında 
onlarca yeni mətn toplanmışdır. Bu mətnlər hesabına nəinki yeni variantlar, eyni 
zamanda yeni-yeni personajlar (Soltan bəy, Molla Lətif, Ağamir dayı və s.) üzə 
çıxarılmış, bir çox personajlar haqqında təsəvvürlərimiz dolğunlaşmışdır. Bugünə 
qədər Bəhlul Danəndə lətifə qəhrəmanı kimi tanınırdısa, toplanmış yeni materiallar 
sayəsində onun həm də nağıl qəhrəmanı olduğu üzə çıxmışdır” (3.s.3). Kitaba 
“Padşah oğlu”, “Qaraçuxasını yatıran şəxs” və s. kimi yeni nağıllar daxil 
edilmişdir. Yazıda fil.ü.f.d. İ.Rüstəmzadə, həmçinin müasir söyləyicilərin 
repertuarından sehrli nağılların tədricən sıradan çıxdığını, bəzi söyləyicilərdən isə 
artıq sehrli nağılları qeydə almağın mümkün olmadığını həyəcan hissi ilə qeyd 
etmişdir (3.s.3). 

Sonda “Söyləyicilər haqqında məlumat” başlıqlı ənənəvi bölmə verilmişdir. 
Lakin bu bölmə pasport qeydi üçün lazım olan bir çox məlumatları özündə ehtiva 
edir. Məsələn: “Əlişov Qədir Ədil oğlu, Bərdə rayonunun Hüseynbəyli kəndi, 
1934-cü il təvəllüdlü, orta təhsilli. Söylədiyi mtənlər: Rəvayətlər: Həzrət Əliynən 
Salsal pəhlivan; “Qaçaq Qaraş”. Nağıllar: “Dünyanı necə tutsan elə də gedər”; 
“Taleyindən narazı oğlan”. Toplayanlar: Ə.Əsgər, İ.Rüstəmzadə” (3.s.469). 

Hər bir növə məxsus nümunələr sıra sayı ilə rəqəmlənmişdir və burda bir az 
qeyri-dəqiqlik doğuran məsələ bəzi pasport qeydlərində onların və nümunənin 
hansı növə aid olduğunun göstərilməməsidir. Məsələn: “Cəfərov Yasin Seymur 
oğlu, Ağcabədi rayonunun Afşar kəndi. Söylədiyi mətnlər: “Əjdər güllələnən yer”; 
“Afşar şəri”, Yeyim, doyum nə verim? Toplayanlar:Ə.Əsgər, İ.Rüstəmzadə, 
T.Orucov” (3.s.468). Göründüyü kimi, adları qeyd edilən üç nümunənin hansı janra 
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və növə aid olması qeyri-müəyyən qalır. Görünür, bu söyləyicilərin əks 
etdirilməsinin ön planda tutulmasından irəli gəlmişdir. 

2012-ci ildə nəşr edilmiş üçüncü kitabın titul vərəqində toplayıcılar 
göstərilməmişdir. Səbəbini “Söyləyicilər haqqında məlumat” bölməsindən 
müəyyən etmək olur - toplama işində 20 nəfərdən artıq toplayıcı iştrak etmişdir 
(4.s.442-458). Tərtibçi müəllif fil.ü.f.d.  İ.Rüstəmzadə giriş sözündə qey edir ki, 
“qeydə alınmış folklor örnəkləri bir daha göstərir ki,doğma torpaqlardan didərgin 
düşmək yalnız insanların məişətindən deyil, həm də bu bölgənin folklorunda, 
şivəsində müəyyəndəyişmələrə səbəb olmuşdur (4. s.3.). Yaxud digər problem, 
onların məskunlaşdıqları əraziyə uyğun olaraq onların şivələri ilə yanaşı 
repertuarları da müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmaqdadır (4.s.3). Buna görə də, 
müəllif  “nə qədər ki, insanların repertuarı, dialekt və şivəsi ciddi dəyişikliyə 
uğramayıb, onlardan Qarabağ folklorunun toplayıb sistemləşdirmək lazımdır” kimi 
qeydlə Qarabağ probleminin təkcə ərazi bütövlüyü ilə sərhədlənməmiş, əslində 
cəmiyyətin müxtəlif sosial-ictimai həyatında görünən problemlərlə yanaşı müxtəlif 
görünməyən problemlərə də yol açdığını göstərməkdədir (4.s.3). 

III cildə daxil edilmiş folklor örnəkləri Qarabağ əhalisinin Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəlilabad rayonlarında və həmçinin Bakı şəhərində, İmişli və Saatlı 
rayonlarında məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün düşərgələrindən 2012-ci ildə 
yazıya alınmışdır. Layihə əsasında  işıqüzü görmüş cildlərin üçündə 180 nağıl 
nümunəsi əhatə edilmişdir. Lakin bu dəqiq rəqəm deyildir. Çünki bəzən bir nağılın 
bir neçə versiyası kimi bir neçə mətn daxil edilmişdir. Topluya daxil edilmiş 
örnəklər nömrələnmişdir. Hər növə məxsus nümunələr yenidən bir (1) rəqəmindən 
başlayır. Üçüncü cildə 45 nağıl, altı nağılın isə bir neçə mətni (7,12,13-cü nömrəli 
nağıllara dair 2; 21, 25, 29 nömrəli nağıllara aid isə üç nağıl) əlavə nümunələr kimi 
verilmişdir. Sonda “Söyləyicilər haqqında məlumat” adlı bölmə tərtib edilmişdir. 
Bu pasport qeydinin fərqi ondan ibarətdir ki, nümunələri kimin söyləməsi və 
toplayıcı haqqında daha dəqiq informasiya almaq mükündür. Məsələn, “Abbasov 
Rəşid Əli oğlu, Tərtər rayonunun Hacalı kəndi, 1957-ci il təvəllüdlü, orta təhsilli. 
Söyləydiyi mətn: “Kişi ağzında qızıl xırdalayır”. Toplayan: S.Hüseynova” (4. 
s.442.). Nümunələrin nömrələnməsi və söyləyicilər haqqında informasiyada bu 
rəqəmlərin tamlıqla ifadə edilməsi, toplunun informasiyalılıq gücünü artırmışdır. 
Həmçinin bəzi pasport qeydlərində söyləyicilərin yerləşdiyi ərazi adları da qeyd 
edilmişdir. Məsələn, “Əyri tut ağacı”nın söyləyicisi Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyasının yataqxanasında məskunlaşmışdır (4.s.443). Nəticədə bu bölmə 
digər tərtib edilmiş toplularla müqayisədə çox relevantdır. 

2013-cü ildə eyni seriya altında fil.ü.f.d. İ.Rüstəmzadənin tərtib etdiyi 
Qarabağa həsr edilmiş dördüncü cild işıqüzü görmüşdür. Cildə daxil olan folklor 
örnəklərini fil.ü.f.d. İ.Rüstəmzadə və S.Bağdadova Laçın, Qubadlı və Zəngilan 
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rayonlarından toplamışdırlar. “Tərtibçidən” başlıqlı yazıda müəllif “Topluya daxil 
edilmiş folklor örnəkləri 2013-cü ilin mart – aprel aylarında toplanmışdır. Kitabın 
böyük hissəsini Laçın rayonundan toplanmış folklor örnəkləri təşkil edir. İki aya 
yaxın zaman ərzində biz Laçının 30-a yaxın kəndinin yüzdən artıq sakini ilə 
söhbətlər edib, material toplamışıq. Kitabda, həmçinin Qubadlı rayonunun 7 kəndi 
əhatə olunmuş, Zəngilan rayonu isə bir neçə nümunə ilə təmsil olunmuşdur” (5. 
s.4). Toplama işi zamanı müəllif qarşıya çıxan çətinliyin Laçın rayonunun 
işğalından sonra əhalinin respublika ərazisində dağınıq formada (57 rayonda) 
məskunlaşmasından irəli gəldiyini qeyd etmişdir. Digər tərəfdən də nağıllara 
söyləyicilərin yaddaşlarında olan yerini müəyyənləşdirərkən müəllif qeyd edir ki, 
amma nağıla gəldikdə məlum olur ki, ya ümumiyyətlə nağıl bilmir, ya da 
bildiklərininqol-qanadını qıraraq danışırlar (5.s.5). Həmçinin toplama zamanı 
müəllif daha bir faktın qətiliyi haqda - təhsilsiz insanlar daha yaxşı nağılçıdır 
fikrini ortaya qoymuşdur. Beləliklə, tərtibçi müəllif bu toplama ekspedisiyası 
nəticəsində topluya digər folklor örnəkləri ilə yanaşı, iyirmi altı nağıl mətni daxil 
edə bilmişdir. Bu nümunələrin içərisində dini nağıllar say etibarilə az deyildir. 
Lakin ənənəvi olaraq “Şah Abbas” və digər mövzulu məişət nağılları da çoxluq 
təşkil edir. Sonda “Söyləyicilər haqqında məlumat” adlı informasiya bölməsi tərtib 
edilmişdir. Bölməyə daxil edilmiş pasport qeydləri informasiya ünsürləri 
baxımından dolğunluq və tamlıq təşkil edir. Məsələn: Əliyeva Roza Fərəməz qızı, 
Zəngilan rayonu, Mincivan qəsəbəsi, 1948-ci il. Söylədiyi mətnlər: “Allah məni 
xilas edəcək”. Nağıllar: “Şah Abbas və keçəl”; “Allahla şərikli bostan əkən qoca”; 
“Pirqulunun şahlığı”; “Çirkin qızın bəxti”; “Arvad şəri”. Bayatılar: 222-249. 
Toplayanı: Ü.Əliyeva. 

Maraqlıdır ki, nümunələrin böyük əksəriyyətinin toplanması işi 
İ.Rüstəmzadəyə, daha sonra S.Bağdadovaya məxsus olsa da bir neçə nümunədə 
Ü.Əliyeva, F.Qasımova və G.Canməmədova adlı şəxslər də toplayıcı kimi 
göstərilmişdir. Lakin topluda onların kimliyi haqqında informasiya verilməmişdir. 
Həmçinin təqdim edilən bütün nümunələrdə diqqətə alınmasa da böyük 
əksəriyyətinin pasport qeydlərində istifadəçilər üçün “təhsilli”, yaxud “təhsilsiz” 
kimi bilgilər də müəyyən edilmişdir. 

“Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi və araşdırılması” adlı 
layihə çərçivəsində çap olunmuş beşinci cildin də nəşr tarixi 2013-cü ilə, 
materialların toplanması isə həmin ilin iyun, iyul, avqust aylarına təsadüf edir (6). 
Toplayıcı müəlliflər f.ü.f.d. İ.Rüstəmzadə və Z.Fərhadovdur. Tərtibçi müəllif 
İ.Rüstəmzadə giriş sözündə qeyd edir ki, “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” 
kitabının növbəti cildi, əsasən Bərdə və  Füzuli rayonlarına həsr olunub, kitabda 
qismən də  Ağdam, Şuşa və Zəngilandan toplanmış folklor materialları yer alıb 
(6.s.3). Bu bölgələrin nümunələr üçün toplama hədəfinin seçilməsinin başlıca 
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səbəbi vaxtilə adları qeyd edilən ərazilərdə cox sayda soylu tayfaların olması, 
qaçaqçılıq hərəkatının geniş yayılması və bu ərazilərdəki dağların onların 
sığınacaqları olmasından irəli gəlmişdir. Lakin müəllif ezamiyyə səfərləri zamanı 
şifahi ənənəni gözəl bilən, zəngin repertuarı olmayan söyləyicilərə təsadüf 
edilməsədə, ayrı-ayrı nəsil və tayfalar haqqında, vaxtilə bölgədə böyük nüfuzu olan 
bəylər haqqında maraqlı xatirə və rəvayətlərin yazıya alındığını göstərmişdir 
(6.s.4). Müəllif həmçinin sehirli və heyvanlar haqqında nağılların tədricən sıradan 
çıxdığını qeyd edir. Söyləyicilərin öz auditoriyasını itirməsi buna başlıca səbəb 
olaraq göstərilmişdir. Digər tərəfdən İ.Rüstəmzadə göstərir ki, “Bərdə rayonunda 
yüzdən artıq söyləyici ilə ünsiyyətdə olsaq da, cəmi on bir nağıl qeydə ala bildik. 
Onlar arasında sehrli nağıllar və heyvanlar haqqında nağılların hərəsinə aid cəmi 
bir nümunə vardır. Füzuli rayonundan qeydə aldığımız iyirmi bir nağıldan isə 
yalnız biri sehirli nağıl nümunəsidir” (6.s.8). Yüzdən artıq söyləyici ilə ünsiyyətdə 
olmaq və yalnız on bir nağıl mətninin əldə edilməsi qənaəti də öz-özlüyündə 
söyləyicilikdə müəyyən problemlərin artıq mövcudluğundan xəbər verir. Lakin 
bütün bunlara baxmayaraq toplayıcılar ezamiyyələr nəticəsində beçinci cilddə əlli 
doqquz (59) nağıl mətni daxil edə bilmişdirlər. Bu nağılların içərisində dini 
məzmunlu, yaxud məişət nağıllarından bəzilərinin yeni variantları, sehrli və 
heyvanlar haqqında nağıllar mövcuddur. Ənənəvi olaraq sonda “Söyləyicilər 
haqqında məlumat” bölməsi tərtib edilmişdir. Bölmə digər cildlərdəki kimi öz 
dolğunluğu və dəqiqliyi ilə fərqlənir. Nağılların tərtibdə istifadə edilmiş nağılların I 
mətn, II mətn kimi bütüb nümunələri pasport qeydlərində də nəzərə alınmışdır. 

Nəhayət, 2013-cü ildə altıncı cild tərtib edilərək oxuculara təqdim edilmişdir. 
Cild daxil edilmiş folklor nümunələrinin toplayıb tərtib edəni fil.ü.f.d. Ləman 
Vaqifqızıdır (Süleymanova). Örnəklər Cəbrayıl, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarından 
toplanmışdır  (7).  Əslində kitabın titul vərəqində bu ərazilərin adı qeyd edilsə də 
“Tərtibçidən” başlıqlı yazıda müəllif qeyd edir: “ O zaman Şəkidə məskunlaşmış 
qarabağlılardan da xeyli material toplayaraq araşdırmaya cəlb etmişdik. ...2008-ci 
illərdə də bir təsadüf nəticəsində, Bakının Yeni Yasamal rayonunda məskunlaşan 
Cəbrayıl rayon sakinləri ilə görüşdük, Hacı Qaraman ocağının nümayəndələrindən 
və ziyarətçilərdən iki kaset folklor materialı toplaya bildik. 

2012-ci ilin yayında Tərtər rayonuna, həmin ilin payızında isə Şamaxı 
rayonuna folklor ezamiyyələri zamanı da Tərtər və Kəlbəcər folkloruna aid xeyli 
materiallar qeydə ala bildik.  2013-cü ildə Biləsuvar  rayonunun  Cəbrayıl 
qəsəbələrinə növbəti ezamiyyəmiz də uğurlu alındı” (7.s.3). Qeydlərdən məlum 
olur ki, toplama 2008-ci ildən başlayaraq, 2012-2013-cü illərə qədər davam etmiş 
və müxtəlif əraziləri əhatə etmişdir. Müəllif bu yazıda bir çox məsələlərə 
toxunmuş, həmçinin müasir toplayıcı və söyləyicilərin qarşılaşdıqları müxtəlif 
problemləri də əks etdirmişdir. Kitaba otuz nağıl daxil edilmişdir. Nağıllar ümumi 
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ardıcıllıqla sıralanmşdır. Sonda “Söyləyicilər haqqında məlumat” bölməsi tərtib 
edilmişdir. Müəllif burada həm də toplayıcılar haqqında da məlumat vermişdir. 
Məsələn: Alışova Şövkət Salam qızı, Laçın rayonu, Giləbirt kəndi, 60 yaş, 
təqaüdçü. Hazırda Bakı şəhəri, Əhmədli qəsəbəsində məskunlaşıb. Söylədiyi 
mətnlər: “Xəlfə qəbri”, “Vərdiş”. Nağıllar: “Allaha asi düşən firon”. Lətifələr: “Nə 
var bunların içindədi”. Topladı: M.Abbasova (7.s.437). 

 Göründüyü kimi pasport qeydində bir çox məsələyə aydınlıq gətirilmişdir. 
Söyləyicinin hanısı rayon və kəntdən olması və hazırda harada məskunlaşdığı və 
söylədiyi mətnlərin adları göstərilmişdir. Örnəklərin böyük əksəriyyətinin 
toplayıcısı L.Vaqifqızı (Süleymanova) olsa da toplama işində başqa şəxslər də 
iştrak etmişdir və onların isimləri dəqiqliklə örnəklərin adlarının yanında qeyd 
edilmişdir.  

Toplunun digər folklor örnəklərinə məxsus nəşrlərdən fərqi burada, həmçinin 
söyləyicilərin rəsmlərinin də yer almasıdır. Müasir folklor tərtib işləri zaman 
keçdikcə daha mütəşəkkil formada nəşr edilməkdədir. Belə ki, hər yeni buraxılış 
daha müsbət yenilikləri ilə fərqlənir və daha fərqli növlərə məxsus örnəklər yazıya 
alınmaqdadır. Məsələn, bu cildə ilk dəfə “Bazar sözləri” və “Xörək sözləri” kimi 
bölmələr yaradılmışdır. 

“Qarabağ: folklor da bir tarixdir” seriyası daxilində birinci kitaba 57, ikinci 
kitaba 53, üçüncü kitaba 46, dördüncü cildə 26, beşinci cildə 59, altıncı cildə 30 
nağıl, ümumilikdə 271 nağıl mətni daxil edilmişdir. Cildlərə yazılmış ön sözlər də 
AFA-dan fərqlənir. Burada ezamiyələr, söyləyicilər və yeni əldə edilmiş örnəklər 
haqqında oxuculara geniş məlumatlar verilmişdir. Coğrafi ərazilər üzrə toplama və 
nəşr əslində hansı folklor örnəklərinin hansı ərazidə nə dərəcədə aktiv və yayğın 
olduğunu göstərməkdədir. Bu cildlərə tərtibçidən yazılmış ön sözlərdə həmin 
ərazilərə məxsus problemlərin göstərilməsi isə müasir folklorşünaslıqda 
söyləyicilik sənətinin hansı vəziyyətdə olduğunu da sərgiləməkdədir. Eyni 
zamanda bu toplama və nəşr prosesləri artıq istər nağılşünaslıqda, istərsə də digər 
janr və növlərdə hansı folklor örnəklərinin təkamül və ya tənəzzülə doğru getdiyini 
göstərməkdədir. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА 
СБОРНИКА «КАРАБАХ: ФОЛЬКЛОР КАК ИСТОРИЯ» 

 
Резюме 

 
В статье изложены результаты анализа информационно-поискового ап-

парата многотомного сборника из серии «Карабах: фольклор как история». В 
частности, уделяется внимание информационному обеспечению сказок, ха-
рактеризуется вспомогательный аппарат, обеспечивающий их поиск.  
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ANALYSIS OF INFORMATION AND SEARCH TOOLS COLLEC-
TION "KARABAKH: FOLKLORE AS HISTORY" 

 
Summary 

 
 
“Karabakh: folklore is a history too”such folklore anthologies as Garabakh 

folklore have been looked through in this article. During investigation much 
information garanty of many popular tales have been looked in this books. And the 
providing them with subsidary apparatus have been in the focus of attention.  
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İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı şəraitində ayrı-ayrı mütəxəssislərin səmə-

rəli fəaliyyəti onların informasiya təminatından çox asılıdır. Bu vəziyyət informa-
siyanın sürətlə artdığı və tez bir zamanda da öz akruallığını itirdiyi  müasir 
dövrümüzdə çox  aktualdır.  

Bütün sahələrdə olduğu kimi ekoloji sferada da elmi-praktik fəaliyyətin 
səmərəsi informasiya təminatından asılıdır. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi 
üzrə sənəd axının həcminin artması biblioqrafik informasiya tələbatınin intensive-
ləşməsi bu sahə üzrə biblioq-rafik fəaliyyət, o cümlədən biblioqrafik təminatin yeni 
metod və texnologiyalarının yaradılmasını zəruri etmişdir.  

 Yaradılan verilənlər bazasından istifadə etməklə İnformasiya-nın seçilmiş 
yayılmış sistemi üzrə xidmət zamanı sorğuya relevant sənədlərin seçilməsi üzrə 
istifadə edilirdi. İSY sistemində avtomatlaşdırmanın tətbiqi bu işin xeyli 
sürətlənməsinə və keyfiyyətinin yüksəlməsinə imkan verirdi. Əgər sistemin 
layihəsinin reallaşdırılması əvvəlki templərlə davam etsə idi, respublikamızda 
avtomatlaş-dırılmış inteqral kitabxana sistemlərinin yaranması üzrə gözəl bir örnək 
əldə ediləcək və bu təcrübənin digər kitabxanalarda tətbiq edilməsi sahəsində güclü 
imkanlar yaranacaqdı. Lakin 1987-ci ildən etibarən bu layihənin qarşısında bir sıra 
süni inzibati-bürokratik əngəllər yaradıldı və bu işlə məşğul olan şöbə ləğv edildi 
və s. bununla da respublikamızda kitabxanaların avtomatlaşdırılması və biblioq-
rafik verilənlər bazasının  yaradılması sahəsində zox maraqlı bir iş yarımçıq qaldı.  

Bu sistemin tədqiq etdiyimiz problemlə bağlılığı həm də onunla izah olunur 
ki, həmin kitabxananın fondunda Ekologiya üzrə ədəbiyyat geniş təmsil 
olunmuşdu, xidmət edilən müəsissələrin, oxucu kontingentini tərkibində xeyli say-
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da bu sahənin mütəxəssisləri var idi. Bu səbəbdən də, yaradılan bibloqrafik 
verilənlər bazasında və ekologiyaya dair ədəbiyyatı əks etdirən xeyli bibloqrafik 
yazı toplanmışdı. Respublikamızda biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması 
sahəsində digər bir təcrübə Azərbaycan MEA Əsaslı Elmi Kitabxanasına 
məxsusdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrin 70-80-ci illərində SSRİ-də 
sənəd-informasiya proseslərinin yeni texnologiyalar əsasında yenidən qurulması 
prosesi SSRİ Elmlər Akade-miyasından da yan keçmədi. Bu sahədə işlərin 
müzakirə və diskussiyalardan praktiki müstəviyə keçməsində Sov.İKP MK-nın ki-
tabxana-ların fəaliyyətinin keyfiyyətcə yenidən qurulmasına yönəlmiş məlum 
qərarının mühüm rolu oldu. Məhz bu qərardan sonra 1974-cğ ildə Azərbaycan EA 
Rəyasət Heyəti xüsusi qərar qəbul edərək Əsaslı Elmi Kitabxananın işinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər müəyyən-ləşdirildi. Bu tədbirlərin sırasında kitab-
xanada Elmi-Texniki İnformasiya şöbəsinin yaradılması da var idi.  

Qərardan az bir vaxt sonra Əsaslı Elmi Kitabxananın Elmi-texniki 
İnformasiya şöbəsində Akademiyanın təbiətşünas alimlərinə sənəd-informasiya 
xidmətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə informasiyanın seçilmiş yayılmış sistemi 
üzrə xidmət təşkil etdi. Bu xidmət tezliklə alimlər arasında çox məşhur oldu. 1974-
cı ilin sonu bu sistem 266 nəfər abunəçiyə xidmət edirdi [2]. Lakin tezliklə məlum 
oldu ki, MSY sisteminin işinin artan həcmini əl üsulu ilə yerinə yetirmək xeyli 
çətindir və bu sahədə yeni informasiya texnolo-giyalarının tətbiqinə böyük ehtiyac 
vardır. Təbiidir ki, belə bir şəraitdə avtomatlaşdırma metod və proseslərinin 
Azərbaycan EA Əsaslı Elmi Kitabxanasında da tətbiq edilməsi məsələsi də 
gündəliyə daxil oldu. Bu problemin həll edilməsi üçün Azərbaycan EA Rəyasət 
Heyətinin qərarı ilə 1975-ci ildə Əsaslı Elmi Kitabxanasının SSRİ EA Tətbiqi 
Riyaziyyat İnstitutunun yaratdığı və başçılıq etdiyi «Koopinform» təşkilatının 
Tədqiqatların Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Xidmə-tinin (ASİOR) boyük 
əhəmiyyəti oldu. Tezliklə həmin institutdan bu sistemin təşkil edilməsi üçün lazımi 
metodiki sənədlər, təlimatlar və EHM ğzğn xğsusi proqram təminatı və maqnit 
lentlərinə yazılmış biblioqrafik informasiya massivi alındı.Bu proqram təminatı 
«BGSM» markalı EHM üzrə  nəzərdə tutulmuşdu. 

Hazırlıq işləri sırasında Əsaslı Elmi Kitabxananın bir qrup işçisi Moskvada, 
Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunda olaraq işin praktiki aspektlərini öyrəndilər. 
Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutu ASİOR ğzrə işlərin yerinə yetiriliməsi üçün 
maşın vaxtı ayırdı.Tezliklə ASİOR sistemi Bakıda da fəaliyyət göstərməyə baş-la-
dı. Kitabxananın Elmi-texniki məlumat şöbəsinin işçiləri İSY abunə-çilərinin 
informasiya tələbatını öyrənir, toplanmış məlumatı təhlil edərək axtarış obrazını 
formalaşdırır və bunu maşın dilinə çevirir-dilər. «BGSM» EHM-ində bu obraz 
biblioqrafik informasiya massivi ilə tutuşdurulurdu və relevant sənədlər aşkara 
çıxarılaraq bu barədə abunəçilərə məlumat verilirdi. Göndərilən informasiya ilə 
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tanış olan abunəçi əks-əlaqə talonunu dolduraraq kitabxanaya qaytarırdı. Əks-əlaqə 
talonunda edilmiş qeydlərdən asılı olaraq şöbənin işçiləri, əgər sənədə maraq varsa, 
abunəçiləri sənədin üzv və ya referatı ilə təchiz edirdilər. Tezliklə MSY sistemi ilə 
502 abunəziyə 3032 sorğu əsasında 35 min tövsiyyə verilmişdi [3].  

ASİOR sistemi Akademiyanın mütəxəssislərinin informasiya tələbatının 
təhlilini həyata keçirərək maşın vasitəsilə sorğuları təhlil etməyə, eləcə də 
biblioqrafik verilənlər bazasının retrospektiv təh-lilini aparmağa, yeni ədəbiyyat 
bülletenləri tərtib etməyə imkan verirdi. Təhlillər göstərirdi ki, ASİOR sistemi 
MSY rejimində aparılan işi əl üsuluna nisbətən 100 dəfə sürətlə aparmağa imkan 
verirdi. Sorğu qəbul edilən günün ertəsi artıq onun cavabını hazırlamaq mümkün 
olurdu.  

Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
tərkibində Ekologiya üzrə tədqiqatlar aparan bir sıra elmi müəssisələr fəaliyyət 
göstərirdi ki, bunlardan da, Zoologiya, Botanika, Genetika, Geologiya, Coğrafiya, 
Qeyri üzvi və Nəzəri Kimya, Neft-kimya prosesləri, Dərin Neft və Qaz 
Yataqlarının Nəzəri Problemləri institutlarını, ekoloji problemlərə xüsusi diqqət 
yetirilən “Xəzər” Elmi mərkəzini və bir sıra digər elmi qurumları göstərmək olar. 
Azərbaycan EA Əsaslı Kitabxanasında ASİOR sistemi bu müəssisələrin 
biblioqrafik informasiya təminatında mühüm rol oynayırdı.  

Azərbaycan EA Əsaslı Kitabxanasında ASİOR sistemi ilə biblioqrafik 
informasiya xidməti 10 ilə yaxın davam etdi. Lakin 80-ci illərin sonlarına yaxın isə 
bir sıra subyektiv səbəblər üzərindən bu iş get-gedə zəiflədi və nəhayət tamamilə 
dayandı. Daha sonra MSY rejimində xidmət nisbətən dar miqyasda əl üsulu ilə 
aparılmağa biblioqrafik məlumat bazası olmadan başladı. 

Azərbaycanda sənəd-komunikasiya sistemlərində və onun tərkib hissəsi olan 
kitabxana-biblioqrafik biblioqrafik fəaliyyətdə infor-masiya texnologiyalarının 
tətbiqinin növbəti, keyfiyyətcə yeni mərhələsi XX əsrin sonuna təsadüf edir. Həmin 
dövrdə ölkəmizin beynəlxalq siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələr orbitinə daha 
intensiv cəlb edilməsinin tərkib hissəsi və nəticəsi kimi kitabxana-biblioq-rafiya 
fəaliyyətində də dünyada müvcud olan yeni metod və texno-lo-giyaların ölkəmizdə 
tətbiq edilməsi zəruriliyi fikrinin yaranmasına yol açdı. Kitabxana işi sahəsində 
qabaqcıl təcrübəyə malik bir sıra ölkələrin səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatların 
yardımı ilə ölkəmizin mütəxəssislərinə bu texnologiyalar, biblioqrafik 
informasiyanın emalının yeni üsulları barədə bilgilər çatdırılmağa başladı. Bu işin 
bir tərkib hissəsi kimi bir sıra kitabxanalarda, kitab fonduna malik olan 
təşkilatlarda biblioqrafik informasiyanın müasir tipli texniki qurğularla işlənərək 
biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması sahəsində sınaq xarakterli ilkin işlər 
görülməyə başladı. 
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Sonrakı illərdə Azərbaycanda bibloqrafik verilənlər bazasının yaradılıb 
istifadəyə veriməsi sahəsində diqqəti cəlb edən işlər ali məktəblərin kitab-
xanalarında aparılmağa başladı. Belə ki, 2000-ci ildən Xəzər Universitetinin Elmi 
Kitabxanasında, Neft Akademiya-sının Elmi Kitabxanasında, Qərb Univerisetinin 
Elmi Kitabxa-na-sın-da, BDU-nun Elmi Kitabxanasında elektron kataloqların 
yaradılması sahəsində işlər görüldü. 

BDU-nun Elmi Kitabxanasında yaradılmış Kitabxanaların kompüterləşdi-
rilməsi laboratoriyası 1999-cu ildən başlayaraq kitabxa-na-nın kompleks kompüter-
ləşməsini həyata keçirməyə başladı. Əməkdar elm xadimi, professor Abuzər 
Xələfovun rəhbərliyi ilə fəaliyyət gös-tərən laboratoriya 1999-cu ildə Rusiya 
Federasiyasına yaradılmış sistemlərin bazasında «Kitabxana 1.0» adlı Avtomat-
laşdırılmış Ki-tabxana-İnformasiya Sisteminin tətbiqinə başladı və 2000-ci ildə sis-
temin müəyyən modulları istifadəyə verildi. Bir qədər sonra sistemin yeni versiyası  
«Kitabxana 2.0» tətbiq edilməyə başladı. Labora-toriya verilənlər bazasının 
hazırlanmasında UNIMARK və USMARK formatlarından istifadə edir ki, bu da 
beynəlxalq biblioqrafik məlu-mat mübadiləsini həyata keçirməyə kömək edir. Hal-
hazırda Kitabxanada EBNİT Assosasiyası tərəfindən (Rusiya) yara-dılmış və pulu 
Amerika Kitabxana Assosiasiyası tərəfindən ödənilmiş İRBİS 64 Kitabxanaların 
Avtomatlaşdırmaı Sisteminə keçid işi aparılır. 

Artıq bu sistemə Elmi Kitabxananın fondunda olan ədəbiyyatı əks etdirən 
100 mindən çox biblioqrafik yazı daxil edilmişdir ki, bunun da tərkibində Yer 
haqqında elmlər üzrə çox sayda kitab, dövri elmi nəşr vardır. Elektron kataloq üzrə 
axtarış müəyyən etməyə imkan verir ki, daxil olan ədəbiyyatın təxminən yarısı 
tədris ədəbiyyatı, dərslik və dərs vəsaitləridir. 

Respublikamızda kitabxanaların bibloqrafik verilənlər baza-sı-nın yaradıl-
ması və onun tələbatçıların ixtiyarına verilməsi kimi digər əhəmiyyətli addım 
«Gələcək naminə» ictimai birliyinin və Azərbay-can Dövlət İqtisad Universitetinin 
birgə icra etdiyi və Exxon Mobil neft şirkətinin yardımı ilə həyata keçirən 
«Elektron kitabxana şəbəkəsi» layihəsi olmuşdur. 2002-ci ildən həyata kezirilən bu 
layhəyə əsasən respublikanın 16 iri kitabxanasının (əsasən ali məktəb və res-
publika səviyyəli kitabxanalar) və 4 ictimai təşkilatın kitabxanası fondlarında olan 
100 min sənədin biblioqrafik yazısı tərtib edilərək Web serverə yerləşdirilmişdir və 
bununla da dünyanın bütün İnternet istifadəçiləri üzrə açıq olmuşdur. Bu 
bibloqrafik verilənlər bazasının da tərkibində Yer haqqına elmlər üzrə çox sayda 
kitab və digər sənədlər öz əksini tapmıçdır. Həmin elektron kitabxana şəbəkəsində 
BDU ilə yanaşı, Dövlət İqtisad Universiteti, Dövlət Neft Akade-mi-yası, Dövlət 
Dillər Universiteti, Texniki Universitet, Tibb Uni-versiteti, Azərbaycan MEA, bir 
sıra cəmiyyət və qeyri-hökumət təşkilat-larının kitabxanaları da təmsil olunmuşdur. 
Verilənlər bazasında Azərbaycan rus, ingilis, fransız və türk dillərində yüz on 
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mindən ar-tıq kitab əhatə olunmuşdur ki, bunların da içərisində elmi və tədris 
ədəbiyyatını, o cümlədən ekologiyaya dair ədəbiyytı əks etdirən xeyli biblioqrafik 
yazı toplanmışdır. 

Respublikamızda o cümlədən ekologiyaya dair ədəbiyyatı əks etdirən 
elektron biblioqrafik informasiya resurslarının yaradılması sahəsində digər 
əhəmiyyətli iş M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada aparılmışdır. M.F.Axundov 
adına Milli Kitabxanada bu işə 1999-cu ildən başlanmış və 2000-ci ildə 
kitabxanada İnternet zalı istifadəyə verilmişdir. 2001-ci ildə isə kitabxanada tədris 
müəssisəsi yaradıl-mış, 2003-cü ildən avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin 
tətbiqinə başlanılmışdır. Sistemin proqram təminatı ABŞ-ın VTLS şirkətindən 
alımış “VİRTUA” adlı kitabxanalar üçün xüsusi avtomatlaşdırılmış proqramlar 
paketi əsasında qurulmuşdur. Sistemdə bibloqrafik məlumat bazalarının elektron 
kataloqun tərtibi üzrə də xüsusi modul vardır. Avtomatlaşdırma işinə kitabxananın 
ən vacib sahəsi olan elektron kataloqun tərtibindən başlanılmışdır və indi milli 
ədəbiyyata dair bibloqrafik təsvirlər verilənlər bazasına daxil edilir. Milli Kitab-
xanada kitab fondlarının elektron versi-ya-sının, yəni kitabların mətninin kompüter 
yaddaşına köçürülməsi işinə də başlanılmışdır. 2006-cı ildə informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının kitabxa-na işinə tətbiqi ilə əlaqədar olaraq Milli 
Kitabxanada aşağıdakı yeni şöbələr açılmışdır: «Kitabxana işinin 
avtomatlaşdırılması və infor-masiya texno-lo-gi-yaları», «Elektron informasiya 
xidməti», «Elektron resurslarının yaradılması», «Kitabxana işçilərinin təlim və 
tədris mərkəzi». Həmçinin elektron kitabxananın yaradılması istiqamətində ədəbiy-
yatın skayner edilməsi zamanı meydana çıxan çatış-mazlıq-ların aradan 
qaldırılması məqsədilə yaradılmış «Mətnlərin redaktəsi» böl-məsini göstərmək 
olar. 

«Kitabxana-biblioqrafiya prosesinin avtomatlaşdırılması və informasiya 
texnologiyaları» şöbəsi kitabxana proseslərinin avto-mat-laşdırılması ilə əlaqədar 
olaraq yaradılmışdır. 2005-ci ildə Milli Kitabxanada avtomatlaşdırma işinin ən 
vacib sahələrindən olan elektron kataloqun tərtibinə başlanmışdır. Hazırda Milli 
Kitabxananın Avtomatlaşdırılmış sisteminin tərkib hissəsi olan biblioqra-fik 
verilənlər bazasında Ekologiya dair bibloqrafik informasiya çox geniş təmsil 
olunmuşdur.  

Azərbaycanda avtomatlaşdırılmış kitabxana idarəetmə sistemlərinin və onun 
tərkibində zəngin biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması sahəndə ən qabaqcıl 
mövqe Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Kitabxanasına 
məxsusdur. 2003-ci ilin yanvar ayında yaradılmış bu kitabxanada biblioqrafik 
verilənlər bazasının yaradılmasına 2004-cü ilindən ayından başlamışdır. Bu 
kitabxanada tətbiq edilən IRBIS-64 Kitabxanaların Avtomatlaş-dırması Sistemi ali 
icra hakimiyətinə xidmət edən Kitabxana-informasiya sisteminin tərkib hissəsidir. 
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İndiyə kimi verilənlər bazasına Azərbaycan, rus və digər dillərdə olan 200 minə 
yaxın sənədin biblioqrafik yazısı daxil edilmişdir. Verilənlər bazasından həm 
kitabxanadakı avtomatlaşdırılmış işçi yerindən, həm də WEB kataloq vasitəsilə 
İnternetdən daxil olmaqla istifadə etmək olar. Bu proqram vasitəsilə kitabxana qısa 
müddətdə 15 adda biblioqrafik informasiya göstəricisi (bülleteni), tammətnli 
elektron və çap nəşrləri hazırlamışdır. Kitabxana öz fonduna bu sahə üzrə ən 
əhəmiyyətli ədəbiyyatı sifariş edir. Burada yaradılmış biblioqrafik verilənlər 
bazasınında ekoloji problemlərə elmlərə dair sənədlər öz əksini tapmışdır.  

Hazırda respublikanın bir sıra digər kitabxanalarında da avtomatlaşdırılmış 
sistemlərin və onların tərkibində biblioqrafik verilənlər bazasınınyaradılması üzrə 
işlər aparılır. Lakin burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Kitabxanalarda 
yaradılan bu avto-mat-laşdırılmış sistemlərdə bir neçə alt sistem (komplektləşdir-
mə, oxu-cuların qeydiyyatı, sifarişlərin qəbulu və s.) olsa da aparıcı yeri 
biblioqrafiyalaşdırma və xidmətlə bağlı altsistemlər tutur. Kitab ticarəti, nəşriyyat 
və elmi informasiya müəssisələrinin avtomatlaşdırıl-mış sistemlərində və elektron 
resurslarında isə biblioqrafik informasiya və proseslərin mövqe və əhəmiyyəti daha 
da artıqdır. Bundan başqa, bütün bu sistemlərdə biblioqrafik informasiyanın 
işlənməsi, saxlanması və verilməsi tez və sadə məsələ deyildir.  

 Bütün bu işləri yerinə yetirmək üzün 3 əsas element olmalıdır: 
a) lazımi avadanlıq - hesablama maşınları, kompüter avadanlığı, rabitə-

şəbəkə qurğuları, informasiyanı saxlayan avadanlıq və s.; 
b) proqram təminatı; 
c) kadr potensialı. 
Bu  elementin hər birinin vacibliyini qeyd etməklə yanaşı, proqram təmi-

natının əhəmiyyətini xüsusi vurğulamaq lazımdır. (Bəzən sistem üçün təşkil olunan 
proqram təminatının dəyəri avadanlığın dəyərindən dəfələrlə artıq olur). Söhbət 
biblioqrafik proseslərdən getdikdə, proqram təminatı həlledici əhəmiyyətə malik-
dir. Çünki biblioqrafik informasiyanı «düzgün» tapmaq, ondan istifadəyə imkan 
yaratmaq üçün mükəmməl proqram təminatı lazımdır. 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmə get-gedə daha sıx inteqrasiya olunması, 
dünyada kitabxana işinə, biblioqrafik fəaliyyətə göstərilən diqqətin Azərbaycana da 
sirayət etməsinə səbəb olur. İctimaiyyətin bu sahəyə diqqəti və qayğısı tədricən 
artır. Bu tendensiya elektron kitabxana və qeyri-kitabxana biblioqrafik ehtiyatla-
rının verilənlər bazasının yaranmasına münbit şərait yaradır. Məhz bu diqqətin nəti-
cəsində yuxarıda adını çəkdiyimiz kitabxana və təşkilatlarla yanaşı bir sıra digər 
kitabxanalar da biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması sahəsində işlərə 
başlamışlar. Məsələn, Naxçıvan Dövlət Universitetində, Qafqaz Universitetində, 
Xəzər Universitetində, Gən-cə Dövlət Pedaqoji Universitetində bir sıra digər təhsil 
ocaqlarında avtomatlaşdırılmış kitabxana idarəetmə sistemlərinin tətbiqi, elektron 
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kataloqlarının yaradılması və inkişafı prosesi gedir. Bundan başqa, bu işə bir sıra 
qeyri-kitabxana müəssisəsi də qoşulmuşdur.  Məsələn, bir sıra nəşriyyatlar, o 
cümlədən, Azərbaycan Ensiklopedi-yası və «Qanun» nəşriyyatları öz İnternet 
səhifələrində biblioqrafik siyahılar yerləşdirlər. Bütün bu biblioqrafik resursların 
tərkibində az və ya çox dərəcədə Ekologiya üzrə kitablar və digər sənədlər barədə 
məlumat öz əksini tapır. 

Lakin görülən işlərin əhəmiyyətini vurğulamaqla yanaşı, onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, Azərbaycanın iqtisadi, elmi, texnoloji inkişafı üçün Ekologiyanın 
böyük əhəmiyyəti olsa da, bu sahədə mövcud elektron biblioqrafik resurslar, bibli-
oqrafik verilənlər bazaları öz həcm və keyfiyyətinə görə bu sahədə müasir tələblərə 
tam cavab vermir. Fikrimizcə, respublikamızda bu sahə üzrə koorporativ bir 
layihənin yaradılmasına və həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu deyilənləri 
yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Azərbaycanda tərkibində 
Ekologiya üzrə kitablar və digər sənədlər barədə məlumatları özundə əks etdirən 
elektron biblioqrafik ehityatların, biblioqrafik verilənlər bazasının yaranması işi 30 
illik bir tarixə malikdir. Bu sahədə 80-ci illərin sonlarında durğunluq başlasa da, 
son bir neçə il ərzində bu sahədə artan ictimai diqqət nəticəsində müəyyən müsbət 
dəyişikliklər və irəliləyişlər baş verməkdədir. 

 Gedən proseslərin təhlili və proqnozlaşdırılması belə bir fikir söyləməyə 
əsas verir ki, yaxın gələcəkdə respublikamızda Ekologiya üzrə biblioqrafik 
verilənlər bazasının daha da sürətlə inkişaf etməsi, elektron informasiya 
resurslarının, daha da inkişaf edəcəyi, cəmiyyətin bu sahə üzrə informasiya 
tələbatının daha dolğun ödəniləcəyi şübhəsizdir. 
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Резюме 
 
В статье анализированы основные проблемы организации и ведения 

библиографических баз данных по экологии, исследуются основные этапы их 
создания и развития в библиотеках Азербайджанa. 
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ON ECOLOGY IN THE LIBRARIES IN THE COUNTRY 

 
Summary 

 
 In the article the main problems of compilation and management (regula-

tion) of the bibliographic databases on the environment are researched. At the same 
time the stages of development of the bibliographic databases on the environment 
in the libraries of Azerbaijan are investigated. 
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Ədəbi-bədii nəşrlərin ölkəmizdə digər ədəbiyyat tiplərinə görə geniş nəşr 

edilməsinə baxmayaraq, onun sistemləşdirilməsi, yəni növlərə və nəşr tiplərinə 
bölünməsi elmi baxımdan kifayət qədər öyrənilməmişdir. Amma dövr bu vacib 
kitabşünaslıq elmi probleminin tədqiqi filoloji fənlər və ənənəvi kitabşünaslıq 
fənləri; kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və redaktəetmə lazımi səviyyədə 
tədqiq etməyi, öyrənməyi irəli sürür. 

Son illərdə ədəbi nəşrlərin sistemləşdirilməsinə təşəbbüslər edilir. Ancaq bu 
tədqiqatlarda sistemləşdirmənin öz obyekti (yəni tipləşdirmə, növlərə və tiplərə 
ayırmaq), onun spesifikasını müəyyən etmədən, ədəbi-bədii nəşrlərdə mövcud olan 
bəzi xarakterik cəhətlər əsas götürülür. Bu, hər şeydən əvvəl, bədii kitab nəşrlərinin 
sistemləşdirilməsi kimi dərk etməkdən irəli gəlir. Tipologiyada bu cür dərkolunma 
kitabşünaslığın müasir nəzəriyyəsində mövcuddur, hətta genişləndiyi müşahidə 
olunur. (7,3-60) 

Kitabın tipologiyasında mövcud olan ümumi əlamətləri nəzərə almadan, 
istənilən elm və texnika sahəsində ədəbiyyatın sistemləşdirilməsini elmi baxımdan 
düz qruplaşdırmaq mümkün deyil. Buna görə də, ədəbi-bədii kitab nəşrlərinin 
tipologiyası üçün ən perspektivlisi odur ki, onun sistemləşdirilməsi təcrid olunmuş 
halda deyil, kitabın ümumi tipologiyasının meyar və əlamətləri əsas götürmək və 
həyata keçirilməlidir. Tamamilə aydındır ki, ədəbi-bədii əsər müxtəlif nəşr 
formalarında meydana gəlməli, nəşr edilib yayılmalıdır. Kitab nəşrləri qəzet və jur-
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nalla müqayisədə daha mürəkkəb mövcudluq formasına (o cümlədən ədəbi-bədii 
əsərlər) malik olur. Ədəbi-bədii əsərlər nəşrlərdə daha tam əks olunur, öz müxtəlif 
formaları ilə yayılmaq üçün ünvanlanılır. Kitabçılıq işi vasitəsi kimi təşkil edilən 
ədəbi-bədii əsərlər, prosesdə nəşrə çevrilir, məqsəd təyinatı ilə inkişaf edib yayılır. 
(9,18) 

Ədəbi-bədii kitab nəşri – bədii fəaliyyətin bədii yaradıcılıq kommunikasiya 
mərhələlərindən biri hesab edilir. Kommunikasiya sisteminin mərhələlərindən biri 
kimi kitabçılıq işində mövcud olan ədəbi-bədii kitab nəşrləri özündə aşağıdakı tipo-
loji əlamətləri: məqsəd, oxucu təyinatı, məzmun, forma və s. əks edir. Ədəbi-bədii 
kitabın nəşrində məqsəd sahənin oxucu qruplarının ədəbi-bədii kitaba tələbatının 
artması ilə müəyyən edilir. Odur ki, cəmiyyətdə ədəbi-bədii nəşrlərin oxucu 
təyinatının mürəkkəbliyi bədii ədəbiyyat üzrə kitab nəşrini, o cümlədən klassik 
ədəbiyyatın nəşrini geniş şəkildə təşkil etməyi irəli sürür. Bu da öz növbəsində 
müxtəlif oxucu qruplarının ədəbi-bədii kitaba, o cümlədən klassik yazıçı və 
şairlərin əsərlərinə tələbatı ödəmək üçün onun müxtəlif tiplərdə və nəşr tiplərində 
buraxılmasını zərurətə çevirir. (8,5-36) 

Ədəbi-bədii əsərlərin kitabçılıq işində müxtəlif üsullarla təşkili nəşrin məqsəd 
və oxucu təyinatından irəli gəlir, beləliklə də, ədəbi-bədii kitabşünaslığın tipoloji 
koteqoriyaları – “ tip” və “növ” meydana gəlir, formalaşır və inkişaf edir. Ədəbi-
bədii kitabın tipologiyası, ümumi kitabın tipologiyasında mühüm yer tutur və spesi-
fik xüsusiyyətlərə malik olsa da, ümumi kitab tipologiyasının zənginləşməsinə və 
inkişafına kömək edir. (10,17-22,44-47) 

İstənilən kütləvi kitabxanada bədii ədəbiyyat birinci yer tutur. Bu, bədii 
ədəbiyyatın insanlarda estetik və bədii zövqün formalaşmasındakı rolu ilə izah olu-
nur. Ədəbi-bədii nəşrlər öz tərkibi etibarı ilə ilk növbədə ayrı-ayrı əsərlər 
formasında özünü göstərir. Ayrı-ayrı nəşrlər, yəni müəyyən bir əsər bir müəllifin və 
yaxud müəlliflər kollektivinin bir əsəri təşkilində nəşr edilib yayılır. 

Beləliklə, ədəbi-bədii kitabın aşağıdakı tipləri yaranır və inkişaf edir: 
müəyyən bir, yaxud ayrı-ayrı əsərin nəşri, müəllif məcmuəsi, kollektiv müəlliflərin 
məcmuəsi, yazıçının seçilmiş əsərləri, tam əsərlər külliyyatını fərqləndirmək 
lazımdır. Ayrı-ayrı nəşr, bir əsərin nəşrindən, bir və yaxud bir neçə cilddəki 
nəşrindən ibarət ola bilər. Məsələn, yazıçının romanı, yaxud romanlarını əhatə 
edir.(1,181) 

Ədəbi-bədii kitabın tipologiyasında kollektiv məcmuələrin də müəyyən yer 
tutduğunu qeyd etməliyik. Bu cür nəşrlərdə məqsəd və oxucu təyinatı əsas əlamət 
kimi mühüm rol oynayır. Odur ki, müəyyən oxucu dairələri və oxucu səviyyəsi 
istənilən məcmuə, ədəb-bədii nəşr tərtib edilərkən nəzərə alınmalıdır. Məcmuələrin 
mövzusu aktual və Azərbaycan oxucusu üçün maraqlı olmalıdır. Mövzu 
məcmuələri müxtəlif janrlar əsasında hazırlanıb, nəşr oluna bilər. Çoxcildliklər, 
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əsərlər külliyatının başqa sözlə şairin, yazıçının ədəbi irsini özündə əks etdirir. Bu 
nəşrlər müəllifin ədəbi irsini, yaradıcılıq xüsusiyyətlərini, ədəbi janrların 
əlamətlərinə və yaxud ayrı –ayrı dövrlərə görə əhatə edə bilər. Belə nəşrlər yazıçı 
üçün xarakterik olan janra və yaxud dövrə görə ədəbi irsi sistemləşdirilir. Əsərlər 
külliyyatı, seçilmiş əsərlər, akademik nəşrlər şəklində hazırlanır və çapdan 
buraxılır. Seçilmiş əsərlər bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq sahəsinin geniş 
oxucu auditoriyasını nəzərdə tutur. Akademik nəşrlər isə sahənin ən hazırlıqlı oxu-
cu qruplarını, yəni akademikləri, professorları, elmi tədqiqat işçilərini, ali məktəb 
müəllimlərini, aspirantları və s. nəzərdə tutur. (2,446) 

Seçilmiş əsərlər və akademik nəşrlərin buraxılması kitab nəşri mədəniy-
yətinin inkişaf etdiyini göstərir.  

İnsanların bəşəri ideyalarla tərbiyə edilməsində, onların ideya estetik və bədii 
zövqünün formalaşmasında, əxlaqi keyfiyyətlərinin yüksəldilməsində, ümumiy-
yətlə, tərbiyə sistemində çağdaş ədəbiyyatla yanaşı, klassik ədəbiyyatın rolu ol-
duqca əhəmiyyətli və önəmlidir. Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsində klas-
sik irs, klassik yazıçı və şairlərin əsərləri, ümumiyyətlə, klassik ədəbiyyat əsas yer 
tutur. 

Klassiklərin bədii irsinin və xalq yaradıcılığı nümunələrinin, zəngin folklor 
ədəbiyyatının müxtəlif növlərdə, tiplərdə və nəşr tiplərində buraxılmasına keçmiş 
sovet hakimiyyəti illərində, xüsusilə müstəqillik şəraitində daha böyük əhəmiyyət 
və diqqət göstərilmişdir.  

Ölkəmizdə bu klassik irsə münasibət, sevgi XX əsrin 70-80-ci illərindən daha 
da artmışdır. Beləliklə, ölkəmizdə ədəbi bədii irsin, o cümlədən klassiklərin 
əsərlərinin toplanması, öyrənilməsi, tədqiqi və nəşri sahəsində müəyyən təcrübə 
toplanılmışdır.  

Respublikamızda mətnşünaslıq elmi inkişaf etməyə başlamış, mətnbiliciləri, 
klassik yazıçı və şairlərin əsərlərinin elmi-tənqidi mətnlərinin yaradılmasında, ayrı-
ayrı nəşr tipləri üzrə əsərləri çapa hazırlayan mütəxəssis kitab tərtibatçıları meyda-
na gəlmişdir. Görkəmli şair və yazıçıların, işıqlı zəkaların yaratmış olduqları 
əsərlər, başqa sözlə, əlyazma kitabları üzərində aparılan kompleks araşdırmalar nə-
ticəsində meydana gəlmiş və tədricən formalaşmış mətnşünaslıq elmi aftoqrafları 
əlimizdə olmayan, ayrı-ayrı dövrlərdə üzü köçürülmüş katib nüsxələrində gəlib 
bizə çatmış orta əsrlərin yazılı abidələrinin mətnlərini araşdıran, müəyyən metod və 
prinsiplər əsasında həmin abidələrin mətnlərinin tarixini öyrənən ədəbiyyatşü-
naslıq, dilçilik, tarix, paleoqrofiya və s. sahələrlə bağlı olan bir elmdir. Mətnşü-
naslığın əsaslandığı metod müqayisəli – tarixi araşdırma üsuludur. (4,225; 5,308) 

Mətnşünaslığın tətbiqi klassiklərin əsərlərinin nəşrə hazırlanmasında, 
tərtibində geniş şəkildə istifadə olunur. Klassik ədəbiyyatın tipologiyasında, o 
cümlədən klassiklərin əsərlərinin nəşri XX əsrin əvvəllərindən xüsusilə 30-cu 
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illərdən artmağa başlamışdır. Əsərlərin növlər, tiplər və nəşr tipləri üzrə 
buraxılması daha geniş şəkildə əsrin 60-70-ci illərində həyata keçirilmişdir. 

Kitab tipologiyasının inkişafı klassiklərin əsərlərinin nəşrə hazırlanması, 
nəşri daha çox kitabçılıq işinin nəzəri və təcrübi məsələlərinə əməl edilməsini tələb 
edir. Klassik ədəbiyyat nəşri mürəkkəb bir proses olmaqla bərabər, tərtibçilərdən 
spesifik bilik, təcrübə və məsuliyyət tələb edir. (5,3) 

Çağdaş yazarların əsərlərinin nəşri ilə müqayisədə klassiklərin ədəbi irsinin 
çapa hazırlanmasında elə çətinliklər meydana çıxır ki, bunun aradan qaldırılması 
çox çətinliklə başa gəlir, ya heç mümkün olmur. Klassik əsərin yazarı isə aramızda 
olmadığına görə, bu işi onun əsərini nəşrə hazırlayan tərtibçilərlə aparmaq 
zorundayıq. Tərtibçinin özünün də klassiklərin əsərində dəyişiklik etməyə haqqı 
çatmır. O, yalnız ayrı- ayrı əlyazmalara göz yetirməli olur, bu sahədə elmi araş-
dırma işi aparır, alimlərin əsərlərinə istinad edərək müəyyən sonuclar çıxarır, 
mətndə gərəkli bərpa işləri görür. 

Klassiklərin əsərlərinin nəşrində mürəkkəbliklər daha çox mətnin 
mənbələrinin tədqiqi, əsərlərin yazılma və nəşr tarixləri, əsərin müəllifinin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Mətnin bir nüsxə əsasında, mətnin iki və daha 
artıq nüsxələr əsasında tədqiqi, əsas mətnin seçilməsi, kamil (nümunəvi) mətnin 
müəyyənləşdirilməsi klassik əsərlərin nəşrə hazırlanmasında əsas tekstoloji 
problemlərdir. 

 Tekstoloji tədqiqatlar aparılarkən, əsas mətnin seçilməsində dilçi onun 
dilinə, tarixçi məzmununa, ədəbiyyatçı isə üslubuna və məzmununa daha çox diq-
qət yetirəcək. Qeyd edək ki, mətnşünas apardığı elmi-tekstoloji araşdırmalar nə-
ticəsində tərtib etdiyi mətnlə bu və ya başqa bir klassikin yaratmış olduğu, bir-
dəfəlik müəllif iradəsinə yaxın nüsxəni hazırlamış olur. Bu da həmin əsərin bütün 
kütləvi nəşrləri (ayrı-ayrı əsərlər, seçilmiş əsərlər, əsərlər külliyyatı və s.) üçün əsas 
götürülür, çünki onun hər bir kütləvi nəşri üçün yenidən tənqidi mətn hazırlamaq 
mümkünsüzdür.(5,308)  

Nümunəvi mətnin hazırlanması üçün aşağıdakı iki əsas məsələ həll edil-
məlidir:  

1. Əsas mətndə olan təhriflərin üzə çıxarılması;  
2. Əsas mətndə üzə çıxarılmış təhriflərin islah edilməsi. 
Beləliklə, istənilən klassik abidə üçün hazırlanan nümunəvi mətn hərtətəfli, 

geniş elmi-tekstoloji elmi araşdırmalara söykənməlidir. Klassik əsəbiyyatın nəşrə 
hazırlanmasında, nəşrində bir sıra digər mürəkkəbliklər və çətinliklər də vardır. 
Belə ki, klassik əsərlərdə çətin anlaşılan cümlələr, sözlər, ifadələr, tarixini bilmədi-
yimiz, müəyyənləşdirilməsi zəruri olan əhvalatlara, hadisələrə rast gəlinir. Digər 
tərəfdən tarixi şəxsiyyətlər, elm adamları ilə bağlı çox sayda tarixi hadisələr də 
klassik əsərlərdə özünə yer tapmışdır. Belə maraqlı və əhəmiyyətli məsələlərin, ta-



 “Elmi əsərlər” 2015, №1 

141 
 

rixi şəxsiyyətlərlə əlaqədar hadisələrin izahı, şərhi də klassik əsərlərin nəşrə 
hazırlanması zamanı zərurətə çevrilir. Çünki çağdaş oxucuya dəqiq bəlli olmayan 
tarixi şəxsiyyətlərin adı çəkilir, bunları da əsəri nəşrə hazırlayarkən dəqiq 
müəyyənləşdirmək, bugünün oxucusuna müəyyən qədər dürüst bilgi vermək 
gərəkdir. Belə nəşrlərdə müxtəlif izah və lüğətlər verilməlidir.(5,185) 

Klassik bədii irs heç vaxt tükənən deyil. Hər sonrakı nəsil bu mənəvi sərvətdə 
düşündürücü fikirlər tapır. Milli sərvətin ən qiymətli hissəsini klassik bədii irs 
təşkil edir. Klassik bədii irs heç vaxt öz əhəmiyyətini, müasirlik üçün məna və 
aktuallığını itirmir. Buna görə də, klassik ədəbi-tarixi irsin toplanması, sistemləş-
dirilməsi, öyrənilməsi və nəşri kitabçılıq işinin ən vacib problemi olmuşdur.  

Müasir kitabçılıq işinin qarşısında kitab nəşrinin, o cümlədən kitab tipolo-
giyasının keçdiyi yolu və inkişafı xüsusiyyətlərini öyrənmək vəzifəsi dayan-
maqdadır. 

Kitabşünaslıq elminin bu problemini tədqiq etmək, öyrənmək üçün ən 
səmərəli yollardan biri, zənnimizcə, ayrı-ayrı klassik sənətkarların əsərlərinin nəşri, 
nəşrə hazırlanması və tərtibi prinsipləri sahəsində əldə edilmiş təcrübənin 
öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsindən ibarətdir.  

Klassik irsə münasibət, xalqa sevgi, onun illər boyu topladığı sərvətə 
xəzinəyə münasibəti deməkdir. Klassik irsin nəşri sahəsində qazanılmış təcrübələri 
ümumiləşdirərək klassik şair və yazıçılarımızın yeni nəşrlərini bu sahədəki ən 
sərfəli prinsiplərə uyğun hazırlamaq gərəkdir.  
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Müasir dövr demokratik informasiyalaşmış cəmiyyət dövrüdür. Bu elə 

cəmiyyətdir ki, onun inkişaf səviyyəsi həlledici dərəcədə toplanmış və istifadə 
olunan informasiyanın şəffaflığı, onun alınması, ötürülməsi və istifadəsində cə-
miyyət üzvlərinin bərabər hüquqa malik olması ilə müəyyənləşir. 

Müasir cəmiyyətdə informasiya əsri kimi dəyərləndirilən XXI yüzillik elmi-
texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, sivilizasiyanın yüksəlişi, mədəniyyətlərin 
qovuşması ilə xarakterizə olunur. Bəşər mədəniyyətinin yeni inkişaf mərhələsinə 
keçməsi, informasiyalaşdırılmış cəmiyyətin yaradılmasının əsasının qoyulması 
məhz bu əsrin ən böyük maddi və mənəvi sərvəti hesab olunur.     

Azərbaycanın dövlət  müstəqilliyinin bərpası, milli dövlət quruculuğuna 
başlanması ilə bu proses  hazırda sürətlə davam edir. 1991-ci il oktyabrın 18-də 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması milli-mədəni və tarixi ənənələrə, 
ümumbəşəri dəyərlərə söykənən həqiqi demokratik cəmiyyət quruculuğunun 
başlanması ilə nəticələndi. Beləliklə Azərbaycan tarixinin yeni erası- müstəqil 
inkişaf dövrü başlandı. 

1993-cü ildə Azərbaycanın dünya şöhrətli  siyasi xadimi, ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra apardığı siyasət 
cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər yaratdı. İctimai- siyasi stabitllik bərpa olundu. 
Elmin, mədəniyyətin, təhsilin inkişafı intensiv xarakter almağa başladı.  

1999-cu ilin 12 martında  Heydər Əliyev tərəfindən «Kitabxana işi haqqında» 
Azərbaycan respublikasının qanununun tətbiq edilməsi barədə fərman 
imzalanmışdır. Qanunda deyilir: “Kitabxana elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil 
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və tərbiyə müəssisəsi kimi çap əsərləri və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb, 
mühafizə edən, onların  sistemli ictimai istifadəsini təşkil edən, cəmiyyətin 
intellektual və mənəvi potensialının inkişafına xidmət göstərən sosial institutdur”. 

Hər bir xalqın elmi, iqtisadi və mədəni inkişafının hərəkətverici 
mənbələrindən biri tarix boyu topladığı və mühafizə etdiyi sənədləşdirilmiş 
informasiya ehtiyatlarıdır. Müstəqillik dövründə ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi, 
xalqın mədəni-mənəvi potensialının güclənməsi, milli mədəniyyətimizin hərtərəfli 
inkişafı üçün geniş şərait yaranmışdır.  

Xalqımızın təbii, maddi və mənəvi sərvətləri sistemində 111 milyon nüs-
xədən artıq ilkin və ikinci dərəcəli sənədləri əhatə edən kitabxana- biblioqrafiya 
ehtiyatları mühüm yer tutur. Bu sərvətlər əsrlər boyu yaranmış, nəsillərdən- 
nəsillərə gəlib çatmışdır. Tarixi paralellərin aparılması yolu ilə müəyyən edilmişdir 
ki, bu sərvətin yaranması köklü problemlə-cəmiyyətin iqtisadi, sosial, mənəvi və 
onların nəticəsi kimi təzahür edən informasiya tələbatının ödənilməsi zərurəti ilə 
bilavasitə əlaqədar olmuşdur. 

Konkret tarixi-sosial şəraitdən asılı olaraq kitabxana-biblioqrafiya müəs-
sisələrinin də yeni funksiyaları və ya kompleks funksiyanın yeni istiqamətləri 
inkişaf edir. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
qeyd edilir: “Kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətləri sənəd-informasiya fond-
larının formalaşmasından, mühafizəsindən və bu materialların hüquqi və fiziki 
şəxslərə istifadə vasitələrindən, kitabxanalarda toplanıb saxlanılan informasiya 
vasitələrinin mübadiləsinə imkan verən vahid informasiya məkanının yaradılma-
sından ibarətdir”. 

Cəmiyyətdə biblioqrafik fəaliyyətin son məqsədi insanın informasiya tələ-
batının ödənilməsinə təsir göstərmək olduğundan, onun son nəticəsi həmin tələ-
batların ödənilməsinin  reallaşmasıdır. Biblioqrafiyalaşdırma prosesinin bilavasitə 
ümumi nəticəsi olan biblioqrafik vəsaitlər müxtəlif əlamətlərə görə fərqləndirilə 
bilərlər. Vəsaitin hər bir növü dəqiq və dürüst əlamət əsasında fərqləndirilir. 
Biblioqrafik vəsaitin hər bir əlamətə görə növlərə bölünməsi mütənasib olmalı və 
biri digərini əvəz etməlidir. 

Bu, eyni zamanda sənəd kommunikasiyaları sistemində mühüm vasitəçilər-
dən olan biblioqrafiyanın, o cümlədən biblioqrafik fəaliyyətin düzgün  təşkili isti-
qamətini də müəyyənləşdirir. Hal-hazırda informasiya tələbatçılarının biblioqrafik 
informasiya təminatının səmərəli və operativ təmini qarşıda duran mühüm vəzifə-
lərdəndir. 

Azərbaycanın milli müstəqilliyinin əldə olunması ilə əlaqədar həyatımızın 
bütün sahələrində baş verən dəyişikliklər  biblioqrafiya işinə, o cümlədən bədii 
ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq biblioqrafiyasına da öz təsirini göstərmişdir. 
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Müasir dövrdə ölkəmizdə milli idealogiyanın  tərənnümü xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Milli idealogiyaya dair mənbələr bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq 
sahəsinə də öz təsirini göstərmişdir. Bu mənbələr xalqın mənəvi estetik sərvəti he-
sab edilir. Buna görə də bu mənbələrin   mənimsənilməsinin təbliğinə təsir göstərən  
biblioqrafiyanın əməli fəaliyyət kimi müəyyən dövrlərinin araşdırılması, tarixinin 
öyrənilməsi və bu sahədə olan problemlərin aradan qaldırılması bir vəzifə kimi irəli 
sürülür. 

Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünasliq üzrə informasiya resurslari əməli 
biblioqrafik fəaliyyətin nəticəsidir və əsas məqsəd istifadəçilərə bədii ədəbiyyat və 
ədəbiyyatşünaslığın öyrənilməsində, tədqiq edilməsində yardım etməkdən ibarət-
dir.  

 Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin inkişafından danışarkən  bədii ədəbiy-
yat və ədəbiyyatşünaslıq biblioqrafiyasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki bu 
sahə Azərbaycan biblioqrafiyasının ən çox inkişaf etmiş və informasiya 
tələbatçıları arasında daha çox istifadə edilən sahələrindən biridir. Azərbaycan milli  
ədəbiyyatı  xalqımızın zəngin və misilsiz  söz inciləri xəzinəsidir. Onun hər bir 
növü və janrı  indiyə qədər öyrənilib tədqiq olunsa da,  hələ tədqiq edilməli sahələri 
və problemləri çoxdur. Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif problemlərinin tədqiqi 
ilə ədəbiyyatşünaslıq elmi məşğul olur. Ədəbiyyatşünaslığın biblioqrafiyası isə 
ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi-tənqid, folklor və başqa sahələr üzrə sənədləri qruplaş-
dıran, sistemləşdirən, onun biblioqrafik informasiyasını hazırlayan və tələbatşılara 
çatdıran sahəvi biblioqrafiya növüdür. İlk rüşeymləri orta əsrlərə gedib çatan 
ədəbiyyatşünaslıq biblioqrafiyasının inkişafı XX əsrin II yarısında mümkün 
olmuşdur.  

Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq sahəsini operativ informasiya ilə təmin 
etmək üçün informasiya istifadəçilərini dərindən öyrənmək lazımdır. Çünki onları 
dərindən öyrənmədən, tanımadan, tələbatlarını bilmədən səmərəli biblioqrafik 
xidməti təşkil etmək mümkün deyil. Bu baxımdan sahənin  informasiya istifa-
dəçilərini biblioqrafik informasiyanın  obyekti kimi xarakterizə etmək lazımdır. 

Son illər bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq sahəsi izrə informasiya tələ-
batının fərdi şəkildə formalaşmasına təsir edən psixoloji amillərin öyrənilməsinə də 
diqqət artmışdır. Bu amillər aşağıdakılardır: aktivlik və passivlik, səbəb və məq-
sədlər, xarakterik xüsusiyyətlər (əsəbilik, hövsələsizlik, utancaqlıq, biblioqrafla 
informasiya istifadəçi arasında psixoloji uyğunlaşma) və s.  Bütün bunlar sahə 
mütəxəsislərinə biblioqrafik xidmət zamanı mütləq nəzərə alınır. 

Lakin biblioqrafik nöqteyi-nəzərdən istifadəçinin peşə fəaliyyəti dairəsi və 
vəzifə statusuna əsasən differensasiyası daha böyük maraq doğurur. 

Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq məzmunlu sənəd informasiya tələ-
batının yaradılmasına səbəb, bu sahə üzrə informasiyaya ehtiyacı olan tələbatçı-
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lardır. Nəzərə almaq lazımdır ki,  kəmiyyət əlamətinə görə informasiya  tələbat-
çıları  həm fərdi, həm də qrup (kollektiv) və nəhayət, ictimai ola bilər. Fərdi tələ-
batçıların informasiya tələbatları xeyli mürəkkəbdir və çoxsahəlidir. Buraya bədii 
ədəbiyyat və ədəbiyytşünaslığın müxtəlif problemləri və sahələri ilə məşğul olan 
tək-tək tələbatçıları aid etmək olar. Hər bir kəsin məzmun və sahəvi istiqamətə görə 
müxtəlif tələbatları  ola bilər. 

İctimai informasiya tələbatı  deyərkən bütün cəmiyyətə xas olan informasiya 
tələbatı nəzərdə tutulur. Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq  üzrə informasiya 
tələbatının mürəkkəb struktura malik olmasının əsas səbəbi həmin tələbatı 
formalaşdıran kontingentin özünün də mürəkkəb tərkibə və həmin sahənin özünün 
mürəkkəb quruluşa malik olmasından irəli gəlir. Bu onunla əlaqədardir ki, bu gun 
hər bir insan təkcə peşə fəaliyətilə deyil,  digər fəaliyyət növlərilə də məşğul  olur. 
Bunlara tədris, təhsil,  idman, elmi fəaliyyətlər aid edilə bilər. Hər bir peşə fəaliy-
yəti informasiya tələbatı doğurur.  

Əhatə dairəsinə görə kollektiv informasiya tələbatı bədii ədəbiyyat və 
ədəbiyyatşünaslıq  sahəsində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı peşə, tədris və s. maraqlar 
üzrə birləşən kollektivləri əhatə edir. Əgər bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq  
sahəsində ictimai informasiya tələbatı  bütünlukdə respublikanı əhatə edirsə,  
kollektiv tələbat bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində çalışan  tədris və  
elmi-tədqiqat işçilərini,  ayrı-ayrı ictimai və peşə təşkilatlarının  üzvlərini əhatə 
edir. Məsələn, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat institutunda çalışan 167 nəfər elmi 
işçi kollektiv tələbatçılara aid ola bilər. Eyni zamanda AMEA-nın bütün institut və 
təşkilatlarının, bölmələrinin əməkdaşları kollektiv tələbatçılara  aid ola bilər. 
Kollektiv informasiya tələbatı ayrı-ayrı fərdlərin informasiya tələbatlarının sadəcə 
məcmusindən ibarətdir. 

Konkret insanda ona hansı informasiyanın  lazım olması barəsində təsəv-
vürlər ondan bu an mövcud olan informasiya əsasında əldə etmək fəaliyyəti 
şəxsiyyətin fəallığının aparıcı  göstəricillərindən biridir. Hər hansı bir şəxsin bədii 
ədəbiyyat və ədəbiyyarşünaslıq sahəsinin müxtəlif istiqamətləri üzrə informasiya 
əldə etmək sahəsindəki fəaliyyətini sahə üzrə informasiya tələbatı fəaliyyəti 
adlandırmaq olar. Tədqiqatlar göstərir ki, insanın peşə fəaliyyəti nə qədər inkişaf 
edər və mürəkkəbləşərsə,  onun informasiya tələbatı da bundan asılı olaraq forma-
laşar və mürəkkəbləşər. Eyni zamanda bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq üzrə 
biblioqrafik informasiya tələbatı ilk növbədə ilkin sənəd tələbatının təsiri ilə 
meydana gəlir.  

Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq  üzrə informasiya təminatı  bir sıra sa-
həvi fərqlərə malikdir. Həmin fərqlər bu sahənin özünün fərqli xususiyyətlərindən 
və bu sahədə olan informasiyaya ictimai tələbatdakı fərqlərdən irəli gəlir. Məsələn, 
bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq üzrə sənəd informasiya tələbatları  bu sahə 
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üzrə geniş informasiya tələbatçılarının marağı  əsasında, onların həmin sahə üzrə 
ən yeni nəaliyyətləri öyrənmək tələbatından,  bu sahədə baş verən hadisələri dərk 
etməyə ehtiyacdan yaranır. Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslığın tarixənə dair 
sorğuların daha yüksək aktuallıq kəsb etməsi bəhs edilən tələbatın da intensiv-
ləşməsinə səbəb olur. Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq  üzrə tələbatın özu də 
mürəkkəb daxili struktura malikdir. 

Müstəqillik dövründə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun fəaliyyətinin yeni 
mərhələsi başlanmışdır. Azərbaycançılıq ideyasının, milli maraqların ön mövqeyə 
çəkilməsi, dünyanın əsas elmi mərkəzləri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi, açıl-
mamış səhifələrin tədqiqata cəlb olunmasıƏdəbiyyat İnstitutunun müasir mər-
hələsinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli “Azərbaycan dilində latın 
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamının həyata 
keçirilməsində institut əməkdaşlarının özünəməxsus xidmətləri vardır. Ölkəmizdə 
klassik və müasir ədəbiyyatın bir çox dəyərli nümunələri institut əməkdaşlarının 
tərtibçiliyi və müqəddiməsi əsasında latın qrafikası ilə çap edilmişdir. Hazırda 
Ədəbiyyat İnstitutunda yeddicildlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin dörd cildinin 
nəşri başa çatdırılmışdır. Beşinci, altıncı və yeddinci cildlər üzərində isə ciddi elmi-
tədqiqat işləri aparılmaqda davam edir. Ədəbiyyat İnstitutunun çap etdirdiyi böyük 
demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə çıxmış “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının səkkiz cilddə və Əli bəy Hüseynzadənin “Füyuzat” jurnalının 
bir cilddə transliterasiya nəşri ölkə miqyasında elmi-ədəbi hadisə sayılmağa 
layiqdir. Moskvada “Художественная литетература” nəşriyyatında “Azərbaycan 
folkloru və ədəbi abidələri” antologiyasının 4 cildinin kitab halında nəşr edilməsi 
də mühüm əhəmiyyətə malikdir 

Beləliklə, sahə üzrə nformasiya tələbatının formalaşmasında həm də insan-
ların peşəsi, təhsili, maraq dairəsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də 
informasiya tələbatından bəhs edərkən həmin əlamətlər nəzərə alınmaqla müxtəlf  
təsnifat qrupları formalaşdirmaq mümkündür.  
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AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ TEXNİKİ 
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Orta əsr mənbələrindən aldığımız məlumatların əlimizə gəlib çatmış əlyazma 
nüsxələri əsasında təhlil edilib bugünkü vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi nöqteyi- 
nəzərindən araşdırılması, bizə qədim kitab sənəti ustalarımızın yaradıcılıq 
üslubları, iş üsulları və istifadə etdikləri materiallar, eləcə də kitab tərtibatı 
sahəsində qazandıqları uğurlarla bağlı müəyyən təsəvvürə malik olub qiymətli elmi 
material əldə etmək şansı verir. Nəticədə, tək orta əsr sənətkarlarının həyat və 
yaradıcılığı, kalliqrafiya, miniatür və qrafik rəsmlər, ornament, kitab elementləri və 
bədii cild sənəti nümunələri ilə tanış olmur, həm də bilik xəzinəmizi müasir dövrün 
tələbatı ilə səsləşən dəyərli məlumatlarla zənginləşdirmiş oluruq. 

İnkişafın hər növbəti mərhələsindəki yenilik, ona çatana qədər qazanılan 
təcrübəyə söykənir. Əsrlər boyu tərtibat sahəsində qazanılmış təcrübənin toplanılıb 
ümumiləşdirilməsi, bu işlə məşğul olan redaktora işi düzgün istiqamətdə aparıb 
kitab tərtibatını yeni, daha yüksək inkişaf mərhələsinə qaldırmaq şansı verir. 
Məqsədəuyğun tərtibat, əlverişli format, gözoxşayan şrift, səhifələrin düzgün təyin 
olunmiş nisbəti, uğurlu kompozisiya, titul vərəqi və s. texnologiyaya və kitabşünas-
lığın qayda-qanunlarına söykənib oxucunun dünyagörüşünün və zövqünün forma-
laşmasına xidmət etməlidir. Yaradıcılıq istiqamətini düzgün seçməyə imkan verən 
tarixi təcrübə bir çox çatışmamazlıqların öz-özünə aradan qalxmasına yardım et-
məklə yanaşı, həm də bu sahənin gələcək inkişafını təmin edir. Əsərin qəhrəmanını 
yazarın sözlə ifadə etdiyi ədəbi-bədii obraz əsasında, yəni real həyatdan aldığı 
təsəvvürlərə söykənərək yaradan rəssamın verdiyi tərtibatda illüstrasiyalarla müəl-
lif düşüncələrinin üst-üstə düşməsi tərtibatın daha məntiqli, təsvirlərin daha real və 
inandırıcı alınmasını təmin edər. Mövzusu ədəbi əsərdən götürülmüş, yəni əsərin 
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əsas süjet xəttini açmağa yardım edən uğurlu illüstrasiya, bir çox hallarda ömrünü, 
dəzgah rəsmi kimi kitabdan kənarda da yaşamağa davam edir. Poliqrafiyanın 
texnika və texnologiyasına bələd olmayan, çap materiallarının özəlliklərini nəzərin-
də saxlamağı bacarmayan bədii redaktorun işlədiyi ədəbi obrazlar isə təyinatlarının 
əksinə olaraq, hətta gözəl çap olunmuş kitabda belə arzu edildiyi qədər effektli 
alınmır. Tək düzgün seçilmiş şrift və səhifə nisbəti ilə də yüksək bədiilik nümunəsi 
səviyyəsinə qaldırılan  kitab oxucunun diqqətini dəbdəbəli bəzəyi ilə yox, zərifliyi, 
məntiqliliyi ilə cəlb etməlidir {2,4}. Ən zəngin tərtibatın belə, zəif əsərin ideya 
kasadlığını ört-basdır edib ona uğur qazandıra bilməyəcəyi isə, onsuz da aydındır. 
Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatların gələcəkdə nəşr olunması nəzərdə tutulan 
kitabların tərtibat səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə, kitab nəşri və yayımının 
canlanmasına xidmət edəcəyinə ümid etməyinə dəyər. Azərbaycan kitabşünaslığın-
da hələ kifayət qədər öyrənilməyib öz həllini gözləyən aktual məsələlərdən biri də, 
kitab tərtibatıdır. 

Heç bir material öz-özlüyündə incəsənət əsəri sayılmır, ən yaxşı kağız belə, 
necə gəldi yığılıb çap olunan kitaba bədii dəyər verməyə qadir deyil. Vərəqlədiyi-
miz kitabın çap olunduğu kağızın keyfiyyətinin diqqətimizi çəkməsi, əslində onun 
bədii dəyərinin kifayət qədər yüksək olmadığını göstərir. Kitabın dəyərinin, ona 
sərf olunan materialın maddi dəyəri ilə ölçüldüyü dövrlər, artıq keçmişdə qaldı. 
Keyfiyyətli kitabı istənilən kağızda hazırlamaq olar, kağızın qiymətinin aşağı 
olması tərtibata nəinki xələl gətirmir, əksinə tərtibatçıdan daha artıq manevr etmək 
qabiliyyəti, istedad, ustalıq və səriştə tələb edir. Qara rəngli boya ilə parlaq ağ 
kağızlarda çap olunan mətnin gözü qıcıqlandırması, tünd rənglilərdə çap olunan-
ların isə çətin oxunması kimi amillər, bədii redaktorun diqqətindən yayınma-
malıdır. Artıq unudulmaqda olan çoxəsrlik təcrübə rəngi sarı, yaşıl, boz, mavi və ya 
açıq çəhrayıya çalan kağızların gözümüzə daha yaxşı təsir etdiyini, ağ kağızda qara 
yerinə rəngi qəhvəyiyə çalan boya ilə çap olunan mətnin belə, arzu olunan effektli 
vermədiyini göstərir {2, 17}.   

Kitab həvəskarlarının nəşrin məzmunu ilə yanaşı, xarici görünüşünə də 
maraq göstərməsi, rəssamdan hər dəfə yeni mühit və obrazlara qovuşmağı tələb 
edır. Rəsmlərin, kitab müəllifinin təsvir etdiyi dövr və şrift xüsusiyyətləri ilə 
səsləşib onları tamamlaması, son dərəcə dəqiqlik tələb edən bir yaradıcılıq işidir. 
Nəşrlərin ideya və məzmunu kimi, tərtibat tərzi də fərqlidir. Müəllif fikrinin 
oxucuya çatdırılma dərəcəsi bədii redaktorun interpretasiyasından (şərh), tərtibatın 
taleyi isə, rəssamın öz yaradıcılıq imkanlarını janrın xüsusiyyətlərinə və yazarın 
üslubuna uyğunlaşdıra bilmək məharətindən asılı olur. Bu da təbiidir, çünki hər 
tərtibatçının maraq göstərdiyi müəyyən sahə, janr, oxucu auditoriyası var: biri 
klassik və ya folklor ədəbiyyatına üstünlük verdiyi halda, o biri lirik-romantik 
əsərlərə tərtibat verməyi xoşlayır. Əsər və onun müəllifi ilə bağlı heç bir məlumatı 
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olmayan oxucunu kitabı almağa vadar edən də, çox vaxt elə, məhz cildin onda 
yaratdığı ilk təəssürat olur. Bu səbəbdən də, istedadsız rəssamın işlədiyi əsər tək 
oxucuya təsir qüvvəsini və dəyərini deyil, həm də potensial alıcısını itirmiş olur. 
Qarşısına oxucunun diqqətini nəşrə yönəltmək məqsədi qoymuş bədii və ya texniki 
redaktor ilk növbədə nəşrin ideyasını dəqiqləşdirməli, sonra isə onun düzgün 
qavranılmasına nail olmalıdır. Nəşrin dili kimi tərtibatı da, hesablandığı oxucu 
auditoriyasının maraq dairəsinə uyğun olmalıdır. Yalnız bu məntiqi ardıcıllığın 
təmin olunması, dizayn-tərtibat prinsiplərinə və incəsənətin etik, estetik norma-
larına uyğun, yəni məzmunu tərtibatı ilə vəhdət yarada bilən bitkin kompozisiyalı 
kitab hazırlanması ilə nəticələnə bilər {2, 3-6}. 

Tərtibatçı seçilmiş formatın, şriftin ölçü və dəstinin (qarnitur), sətirlərin 
uzunluğunun və aralarındakı məsafənin, rənginin və s. kimi incəliklərin mütaliə 
prosesinə, cild və ya üzqabığının hazırlandığı materialların möhkəmlik dərəcəsinə 
və bütövlükdə oxucuya göstərə biləcəyi təsiri əvvəlcədən görməli, kitabın bu və ya 
digər şəraitdə istifadəsinə əngəl olub-olmayacağını aydınlaşdırmalıdır, məs.: 
başlıqların təsnifatı oxucuya onların pillələrini və son nəticədə kitabın quruluşunu 
çatdırırsa, ayrı-ayrı mətn hissələrinin fərqli yığımı onu, müəllifin əhəmiyyətli 
saydığı məsələlərə diqqət yetirməyə yönəldir. Mövzunun qavranılmasına yardım 
edən texniki rəsm (sxem və diaqram və c.) məzmunu açıb göstərməklə yanaşı, həm 
də onun oxucu şüuruna təsirini gücləndirmiş olur. 

Kitab tərtibatı müəyyən istehsal prosesləri, yəni poliqrafiya ilə bağlı olub, 
onun bu və ya digər sahələrinin texniki imkanlarından asılı olan mürəkkəb bir 
prosesdir. Elə yunan sözü olub, “poli”-”çox”, ”qrafo”-”çəkirəm”, “yazıram” məna-
sını verən poliqrafiya termini özü də, sənətlə kitabın hazırlandığı texnika arasındakı 
bağlılığı ifadə edir. Texnikadan daha səmərəli istifadə edib bədii və texnoloji 
proseslərin vəhdətinə nail ola bilən tərtibatçı, bu vəhdətdən mümkün qədər 
yararlanmağı, yəni səmərəli bədii effekt almağı da bacarmalıdır. Buna isə, ancaq 
texnikaya bələd olub materialların xüsusiyyətlərindən yaxşı baş çıxarmaqla nail 
olmaq olar. Müasir poliqrafiya sənayesinin öz texniki nailiyyətlərilə getdikcə daha 
çox incəsənət sahəsini xatırlatması, bu gün artıq isbata ehtiyacı olmayan faktdır. 
Son illər respublika müəssisələrində istifadə edilən texnika və texnologiyaların 
daim yenilənməsi, kitabların icra səviyyəsinin yüksəlməsinə birbaşa təsir göstərir. 
Amma, bu təsir təəssüf ki, nəşr olunan kitabların tərtibatında bir o qədər də hiss 
olunmur. İstifadə rahatlığı, poliqrafik icrası ilə seçilən kitab oxucusunu özünə tək 
gözəgəlimli görkəmi ilə yox, həm də məntiqli tərtibatı vasitəsilə cəlb etməli, əsərin 
ideya-məzmununun ona dəqiqlikləçatdırılmasını təmin etməlidir. Axı, yazar, 
nəşriyyat və poliqrafiya müəssisəsinin birgə fəaliyyətinin son nəticəsi olan kitab, 
əsasən-ideya, məzmun, bədii-texniki tərtibat və icra keyfiyyətinə görə 
dəyərləndirilir {2, 6}. 
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Əsl sənət nümunəsi sayıla biləcək kitabın yaranmasında müəlliflə yanaşı 
ədəbi, texniki və bədii redaktorların, poliqrafiya mütəxəssislərinin də rolu az deyil. 
Bu iş nəşriyyat və poliqrafiya sənayesi işçilərindən hərtərəfli dərin bilik, yüksək 
peşəkarlıq, istedad, eləcə də öz işinə məsuliyyət və sevgi ilə yanaşmağı tələb edir. 
Bu sənət sahiblərinin heç olmasa birinin ixtisasca zəif olması, keyfiyyətli kitab 
alınması etimalını heçə endirir. Miskin məzmunu bahalı kağız, rəng bolluğu ilə 
gizlətmək cəhdləri kitab tərtibatı prinsiplərinə yad olduğu kimi, məntiqsiz tərtibatın 
istənilən əsəri dəyərdən salıb oxucunu yanlış istiqamətə yönəldə biləcəyi də, 
dəfələrlə təsdiqini tapmış bir həqiqətdir. Biri digərinə bağlı olub onu tamamlayan 
kitab ünsürləri birləşib eyni ahəngə köklənmiş vahid ansambl yaratmalı, kitab 
tərtibatında məntiqlilik, ardıcıllıq və vəhdətin zəruriliyi isbata ehtiyacı olmayan bir 
fakt kimi qəbul olunmalıdır. 

Bədii əsər, dərslik, siyasi ədəbiyyat və s. kimi nəşrlərin bədii tərtibat üslu-
bundakı rəngarənglik məzmundan doğan bədii forma ilə vəhdət təşkil etməli,  kitab 
oxucusunu gözəl xarici görünüşü ilə elə ilk baxışdan cəlb etməlidir. Nəşriyyat 
işçiləri ilə bərabər tərtibatçı rəssamlarımızın da bu vacib şərti unudub nəşrlərin 
bədii tərtibatına, poliqrafik icrasına lazımınca diqqət yetirməməsi kitab köşklərində 
məntiqi, mənası oxucuya aydın olmayan zəif tərtibatlı kitabların yığılıb qalmasına 
zəmin yaradır. Bəzən yalnız kitabın cildinin bər-bəzəkli olmasına diqqət yetirən 
tərtibatçılar, onun daxili tərtibatının necə böyük önəm daşıdığını unudurlar. Zəngin 
tərtibat, parlaq, işıqlı rəng diqqəti dərhal cəlb etsə də, məzmununa uyğun, zövqlə 
çəkilmiş illüstrasiyanın əsas ideyanın mənimsənilməsinə yardım etdiyini, kitaba 
marağı artırdığını psixoloqlar da təsdiqləyir. Rəngarəng süjetlər insanda yeni, daha 
aydın təsəvvürlər oyatmaqla yanaşı, onun dünyagörüşünü və fantaziyasını da geniş-
ləndirir, şəxsiyyətini, zövqünü formalaşdırmaqla yanaşı, qəlbində ətrafındakılara 
qarşı rəğbət hissi də oyada bilir. 

Məsuliyyətin müəyyən hissəsini paylaşan bədii və ya texniki redaktorların işi 
isə istər bütövlükdə, istərsə də ayrı-ayrı fərdlərin yaradıcılığı şəklində ictimai 
tənqidin nəzərini son vaxtlar demək olar ki, cəlb etmir. Bu sahədə görülüb 
laqeydliklə qarşılanan işlər mütəxəssislər tərəfindən bir qayda olaraq, yalnız 
təsadüfü hallarda təhlil olunur. Halbuki, hər hansı bir tərtibatın mütəxəssis 
tərəfindən dəyərləndirilməsi ictimaiyyətin bu sahəyə marağını artıra, kitab 
tərtibatçısının nüfuzunun yüksəlməsinə xidmət edə bilərdi. İşgüzar şəraitdə 
keçirilən simpozium, nəzəri konfrans və ya məsləhət səpkili yığıncaqlarda keçilmiş 
yollara bir daha nəzər salınması və səhvlərin təhlil edilib araşdırılması ümumi işə 
müsbət təsir göstərməklə yanaşı, həm də tərtibatçı rəssamların məsuliyyətini  
artırmağa xidmət edərdi. Yaxın keçmişimizdə Rəssamlar İttifaqında keçirilən 
müzakirələrdə təcrübəli mütəxəssislərin konstruktiv təklif və mülahizələrinin 
dinlənilib nəzərə alınması mövcud qüsurların aradan qaldırılmasına yardım edir, 
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kitab qrafikasının inkişafı üçün faydalı olurdu. Rəssamlar İttifaqı indi də belə 
müşavirə və müzakirələr aparmağa meylli olsa da, əksər hallarda keyfiyyətə 
nəzarətdən uzaqlaşmağa çalışan nəşriyyatlar tərəfindən müəyyən çətinliklərlə 
üzləşir {2, 8-9}. Zəngin əlyazma ənənələri ilə bütün Şərqdə tanınmış kitab sənəti 
ustalarımızın xələfləri tərəfindən nəşr olunan kitabların bədii tərtibat və çap 
mədəniyyəti sahəsində dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, bu sahədə çalışan 
mütəxəssislər üçün bir şərəf məsələsidir. Axı, kitab tək bu günün gərəyi yox, həm 
də bu günün gələcəyə yadigarıdır! 

Rəngli illüstrasiyalardakı boyaların solğunluğu, ayrı-ayrı rənglərin konturdan 
kənara çıxması, şriftin ölçü və qarniturunun, sətirlərarası məsafənin, yığım formatı-
nın düzgün seçilməməsi, rubrikasiya sistemindəki qeyri-ardıcıllıq və məntiqsizlik, 
illüstrasiyaların səhifədə yerləşdirilmə qaydalarına əməl olunmaması, təsvirin 
üzərindəki mətnin aydın oxunmaması və s. təəssüf ki, axır vaxtlar adi hala 
çevrilmişdir. Belə səhvlər üzündən kitab tərtibatı sahəsindəki işlərindən xəcalət 
çəkən rəssamlar onları sərgilərdə nümayiş etdirə bilmir, elə buna görə də bu sahəyə 
o qədər də həvəs göstərmirlər. Nəticədə, kitab tərtibatının tək bu günü üçün yox, 
sabahı üçün də son dərəcə ciddi problemlər yaranır, oxucular arasında kitaba, çap 
məhsuluna olan maraq azalır {1}; {3}; {4}. Son illərdə çap olunan işlər arasında 
peşəkar rəssam tərəfindən tərtibat verilən nəşrlərin azlıq təşkil etməsi, əksər 
kitabların tərtibat prinsiplərindən xəbərsiz olan təcrübəsiz kompüter operatorları 
tərəfindən dizayn edilməsi də deyilənləri təsdiqləyir. Kitab istehsalı sahəsində 
inqilab yaradıb poliqrafçıların işini yüngülləşdirən, naşirlərin orijinal tərtibatlı kitab 
nəşr etmək imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən kompüter tarixi 
təcrübənin unudulmasına, qeyri-peşəkarların tərtibat verdiyi bayağı nəşrlərin 
sayının artmasına gətirib çıxartmamalıdır. 

Poliqrafiya texnologiyasına bələd olmayan redaktor, nəşrin bədii və texniki 
tərtibatının uğurlu alınacağına təminat verə bilməz. Bu gün kağız və cild material-
larının rəng, faktura müxtəlifliyi bədii redaktorlar üçün geniş meydan açsa da, 
mətbəələrimiz nəşrlərin poliqrafik icrasına həlledici təsir göstərən müasir texnolo-
giya ilə işləyən yeni avadanlıqla, təsviri və qrafik materialları qaydaya salmağa 
imkan verən kompüter proqramları ilə təchiz olunsa da, təəssüf ki, bu sahədə ma-
raqlı, məntiqli işlərlə çox az qarşılaşırıq. Halbuki, üz qabığı, cild, supercild, forzas, 
frontispis, həmçinin rəsm reproduksiyasında hansısa elementin (portret, gerb, 
simvol və s.) qabardılıb daha yaxşı nəzərə çatdırılması üçün səthin dəyişməsini tə-
ləb etməyən cild boyaları ilə folqa arasındakı fərqdən, çopurlama, laklama, bürünc-
ləmə kimi üsulların müxtəlif kombinə variantlarından məntiqəuyğun şəkidə, yerli-
yerində istifadə etməklə tərtibatı daha da zənginləşdirmək mümkündür, məs.: cild 
materialı səthinin təzyiq altında dəyişməsinin onun fakturasına göstərə biləcəyi 
təsiri fikrində saxlayıb tərtibatı fakturaların oxşarlığı (cild boyası) və ya rənglərin 
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təzadı (folqa ilə) çərçivəsində quran rəssam, eyni cilddə onların hər ikisindən, 
üstəlik blintdən (rəngsiz basma naxış) istifadə etməklə, daha maraqlı və yaddaqalan 
kompozisiya yaratmaq şansı qazana bilər. Elm, texnika inkişaf etdikcə çeşidi 
günbəgün artan kağız və cild materiallarının rəng və fakturasından düzgün istifadə 
edilməsi, boya, folqa kimi materialların bədii-texniki xüsusiyyətlərinin və tərtibat 
üsullarının bütün mümkün variantlarının texnoloqlarla birgə araşdırılıb tədqiq 
edilməsi tərtibatçılarımızın qarşısında əlavə, daha geniş üfüqlər açıb nəşrlərin 
tərtibatını canlandıra, bədii redaktorların yaradıcılıq işinə güclü təkan verə bilərdi. 

Əksər hallarda tərtibatçıların diqqətindən kənarda qalan forzas kimi vacib 
element də, bu gün müxtəlif rəngli, geniş assortimentli və fakturalı dekorativ 
kağızlar ola-ola çox vaxt təəssüf ki, adi ağ kağızdan hazırlanır. Halbuki, müxtəlif 
rəng çalarlarına boyanılmış orijinal fakturalı kağızlardan frontispis, titul, şmustitul, 
forzas materialı kimi istifadə olunması tərtibata bir orijinallıq gətirər, forzasdan, 
cild və supercildin klapanlarından məntiqəuyğun şəkildə, nəşrin məlumatverici 
imkanlarının artırılması məqsədilə istifadə edilməsi bədii redaktorun oxucuya təsir 
imkanlarını hiss olunacaq dərəcədə genişləndirə bilərdi.  

Son vaxtlar tərtibatı yeknəsəkliyi ilə seçilən, orijinal tərtibatlısına rast gəl-
mədiyimiz supercild haqqında da eyni sözü demək olar, kitabı tez dağılmaqdan 
qorumaq yerinə, özü daha tez dağılır, halbuki üzünə “Duofan” 6000, “Duo-
fanet”,“Maksibond” və s. kimi maşınlarda plyonka çəkməklə (laminasiya) ömrünü 
uzadıb davamlılığını artırmaq, xarici görünüşünü yaxşılaşdırıb didilməsinin 
qarşısını almaq, suyadavamlılığını təmin etmək mümkündür. 

İncəsənətin bir qolu olan kitab tərtibatı istehsalata söykənməli, təsviri sənətin 
xüsusi istedad tələb edən növlərindən biri ilə məşğul olan qrafika rəssamı şəxsi 
dəsti-xətt və üslubunun təhrif edilməməsinə nail olmaq üçün kitab istehsalı ilə bağlı 
bütün incəliklərə diqqət yetirməli, poliqrafiyanın texnologiyasına və materialların 
xüsusiyyətlərinə bələd olan texnoloqla məsləhətləşməkdən çəkinməməlidir. Əks 
halda, tərtibat işləri istehsalat mərhələsində çox şey itirər. Bu mərhələdə mətbəənin 
texniki imkanları, keyfiyyətli rəng, kağız və qeyri materiallarla yanaşı, peşəkar 
texnoloqun təcrübəsi və poliqrafiya mədəniyyəti də həlledici rol oynayır. Yaxın 
keçmişdə, SSSİ-nin aparıcı mətbəələrində təcrübəli texnoloqun tələbkar nəzərlərini 
öz üzərində daim hiss edən tərtibatçı rəssamın işə məsuliyyətlə yanaşmağa məcbur 
olduğü, yeri gələndə bu işin texnikasını ondan heç də az bilməyən texnoloqla 
məsləhətləşib fikir mübadiləsi də apardığı məlumdur. Bu gün kitabın qüsurlu 
hazırlanmasının, orijinalın təhrif olunmasının bir səbəbi də,  təcrübəli mütəxəs-
sislərin çatışmaması, təsadüfi adamların bu işdən yapışmasıdır. Bu gün 
respublikamızda əksəriyyəti yaşlılar olan mühəndis-texnoloqlar, ümumiyyətlə azlıq 
təşkil edir, bu sahədə kadr hazırlığı ilə məşğul olan isə yoxdur. Rəssamla texnoloq 
arasında qarşılıqlı yaradıcılıq əlaqəsinin olması, onların işinin bir-birini 
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tamamlamasına, kitabın tərtibat və icra keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edərdi. 
Təsəvvüründə yaratdığı təsvirin istehsalat prosesində uğraya biləcəyi dəyişiklikləri 
yalnız əvvəlcədən göz önünə gətirməyi bacaran, tərtibat planını mövcud təcrübə və 
beynəlxalq standartlar əsasında qurub öz işinə yaradıcı münasibət bəsləyən bədii və 
ya texniki redaktorun işi sonda müvəffəqiyyətlə nəticələnə bilər!  

Poliqrafiya materiallarının ölkəmizə xaricdən idxal edilməsi, mətbəə işində 
istifadə edilən materiallara və yeni texnoloji avadanlığa gömrük rüsumunun 
qoyulması, piratçılığın geniş vüsət alması kimi hallar da kitabların bədii-texniki 
tərtibat və icra keyfiyyətinin yüksəlməsinə, kitab məmulatının maya dəyərinin 
aşağı salınmasına əngəl törədir. Satınalma imkanı böyük olan kitabların keyfiy-
yətsiz surətləri (kserokopiya) çıxarılarkən nəşriyyat işinə və müəllif qonorarına pul 
xərclənməməsi, piratçılıq yolu ilə hazırlanan kitabların daha ucuz satılmasına 
imkan verir. Əhalinin, iqtisadi durumu o qədər də yuksək olmayan təbəqəsi isə 
təbii ki, keyfiyyətli yox, ucuz kitabları (rəngi, gözün görmə qabiliyyətini əhə-
miyyətli dərəcədə korlasa da) almağa üstünlük verir. 

Hal-hazırda Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən 400-dən çox nəşriyyatın 
əksəriyyəti bu gün konkret sahə üzrə ixtisaslaşmadığından keyfiyyətli redaktə işinə 
az-az rast gəlir, hər hansı bir sahədə söz sahibi olan səriştəli redaktor adını çəkmə-
yə çətinlik çəkirik. Nəşriyyata gətirilən "əsər"i çox vaxt hətta ötəri də olsa nəzərdən 
keçirməyib olduğu kimi çapa ötürməklə öz işini bitmiş sayan, naşir işinin əhəmiy-
yətini, bu sahədə yarıtmaz işin gənclərin təlim-tərbiyyəsinə, cəmiyyətə vura biləcə-
yi zərərin miqyasını anlamayan, düzgün redaktə edib çapa hazırladığı bir sanballı 
əsərlə belə öyünə bilməyən işbazlar yığıncağından təşkil olunmuş, hansı sahəyə 
uyğun ədəbiyyat gəlsə qəbul edib fərqinə varmadan olduğu kimi çapa verən 400-
450 müəssisənin əvəzinə, hər sahə üzrə 2-3 ixtisaslaşmış nəşriyyatın olması sağlam 
rəqabətin aparılmasını təmin edər, yazara, özünə lazım olan sahə üzrə ən yaxşı 
naşiri (peşəkar redaktor, tərtibatçı rəssam və texniki redaktoru) müəyyənləş-
dirməyə, işinə layiqincə dəyər verilən naşirə isə nəşr olunan ədəbiyyatın redaktə 
keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verərdi. Gənc və hazırlıqsız oxucunun çoxsaylı 
kitab kütləsi içində dəyərli əsəri tapmağı bacaracağına inanmaq, ya da respublika 
üzrə orta əmək haqqından da aşağı, yəni  cəmi 130-180 manat aylıq məvacib alan 
redaktorun ömrünü bu sənətə sərf edib işə can yandıracağına ümid etmək sadəlöv-
lük deyilmi? Cəmiyyət üçün müəyyən dəyər kəsb edən əsərlərin (əhalini yalnış 
istiqamətə sürükləyən pornoqrafiya, dini təriqət və s. yerinə) nəşri gənclərin 
müxtəlif məqsədlərə xidmət edən təşkilatların təsiri altına düşməsinin qarşısını alar, 
sinxron mütaliə ritmini təşkil etməyə, son nəticədə seçim imkanları genişlənən 
oxucunun diletantlarla yox, peşəkarlarla işləməsinə, bu sahədə tüğyan edən 
pərakəndəlikdən can qurtarmağa imkan verərdi.   

Dövlətçilik ənənələrinin hələ inkişaf etməkdə olduğu ölkəmiz üçün ali təhsilli 
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mütəxəssislərin hazırlanması strateji məsələ olduğu kimi, günün tələbi ilə səsləşən 
ali məktəb dərsliklərinin nəşrə hazırlanmasının təşkili, onu yazmaq iqtidarında olan 
müəlliflərin maddi və mənəvi maraqlarının təmin olunması (dövlət hesabına 
yüksək səviyyəli tibbi xidmətin göstərilməsi, əlavə məzuniyyət və iş günlərinin, 
sanatoriyalara tam ödənişli putyovkaların və pulsuz kompüter avadanlığının 
verilməsi, prezident təqaüdünün təyin olunması, ehtiyacı olahların mənzillə təmin 
edilməsi və s. kimi) da, çoxdan həllini gözləyən preoritet məsələlərdəndir. 

Yeri gəlmişkən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan dilində 
latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü 
il sərəncamında çapı nəzərdə tutulan nəşrlərin bir çoxunun başlanğıcda ölkəmizdən 
kənarda hazırlanması sifarişlərin azlığından əziyyət çəkən yerli poliqrafiya sistemi 
üçün arzuolunmaz hal olsa da, kitab sənəti ustalarımızın və tərtibatçılarımızın 
xarici təcrübəni öyrənməsinə, müasir avadanlıq və qabaqcıl texnologiyalarla tanış 
olmasına şərait yaratmaqla bərabər, özəl və dövlət müəssisələrinin yeni maşın və 
avadanlıqla təchiz edilməsini də sürətləndirdi. Nəticədə, nəşrlərin poliqrafik icra 
keyfiyyəti də xeyli yüksəlmiş oldu. Bu gün artıq Avropa səviyyəsində kitablar 
hazırlamaq üçün kifayət qədər müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmuş, istənilən 
sifarişi yüksək səviyyədə hazırlamağa qadir olan poliqrafiya sənayesi 
müəssisələrimiz, yalnız sifarişlərin sayının və tirajının azlığından əziyyət çəkir. Bu 
sahənin gələcək inkişafına nail olmaq və yerli istehsalçının hüquqlarının müdafiə, 
mənafeyinin təmin edilməsi üçün dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən sifarişlərin 
ölkə xaricində hazırlanmasına son qoyulması, ayrı-ayrı şəxs və ya özəl firmalar 
tərəfindən maliyyələşənlərə isə dövlət rüsumu təyin edilməsi ölkədə işsizlik 
probleminin həllinə yardım etməklə yanaşı, dövlət büdcəsinə ödənilən vergi 
vəsaitinin də artmasına, deməli xalqımızın rifahnın yaxşılaşmasına xidmət edərdi.  

XX yüzilliyin axırıncı onilliyində qazandığımız müstəqillik Azərbaycanda 
milli mədəniyyətin,o cümlədən kitabçılığın inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı 
olmuş yaradıcılıq azadlığı və dəst-xətt rəngarəngliyi, ifadə zənginliyi istiqamətində 
aparılan bədii axtarışlar üçün geniş imkanlar və parlaq  perspektivlər açmışdır. 
İncəsənətin inkişafına dövlət qayğısı artmış,yaradıcılıq prosesi yeni vüsət almışdır. 
Sənətkarların yaradıcılıq səylərini, bədii axtarışlara həvəsini artıran amillər 
sırasında görkəmli sənət xadimlərinə fəxri adların və Prezident təqaüdlərinin 
verilməsi, "Soltan Məhəmməd", "Humay", "Qızıl Qələm" kimi mükafatların təsis 
olunması xüsusilə təqdirəlayiq haldır. Bununla belə, ömrü boyu poliqrafiya 
müəssisələrində çalışıb hakimiyyət böhranları zamanı günlərlə iş yerini tərk 
etməyən, bu gün respublikamızda ən az əmək haqqı alanlar sırasına daxil olsalar 
da, dövlət müəssisəsində qalıb çalışmağa üstünlük verən mütəxəssislərin bu diqqət 
və qayğıdan kənarda qalması, heç də təqdir oluna bilməz. SSRİ dağılandan bəri 
unudulmuş "Əməkdar poliqrafçı" fəxri adını almaq arzusu ürəyində qalan, ömrü 
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boyu dövlətə işləsə da “dövlət qulluqçusu” sayılmayan ixtisaslı poliqrafiya 
mütəxəssislərinin digər sahələrə üz tutması yüzilliklər ərzində qazanılmış tarixi 
təcrübənin unudulmasına, gənclər arasında bu sahəyə olan marağın azalmasına, 
respublikamızda kitabçılığın inkişafının ləngiməsinə xidmət etmirmi? 
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ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОФОРМЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КНИГИ 
 

Резюме 
 
В статье рассматриваются некоторые аспекты художественно-техничес-

кого оформления азербайджанской книги на современном этапе, проводится 
сравнительный анализ художественно-технических особенностей оформле-
ния книг, выявляются проблемы, задерживающие развитие этой области, рас-
крываются возможные меры, направленные на улучшение создавщегося по-
ложения. 

 
Irada Aleskerova 

 
PROBLEMS OF ART AND TECHNICAL REGISTRATION 

OF THE AZERBAIJANI BOOK 
 

Summary 
         In article it is considered some aspects of art and technical registration 

of the Azerbaijani book in the present stage, the comparative analysis of its art and 
technical features is made, the problems detaining its development come to light. It 
is told also about the possible measures directed on improvement of situation in 
this 



“Elmi əsərlər” 2015, №1  

 
 

158

 
ELMİ  HƏYAT 

 
(elmi konfranslar, sessiyalar, beynəlxalq əlaqələr; 

tədbirlər, təqdimatlar, təltiflər) 
 
 

"Qorqudşünaslıq-200", 
elmi sessiya 

 

 
 

      Aprel ayının 14-də “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin aşkarlanmasının və 
ilk nəşrinin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qorqudşünaslıq-200” adlı elmi 
sessiya keçirildi. Əlyazmalar İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini,fil. ü.e.d. 
Paşa Kərimov çıxış edərək, qeyd etdi ki, sessiya “Kitabi-Dədə Qorqud”un bütün 
türk dünyasının ən möhtəşəm abidələrindən biri olduğunu göstərir, əsərin 
Azərbaycanda- Əlyazmalar İnstitutunda tədqiqinin diqqətəlayiq bir tarixi var. 

   Elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d.Aybəniz Əliyeva-Kəngərli “Epos 
mədəniyyəti və nəşr sənəti –“Kitabi –Dədə Qorqud” dastanında katib 
nizamlanmaları”, fil.ü.e.d Paşa Kərimov “Oğuznamələr” və Loğman 
“Oğuznamə”si “, aparıcı elmi işçi, fil.ü.e.d. professor Tərlan Quliyev “Erməni 
mifini dağıdan ana kitabımız “, elmi işçi, fil.ü.f.d.Əli Əliyev “Tanınmış 
qorqudşünas alim Ş.Cəmşidov”, elmi işçi Aytən İmanova “Kitabi-Dədə Qorqud”un 
epik abidə kimi öyrənilməsinin tarixi məktəbləri” adlı məruzələrlə çıxış etdilər. 
AMEA müxbir üzvü M. Nağısoylu, fil.ü.f.d.Ə.Nəcəfov, fil.ü.f.d.M.Məmmədova, 
rəssam F.Əli məruzə ətrafında çıxış etdilər. 
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“İslam Maarifçiliyi və müasir dövr”, 
beynəlxalq konfrans 

(Bakı ş.) 
 
 

       

       Aprel ayının 16-17-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında  “İslam 
Maarifçiliyi və müasir dövr” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda 
Əlyazmalar İnstitutu alim və mütəxəssisləri tərəfindən yüksək səviyyədə təmsil 
edilmişdir. Müxtəlif mövzuda bölmə iclaslarında Əlyazmalar İnstitutunun 
əməkdaşları fil.ü.e.d., professor Azadə Musayeva, il.ü.f.d.Zəkiyyə Əbilova, elmi 
işçilər: Rübabə Şirinova və Tahirə Əliyeva çıxışlar etdi. Bununla yanaşı, 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Seyfəddin Mənsimoğlunun sənət əsərlərinin – 
taxta üzərində oyma işlərin sərgisi nümayiş etdirildi.  

 
 
 

 
“Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar; türk-

müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər”, 
П beynəlxalq elmi konfrans 

(Bakı ş.) 
         
      Aprelin 18-də Azərbaycan Universiteti, AMEA A.Bakıxanov adına Tarix 

İnstitutu, “Gənclərin Elmi Araşdırmalarına Dəstək” İctimai Birliyi və “Səs” Media 
Qrupunun təşkilatçılığı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-
ci və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi 
konfrans keçirildi.  
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     Konfransda Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları fil.ü.f.d. Əzizağa 
Nəcəfov “Məhəmməd Əsəd bəyin (Qurban Səid) iki romanında ermənilərin çirkin 
siması və türk sadəlövhlüyü”, tar.ü.f.d. Esmira Cavadova “Tarix təkrarlanır”, elmi 
işçi Sevinc Rəhnulla “İztirab çəkən Şüyxülislam” və kiçik elmi işçi Əzizə 
Ələkbərova “Mənəvi soyqırıma məruz qalmış nəsil” mövzusunda məruzələrlə çıxış 
etmişlər. Konfrans iştirakçıları ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət 
ünvanlandılar.  

 
 
 
 

“Asiya və Afrika ölkələrinin mənbəşünaslığı və 
tarixşünaslığı”, 

ХХIX-cu beynəlxalq konfrans, 
(Sankt-Peterburq ş., Rusiya) 

 
 
 

     22-24 apreldə Rusiyanın mədəniyyət 
paytaxtı olan Sankt-Peterburq şəhərində 
“Asiya və Afrika dəyişən dünyada” adı 
altında Sankt-Peterburq Universitetinin 
şərqşünaslıq fakultəsinin təşkilatçılığı 
ilə keçirilən bu konfransda Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşları  
fil.ü.f.d.Əkrəm Bağırov “Töhfeyi 
Saminin Bakı nüsxəsələri” və elmi işçi 
Tahirə Əliyeva “Türk admiralı Piri Rəis 
və onun “Kitabi-Bəhriyyə” adlı 

məruzələrlə çıxış etmişlər. Hər iki məruzə şərqşünaslar tərəfindən böyük maraqla 
qarşılanmış. 

 
 
 
 
 

"Azərbaycan multikulturalizmi  
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və Qafqaz Albaniyası (udilər)",   
beynəlxalq konfrans, 

(Roma ş., İtaliya) 
 
 

      Vatikanın Romadakı Pontifiçia 
Salesiana Universitetində Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) "Nodo di 
Qordiyo" "beyin mərkəzi" və Azərbaycanın 
İtaliyadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 
"Azərbaycan multikulturalizmi və Qafqaz 
Albaniyası (udilər)" mövzusunda beynəlxalq 
konfransda Əlyazmalar İnstitutunun Beynəlxalq 
əlaqələr şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər 
doktoru, professor Fərid Ələkbərli “Orta əsrlər 
Azərbaycanında multikultural mühit” adlı 
məruzəsini italyan dilində çıxış edib. 

      Fərid Ələkbərlinin moderatorluğu ilə 
keçirilmiş iclasda isə “İsa Cəmiyyəti”nin nəşri olan “Katolik sivilizasiya” 
jurnalının yazarı Luçiano La Rivera “Davamlı inkişaf üçün BMT-nin gələcək Post-
2015 gündəliyi: dinlərarası fəaliyyəti əks etdirən ümumi platforma” mövzusunda 
çıxış edib. İtaliyadakı Rus Pravoslav Kilsəsinin nümayəndəsi “Azərbaycan 
tarixinin xristian səhifəsi dini tolerantlığın əsası kimi”, ISESCO-nun 
sivilizasiyalararası dialoq üzrə İtaliyadakı nümayəndəsi imam Yəhya Pallaviçini 
“Avropa müsəlmanları və dinlərarası tərbiyə”, Alban-Udi Xristian dini icmasının 
sədri Robert Mobili “Azərbaycanda Alban-udi kilsəsinin dirçəldilməsi yolları və 
onun status-kvosu”, İtaliyanın “Voks Popoli” "beyin mərkəzi"nin prezidenti 
Ermanno Vizintayner “Udilərin dilində və liturgiyalarında türkizmlər”, Kembric 
Universitetinin doktorantı, İnkişaf Araşdırmaları Mərkəzinin əməkdaşı Mariya 
Kleminson “Tarixi vətəndə və onun hüdudlarından kənarda müasir udi 
mədəniyyəti”, arxitektor, incəsənət tənqidçisi Paolo Zammatteo “Qafqazın 
arxitekturası və simvolik kökləri”, fəlsəfə elmlər doktoru Riçard Danakari 
“Azərbaycan Respublikasında multikulturalizmin siyasi əsasları” mövzularında 
məruzələ çıxış ediblər. Sonda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış 
Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti, mətbəxi barədə nəşrlər, disklər və 
digər əyani vəsaitlərlə, ölkəmizdəki multikulturalizm mühitini əks etdirən stendlə 
konfrans iştirakçıları tanış olub. 
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“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan 
mədəniyyətinin tarixi problemləri”, 

elmi konfrans 
 
 

 
              May ayının 22-də AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun 65 illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Orta əsr əlyazmaları və 
Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 
problemləri” mövzusunda XIV elmi 
konfrans keçirildi. İnstitutunun 
direktor müavini, fil.ü.e.d.Paşa 
Kərimov bu mövzuda orta əsr 
əlyazmalarının tədqiqi ilə bağlı, 
Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 

problemlərinə həsr edilmiş konfransların vaxtaşırı olaraq keçirilməsinin 
əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd etdi. Bildirdi ki, konfransda Respublikanın 
müxtəlif elmi müəssisələrindən gəlmiş tədqiqatçıların, xüsusilə də gənc 
araşdırıcıların öz məruzələri ilə iştirakı sevindiricidir.  
       Plenar iclasda AMEA müxbir üzvi Möhsün Nağısoylu, filolgiya üzrə elmlər 
doktorları: Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, Paşa Kərimov, Mahirə Quliyeva, Nailə 
Səmədova, Nəsrulla Məmmədov, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları: Könül 
Hacıyeva, Lalə Əlizadə, Xuraman Hümmətova və tədqiqatçı İbrahim Quliyev 
çıxış etdilər. Konfrans mətnşünaslıq, mənbəşünaslıq və multidistiplinar 
əlyazmaların araşdırılması bölmələri üzrə davam etdirildi. 
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“Azərbaycan multikulturalizmi: tarixi təcrübələr və 

gələcəyin cəmiyyət modeli”, 
beynəlxalq konfrans 

(Berlin ş., Almaniya Federativ Respublikası) 
 
 

 
 
     May ayının 27-də Almaniya Federativ Respublikasının paytaxtı Berlin 

şəhərində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı və 
Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı Səfirliyinin Almaniya-Azərbaycan 
Forumunun dəstəyi ilə “Azərbaycan multikulturalizmi: tarixi təcrübələr və 
gələcəyin cəmiyyət modeli” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. 
Berlindəki Brandenburq Elmlər Akademiyasında baş tutan bu mötəbər məclisdə 
Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multukulturalizm və dini məsələlər üzrə 
Dövlət müşaviri, AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdulla, Azərbaycanın 
Almaniyadakı Səfiri Pərviz Şahbazov, Almaniya-Azərbaycan Forumunun sədri 
Hanns-Eberhard Schleyer giriş nitqi ilə çıxış etmişlər. 

     Mövzu ilə bağlı akademik Kamal Abdullanın, Berlindəki Humboldt 
Universitetinin professoru Eva-Mariya Auchun, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin icraçı direktoru, professor Azad Məmmədovun, Azərbaycan 
Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Səyavuş 
Heydərovun, AMEA-nın müxbir üzvü Möhsün Nağısoylunun məruzələri 
dinlənilmişdir.  
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    Professor Möhsün Nağısoylu “Azərbaycan Multikulturalizminin bədii 
qaynaqları” mövzuda məruzəsində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrindən Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, 
Mirzə Fətəli Axundov, Hüseyn Cavid və başqa sənətkarların əsərlərində 
multikulturalizm dəyərləri ilə bağlı səsləşən fikirlərin yığcam təhlilini vermişdir. 
Məruzə böyük maraqla dinlənilmiş və iştirakçılar tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanmışdır. 

 
 
 

“Azərbaycan muğamı miniatürlərdə”, 
sərgi 

 
 

     Aprel ayının 22-də Bakı 
şəhərinin Vəcihə Səmədova 
adına sərgi salonunda         
M. Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun qocaman və 
tanınmış rəssamı Fəxrəddin 
Əlinin rəsm əsərlərindən 
ibarət “Azərbaycan muğamı 
miniatürlərdə” adlı sərgisi-
nin açılış mərasimi keçirildi. 
     Sərgidə Azərbaycan Rəs-
samlar Birliyinin sədri 

Fərhad Xəlilov, Azərbaycan Respublikası mədəniyyət və turizm nazirinin müavini 
Ədalət Vəliyev, rəssam Arif Hacıyev, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov və 
Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, fil.ü.f.d.Yusif Günaydın çıxış etdilər.  
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Məhəmməd Füzuli adına   

Əlyazmalar İnstitutunun qonaqları 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Mart ayının 6-da Frankfurt Sülh Araşdırmaları İnstitutunun əməkdaşı, 

sosial elmlər doktoru Azər Babayev AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun qonağı olmuşdur. Qonaq Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavinləri: fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli və fil.ü.e.d. Paşa 
Kərimovla görüş zamanı Almaniya və Azərbaycan arasında elmi əlaqələrdə 
Əlyazmalar İnstitutunun rolu haqqında və bu istiqamətdə görülən işlər barədə 
məlumat verilmiş, geniş söhbət aparılmışdır. Gələcəkdə birgə fəaliyyətlə bağlı 
perspektiv planlar müzakirə olunmuşdur. Sərgi zalı ilə tanış olan qonağa 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan bəzi miniatürlü, ornamentli nadir əlyazmalar, 
qədim çap kitabları, müxtəlif elm sahələrinə aid mənbələr haqqında məlumat 
verilmişdir. Sonda Əlyazmalar İnstitutunun  yenidən nəşr etdirdiyi XIX əsr Alman 
tədqiqatçısı Adolf Berjenin “Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına 
məcmuə...” əsəri hədiyyə edilmişdir. Qeyd edıldı ki, bu Avropada çap olunan ilk 
anadilli kitabımızdır. 

 
 

*** 
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 Mart ayının 11-də Azərbaycan-

İsrail Beynəlxalq Asossiasiyası İdarə 
Heyətinin üzvü, Beynəlxalq 
Münasibətlər üzrə ekspert, Hayfa 
Universitetinin doktorantı Arye Qut 
Əlyazmalar İnstitutunun qonağı 
olmuşdur. Qonaq Əlyazmalar 
İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor 
müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-
Kəngərli ilə görüşmüşdür. Görüş 
zamanı İsrail Milli Kitabxanası ilə 
Əlyazmalar İnstitununun akademik 

əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından İsaril arxivlərində olan Azərbaycan 
əlyazamalarının araşdırılması və Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində danışıqlar 
aparılmışdır. İsrail alimi İsraildə Azərbaycana aid olan əlyazmaların üzə 
çıxarılmasında yardım edəcəyini söyləmişdir.  

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       23 fevralda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Misir Ərəb 
Respublikası Səfirliyinin mədəniyyət attaşesi – Misir Mədəniyyət Mərkəzinin 
müdiri dr.Əhməd Sami Elaydy qonaq olmuşdur. Görüşdə institutun direktoru, 
akademik Teymur Kərimli institutun işlərindəki yeniliklər barədə məlumat vermiş, 
bildirmişdir ki, ərəb və Azərbaycan xalqlarının mədəniyyətini birləşdirən tarixi 
köklər var. İslami dəyərlərə söykənən bu xalqlar qədim mədəniyyətə malikdir. 
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Odur ki, bu iki xalqın ədəbiyyat və mədəniyyətini öyrənmək üçün sıx əlaqələr 
qurmağa hər zaman ehtiyac duyuruq.  

      Akademik T. Kərimli institutun nəşr etdiyi və Darül-Kutub 
kitabxanasında saxlanılan “Azərbaycan əlyazmaları kataloqu”nu qonağa təqdim 
etdi.Misirin Darül-Kutub kitabxanası ilə institut arasında yeni əlaqələrin qurulması 
üçün bağlanacaq müqavilə layihəsinin hazırlanmasında Misir Mədəniyyət 
Mərkəzinin yaxından iştirak edəcəyi haqqında da məlumat verildi. Qonaq 
İnstitutun sərgi salonunda qədim əlyazmaların nümunələri ilə tanış oldu. 

 
*** 

 
  

 Mayın 15-də Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığı Kral Abdulla adına Tədqiqat və 
Arxiv Fondunun Milli Əlyazmalar 
Mərkəzinin direktoru cənab Abdulaziz 
Abdulrahman Alhelvan, Ticarət və 
Sənaye Nazirliyinin Marketinq və 
Kommunikasiya üzrə mütəxəssisi 
Hamad Abdullah Hamad Alvtian və 
İslam Əlaqələr Nazirliyinin müşaviri 
Abdulaziz Nasir əl-Saleh Əlyazmalar 
İnstitutunun qonağı oldular. İnstitutunun 

direktoru akademik Teymur Kərimli müştərək islam abidələrinin tədqiqində 
Səudiyyə Ərəbistanının alimləri ilə ortaq fəaliyyətdə maraqlı olduğunu bildirdi. 
İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov bu müəssənin 
yaranma tarixi, görülən tədqiqat işləri barədə məlumat verdi.Elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli Əlyazmalar İnstitutunda yazılı 
abidələrin rəqəmsallaşdırılması (elektron variantın yaradılması) barədə danşdı. 
Ərəbdilli əlyazmalar şöbəsinin müdiri, fil.ü.e.d. Kamandar Şərifli  İnstitutunda 
ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi sahəsində görülən işlərdən məlumat verdi. Cənab 
Abdulaziz Abdulrahman İnstitutun fəaliyyəti barədə onu maraqlanaran suallar 
cavablandırıldı.  

İslam Əlaqələri Nazirliyinin müşaviri cənab Abdulaziz Nasir əl-Saleh isə 
ümidvar olduğunu bildirdi ki, Əlyazmalar İnstitutu ilə Krallığın Milli Əlyazmalar 
Mərkəzi arasında geniş əlaqələr yaranacaq, iki müəssisə ortaq islam abidələrini 
birlikdə tədqiq edəcəkdir. 

     Qonaqlar İnstitutun nəfis əlyazmalar sərgisi ilə və əlyazmaların 
elektronlaşdırılması prosesi işi ilə tanış oldular. 
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ƏMƏKDAŞLIQ MEMORANDUMU İMZALANMIŞDIR 

   
 

     Aprel ayının 7-də 
AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutu,  
Azərbaycan Milli Kitabxa-
nası və Mərakeş Krallığı-
nın Milli Kitabxanası ara-
sında üçtərəfli əməkdaşlıq 
memorandumu imzalan-
mışdir. 
    AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimli 

çıxış edərək bildirmişdir ki, “ərəb xalqları ilə azərbaycanlılar arasında çoxəsrlik bir 
tarix mövcuddur.  Bunun əyani sübutu Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan 40 
mindən çox əlyazmanın daxilində ərəbdilli əlyazmaların üstünlük təşkil 
etməsidir.Sevindirici haldır ki, Əlyazmalar İnstitutu bu yaxınlarda Kembric İslam 
Assosasiyasının üzvü olub. Bu bizə İslam dövlətlərinin ədəbi-tarixi mühitinin 
öyrənilməsində və tanıdılmasında böyük perspektivlər vəd edir. Güman edirəm ki, 
bağlanacaq müqavilə istər bizim Əlyazmaların, istərsədə Mərakeş Milli 
Kitabxanasında saxlanılan əlyazmaların qarşılıqlı şəkildə aşkarlanıb öyrənilməsinə 
və xalqlarımızın inteqrasiyasına şərait yaradacaqdır”. 
      Mərakeş Milli Kitabxanasının direktoru prof. Dris Kruz bağlanacaq 
müqavilədən sonra Azərbaycan alimlərinin tez-tez ölkəsinə gəlməsini və ərəb 
ədəbiyyatsevərlərinə Azərbaycan ədəbiyyatı, poeziyası haqqında mühazirələr 
oxumasını arzulamışdır, “bu görüşdə imzalanan müqavilə xalqlarımızın, 
ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin yaxınlaşmasında və beynəlxalq aləmdə 
tanınmasında yeni bir mərhələ olacaqdır”.  
     Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Həsən 
Hami, Misir Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru dok. Əhməd Sami Elaydi tədbirdə 
çıxış edərək, arzularını bildirdilər. Sonda AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan Milli Kitabxanası və Mərakeş Krallığının Milli 
Kitabxanası rəhbərləri tərəfindən üçtərəfli memorandum imzalanmışdır. 
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Türkiyəyə səfər 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli, prof. 
A.İskəndərli və R.Əhmədova Əlyazmalar İnstitutunun, Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin və Zaqatala Diyarşünaslıq Muzeyinin əməkdaşları ilə birlikdə Türkiyəyə 
səfər etmişlər. 
      Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyə Yazma Əsərlər Qurumu Başqanlığını, 
Süleymaniyyə Kitabxanasını və Osmanlı arxivini ziyarət edib, orada görülən işlərlə 
tanış olmuşlar. 
     Yazma Əsərlər Qurumunun nəzdində Kitab Şəfaxanası yaradılıb. Əsərlərin 
təmizlənməsi, cildinin bərpası və bu kimi işlər burada aparılır. Osmanlı arxivini 
ziyarət edən nümayəndə heyətimizə arxivin müdir müavini, professor Mustafa 
Budak 96 milyondan çox arxiv materialının burada qorunduğu haqqında məlumat 
vermişdir. Bu materiallarının rəqəmsallaşdırılması davam edir. İndiyə qədər 
çəkilən sənəd fotolarının sayı 10 milyonu ötmüşdür. Burada aparılan bərpa işləri ən 
muasir avadanlıqlar vasitəsilə davam etdirilir. 
     Konya Bölgə Yazma Əsərlər Kitabxanasının müdiri Bəkir Şahin kitabxana 
haqqında və görülən işlər barədə məlumat vermişdir. Çəkilişlərin aparıldığı yeri, 
xəzinəni və bərpa şöbəsini tanıdan Bəkir bəy, digər bölgələrdən kitabxanaya 
gətirilib bərpa olunmuş əlyazmalarla da nümayəndə heyətimizi tanış etmişdir. 
Patox  logiya şöbəsində vərəqlərin yuyulması, təmizlənməsi və bərpası, xəzinələrdə 
olan cücülər, mikro orqanizmlər, göbələklər və bu kimi zərərvericilər haqqında 
laboratoriyanın kimyagərləri seminar keçirmişlər.  
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     Qrup nümayəndələri burada kağızın təmizliyi, bərpası, kağızlarda meydana 
gələn xəstəliklər, o cümlədən cildləmə barəsində təcrübə mübadiləsi aparmışlar. 
Sertifikat mərasimində çıxış edən Bəkir Şahin bu cür əlaqələrin hərtərəfli faydalı və 
gələcəkdə də davam etdirilməsi arzusunda olduğunu söyləmişdir. Tədbirdən sonra 
heyətimiz Konya Ticarət Otağının dəstəyi ilə yaradılan Karatay Universitetinin 
Gözəl sənətlər və Tasarım bölümünə dəvət edilmiş, universitetin müəllimi məşhur 
xəttat Hüseyin Öksüz görülən işlərdən danışmışdır. Sonra isə dekan, prof. dr. 
Kərim Çınar və rektor ilə səmərəli görüş keçirilmişdir. Səfər Yazma Əsərlər 
Qurumunun sertifikat təqdimetmə mərasimi ilə başa çatmışdır.  

 
 

Əlyazmalar İnstitutu İslam Əlyazmaları 
Assosiasiyasının üzvü seçilib 

 
 
     Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Fuzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutu Boyuk Britaniyanın Kembric Univeritetinin nəzdnində 
yaradılmıs Islam Əlyazmaları Assosiasiyasının (The Islamic Manuscript 
Assosation) uzvu secilib. İslam Əlyazmaları Assosiasiyası İslam Əlyazma 
kolleksiyalarını qorumaq və onlarla isləyənlərə dəstək gostərmək ucun yaranmıs 
Beynəlxalq qeyri-kommersiya təskilatıdır. Bu təskilat butun dunyada İslam 
Əlyazmalar kolleksiyalarənən mukəmməl formada qorunmaması və onlardan 
istifadə imkanlarının tam olmaması ehtiyacından yaranmışdır. 

    İslam Əlyazmaları Assosiasiyasının üzvləri İslam Əlyazmalar 
Kolleksiyaları qorunub saxlanan kitabxanalar və muzeylər, eləcə də İslam 
Əlyazmaları ilə elmi və peşəkar şəkildə məşğul olan şəxslərdir. Dünyanın 25 
ölkəsindən (Misir, Özbəkistan, ABŞ, İtaliya, Macarıstan,Fransa, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Türkiyə, İran, Albaniya, Əlcəzair, Hindistan, Mərakeş və s.) 600-ə 
yaxın üzvü vardır. üzvlərin səs vermə hüququ, qrantlar təqdim etmək, eləcə də 
treninqlərdə və konfranslarda iştirak etmək hüququ vardır. 

   AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu bu imkandan 
yararlanaraq yeni layihələrə və əməkdaşlıqlara ümid edir. Bu hadisə Azərbaycan 
elmini və Tarixini dünyada tanıtmaq üçün İnstitut qarşısında yeni qapılar açır.  
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Akademik Teymur Kərimlinin məqaləsi SCOPUS 
indeksli jurnalda dərc olunub 

 
     AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-
katibi, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik 
Teymur Kərimlinin “Nizami and Shakespeare: 
typology of formation of literary phenomenon” 
(Nizami və Şekspir: ədəbi fenomenin formalaşması 
tipologiyası) adlı məqaləsi İtaliyada nəşr olunan 
SCOPUS indeksli, nüfuzlu “Mediterranean Journal of 
Social Sciences” jurnalında dərc olunmuşdur. 
Məqalədə dünya ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələri Nizami və Şekspirin yaradıcılığı 
müqayisəli şəkildə tədqiq edilmiş, onları bir sənətkar 
kimi tipoloji cəhətdən yaxınlaşdıran xüsusiyyətlər 

müəyyənləşdirilmiş, paralellər və təhlillər aparılmışdır. 
      Müəllif bu iki dahinin timsalında orta əsrlərin dünya ədəbiyyatına Qərb və Şərq 
ədəbi meyarları kontekstindən yanaşmış, Nizami və Şekspir yaradıcılığını filoloji-
empirik və fəlsəfi fikir süzgəcindən keçirmişdir. 
      Roma İctimai Elmlər və Təhsil Araşdırmaları Mərkəzi tərəfindən dərc olunan 
“Mediterranean Journal of Social Sciences” artıq 5 ildir ki, Niderland Krallığının 
“Elsevier” şirkətlər qrupuna məxsus SCOPUS indeksləşdirmə bazasına daxil 
edilmişdir. Bu bazada indeksləşdirilən jurnallar dünya elmi ictimaiyyəti tərəfindən 
birmənalı şəkildə nüfuzlu elmi nəşrlər kimi qəbul olunur.    Qeyd edək ki, bu, 
SCOPUS indeksli jurnalda Azərbaycan alimlərinin humanitar və ictimai elmlər 
sahəsində dərc etdirdiyi ilk məqalədir. 

 
Nəbatinin anadilli divanının surəti əldə edilmişdir 
 

       Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov XIX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Seyid Əbülqasim Nəbatinin 
Təbriz Mərkəzi Kitabxanasında saxlanan anadilli divanının surətini əldə etmişdir. 
Cəmi 287 səhifədən ibarət olan divanın Təbriz nüsxəsində şairin Azərbaycan 
dilində yazdığı 12 qəsidə, 37 qəzəl, 50 rübai, 1 məsnəvi, 1 tərcibənd, 8 müstəzad, 1 
müsəddəs, 11 dübeyt, 5 təkbeyt, 11 qoşma, 5 gəraylı, 5 təcnis, 1 müləmmə və 
farsca bir sıra şeirlər toplanmışdır. Əlyazmada şairin əsərlərinin Bakı nəşrlərinə 
düşməmiş bir sıra şeirləri vardır. 
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Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin şeirləri 

İstanbulun Topqapı Saray Muzeyindəki Fateh albomunda 
 
 
 

      AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimlinin Topqapı 
Saray Muzeyi ilə apardığı danışıqlar 
nəticəsində əldə etdiyi razılığa əsasən 
İnstitutun “Əlyazmaların elmi 
ekspozisiyası və təqdimi şöbəsi”nin 
müdiri Nigar Babaxanlı İstanbulda elmi 
ezamiyyətdə olmuş, Topqapı sarayı 
muzeyində saxlanan eksponatlar üzərində 
araşdırma aparmışdır. Onun nəzərdən 
keçirdiyi bu muzey eksponatları içərisində 
Fateh albomundakı miniatür sənəti və 

xəttatlıq nümunələri sənətkarlıq baxımından yüksək dəyəri ilə seçilir.Bu əsərlərin 
müəllifləri içərisində Türkiyə, İran və Orta Asiya nümayəndələrinin adlarına rast 
gəlirik. Bunlardan Sultan Əli Yəqubi, Əbdürrəhim Xarəzmi, Şeyx Mahmud Hərəvi, 
Ustaq Məhəmməd Siyahqələm və başqalarını göstərmək olar. 
      Xəttatlar Şeyx Kəmaləddin İsfahani, Əbdürrəhman Cami və İmadəddin 
Nəsiminin şeirlərini yüksək sənətkarlıqla köçürmüşlər. Naməlum xəttat Nəsiminin 
şeirlərini gözəl nəstəliq xətti ilə yazmışdır. Qeyd etmək istərdik ki, orta əsrlərdə 
Yaxın və Orta Şərqdə tərtib edilmiş albomlarda böyük Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsiminin şeirlərinə indiyə qədər rast gəlməmişdik. Bu səbəbdən adı çəkilən 
albomdakı tapıntı böyük maraq kəsb edir.  
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YAZILI ABİDƏLƏR XƏZİNƏSİ ZƏNGİNLƏŞİR 
 

     M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetinin Bakı filialının rektoru, 
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nərgiz 
Paşayeva AMEA-nın prezidenti akademik 
Akif Əlizadəyə dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
"Xəmsə"sinin XVI əsrdə üzü köçürülmüş 
nüsxəsinin əlyazmasını hədiyyə etmişdir. 
      Xatırladaq ki, M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinin Bakı 
filialının rektoru, İngiltərə-Azərbaycan 

Cəmiyyətinin həmsədri, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nərgiz Paşayeva 
dünyanın ən qədim və nüfuzlu universitetlərindən biri olan Oksford Universitetinin 
dəvəti ilə 2013-cü ilin oktyabr ayında Oksford şəhərində olmuşdur. 
      Səfər çərçivəsində prof. N.Paşayeva və Universitetin beynəlxalq inkişaf üzrə 
direktoru Lieyzl Elder "Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi adına 
Azərbaycanşünaslıq və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi"nin yaradılması ilə əlaqədar 
Anlaşma Memorandumu imzalamışlar. 2013-cü ildən başlayraq Mərkəz çox 
uğurlu, məsuliyyətli proqram çərçivəsində ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə geniş 
fəaliyyət göstərir. Bu gün o, Azərbaycan ərazisində mövcud olan qədim 
mədəniyyət və dilləri öyrənmək məqsədilə İngiltərədə yaradılmış yeganə elmi 
mərkəzdir. 
      Səfər zamanı professor Nərgiz Paşayeva Oksford Universitetinin zəngin 
kitabxanalarından hesab olunan Bodleyn kitabxanasını ziyarət etmiş, burada orta 
əsrlər dövrünə aid bir sıra dünya, xüsusilə Şərq klassiklərinin, o cümlədən dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərinin əlyazmaları və onlara çəkilmiş 
miniatürlərlə tanış olmuşdur. Bodleyn kitabxanasında professor N.Paşayevaya 
Nizami Gəncəvinin əsərlərinin əlyazmasının elektron versiyası hədiyyə edilmişdir.  
      Bir neçə ay öncə Oksford Universiteti nəzdində Nizami Gəncəvi adına 
Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin fəaliyyəti rəsmən Oksford 
Universitetinin saytında yerləşdirilmişdir. Bu möhtəşəm hadisə münasibətilə may 
ayının 5-də Respublikanın aparıcı ziyalılarının iştirakı ilə M.V.Lomonosov adına 
MDU-nun Bakı Filialında təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

    Təqdimat mərasimində Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sinin XVI əsr 
əlyazmasının elektron versiyasından nəfis tərtibatda hazırlanmış nüsxəni professor 
Nərgiz Paşayeva AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə təqdim etmişdir. 
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Akademik Akif Əlizadə həmin əlyazmanı dünyanın zəngin və nadir əlyazma 
xəzinəsinə malik olan AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna 
mühafizə olunması və tədqiqat aparan alim və mütəxəssislərin istifadəsi üçün 
vermişdir. 
    Beləliklə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun fondu daha bir əlyazma ilə zənginləşmişdir. 

 
 

AZƏRBAYCAN ŞAİRİNİN DİVANI ƏLDƏ EDİLMİŞDİR 
 

       Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d.Paşa 
Kərimov Ağqoyunlular və Səfəvilər dövründə yaşamış (XV-XVI əsrdə) 
Azərbaycan şairi Əhməd Şövqi Təbrizinin lirik şeirləri toplusunun- divanının 
Ankara Milli Kitabxanasında saxlanan nüsxəsinin surətini əldə etmişdir. 
Təzkirələrdə verilən məlumata görə, Şövqi Təbrizi uzun bir ömür yaşamış, Şah 
İsmayıl Xətainin oğlu Sam Mirzənin katibi–münşisi vəzifəsini icra etmiş, sonradan 
mühacirət edərək 1547-ci ildə Kabildə vəfat etmişdir. Şairin anadilli divanına onun 
qəzəl, qəsidə, mürəbbe, müxəmməs, tərkibənd, tərcibənd, mərsiyə, müstəzad, rübai, 
bayatı və gəraylılar daxil edilmişdir. 

 
 

TARİXİ HADİSƏLƏRƏ, ƏLAMƏTDAR GÜNLƏRƏ 
HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRLƏR 

 
 

Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin anım mərasimi 
       
      10 dekabr 2014 il tarixdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anim günü 
münasibəti ilə ümumi yığıncağda Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, 
filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, direktor müavini, 
filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehri 
Məmmədova, AMEA-nın müxbir üzvü Möhsün Nağısoylu, İnstitutunun elmi katibi 
Əzizağa Nəcəfov Heydər Əliyev haqqında unudulmaz xatirələrini söylədilər, 
Əlyazmalar İnstitutunun inkişafı üçün böyük işlər gördüyünü xüsusi olaraq 
vurğulasılar,Heydər Əliyevin həyatının bütün sahələrində dövlət idarəçiliyi,ordu 
quruculuğu, iqtisadiyyat və s. sahələrdə müdrik,yorulmaz bir rəhbər olduğunu 
xatırlatdılar. 
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20 Yanvar -Ümumxalq hüzn günü  
ilə əlaqədar mərasim 

 
      2015-ci il yanvar ayının 19-da keçirilən mərasimdə İnstitutun elmi işlər üzrə 
direktor müavinləri, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-
Kəngərli,elmi katib, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov, AMEA-nın müxbir üzvü, fil.ü.e.d. 
professor Möhsün Nağısoylu və b. çıxış edərək, 1990-cı il 20 yanvar gününün 
xalqımızın öz azadlıgı uğrunda çarpışanların tarixi olduğunu, o qanlı gündən 25 il 
keçməsinə baxmayaraq, şəhid olanlar yaddaşlardan silinməz bir iz buraxdığını 
söylədilər. 20 yanvar faciəsinin dünyaya çatdırılmasında o zamanlar Moskvada 
yaşayan Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin əvəzsiz rolu qeyd olundu. Elm 
adamlarının, ziyalıların xalqın önündə olmasını, erməni vandalizmini dünya 
ictimaiyyətinə hər an çatdırmaqlarını vacib olduğunu vurğuladılar. 

 
 

1918-ci il 31 mart soyqırımına həsr edilmiş ümumi ığıncaq 
 
 

      1918-ci il 31 mart soyqırımına həsr edilmiş ümumi yığıncağda çıxış edənlər - 
institutunun elmi işlər üzrə direktor müavini fil.ü.e.d.Paşa Kərimov, şöbə müdiri 
fil.ü.f.d. Mehri Məmmədova, aparıcı elmi işçi, tar.ü.e.d.Tahirə Həsənzadə, 
institutun elmi katibi, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov və b.  mart hadisələrini erməni 
millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi digər cinayətlərin ifşa edilməsi 
üçün tarixi sənədlərin, əsərlərin, şahidlərin qeydlərinin ortaya çıxararılaraq nəşr 
edilməsi sahəsində Əlyazmalar İnstititutunun əməkdaşlarının fəaliyyəti haqqında 
danışaraq, bildirdilər ki, Azərbaycan alimləri erməni millətinin xalqımıza qarşı 
törətdikləri cinayətləri ifşa etmək sahəsində hələ bundan sonra çox iş görməlidirlər. 
İnstitutun iclas zalında tədbir iştirakçılarına soyqırımla bağlı sərgi nümayiş olundu. 

 
Faşizm üzərində qələbənin 70 illiyi 

münasibətilə yığıncaq 
 
     

       Aprelin 28-də keçirilən yığıncağı  açan Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov qeyd etdi ki, sovet dövründə təntənə ilə 
qeyd edilən bir sıra ildönümləri, yubileylər müstəqillik dövründə artıq əhəmiyyətini 
itirmişdir, lakin faşizm üzərində qələbəni Azərbaycanda mütləq yad etmək 



“Elmi əsərlər” 2015, №1  

 
 

176

lazımdır. Bu qələbədə Azərbaycan xalqının, neftimizin rolu əvəzsizdir. Bu 
müharibədə Azərbaycan xalqı böyük itkilər vermişdir. Bəşəriyyətin faşizmdən 
qurtulmağında Respublikamızın özünəməxsus rolu olmuşdur. 
      İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli 
bildirdi ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqqillik dövründə İkinci dünya 
müharibəsi veteranlarına layiq olduğu hörmət və ehtiramın bərpa edilməsində 
əvəzsiz xidməti olmuşdur. Prezidentimiz İlham Əliyev də onun yolunu davam 
etdirərək qələbənin 70 illiyinin layiqincə qeyd edilməsilə bağlı sərəncam 
imzalamışdır. 
      İnstitutun şöbə müdiri fil.ü.f.d.Mehri Məmmədova “Müharibə dəhşətləri şəxsi 
arxiv materialları əsasında”, elmi katib, fil.ü.f.d.Əzizağa Nəcəfov “Böyük Vətən 
müharibəsi illərində Azərbaycan bədii ədəbiyyatında müharibə və vətənpərvərlik 
mövzusu” və tar.ü.e.d. Tahirə Həsənzadə “Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 
əldə olunmasında Bakı neftinin rolu” adlı məruzə ilə çıxış etdilər. Görkəmli 
tədqiqatçı, polkovnik-leytenant Şəmistan Nəzirli öz çıxışında İkinci Dünya 
müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərmiş, lakin həmin dövrdə layiqli 
mükafatını ala bilməmiş Azərbaycan oğulları barədə maraqlı məlumatlar verdi. 
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Birinci xüsusi şöbəsinin rəisi, arxa cəbhə veteranı 
Cabbar Bəylərov müharibə dövründə Azərbaycan xalqının arxa cəbhədəki 
fəaliyyəti barədə xatirələrini danışdı.  

 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 

97-ci ildönümünə həsr olunmuş yığıncaq 
 

      Mayın 26-da keçirilən toplantını giriş sözü ilə açan İnstitutun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d.Paşa Kərimov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
xalqımızın tarixində oynadığı rolu xüsusi olaraq vurğuladı, cümhuriyyətin görkəmli 
xadimlərinin xidmətlərindən danışdı. 

     Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən AXC liderlərinin irsinin 
nəşr sahəsundə görülən işlər barədə məlumat verdi. İnstitutun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d.Aybəniz-Əliyeva Gəngərli çıxışında AXC tarixinə, 
cümhuriyyət liderlərinə dair araşdırmaların meydana çıxmasında Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevivin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
imzaladıqları sərəncamlardakı rolunu qeyd etdi, bibloqraflar tərəfindən tərtib 
edilmiş AXC-yə dair bibloqrafiya barədə məlumat verdi.  

     İnstitutun elmi katibi, fil.ü.f.d.Əzizağa Nəcəfov Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə həsr edilmiş bədii ədəbiyyat nümunələri, cümhuriyyəti əsərlərində 
vəsf etmiş şairlər barədə danışdı. 
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YENİ NƏŞRLƏR 
 
 

    
       
      Əlyazmalar İnstitutu daha bir mükəmməl kitabın 
nəşrində öz töhfəsini vermişdir. Əlyazmalar İnstitutunun 
materialları əsasında çap edilmiş, akademik              
Ramiz Mehdiyevin elmi redaktorluğu və geniş                
ön sözü ilə hazırlanmış “Nadir şah Əfşar:       
diplomatik yazışmalar”  kitabı çapdan çıxmışdır.  
     Ön sözdə akademik Ramiz Mehdiyev Yaxın və Orta 
Şərqin, o cümlədən, Azərbaycan və İranın tarixində 
silinməz iz buraxmış, Qərb tarixçilərinin “Şərqin 
Napaleonu” adlandırdıqları Nadir şah Əfşarın siyasi 
mübarizəsi barədə fikir söyləmiş, bu görkəmli           

dövlət xadiminin fəaliyyətini müasir dövrümüzün, müstəqilliyimizin,         
dövlətçiliyimizin tələbləri baxımından işıqlandırılması zərurətini vurğulamışdır. 
       Kitabın fars dilindən tərcüməçisi, əsəri nəşrə hazırlayan və qeydlərin müəllifi 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Rauf Şeyxzamanlı, redaktoru institutun elmi 
işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovdur. 

 
 

      
      AMEA-nın müxbir üzvü, professor Möhsün 
Nağısoylunun Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Riyazül-
qüds" əsəri adlı kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında 
çapdan çıxmışdır. Kitabda görkəmli ədibin tədqiqatdan 
kənarda qalmış əsəri dil-üslub, bədii sənətkarlıq və 
digər baxımlardan araşdırılmışdır. Redaktorlar: 
filologiya üzrə elmlər doktoru Nəsib Göyüşov və 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Raqub Kərimovdur. 
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      AMEA-nın müxbir üzvü Möhsün Nağısoylunun      
"XVI əsr Azərbaycan-türk yazılı abidəsi 
"Şühədanamə"nin tərcümə və dil xüsusiyyətləri" adlı 
monoqrafiyası rus dilində"Elm və təhsil" nəşriyyatında 
çapdan çıxmış kitabda yazılı abidələrin paleoqrafik, qrafik, 
tekstoloji, leksik, frazeoloji və sintaktik baxımlardan 
tədqiqi daxil edilmişdir. Elmi redaktorlar: akademik Tofik 
Hacıyev və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəhla 
Abdullayevadır. 

 
 

  
      AMEA-nın müxbir üzvü, professor, Əlyazmalar 

İnstitutunun Farsdilli əlyazmalar şöbəsinin müdiri Möhsün 
Nağısoylunun “Şühədanamə”də poleoqrafiya, dil və 
tərcümə məsələləri” (XVI əsr)”  monoqrafiyası 
Almaniyanın “LAP LAMBERT” Akademik Nəşrlər 
nəşriyyatında rus dilində çapdan çıxmışdır. Giriş, üç fəsil və 
nəticədən ibarət olan tədqiqat işində XVI əsr müəllifi 
Məhəmməd Hüseyn Nişatinin Azərbaycan türkcəsində 
yazdığı “Şühədanamə” əsəri bədii sənət, tərcümə nümunəsi, 
dil abidəsi kimi ətraflı tədqiq edilmişdir. Monoqrafiyada, 
ümumiyyətlə, orta əsrlərdə dilimizə tərcümə məsələləri      
ciddi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. 

 
 

     
      Sədi Sani Qarabağinin əsərlər toplusu çapdan 
çixmişdir. “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap edilən kitaba 
XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitinin yetirməsi Sədi Sani 
Qarabağinin qəzəl, qəsidə, müstəzad, tərcibənd, 
müxəmməs, təxmis, müsəbbeləri, qoşmaları və mənzum 
məktubları daxil edilmişdir. Kitabı ön sözlə nəşrə 
hazırlayanlar filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Raqub 
Kərimov və İlahə Vəliyevadır. Elmi redaktorları - AMEA-
nın müxbir üzvü Möhsün Nağısoylu və professor Zaman 
Əsgərlidir. 
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     Tarix üzrə elmlər doktoru Tahirə Həsənzadənin 
“XVIII-XIX” əsr Əfşarlar və Qacarlar dövrünün 
görkəmli Azərbaycan türkləri” adlı kitabı Elm və təhsil” 
nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. Tarix üzrə elmlər doktoru, 
professor Şahin Fərzəliyevin elmi redaktorluğu ilə işıq üzü 
görən kitabda Əfşarlar və Qacarlar imperiyalarının 
yaranmasında iştirak etmiş hərbçi, diplomat, həkim və 
digər ictimai-siyasi xadimlər barədə məlumat 
verilir                        
. 

 
 
          İnstitutumuzun alimi Nailə Süleymanovanın tərtib 
etdiyi "İlahiyyata dair əlyazmalar kataloqu"nun ( ərəb, 
fars və türk dilli əsərlər ) I cildi çapdan çıxmışdır. Bu 
cilddə qiraət və təcvid mövzusunda əlyazmaların elmi 
poliqrafik təsvirləri verilmişdir.   Kitabın elmi redaktorları 
filologiya üzrə elmlər doktorları Paşa Kərimov və 
Kamandar Şəriflidir. 

 
 
 
 

                            
     Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, ilahiyyat üzrə 
fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “Müasir cəmiyyətdə 
İslam” adlı kitabı nəşr olunub. Kitabda İslam dininin 
təkallahlılıq, mənəviyyat, qəzavü-qədər, iman, müqəddəs 
kitab, həmçinin Allaha inam kimi dərin anlayışları sadə, 
eyni zamanda canlı, obrazlı və müasir dildə oxuculara 
çatdırılır. Kitab həm də onunla maraqlıdır ki, İslamın 
mənəvi aspektləri müəllif tərəfindən təcrid olunmuş halda 
deyil, təbiət və fəlsəfə elmlərindən məlum olan ümumi 
bilgilər fonunda tədqiq edilir. Kitab teoloqlar, 
şərqşünaslar, həmçinin geniş oxucu kütləsi - İslam dini 
haqqında ətraflı məlumat almaq, xurafatı tərk etmək və bu 
din haqqında yanlış təsəvvürlərdən qurtulmaq istəyən 
şəxslər üçün nəzərdə tutulub. 
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       Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Samirə Əliyevanın 
“Şərəf xanım Ər-Rumi və “Divan”ı (tekstoloji-filoloji 
tədqiqat və mətn)” kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında 
çapdan çıxmışdır. Kitabda XIX əsr Osmanlı ədəbiyyatının 
tanınmış nümayəndəsi Şərəf xanımın ədəbi irsi 
mətnşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq baxımından ətraflı 
tədqiq edilmiş, şairin şeirlər toplusu-divanının mətni 
verilmişdir. Kitabın elmi redaktoru filologiya üzrə elmlər 
doktoru, professor Azadə Musayevadır. 

 
 

 
 

TƏLTİFLƏR 
 
 
 

 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Bilik Fondunun “Dini abidələrdə 
tarixin izləri” layihəsi çərçivəsində XII əsrə 
aid Bərdə İmamzadəsinin tədqiqi və 
abadlaşdırılması zamanı həmin abidə 
üzərindəki yazıların oxunması  Əlyazmalar 
İnstitutunun alimi, fil.ü.e.d., AMEA-nın 
müxbir üzvü Möhsün Nağısoyluya  həvalə 
olunmuşdur. 2015-ci il aprelin 13-də Bərdə 

İmamzadəsinin bərpadan sonrakı açılışı münasibətilə keçirilən mərasimdə öz işini 
lazımi səviyyədə yerinə yetirən alimimizin əməyi yüksək qiymətləndirilmiş və o, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu tərəfindən 
təşəkkürnamə ilə təltif olunmuşdur. 
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*** 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       6 may 2014-cü il tarixində Bakıdakı Alman-Azərbaycan cəmiyyətində AMEA 
M..Füzuli        adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,   fil.ü.f.d. Əli 
Məmmədbağıroğluna cəmiyyətin “Körpü-Brucke” diplomu təqdim edilmişdir. 
Mükafat alimin XIX əsr Alman müəllifi Adolf Berjenin 1867-ci ildə Almaniyanın 
Leypsiq şəhərində nəşr etdirdiyi “Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan şüəranın 
əşarına məcmuədir ki, Adolf Berje sahib cənabının ihtimamı ilə mətbu 
olunubdur”kitabını əski əlifbadan transfoneliterasiya edərək çapa hazırlayıb nəfis 
şəkildə nəşr etdirdiyinə görə verilmişdir.  
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BİZİM MÜƏLLİFLƏR 
 

Babayeva Elnurə - AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun kiçik elmi işçisı   
Bağırova Tahirə -Fizika İnstitutunun Tarix və elmi nailiyyətlər muzeyinin aparıcı  
elmi işçisi, filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru 

Ələsgərova İradə - "Azərbaycan" nəşriyyatının  İstehsalat şöbəsinin rəisi, Bakı 
Dövlət Universitetinin  dissertantı 

Əliyeva İradə - Azərbaycan Dövlət Respublika Elmi Tibb Kitabxanasının baş 
kitabxanaçısı,  AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı 
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N     N Ə Z Ə R İ N Ə ! 
 

 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun“Elmi Əsərlər” jurnalının redaksiyasına  
təqdim edilən elmi məqalələr aşağıda göstərilən qaydalar əsasında 

 tərtib edilməlidir: 
 
1. Məqalənin mətni Times New Roman-12 şrifti ilə (Azərbaycan dilində – 

latın əlifbası; ingilis dilində –ingilis əlifbası; rus dilində – kiril əlifbası ilə); format 
– A4; 1,0. intervalla çap olunmalıdır. 

2. Müəllif haqqında aydın məlumat verilməlidir: adı, atasının adı, soyadı 
açıq yazılmalı, işlədiyi və ya oxuduğu müəssisənin adı tam şəkildə yazılmalı, 
müəllifin elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

3. Məqalənin sonunda elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, 
iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir. 

4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinad olmalıdır. İstinad 
haqqında tam və dəqiq məlumat verilməlidir. 

5. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi 
məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. istinad olunmalıdır. 

6. Xülasə məqalə dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməli və hər bir 
xülasədə məqalənin və müəllifin tam adı göstərilməlidir. 

7. Məqalənin UOT indeksi göstərilməlidir. 
8. Açar sözlər 3 dildə verilməlidir (Azərbaycan, rus, ingilis). 
9. Səhifənin parametrləri yuxarıdan 2,5 sm, aşağıdan 2,5 sm, soldan 3,5 

sm, sağdan 1,5 sm. olmalıdır. 
10. Məqalə çap olunmuş şəkildə disklə birlikdə təqdim olunmalıdır. Disklər 

geri qaytarılmır. 
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К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В! 
 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала 
«Научные труды Института рукописей им.М.Физули  НАН 

Азербайджана»  
должны быть оформлены на основании указанных ниже правил. 

 
1. Текст статьи набирается на Times New Roman, шрифт – 12, меж-

строчный интервал - 1,0., формат -А4 (на азербайджанском языке - латин-
ским алфавитом, на английском языке - английским алфавитом, на русском 
языке - кириллицей). 

2. Сведения об авторе даются следующие: имя, отчество, фамилия 
(полностью), место работы или учебы (все полностью), e-mail автора 
статьи. 

3. В конце статьи в понятной форме дается заключение, научная но-
визна работы, значимость ëë внедрения, экономическая эффективность и 
т.д. 

4. Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Ссылки 
должны быть полными и точными. 

5. Список использованной литературы дается в конце статьи. Ис-
пользованная литература - научные статьи, монографии и т.д. должны 
быть за последние 5-10 лет.  

6. Резюме статьи дается на двух языках, помимо языка, на катором 
печатается статья, в каждом из них указывается имя автора (полностью). 

7. Указывается индекс УДК статьи. 
8. Ключевые слова даются на 3-х языках. 
9. Параметры размещения статьи: сверху - 2,5см, снизу - 2,5 см, слева 

3,5см, справа 1,5 см.  
10. Статья представляется в распечатанном варианте и на диске. 

Диск не возвращается. 
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