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NƏŞʼƏ  TƏBRİZİNİN  ANADİLLİ  ƏDƏBİ İRSİ 
 
Xülasə. 

XVII əsrin sonları-XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi və alimi Əbdürrəzzaq Nəşʼə 
Təbrizi yaradıcılığında Saib Təbrizinin davamçısı, “hind üslubu”nun nümayəndəsi olmuşdur. 
Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşah Həqiqinin nəslindən olan şair dövrünün bir sıra elm 
sahələrini, xüsusilə də riyaziyyatı mükəmməl bilməsi ilə tanınırdı. XVIII-XIX əsrin təzkirələrində 
Nəşʼə Təbrizi zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri kimi yad edilmişdir.  Təbriz şəhərində 
doğulub boya-başa çatmış, sonra  İsfahana köçərək orada təhsilini davam etdirmiş şair Əfşarlar 
imperatorluğunun banisi Nadir şah Əfşarın(1688-1747) saray şairi olmuş, bir sıra səfərlərində 
onu müşayiət etmişdir. Onun bir sıra qəsidələri Nadir şahın göstərişi ilə, müəyyən tarixi 
hadisələr münasibəti ilə yazılmışdır. Lütfəli bəy Azər, Məhəmməd Kazım Mərvi, Məhəmmədəli 
Həzin, Səlim Behupali, Mirzə Mahmud Qacar, Şəmsəddin Sami, Dehxuda, Ağa Bozorg Tehrani, 
Gülçine-Məani kimi müəlliflər Nəşʼənin həyat və yaradıcılığı barədə fikir söyləsələr də, onun 
anadilli yaradıcılığı barədə məlumat verməmişlər. Şairin divanının İstanbulun Topqapı Sarayı 
Muzeyində saxlanan əlyazması onun poetik irsi, xüsusilə də anadilli yaradıcılığı barədə fikir 
söyləməyə imkan verir. 1763-cü ildə köçürülmüş bu divanın əvvəlində Nəşʼənin farsca şeirləri, 
axır hissəsində Azərbaycan türkcəsində 3 qəsidə, 6 qəzəli (128 beyt) vardır. Bu şeirlər yüksək 
bədii keyfiyyətlərinə, bir sıra tarixi hadisələrlə bağlı olduğuna, XVIII yüzillikdə Cənubi 
Azərbaycandakı anadilli poeziya barədə daha ətraflı fikir yürütmək imkan verdiyinə görə böyük 
maraq kəsb edir. 
 
Açar sözlər: Nəşʼə Təbrizi, Nadir şah, tarix, ədəbiyyat, poeziya, qəzəl. 

 
Giriş. 
XVIII əsrdə anadilli Azərbaycan poeziyası daha da çiçəklənməsi, dünyəvi münasibətlərin əksinə 
daha artıq yer verməsi, şifahi xalq ədəbiyyatına yaxınlaşması, dilinin sadələşməsi və bir sıra 
digər xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Təəssüf ki, bu əsrdə Şimali Azərbaycanda yaşayıb-
yaratmış Nişat Şirvani, Ağa Məsih Şirvani, Şəkili Nəbi, Məhcur Şirvani, Molla Vəli Vidadi, 
Molla Pənah Vaqif  və s. kimi görkəmli şairlərin əsərləri nəşr və tədqiq edilsə də, həmin dövrün 
çox az saylı Cənubi Azərbaycan şairi barədə məlumatımız vardır. Fikrimizcə, dünya 
kitabxanalarında saxlanan əlyazmalarımız üzə çıxarılaraq araşdırıldıqca bu sahədəki boşluqları 
da doldurmaq mümkün olacaqdır. Bu yaxınlarda Tehranın Məclis Kitabxanasından əldə 
etdiyimiz əlyazma surətinini araşdıraraq elmi mətbuatda XVIII əsrdə yaşamış Mir Fəttah 
Marağayi adlı şairimiz və onun anadilli əsərləri barədə məlumat vermişik.  Dövrün başqa Cənubi 
Azərbaycan şairi Nəşʼə Təbrizi İran ədəbiyyatşünaslığında tanınsa da, Şimali Azərbaycan 
tədqiqatçıları onun haqqında müəyyən məlumat versələr də, şairin anadilli əsərlərinin böyük 
əksəriyyəti diqqətdən kənarda qalmışdır. Bunun əsas səbəbi Nəşʼənin anadilli şeirlərinin əlyazma  
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nüsxələrinin əlimizdə olmamasından ibarət idi. Şairin lirik şeirlər toplusu-divanının İstanbulun 
Topqapı Sarayı Muzeyində saxlanan əlyazması onun poetik irsi, xüsusilə də anadilli yaradıcılığı 
barədə fikir söyləməyə imkan verir. 
           Əsas hissə. 

XVII əsrin sonları-XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi və alimi Əbdürrəzzaq Nəşʼə 
Təbrizi yaradıcılığında Saib Təbrizinin davamçısı, “hind üslubu”nun nümayəndəsi olmuşdur. 
Təsadüfi deyildir ki, o, farsca şeirlərindən birində “Peyrəvi kon, Nəşʼə, Saibra dər ayine-soxən” 
(“Nəşʼə, sözdə Saibin ardınca get”) demişdir. Məlum olduğu kimi, XVI əsrin ikinci yarısı-XVII 
əsrin əvvəllərində farsdilli poeziyada poetik üslubun dəyişməsi prosesi gedirdi.“Hind üslubu” 
(“səbki-hindi”) adlanan üslub öncə İranda, sonra Hindistan, Əfqanıstan, Orta Asiya və Türkiyədə 
yayılmağa başladı. Ürfi Şirazi, Nəziri Nişapuri, Zühuri Turşizi, Talib Amuli, Kəlim Kaşani kimi 
şairlərin yaradıcılığında inkişaf edən bu üslub böyük Azərbaycan şairi Saib Təbrzinin əsərlərində 
kamillik səviyyəsinə çatmışdır. Savadlı şəhər təbəqələri mühitində yeni ideya-bədii 
istiqamətlərin nəticəsi olan bu üslubda yazan şairlər qəzəlin mövzu dairəsini elə 
genişləndirmişdilər ki, bu janr bir çox cəhətləri ilə artıq əsrlərdən bəri müəyyən edilmiş 
normalara uyğun gəlmirdi. Qəzəl mürəkkəb fəlsəfi, ictimai, əxlaqi, hətta məişət məsələlərini əks 
etdirirdi.  Tədqiqatçılar göstərirlər ki, yaradıcılığında fəlsəfi, sosial, didaktik fikirlərin üstün yer 
tutduğu bu şairlər  (xüsusilə Saib Təbrizi) poeziyaya yeni ideya, motiv və obrazlar gətirmişlər. 
Hər cür məhdudiyyətə, təəssüb və fanatizmə yad olan “hind üslubu” nümayəndələrinin 
dünyagörüşlərində həmin dövrdə bəziləri üçün qəribə görünə bilən genişlik, universallıq 
müşahidə edilirdi ki, bunu onların özləri “vosʼəte-məşrəb” (“xarakter genişliyi”) adlandırmışdılar. 
Bu şairlər poeziyaya “məniyi-biganə” adlandırdıqları qeyri-adi motivlər, obrazlar gətirdilər. 
XVIII əsrin ortalarından farsdilli poeziyada “bazgəşt” (“qayıtma”), yəni əvvəlki üsluba qayıdış 
hərəkatı meydana çıxdı, “hind üslubu” İranda dəbdən düşməyə başladı. Nəşʼə İranda farsdilli 
poeziyada həmin üslubun son nümayəndələrindən olmuşdur.  
 Lütfəli bəy Azər, Məhəmməd Kazım Mərvi, Məhəmmədəli Həzin, Səlim Behupali, Mirzə 
Mahmud Qacar, Şəmsəddin Sami, Dehxuda, Ağa Bozorg Tehrani, Gülçine-Məani, Salman 
Mümtaz kimi müəlliflər Nəşʼənin həyat və yaradıcılığı barədə fikir söyləmişlər. Mirzə Mahmud 
Qacar “Səfinətül-Mahmud” adlı təzkirəsində onun haqqında belə bir məlumat verir: “Boya-başa 
çatdıqdan sonra Təbriz darüssəltənəsindən İsfahana köçmüş və təhsilini orada təkmilləşdirmişdir.  
Bütün elmlərə sahib idi, xüsusilə də riyaziyyat elmində mükəmməl idi. Hicri 1125-ci ildə (1713) 
ömrünün ulduzu endi və həyatının şərabı əcəl tiryəki ilə nəşəsiz oldu. Mirzə Saib Təbrizi 
üslubuna bələd idi” (1, s.681). 
 Salman Mümtaz ilk dəfə “Füqəra füyuzatı” jurnalının 1920-ci ilin birinci nömrəsində nəşr 
edilmiş “Nəşʼə” adlı məqaləsində şairin Azərbaycanın ən görkəmli sənətkarlarından biri 
olduğunu, İranın, Hindistanın ədibləri tərəfindən yüksək dəyərləndirildiyini göstərmişdir. 
Tədqiqatçı şairin adının Zeynəlabdin, künyəsinin Əbdürrəzzaq, şeirdə işlətdiyi təxəllüsünün isə 
Nəşʼə olduğunu bildirir (2, s.272). Qeyd edək ki, şairin müasirləri Lütfəli bəy Azər “Atəşkədə” 
(3, s.543), Məhəmməd Kazım Mərvi “Aləmarayi-Nadiri” (4, s. 926), Məhəmmədəli Həzin  
“Təzkireyi-Həzin” əsərlərində  (5, s.124) ancaq onun adının Əbdürrəzzaq olduğunu göstərmişlər.  
Səlim Behupalinin –“sübhi-gülşən”, Lütfəli bəy Azərin “Atəşkədə”, Şəmsəddin Saminin 
“Qamusi-elam” əsərlərinə istinad edən S.Mümtazın şair barədə bildirdiklərini qısa şəkildə belə 
çatdırmaq olar: Nəşʼənin iki min beytdən ibarət gözəl nəstəliq xətti ilə köçürülmüş avtoqraf 
nüsxəsini tədqiqatçı İran tarixçisi Seyid Əli xanın kitabxanasında görmüşdür. Salman Mümtazın 
kitabxanasında saxlanan Nəşʼə divanında şairin Azərbaycan türkcəsində də şeirləri olmuşdur. Bu 
şeirlərdən biri, “Deyil qəm, gər tənəzzül etmişəm zahirdə rifʼətdən” misrasıyla başlanan 6 beytlik 
qəzəl məqalədə təqdim olunur.N.Təbrizinin tərcümeyi-halında belə bir məqam vardır ki, o,İranın 
bir çox yerlərini gəzdikdən sonra  Azərbaycana qayıtmış, Təbrizdə yaşamış və burada vəfat 
etmişdir. Tədqiqatçı  həm də  onu bildirir ki, şairin  yaxın dostu  olmuş  Lütfəli bəy Azər nədənsə 
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təzkirəsində Saib Təbrizi kimi Nəşʼə barədə də cəmi 3-4 sətir yazmaqla kifayətlənmişdir” (2, 
s.273-274). L.Azərin təzkirəsində Saib və Nəşʼə barədə cəmi bir neçə sətir yazdığını, fikrimizcə, 
izah etmək çətin deyil. Məsələ orasındadır ki, Lütfəli bəy “Atəşkədə” təzkirəsini yazdığı zaman 
bu iki sənətkarın nümayəndəsi olduğu “hind üslubu” artıq İranda dəbdən düşməyə başlamışdı 
L.Azər bu üslubu tənqid, əvvəlki üsluba qayıtmağı təbliğ edən ədəbiyyatşünaslardan idi. 
 Qulam Məmmədli təzkirəsində Nəşʼənin əvvəl Mazandaranda vergi məmuru vəzifəsində 
işlədiyini, sonra isə Nadir şahın sarayına dəvət edildiyini, Şəmsəddin Saminin “Qamusi-elam” 
əsərinə istinadən hicri 1180-ci ildə (m.1767)  vəfat etdiyini bildirir.  Q.Məmmədli yazır: “Nəşʼə 
riyaziyyat elmində məlumatlı, eyni zamanda, mahir xəttat imiş. İki min beytdən ibarət 
Azərbaycan və fars dillərində şeirlərinin əlyazması Təbrizdə Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin 
şəxsi kitabxanasında saxlanılır. Nadir şahın göstərişi ilə Azərbaycan dilində qəsidəsi Nəcəf 
şəhərində Həzrət Əlinin məzarının baş qapısında həkk edilmişdir. Hal-hazırda da həmin qəsidə 
oradadır” (6, s.434).  Tədqiqatçı Məhəmmədəli Hüseyni 2002-ci ildə çap etdirdiyi “Nəşʼə Təbrizi” 
adlı məqaləsində müxtəlif müəlliflərin Nəşʼənin ölüm tarixi barədə yazdıqlarını müqayisə edir və 
düzgün nəticəyə gəlir: Mahmud Mirzə Qacarın göstərdiyi ölüm tarixi ilə razılaşmayan tədqiqatçı 
yazır: “Lakin “Riyazül-cənnə” əsərinin müəllifi Məhəmməd Əmin Riyahi Nəşʼənin h.1128-ci 
ildə (m.1774/75) vəfat etdiyini göstərir. Bu tarix Məhəmməd Həzin, Mirzə Mahmud Qacar kimi 
təzkirəçilərin yazdıqlarına rəğmən həqiqətə daha uyğundur. Qeyd etmək lazımdır ki, görkəmli 
alimlərdən Şəmsəddin Sami, Salman Mümtaz və Dehxuda Nəşʼə haqqında yazdıqları zaman 
Səlim Behupalinin “Sübhi-gülşən” təzkirəsinə əsaslandıqlarından orada gedən səhvləri təkrar 
etmişlər. Ağa Bozorg Tehrani “Əz-Zəriə ila təsanifiş-şiə əsərində  yazır: “Sübhi-gülşən” müəllifi  
Behupali Mirzə Zelnalabdin Nişat Məşhədi ilə Mirzə Əbdürrəzzaq Nəşʼə Təbrizinin tərcümeyi-
hallarını qarışdırmış və ikisinə bir tərcümeyi-hal yazmışdır” (7, s.191-192) M.Hüseyni 
məqaləsində Nəşʼənin “Şəhi-Cəm həşməti-Dara dirayət Nadiri-dövran” misrasıyla başlanan 
Azərbaycan türkcəsində qəsidəsindən kiçik bir parça, həmin şeir haqqında məlumat vermiş, 
bundan başqa, iki anadilli qəzəlini də təqdim etmişdir. Tədqiqatçı bir sıra mənbələrin verdiyi 
məlumata əsasən yazır: “Nadir Nəcəf şəhərində Həzrət Əlinin məzar qübbəsini qızıla tutduğu 
zaman Nəşʼədən türkcə bir maddeyi-tarix yazmasını tələb etmişdi. Qəsidənin sərlövhəsindən 
Nadir şah tərəfindən verilmiş sifarişin məqsədi aydın olur” (7, s. 192). Sərlövhənin dilimizə 
tərcüməsi belədir: “Cənabi-Əlinin  mütəbərrik  (müqəddəs) rövzəsinin qızıla tutdurması 
münasibəti ilə tarixdir ki, türkcə yazılması əmr edilmişdir”. Həmin yazı qızıl suyu və zəncərf 
( civə və kükürd qarışığından hazırlanan, rəssamların istifadə etdiyi boya tozu, qırmızı və ya 
qəhvəyi rəngdə olur.  Rəssamlar və katiblər əlyazma kitablarında başlıqların yazılmasında, 
cədvəllərin çəkilməsində işlədirlər ). Nəşʼənin həmin qəsidəsini və anadilli bütün digər şeirlərini 
müasir əlifbaya transliterasiya etdikdən sonra bu əsərlər barədə bəzi qənaətlərimizi çatdırmaq 
istərdik. İlk öncə XVIII əsrdə, İranda Azərbaycan şairlərinin əsərlərini daha çox fars dilində 
yazdıqları bir zamanda Əfşar dövləti hökmdarının şairdən Həzrət Əli məqbərəsində həkk 
ediləcək şeiri türkcə yazmasını tələb etməsi ( və şairin əsərinin başlığında bunu xüsusi olaraq 
vurğulaması) böyük maraq doğurur. Sənədlər göstərir ki, Avropa tarixçilərinin “Şərqin 
Napoleonu” adlandırdıqları Nadir şah türklüyünü dərk edən, müxtəlif türk dövlətləri  (əsasən 
Osmanlı, Hindistanda türklərin yaratdığı  Böyük Moğol imperatorluğu və özbək xanlıqları) ilə 
dostluq, qardaşlıq münasibətlərini yaratmağa çalışan bir dövlət xadimi olmuşdur. O, Osmanlı 
hökmdarı I Sultan Mahmuda (1730-1754) məktublarından birində əvvəllər yol verilmiş səhvləri 
unudub iki qardaş türk dövləti arasında sülh və dostluğun bərqərar edilməsini istədiyini bildirir, 
müharibə nəticəsində Osmanlı dövləti ərzisinə qatılmış Azərbaycan torpaqlarının qaytarılmasını 
xahiş edir. Nadir şah Osmanlı dövləti ilə Səfəvilər dövləti arasında baş vermiş müharibələrə ibrət 
gözü ilə baxıb iki qardaş ölkə arasında yalnız mehriban  dostluq və qonşuluq əlaqələrinin 
yaranmasına  çalışmaq  lazım  gəldiyindən danışır: “Şərt odur ki, bundan  sonra  fitnə  yatmış  və 
xəncər  yuxulu  olsun, iki  tərəfin  şəninə layiq  və iki  dövlətin  mənafeyinə müvafiq işlər həyata  



6 
 

Kərimov Paşa. Nəşʼə Təbrizinin anadilli ədəbi irsi 
 // Elmi əsərlər,2020,1(10),yanvar-iyun, s.3-12. 

 
keçirilib, küdurətdən bəhrələnən və sülh ilə xoş münasibətlərə zidd olan  
əməllərdən imtina edilsin.  İnşaallah-təala bu iki əzəmətli dövlət və bu iki böyük ailənin övladları 
arasında dostluq və məhəbbət qiyamət gününə qədər davam edəcək” (8,s.54). 
 Tarixdən məlumdur ki, Nadir şah Əfşar 1738-ci ildə Hindistan türklərinin dövləti-Böyük 
Moğollar imperatorluğuna hücum edir, Şahcahanabada-Dehliyə daxil olur. 1739-cu ildə 
Karmalda Məhəmməd şah Əbülmüzəffər Nəsrəddin Gürganinin (1719-1748) başçılıq etdiyi 
Moğol ordusuna tam qələbə çalır. Lakin dövlətin türk dövləti, Məhəmməd şahın isə türk 
olduğuna görə ona qarşı hörmətlə davranır və taxt-tacını əlində saxlayır. Əfşar dövlətinin qalib 
hökmdarı bu əhvalatı başqa bir türk dövləti-Osmanlı imperatorluğunun hökmdarı I Sultan 
Mahmuda yazdığı məktubda belə təsvir edir: “İlahi dərgahına möhtac olanın türkman və adı 
çəkilən padşahın da Türkmaniyyə ümmətinin və cəlalətli Gürganiyyə (Teymur-P.K.) sülaləsinin 
nümayəndəsi olduqlarını nəzərə alaraq, bundan əvvəl olduğu kimi, el və birlik qaydası ilə 
Hindistan padşahlığını adı zikr olunmuş o ali məqama həvalə etdik və xütbə ilə sikkəni onun 
adına düzəltdik” (8, s. 33). Nadir şah Osmanlı imperatoruna və bu dövlətin yüksək vəzifəli 
şəxslərinə məktublarında aydın şəkildə bildirir ki, Səfəvilər dövründə məzhəb ayrılığına, sünni-
şiə məsələsinə görə türk məmləkətləri arasında baş verən ixtilaflara bundan sonra yol vermək 
olmaz. O, I Sultan Mahmuda yazdığı məktublarından birində türk dövlətləri arasında ixlilaflara 
son qoyulması məqsədi ilə məzhəblər arasındakı fərqlərin aradan götürülməsi zərurətini  xüsusi 
olaraq qeyd etmişdir. (8, s. 70). Nəşʼənin haqqında danışdığımız, Nadir şahın əmri ilə qələmə 
aldığı qəsidəsi təntənəli bir dillə yazılmışdır, burada ərəb-fars söz və ifadələri kifayət qədərdir. 
Şeirdə müəllif Həzrət Əli məqbərəsinin qübbəsini qızıla tutmağı, üzərində türkcə maddeyi-tarix 
qəsidəsi yazmağı əmr etmiş hökmdarın mədhinə xüsusi yer verilmişdir. Qəsidədə şair həmin vaxt 
baş vermiş başqa bir tarixi hadisəyə də işarə etmişdir. Məsələ orasındadır ki,  həmin dövrdə 
Nəcəf şəhəri Osmanlı dövlətinin ərazisinə daxil idi. Əfşarlar dövlətinin hökmdarı oraya yalnız 
Həzrət Əlinin məqbərəsini abadlaşdırmağa gəlməmişdi. 1743-cü ildə Nadir şahın təşəbbüsü ilə 
Nəcəfdə İran, Osmanlı dövləti, Orta Asiya və Əfqanıstandan gəlmiş sünni və şiə din 
xadimlərinin toplantısı keçirildi. Tədbirdə İran tərəfdən 70 nəfər, Osmanlı tərəfdən Bağdad valisi 
Əhməd Paşa, Bağdad müftisi və başqaları iştirak edirdi. Burada Nadir şahın istədiyi məsələ-
sünni məzhəbləri ilə bərabər şiə-cəfəri məzhəbinin qanuniliyi bütün din xadimləri tərəfindən 
qəbul edilməsə də sünni və şiə dindarlarının imzaladığı vəsiqənamə adlı xoş məram sənədi 
yaxınlaşmağa meylin artdığından xəbər verirdi. İran tərəfinin din xadimləri Həzrət Əlidən başqa 
üç raşidi xəlifə-Əbu Bəkr, Ömər, Osman barədə yalnız hörmətlə danışacaqlarına söz verirdilər. 
Osmanlı imperatoru qonşu dövlətin başçısının öz ərazisində Həzrət Əli məqbərəsini 
abadlaşdırmasını razılıqla qarşılayırdı.  İki dövlətin yaxınlaşmasında və tədbirlərdə  Nadir şahla 
dostluq münasibətləri olan Bağdad valisi Əhməd Paşa fəal iştirak etmişdi. Nəşʼənin qəsidəsində 
Nadir şahın təşəbbüsünə I Sultan Mahmudun müsbət münasibəti, hadisələrdə Əhməd Paşanın 
iştirakı da qeyd edilmişdir: 

                       Riza verdi ona sultani-Rum, İskəndəri-sani 
                       Ki, vacibdir duayi-dövləti islamiyan üzrə... 
                       Səlahi-dövlətini istəyən Bağdad valisi 
                       Çalub itmam içün səy ilə damanın miyan üzrə  
                                                                                                  (9, v. 97 b). 
Müəllif şeirində Nadir şahın dövlət başçısı və sərkərdə kimi mədhinə xüsusi yer 
ayırmışdır: 
                    Sən ol kamil bahadırsam, giramisən ki, həqqində 
                    Demiş hər cövhəri bir qiyməti-xalis kəman üzrə.   
                    Şəha, biixtiyarəm mədhi-şahənşahi-dövranə, 
                    Bu yüzdəndir mükərrər eylərəm cari zəban üzrə.. 
                                                                                          (9, v. 97 a-97 b). 
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Qəsidənin son beyti belədir: 
                   Cəvabım, Nəşʼə, oldu misreyi-tarixi-itmamə, 
                   “Ədəb-bil, mehr sakindir mütafi insü can üzrə”  
                                                                                        (9, v. 97 b). 

Beytin ikinci misrası maddeyi-tarixdir. Əbcəd hesabı ilə oxunduqda günbəzin qızıla 
tutulması tarixinin h.1156-cı il (m.1743) olduğunu görürük. 
Nəşʼənin divanına daxil edilmiş digər anadilli qəsidəsi belə bir sərlövhə altında verilmişdir: 
“Degər tarix be cəhəte-məzargahe-Nadiri həsbül-əmr qofte şod” (“Nadirin məqbərəsi üçün 
yazılması əmr edilmiş digər tarix”). Adından göründüyü kimi, bu şeir Əfşarlar dövləti 
hökmdarının məqbərəsində həkk olunmuş maddeyi-tarix qəsidəsidir. Məlum olduğu kimi, 1747-
ci ildə düşərgəsində olduğu zaman Nadir şah saray əyanlarının sui-qəsdi nəticəsində qətlə 
yetirilmişdi. Nəşʼə bu şeirində yalnız hökmdarın ölümü münasibəti ilə kədərini ifadə etməklə 
kifayətlənməmişdir. 

                           Şəhi-şahani-fələk rütbeyi-Nadiri-dövran 
                           Ki, oldu əmrinə tabe cahanda hər nə ki, var  
                                                                                             (9, v. 97 b). 

-beyti ilə başlanan qəsidədə müəllif Nadir şahın İran tarixində, bütün Yaxın və Orta Şərq xalqları 
tarixində oynadığı rolu, hökmdar kimi qüdrətini xüsusi olaraq diqqətə çatdırmışdır. Şair göstərir 
ki, ölkənin çətin vaxtlarında, İraq (İran mənasında işlədilmişdir-P.K.) əfqan tayfalarının əlinə 
keçdiyi, Xorasanın itirildiyi, Təbriz osmanlılar tərəfindən işğal edildiyi zamanda Nadir şah 
qaranlığı-düşmənləri yaran Günəş kimi meydana çıxdı və ölkəni xilas etdi. Burada Nadir şahı 
Günəşə, düşmənləri qaranlığa bənzədən şair təzad poetik fiqurundan məharətlə istifadə etmişdir: 

                          O gün ki, məmləkəti-binəziri-İrandan 
                          İraq zümreyi-əfğan əlində idi düçar. 
                          Müsəllət mülki-məmləkət Xorasanda, 
                          Əsiri Rum idi Təbrizü sair əmsar. 
                          Günəş tək etdi vücudi zühur məşriqdən, 
                          Siyah şam tək əda fərarə verdi qərar. 
                          Fərar etməsəydilər əsakiri-zülmət, 
                          Siyah əncüm ola, aftab ola salar  
                                                                                (9, v. 98 a).  

           Bundan sonra müəllif Nadir şahın xarici ölkələrə yürüşlərindən bəhs edir. 1739-cu ildə 
Nadir şahın Böyük Moğol imperatorluğu qoşunlarına qələbə çalaraq Hindistanı fəth etməsi 
barədə danışan şair Əfşarlar dövlətinin hökmdarının Moğol hakimi Məhəmməd şahı azad 
etməsini xüsusi olaraq nəzərə çatdırır: 

                        Mürüvvətindən onun rayi hindray oldu, 
                        Himayəti əlinə verdi xatəmi-zinhar. 
                        Cahanda olmaz idi şahi-Hind azadə, 
                        Gər etməsəydi bu dərgahə bəndəlik izhar   (9, v. 98 a). 

Hindistanı  fəth edən  Nadir şahın 1740-cı ildə Mavərənnəhr və Xarəzmə yürüş etməsi  Mərkəzi  Asiyanın 
yeni tarixində  mühüm hadisələrdən hesab olunur. Əfşar qoşunları Xivə və Xarəzmi, Bəlxi, Buxaranı və 
digər yerləri tuturlar. Bir sıra yerli hakimlər Nadir şahın  yazılı müraciətinə cavab olaraq onu qarşıladılar.  
Bəlx hakimi Niyaz Məhəmməd Quşbəyi, Turan hakimi Rəhim xan Nadiri hökmdar kimi qəbul etdilər. 
Yerli hakimlərdən Əbülfeyz xan əvvəlcə tabe olmayıb müqvimət göstərsə də sonra təslim oldu, barışıq 
əlaməti olaraq Teymurun qılınc və dəbilqəsini, Çingiz xanın dəbilqə və baş örtüyünü ona bağışladı. 
Buxaradan Səmərqəndə qədər Əfşar qoşununa qarşı çıxan tayfalar yatırıldı. Nadir şah elçilərini öldürüb ona 
hərbi müqavimət göstərən  Xivə xanı İlbarsı qətlə yetirdi. Digər yerli xanlarla razılıq əldə edildi (10, s.78). 
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Bu hadisələrdən bəziləri qəsidədə əksini tapmışdır: 

                  Məzaqi-Bəlx olub təlx zəhri-tiğindən, 
                  Tutuşdu mülki-Buxara, yer üzrə oldu buxar. 
                   Olub nəhibdən Ürgənc gənci viranə, 

                               Təmam ləşkəri-Xarəzm rəzmi eylədi xar. 
                  Qəza əlində səlatini-türki qıldı əsir, 
                  Qədər həm eylədi əfnalərində çox israr. 
                  Vəli bu dövlətə dəstudur ki, əfvə qərin, 
                  Olub günahına hər kim ki, eyləsün iqrar, 
                  Tərəhhüm eylədi Bülfeyz xanə feyzrəsa. 
                  Kim öz yerində buldu feyz istiqrar. 
                  Həzar şükr ki, var şahbazi-dövlətin, 
                  Əsiri pəncəsi əfğanü özləkü tatar           (9, v. 98a). 

    Nəşʼə Nadir hakimiyyətə gəldikdən sonra rusların I Pyotr vaxtında tutduqları Xəzəryanı 
torpaqlardan, Dağıstandan çəkilməsini xatırladır. Şeirin sonunda müəllif Nadir şahın 
məqbərəsinin möhtəşəmliyini vəsf edir, hökmdara müraciətən deyir ki, sənin bu dünyadakı 
əməllərin o dünyada cənnətə düşəcəyinə səbəb olmuşdur. Burada şair maraqlı bir aforizm işlədir: 
bahar yaxşı olarsa, o ilin sonrası da yaxşı olur. Eləcə də insan ömrü ləyaqətli olarsa, həmin adam 
o biri dünyada ilahi mərhəmətə layiq olar: 
                               Edər zühur bu dünyadə rifəʼəti üqba, 
                              Təmam sal olur yaxşı, yaxşı olsa bahar. 
                              Həmişə aqibəti-kar xeyr olur bişək, 
                              O müşkil işdə ki, düşsün kərim ilə sərükar (9, 98b). 
 Qəsidənin sonunda müəllif bu əsərini qeybdən gələn bir ilhamın köməyi ilə yazdığını, 
Nadirin cənnətə düşdüyünü göstərir: 
                          Bu  büqə surəti-itmanə çün qərin oldu, 
                          Nidayi-hatifi-qeyb eylədi bana əşʼar. 
                          Behiştdən bir əsərdür bu, Nəşʼə, dünyadə, 
                          Gərək ki, yazıla tarixi: “Cənnətasar”. 
     “Cənnətasar” sözləri əbcəd hesabı ilə Nadir şahın ölüm tarixini bildirir. 
 Nəşʼə Təbrizinin divanına daxil edilmiş türkcə altı qəzəl ümumi bir “Qəzəliyyat dər 
zəbane-türki” (“Türk dilində qəzəliyyat”) başlığı altında verilmişdir. Bu qəzəllərdən dördü yeddi, 
ikisi altı beytdən ibarətdir. Həmin şeirlərdə Nəşʼənin təmsilçisi olduğu “hind üslubu”nun bir sıra 
səciyyəvi xüsusiyyətləri əksini tapmışdır. Son dövrlərə qədər belə hesab edilirdi ki, adı çəkilən 
üslub özünü yalnız farsdilli poeziyada göstərmişdir. Lakin apardığımız araşdırmalar nəticəsində 
məlum oldu ki, XVII əsr Azərbaycan şairlərindən Saib Təbrizi, Vaiz Qəzvini, Mürtəzaqulu 
Sultan Şamlu və Vəhid Qəzvininin anadilli əsərlərində bu üslub özünü göstərmişdir. Şeirdə 
xəyala güc verilməsi, oxucunun alışmadığı, ona qəribə gələ bilən obrazlar yaradılması, poetik 
fiqurlardan, xüsusilə də təmsil bədii ifadə vasitəsindən geniş istifadə edilməsi “hind üslubu” 
şairlərinin əsərləri üçün səciyyəvi idi. Nəşʼənin əlimizdə olan türkdilli şeirlərində bu 
xüsusiyyətləri görə bilərik. Nadir şahı vəsf edərkən şair deyir: “Binayi-dövləti sabit, ədaləti 
səyyar” (9, 97 b). Yəni, hökmdarın qurduğu dövlətdə sabitlik var, onun ədaləti isə səyyardır, 
ölkənin hər bir yerinə aiddir. Müəllifin “sabit” və “səyyar” sözlərinin köməyi ilə yaratdığı təzad 
ölkədə sabitlik və ədalətin hökm sürdüyü poetik bir şəkildə əks etdirir. Məlum olduğu kimi, 
Nadir şahın hakimiyyətə gəlməsi İranda qarışıqlığın, qeyri-sabitliyin qarşısını aldı və onun 1747-
ci ildə qətlindən sonra ölkədə yenidən qarışıqlıq baş alıb getməyə başladı.  
  Nəşʼənin qəzəllərindən biri “hind üslubu” şairlərinin xüsusi fikir verdikləri təmsil poetik 
fiqurundan (beytin bir misrasında söylənən fikir digər misrada həyatdan bir nümunə ilə təsdiq 
edilir) istifadənin çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir.  Birinci mətlə beytində deyir ki, əgər insan,  
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sənətkar daxilindən, mənəvi dünyasından təsirlənməsə onun çəkdiyi nalənin, ifadə etdiyi 
iztirabların heç bir əhəmiyyəti olmaz. Necə ki, iksirdən istifadə edilməsə mis qızıla çevrilməz 
(orta əsr əlkimyaçıları belə hesab edirdilər ki, iksirin köməyi ilə misi qızıla çevirmək 
mümkündür P.K.): 
                                  Nalə bicadur, gər ehsan görməsə təsirdən, 

Mis təla olmaz gər imdad olmasa iksirdən     (9, s.99b) 
 İkinci beytdə müəllif onun sənətini, istedadını qəbul etməyənlərə cavab verir, bu 
bəyənməzliyi korun dünyanı işıqlara qərq edən Günəşi görməməsinə bənzədir: 
 Baisi-hirmanümüz nöqsani-istedaddur, 
  Dideyi-əma nə görsün mehri-aləmgirdən  (9, v. 99b). 
          Üçüncü beytdə “hind üslubu” şairləri üçün səciyyəvi bir cəhət diqqəti cəlb edir. Adətən 
klassik şeirdə aşiqin könlünün məşuqənin zülfünü xatırlamasından söhbət gedir. Burada isə, 
gözəlin zülfünə bənzəyən zəncir aşiqin könlünü yad edir. Gözəlin zülfü zəncirə bənzədilir. Şairin 
bədii məntiqinə görə eşqindən dəli olub zəncirlənən aşiqi məhz zülfə bənzəyən zəncir  yad edə 
bilər: 

Könlümi zəncirdən ayrı hiç kimsə etməz xəyal, 
         Yad edən əhli-cünuni yad edər zəncirdən (9, v. 99 b). 

          Sonuncu beytdə müəllif eşqində özünü pərvanə ilə müqayisə edir. Şam pərvanəyə aşiq ol-
duğundan onun ətrafında fırlanır, onun oduna yanır, bununla da eşqini ifadə edir. Nəşʼə isə əsl 
aşiqdir, o eşqində pərvanə tək yansa da dərdini heç kimə deməməlidir: 

Şamtək yan, Nəşʼə əmma sözün izhar eyləmə, 
            Haləti-pərvanə müstəğni olur təqrirdən     (9, v. 99b). 

          Şairin “Olmaz” rədifli qəzəlində də təmsil poetik fiqurundan uğurlu istifadənin nümunələ-
rinə rast gəlmək olar. Əgər Günəş zəvala uğramasa, günorta vaxtı zenit nöqtəsindən qüruba doğ-
ru getməsə, dünyada kölgə meydana çıxa bilməz. Eləcə də ürəyi mehr, məhəbbət tərk etməyincə, 
orada kin-küdürət özünə yer tuta bilməz: 
                                     Zəvali-mehrdəndir sayə aləmgir olur, ey məh, 
                                    Könüldən mehr zail olmayınca rəngi-kin olmaz  (9, v.101a). 
 Qəzəlin sonuncu beytində “hind üslubu” şairlərinin şeirə gətirdikləri daha bir cəhətə, duy-
ğu üzvlərinin funksiyalarının  qarışdırılmasına (sinesteziya) rast gələ bilərik.  Müəllif burada sü-
xəngu (danışan) gözlər obrazını yaratmışdır. Beytin mənası belədir: Şair sevgilisinin danışan, 
fikrini sözsüz ifadə edən gözləri ilə ünsiyyətdə olmuşdur.  O, iddia edir ki, bu cür ünsiyyətin 
sehrini (təsirini, feyzini) heç cür danışmağın sehri (təsiri, feyzi)  ilə müqyisə etmək olmaz: 
                        Süxərgu gözlərindən Nəşʼəyə olmuş nəzər guya, 
                        Tilismi-göftgudə böylə bir sehrafərin olmaz    (9, v. 101a). 
 “Hind üslubu” nümayəndəsi kimi Nəşʼə obraz yaratmaq üçün şeirlərində həyatın ən müx-
təlif, gözlənilməz tərəflərindən, o cümlədən, riyazi anlayışlardan da məharətlə istifadə etmişdir. 
Həm də riyaziyyatçı olan şair “Gərək” rədifli qəzəlində “ceyb” (“sinus”) terminini mənalandır-
mışdır.  Məlum olduğu kimi, sinus anlayışı tarixən triqonometriyada düzbucaqlı üçbucağı nəzər-
dən keçirərkən meydana çıxmışdır və üçbucağın tərəflərinin uzunluğunun onun iti bucaqlarından 
asılı olduğunu ifadə edən elementar funksiyadır. Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarının sinusu 
onun qarşısında duran tərəfin-katedin düz bucaq qarşısında duran tərəfə-hipotenuza nisbətinə bə-
rabərdir. Göründüyü kimi, burada üçbucağın bucaqlarının onların qarşısında duran tərəflə 
qarşılıqlı asılılığı vardır. Nəşʼə 
                       Ceybində sübh mehri demişdir sana qərin, 
                       Sadiq isə, müarizəsi rubəru gərək   (9, v. 101b) 
-beytində sevgilisinə üz tutaraq deyir ki, sübh Günəşi ceybində (sinusunda) sənə yaxın 
olduğundan danışır. Əgər eşqində sadqidirsə, səninlə müarizədə, üzbəüz olmalıdır. Burada 
Günəş üçbucaqlının bucağına, məşuqə isə birbaşa onun qarşısında duran, “üz tutduğu” tərəfə 
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bənzədilir. Beləliklə, Günəşin işi ancaq gözələ baxmaqdan ibarət olmalıdr ki, bu da onun sədaqə- 
tini göstərir. Qeyd edək ki, ədəbiyyatımızda poetik obrazların yaradılmasında elmi terminlərin 
işlədilməsinə rast gəlmək mümkündür. Klassik poeziyamızda riyazi terminlərdən nadir  hallarda  
istifadə  edilmişdir. Bir sıra  digər “hind üslubu”  təmsilçiləri  kimi  Nəşʼənin özünəməxsus,  
orijinal deyim tərzi vardır. Dildə “dünyadan əl götürmək” ifadəsi olduğu halda o, tərki-dünyalığı  
tərk etməmək tələbi ilə çıxış edir, “əl götürmə tərki-dünyadən” (9, v. 99b) deyir. 
         Başqa şairlər məşuqəsindən qarşılıq umduğu halda, eşqi yolunda hər cəfaya hazır olan, 
əslində eşqin mənasını bu cəfada görən Nəşʼə möhnətdən, əzabdan məhəbbət gözlədiyini bildirir: 
                           Əgər ülfət görə səyyaddən, seyd eyləməz vəhşət, 
                           Könül etməz cüdalıq gər məhəbbət görsə möhnətdən   (9, v. 99b). 
 Odu su ilə söndürürlər. Nəşʼənin lirik qəhrəmanının gözlərindən axan yaşlar isə onun 
evini yandırıb kül edir. Çünki bu göz yaşları aşiqin odlu-alovlu qəlbinin dərinliklərindən axıb 
gəlir: 
                          Yaxdıvü yıxdı könlümüzü əşki-atəşin, 
                          Bərq oldu seyli-xarü xəsi-aşiyanəmiz   (9, 101b). 
          Nəşʼə Təbrizi şeirlərində həqiqi (ilahi) eşqlə məcazi (dünyəvi) eşq arasında fərq 
görmədiyini bildirir, onların yalnız adında fərq olduğunu deyir, bununla da bir daha vəhdəti-
vücud nəzəriyyəsini təsdiqləmiş olur. Tanrı hər bir şeydə, təbiətdə təcəlli edir, məcazi eşq əslində 
həqiqi eşqin birinci mərhələsidir: 
                           Həqiqətlən məcazın fərq edən mənini nə anlar 
                           Ki, yox mənidə fərq kamili ismin müsəmmadən    (9, v.99b). 
 Şairin yalnız məcazi, dünyəvi-eşqi tərənnüm etdiyi şeirləri də vardır: 
                         Bənimlə vədeyi-vəsl eyləmə, etsən vəfa eylə, 
                         Nə hacət laləgun olsun yüzün daği-xəcalətdən  (9, v.100 b). 
           Şair sevgilisinə deyir ki, mənə vüsal vəd etmə, əgər əhdinə vəfasız çıxarsansa, üzün lalə 
kimi qırmızı rəngə boyanacaqdır. Göründüyü kimi, burada söhbət dünyəvi eşqdən gedir. 
          Nəşʼə barədə dediklərimizə onu da əlavə etmək istərdik ki, professor  Cəfər Xəndan 1945-
ci ildə Təbrizdə çıxan “Azərbaycan” qəzetində çap etdirdiyi  “XVII-XVIII əsrlərdə Təbrizdə 
ədəbiyyat” adlı məqaləsində şairi Nadir şahın yaratdığı şəraitdən istifadə edərək ana dilinin 
inkişafı uğrunda çalışan sənətkar kimi səciyyələndirmişdir: “Dil və üslubca Nəşʼə öz müasirləri 
olan Vaqif və Vidadi kimi şairlərə nisbətən olduqca qəliz yazmışdır.  Fəqət Nadir şahın 
sarayında onun Azərbaycan dilində qəsidələr yazması tarixi əhəmiyyətə malikdir. Bu hadisə bir 
tərəfdən şairin öz ana dilinə olan hörmətini göstərirsə, digər tərəfdən də Nadir şahın Azərbaycan 
dilinin inkişafına çalışmasını və yol verməsini isbat edir” (11). Alim məqaləsində Nəşʼənin iki 
qəsidəsindən qısa sitatlar gətirmişdir. 
 Nəticə. 
Lirik şeirlər toplusu-divanı əlimizdə olmadığından son vaxtlara qədər XVIII əsr Azərbaycan şairi 
Nəşʼə Təbrizinin ədəbi irsi barədə ətraflı fikir söyləmək imkanımız yox idi. Şairin İstanbulun 
Topqapı Sarayı Muzeyindən surətini əldə etdiyimiz divanında onun farsca şeirləri ilə bərabər 
köçürülmüş Azərbaycan türkcəsindəki şeirləri-üç qəsidə və altı qəzəli həmin dövrdə Cənubi 
Azərbaycanda anadilli poeziyamızın inkişafı barədə təsəvvürlərimizi genişləndirməyə imkan 
verir.  Türklüyünü dərk edən, digər türk ölkələrinin hökmdarlarına qardaşlıq məktubları 
göndərən Nadir şahın saray şairi Nəşʼənin ana dilində yazdığı üç qəsidəsində onun şəxsən şahidi 
olduğu bir sıra tarixi hadisələr əksini tapmışdır. Şairin anadilli qəzəllərində böyük Azərbaycan 
şairi Saib Təbrizinin ən qüdrətli nümayəndəsi olduğu “hind üslubu”nun güclü təsiri özünü 
göstərməkdədir. Məlum olur ki, əsərlərinin çoxunu fars dilində yazmış sənətkarın ana dilində də-
rin mənalı, yüksək poetik xüsusiyyətləri ilə seçilən şeirləri vardır. Ədəbi irsini diqqətlə nəzərdən 
keçirdikdən sonra şairi  XVIII əsrdə Saib Təbrizi ədəbi məktəbinin ən görkəmli azərbaycanlı 
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nümayəndəsi adlandıra bilərik. Nəşʼə Təbrizinin həyat və yaradıcılığını, ədəbi irsini ətraflı 
nəzərdən keçirərək onun XVIII yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyini daha dəqiq 
müəyyənləşdirməyə ehtiyac vardır. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НЕШ`Е ТАБРИЗИ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
Резюме 

Азербайджанский поэт Абдурраззаг Неш`е Табризи, живший в конце XVII-XVIII вв. в 
своем творчестве был продолжателем Саиба Табризи, представителем «индийского 
стиля». Поэт, который был из рода правителя государства Гарагойунлу Джаханшаха 
Хагиги, был известен как знаток ряда наук своего времени, в том числе математики. В 
тазкирах XVIII-XIX вв. Неш`е Табризи упоминается как один из выдающихся личностей 
своего времени.  Поэт, который родился и вырос в городе Табриз, продолжил свое 
образование в Исфахане, был приближенным к дворцу императора государства Афшаров 
Надир шаха Афшара (1688-1747), сопровождал его во время походов. Ряд его касыд были 
написаны его распоражением, по случаю разных исторических событий. Такие авторы, 
как Лютфали бек Азер, Селим Бехупали, Мирза Махмуд Гаджар, Шамседдин Сами, 
Деххуда, Ага Бозорг Техрани, Голчине-Маани хотя и высказались в своих произведениях 
о жизни и творчестве Неш`е Табризи, но ничего не написали о его произведениях на 
родном языке. Рукописный список дивана поэта, который хранится в стамбульском музее 
Топгапы Сарайы, дает возможность говорить о его поэтическом творчестве, особенно о 
его стихах на родном языке. В начале этого дивана (дата переписки 1763г.) переписаны 
стихи на персидском, в конце на азербайджанском языках. Здесь собраны 3 касыды, 6 
газелей поэта на азербайджанском языке (всего 128 бейтов). Эти стихи привлекают 
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внимание  художественными  особенностями,  тем,  что  говорят  о  ряде  исторических 
событий, дают возможность изучить литературный процесс, проходивший в XVIII веке в 
Южном Азербайджане. 
Ключевые слова: Неш`е Табризи, Надир шах, история, литература, поэзия, газель. 

 
Karimov Pasha 

 
LİTERARY HERİTAGE OF NESHE TABRİZİ İN THE NATİVE LANGUAGE 

Summary 
Azerbaijani poet Abdurrazzag Neshe Tabrizi, who lived in the late XVII-XVIII centuries in 

his work was a successor to Saib Tabrizi, a representative of the "Indian style". The poet, who 
was from the kind of ruler of the state Garagoyunlu Jahanshah Hagigi, was known as an expert 
on a number of sciences of his time, including mathematics. In the Tazkires of the 18th-19th 
centuries New Tabrizi is mentioned as one of the prominent personalities of his time. The poet, 
who was born and raised in the city of Tabriz, continued his education in Isfahan, was pious in 
the palace of the emperor of the state of Afsharov, Nadir Shah Afshar (1688-1747), accompanied 
him during the campaigns. A number of his kasidas were written by him, on the occasion of 
various historical events. Authors such as Lutfali bey Azer, Selim Bahupali, Mirza Mahmud 
Gajar, Shamseddin Sami, Dehhud, Aga Bozorg Tehrani, Golchine-Maani, although spoke in 
their works of life and the work of Neshe Tabrizi, did not write anything about his works in their 
native language. The manuscript list of the poet’s divan, which is stored in the Istanbul Topgapi 
Saray’s Museum, makes it possible to talk about his poetic work, especially about his poems in 
his native language. At the beginning of this divan (date of correspondence 1763), verses were 
written in Persian, and at the end in Azerbaijani. Here are collected 3 kasidas, 6 gazelles of the 
poet in the Azerbaijani language (128 bates in total). These verses attract attention by their 
artistic features, by the fact that they speak of a number of historical events, which make it 
possible to study the literary process that took place in South Azerbaijan in the 18th century. 
Key words: Neshe Tabrizi, Nadir Shah, history, literature, poetry, ghazel. 
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MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİNİN “SƏTTAR XAN” ƏSƏRİ 
 VƏ ONUN ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ   

 
Açar sözlər: Səttar xan, inqilab, əlyazma, məqalə, avtoqraf. 

 
XIX əsrdə Qaradağlı Camal tərəfindən Azərbaycanda başlanmış hərəkat Teymur adlı xalq 

qəhrəmanının başçılığı ilə inkişaf etməyə başlamışdı. Teymur Camalın hərəkatını çobanlar 
üsyanı çərçivəsindən çıxarmaqla ona ümumi kəndli hərəkatı şəkli vermiş və hərəkata siyasi 
istiqamət göstərmişdi. Təəssüf ki, Teymur öz hərəkatını uzun müddət davam etdirə bilməmişdi. 
O, bir xəyanət nəticəsində həbsə alınıb öldürülmüşdü. 

Teymurdan sonra İsmayıl xan mübarizəni davam etdirir. O, Camalın və Teymurun intiqamını 
Əmir Nizamdan almaq üçün hücumların birində top gülləsi ilə öldürülür. İsmayıl xandan sonra 
mübarizəyə Səttar xan başlayır. Teymurun və İsmayıl xanın dəstəsində iştirak edənlərdən bir 
çoxu onun ətrafına yığışır. 

Səttar xanın həyat və fəaliyyəti Məmməd Səid Ordubadinin “Səttar xan” adlı məqalə-
oçerkində hərtərəfli işıqlandırılmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ordubadi “Qara Məlik” 
və “Qaradağlı Camal” əsərlərində olduğu kimi “Səttar xan” məqaləsində də “bir publisist yazıçı 
kimi keçmiş tariximizi yada salmaqla qəhrəmanların, xalq içərisindən çıxmış igidlərin surətini 
canlandırmışdır” [1, s.52]. “Səttar xan” məqaləsi ədibin AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda  saxlanılan şəxsi arxivində mühafizə olunur. Ərəb əlifbası ilə 
avtoqrafdır. 15 vərəqdən ibarətdir.  

Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, yazılı mənbələrdə Səttar xan Hacı Həsən Bəzzazın oğlu, 
İsmayıl xanın qardaşı kimi göstərilsə də Ordubadinin məqaləsində İsmayıl xanın oğlu olduğu 
qeyd edilir.  

Məmməd Səid Ordubadi görkəmli, bacarıqlı, şöhrətli Səttar xanın IX əsrin Babəki, XII əsrin 
Fəxrəddini, XVII əsrin Koroğlusu, XIX əsrin Camalı, Kərəmi, XX əsrin Qaçaq Nəbisi kimi tarixi 
şəxsiyyət olmasını xüsusilə vurğulayır və qeyd edir ki, Səttar xan hərəkatı “əsrlərdən bəri 
Azərbaycan kəndində baş verən kəndli hərəkatının şəhərə üz çevirməsi və Səttar xanın 
şəxsiyyətində olaraq mütəşəkkil və müntəzəm bir şəkil alması kimi məna edilməlidir” [2, s.1].  

Səttar xan az bir zaman ərzində xarici dövlətlərdə olan inqilabi təşkilatlarla əlaqəyə girərək, 
onlardan kömək alırdı. Onun ordusunda hərbi təcrübələri olan zabitlər, hərbi mühəndislər, hərbi 
doktorlar üstünlük təşkil edirdilər. Səttar xan eyni zamanda xarici dövlətlərin nümayəndələri ilə 
əlaqə yaradırdı və bununla xarici müdaxiləyə imkan verməmək üçün bütün tədbirləri həyata 
keçirirdi. 

Ordubadi məqalədə Səttar xanın daxili və xarici siyasətindən, Hərbi İnqilab komitəsi 
yaratmasından, etdiyi islahatlardan, Azərbaycan dilində mətbuat yaradılması yolunda 
fəaliyyətindən, mətbuata göstərdiyi xidmətdən ətraflı bəhs etmişdir. “Xalq qəhrəmanı Cənubi 
Azərbaycanda qadın məsələsinin fəna bir vəziyyətdə olduğunu nəzərə alaraq qadın            
azadlığı fikrini intişar etmək üçün düzələn gizli cəmiyyətə öz köməyini vəd etmişdi. O, bununla  
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kifayətlənməyərək məscid həyətlərində, ziyarətgah və məqbərələrdə mövcud olan siğəxanaları 
dağıtmaq və onları ifşa etmək üçün də az çalışmadı” [2, s.13]. 

Səttar xan Azərbaycan dilində məktəblər açılması və Azərbaycan dilində dərs kitabları 
hazırlanması ilə məşğul olarkən Hindistanda çıxan “Həblülmətin” qəzeti ona hücuma başlamışdı. 
Ordubadi əsərdə qəzetin 1907-ci il 30-cu və 39-cu saylarında dərc edilmiş məqalələrindən 
nümunələr gətirərək bu orqanın Azərbaycan dilinə qarşı yönəlmiş fikirlərini diqqətə çatdırmış və 
bu irticanın Səttar xanın mətanətini pozmadığını qeyd etmişdi. 

Səttar xan hərəkatı Məmməd Səid Ordubadinin “İranda inqilab” məqaləsində də 
işıqlandırılmışdır. Əsərin əlyazması ədibin şəxsi arxivində saxlanılır. Ərəb əlifbası ilə avtoqraf 
olan məqalə 14 vərəqdən ibarətdir. Müəllif əlyazma üzərində cüzi dəyişikliklər etmişdir. Keçən 
əsrin əvvəllərində İrandakı inqilabi durumdan bəhs edən Ordubadi Səttar xan hərəkatına geniş 
yer vermişdi. Əvvəlki məqalədə olduğu kimi burada da Səttar xanın inqilabi fəaliyyəti təsvir 
edilmişdir. Məzmun eyni olsa da, bu əlyazma nüsxəsi əvvəlkindən fərqlidir. Əlyazmada Səttar 
xanın hökumət ordusuna qarşı üsyanı, şəhərdən başlanan bu üsyanın ildırım sürətilə kəndlərə 
yayılması, ən əsası, xalq qəhrəmanının dil uğrunda fəaliyyəti daha geniş və ətraflı verilmişdir. 
Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Səttar xan və onun ətrafında olan ziyalı qüvvələr “ana dilində dərs 
keçmək, doğulan uşaqları Azərbaycan dilində tərbiyə etmək, müxabirat və yazı işlərini 
Azərbaycan dilinə çevirmək, dərs kitablarını Azərbaycan dilində yazmaq, mövcud hər nə kitablar 
varsa, Azərbaycan dilinə çevirmək fikrinin üzərində dururlar”[3, s.173]. 

Səttar xan haqqında məqalənin daha bir əlyazma nüsxəsi Məmməd Səid Ordubadinin “İran 
tarixinə aid oçerklər” adlı irihəcmli əsərinin bir bölməsini əhatə edir. “İnqilab hərəkatının ikinci 
dövrü – Səttar xan” adlanan bu hissə ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqraf nüsxədir. Həcmi 15 
vərəqdir. Bu nüsxədə də əvvəlki iki nüsxələrdə olduğu kimi Səttar xan hərəkatından bəhs edilir. 
Bununla belə burada da nüsxə fərqləri nəzərə çarpır. 

Əsərdə Səttar xanın öz fəaliyyəti ilə yalnız bir döyüşçü deyil, tədbirli bir dövlət başçısı olduğu 
göstərilmişdir. O, Azərbaycanın idarəsini əlinə alaraq hakimlərin təyini və dəyərsiz hakimlərin 
xaric edilməsi işlərinə bilavasitə özü nəzarət edirdi. Səttar xan beynəlxalq vəziyyətlə tanış olmaq 
üçün Avropada nəşr edilən qəzetləri oxutdurub məlumat alırdı. Hərbi iclasların birində Səttar xan 
fransız dilini öyrənmək istəyən Təbriz ziyalılarına gülərək – “mən Rusiya çarına qarşı mübarizə 
aparıram. Lakin Rusiyanın qulağının dibində otura-otura özünü Parisə bağlamaq istəyən 
axmaqlardan deyiləm”[4, s.38] – deyirdi. 

Məmməd Səid Ordubadi məqalədə yalnız Səttar xandan deyil, eyni zamanda, onun 
silahdaşlarından, qazandıqları qələbələrdən söhbət açır. Qeyd etmək lazımdır ki, “İran tarixinə 
aid oçerklər” adlı irihəcmli əsərinin “İnqilab hərəkatının ikinci dövrü – Səttar xan” adlı 
hissəsində Ordubadi Azərbaycan dilində məcmuə nəşri ilə bağlı məlumat verərək yazır: “Səttar 
xan birinci olaraq Azərbaycan dilində məcmuə nəşrinə qərar verdi. O, sabiq “Əxtər” qəzetəsi 
müdiri Mirzə Əliqulu xanı yanına çağırıb “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi məsləkində bir 
məcmuənin nəşrini ona tapşırdı. “Azərbaycan” adında məcmuənin birinci nömrəsi qızıl suyu ilə 
çap edilib Səttar xana verildiyi zaman o: 

-Bu gün Azərbaycan xalqının milli bayramıdır! – deyə sevindiyindən dəsmalını çıxarıb 
gözlərini silmişdi. Səttar xan bu münasibətlə məcmuənin müdirinə yüz tümən və redaksiya 
işçilərinin hər birisinə bir dəst libas mükafat vermişdi” [4, s.42].  

Ordubadi sözügedən məqalədə də “Həblülmətin” qəzetinin 1907-ci il 30-cu və 39-cu 
saylarından nümunələr verir. Lakin Tağızadə ilə bağlı fikirlər başqa nüsxələrdə yer almasa da bu 
məqaləyə daxil edilmişdir. Tağızadə Şimali Azərbaycanın Vənənd kəndində doğulmuşdur. O, 
səsini “Həblülmətin” qəzetinin səsinə qoşmuşdu. Bununla bağlı “Molla Nəsrəddin” 
məcmuəsində bir karikatura da verilmişdi. Karikaturada Tağızadə bir cərrah şəklində 
göstərilmişdi. O, azərbaycanlıların dilini ağzından çıxarıb fars dili qoyurdu. 
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Məmməd Səid Ordubadinin istər “Səttar xan”, istər “İranda inqilab” məqalələri, istərsə də 

“İran tarixinə aid oçerklər” əsərinin “İnqilab hərəkatının ikinci dövrü – Səttar xan” adlı hissəsi 
eyni sonluqla bitir. Hər üç nüsxənin sonluğunda göstərilir ki, 1910-cu ilin iyul ayında Heydər 
xanın və daşnaq Yefremin xəyanətləri nəticəsində Səttar xanın Sədrəzəm parkındakı qərərgahı 
top atəşinə tutulmuş və Səttar xan yaralı olaraq əsir düşmüşdü. Bununla da xalq qəhrəmanının 
fəaliyyət tarixinə məxsus kitabın son və faciəli səhifəsi qapanmışdı. 

Qeyd etməliyik ki, Məmməd Səid Ordubadinin şəxsi arxivində “İnqilab hərəkatının ikinci 
dövrü – Səttar xan” adlı məqalənin bir nüsxəsi də saxlanılır. Bu fərqli nüsxə olsa da əvvəli 
naqisdir və iki vərəqdən ibarətdir. 

Cənubi Azərbaycanda inqilab tarixinin öyrənilməsində Səttar xan hərəkatının böyük 
əhəmiyyəti olmuşdur. Bu hərəkat “ilk dəfə olaraq bütün İranda və ümumiyyətlə Şərq ölkələrində 
xalq hakimiyyətinin ilk rüşeymi olan inqilab əncümənləri yaratmış oldu. Bu xüsusiyyət Cənubi 
Azərbaycan hərəkatının hərəkətverici qüvvələrində demokratik qüvvələrin rolunun daha güclü 
olmasının nəticəsi idi. ... Cənubi Azərbaycan hərəkatı dünya ictimaiyyətinin diqqət və rəğbətini 
qazanmış Səttar xan və Bağır xan kimi inqilab sərkərdələrini” yetişdirmişdi [5, s. 220].  

Səttar xan hərəkatı Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanında öz bədii əksini tapmışdır. Səttar 
xan müəllifin “tarixi qəhrəmanlarından ən canlı, ən həyati surətlərdəndir. Ədibin verdiyi digər 
tarixi surətlərdə, ən yaxşı işlənmişlərdə belə, Səttar xana nisbətən az-çox kitabdan və romandan 
gələn, müasirlikdən doğan sifətlər varsa, burada o yoxdur” [6, s.70]. Məmməd Səid Ordubadinin 
Səttar xanı görməsi, onunla tanışlığı, daxili aləminə bələdliyi, haqqında yazdığı məqalələr 
romandakı tarixilik prinsipinə sadiq qaldığını bir daha sübuta yetirir. 
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Самедова Наиля 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ МАМЕД САИДА ОРДУБАДИ «САТТАР ХАН» 

 И ЕГО РУКОПИСНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
Резюме 

Саттархан является исторической личностью, такой как Бабек IX века, Фахреддин 
XII века, Кероглу XVII века, Джамал,Керем XIX века и Гачаг Наби XX века.  

В личном архиве известного азербайджанского писателя Мамед Саида 
Ордубади,который хранитсяв Институте Рукописей имени Мухаммада Физули НАНА, 
находитсяпроизведение о герое Саттар хане. В архиве имеется несколько рукописей 
этого произведения. Каждый из них является автографом, написанным  арабским 
алфавитом. В этихрукописях революционная деятельность Саттарханаподробно 
отображена    в разных вариантах. 

В статье мы предоставили информацию о каждомэкземплярерукописей. Было 
принято во вниманиеих различие. 
Ключевые слова: Саттар хан, революция, рукопись, статья, автограф. 
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Samadova Naila  

 
MAMMAD SAID ORDUBADI’S “SATTAR KHAN” WORK AND ITS 

MANUSCRIPT COPIES 
Summary 

Sattar Khan is a historical personality, such as Babak from the IX century, Fakhraddin 
from the XII century, Koroglu from the XVII century, Jamal and Karam from the XIX 
century, and Gachag Nabi from the XX century. In the prominent Azerbaijani writer, 
Mammad Said Ordubadi’s personal archive at Azerbaijan National Academy of Sciences - 
Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli, his work about the national hero 
Sattar Khan is being kept. There are several manuscript copies of this work in the archive. 
Each of these is autograph copies written in the Arabic alphabet. In these examples, Sattar 
Khan's revolutionary activity highlighted in a detailed and different way.  

In the presented article, information about these copies has been given, and the differences 
between copies brought to attention. 
Key words: Sattar Khan, revolution, manuscript, article, autograph. 
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TEYMUR BƏY BAYRAMƏLİBƏYOVUN TƏDRİS MƏSƏLƏLƏRİNƏ  

HƏSR ETDİYİ İKİ ƏLYAZMASI HAQQINDA 
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AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnistitutunun fonunda müxtəlif elm 

sahələrinə aid müxtəlif dillərdə yazılan əlyazmalar qorunub saxlanılır. Tibb, astranomiya, 
riyaziyyat, mineralogiya, poetika, fəlsəfə, hüquqsunaslıq, qrammatika, tarix, coğrafiya, ədəbiyyat 
və sair sahələrin adlarını çəkə bilərik.İnstitutun xəzinəsində qorunan bu əlyazmaların çox böyük 
hissəsini təşkil edən Azərbaycan, türk, ərəb, fars dillərində olan əlyazmalar müxtəlif elm 
sahələrinin nümayəndələri tərəfindən tədqiq edilərək öyrənilmiş və nəşr edilərək elmi 
ictimaiyyətə, geniş oxucu kütləsinə çatdırılmışdır.Belə tədqiqatlar  indidə davam etdirilir.  

Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində qorunan nadir  əlyazma nüsxələri ilə bərabər XIX 
əsrin sonu XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda yaşayıb-yaratmış, “Qori Müəllimlər 
Seminariyası”nın məzunu, maarifçi-pedaqoq, folklor, etnoqrafiya və diyarşunaslıq sahərində 
böyük xidmətlər göstərmiş Teymur bəy Bayraməlibəyovun  rus dilində yazdığı əlyazma 
nüsxələri də mühafizə olunur. Onun Azərbaycanın digər görkəmli ziyalıları - A.Qiyasbəyov, 
N.Mahmudbəyov, S.Vəlibəyov, Ə.Əfəndiyev, O.Qayıbov, S.Acalov, A.Aslanov, İ.Muradov və 
başqaları ilə birlikdə Tiflisdə çıxan SMOMPK (Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair 
materiallar toplusu) məcmuəsində (1881-1915) nəsr etdirdikləri müxtəlif məzmunlu folklor 
nümunələri və mifoloji mətinlər indinin özündədə çox dəyərli mənbələrdən hesab olunur.  

Bu məqalədə isə biz Teymur bəy Bayraməlibəyovun əlyazmaları içərsində tədris 
məsələlərinə həsr etiyi iki əlyazması-“Müəllimlər İclası” və “Müəllimlər Qurultayı” (rus 
dillindədir; s.v.: D-686 / 28593) adlı məqalələrinin üzərində dayanacağıq. Müəllimlər iclasında 
iştirak edən görkəmli pedaqoq Teymur bəy Bayraməlibəyov əlyazmada yazırki, 1913-cü il 
aprelin 30-da  axşam saat 8-də “6 sinifli Şəhər Oğlan Rus-Tatar (Azərbaycan-E.C.) Məktəbi “nin 
binasında Xalq Təhsil Məktəbinin inspektoru cənab S.M.Qəniyevin iştirakı ilə pedaqoji iclas 
keçirilmişdir. İclasda məktəbin müəllimi cənab Bədələbəyov tərəfindən “Rus dilinin şagirdlərə 
yüksək səviyyədə tədris edilməsi üçün lazımı qərarların qəbul edilməsi” mövzusunda referat 
oxunmuşdur .Oxunan  referatdan aydın olur ki, müəllim xüsusilə qeyd edirki, fənnin yüksək 
səviyyədə tədrisi üçün sinifdə şagirdlərin sayının 50 nəfərdən çox olması buna imkan vermir. 
Çünki, keçirilən bir saat dərs ərzində müəllim şagirdlərin hər birinə diqqət ayırıb onunla işləyə 
bilmir. Odur ki, tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün hər sinifdə şagirdlərinin sayının 35-dən 
çox olmaması məqsədə uyğun olardı. Çünki, bu say şagirdlərin ibtidai sinifləri bitirib, yuxarı 
tədris ocaqlarına rus dilindən imtahan verib qəbul olunması üçün çox vacibdir. Daha sonra 
Teymur  bəy qeyd edir ki, referatda yekun söz olaraq  cənab Bədəlbəyov fənni tədris edən bütün 
müəllimlərin adından  cənab inspektordan xahiş edir ki, onların bu istəyi Bakı Şəhər Dumasına 
çatdırılsın  və onlar ümid edirlər ki, bu haqda Dumada lazımı qərar qəbul ediləcəkdir. 

Teymur  Bayraməlibəyov da müəllimlər iclasının iştirakçısı olaraq, əlyazmada öz fikrini 
bildirərək yazır ki, məktəbdə tədris olunan digər fənnlərlə  yanaşı rus  dilinin  tədrisi şagirdlərin 
bilik dairəsinin artırılmasına, onların formalaşmasına kömək edir.[1].O, ki qaldı sinifdə 
şagirdlərin sayının 50 nəfərdən 35-ə qədər azaldılması, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
naminə təcrübəli müəllimlər tərəfindən irəli sürülmüş, vaxtında qaldırılmış vacib məsələdir. Mən 
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də bu məsələnin Dumada mütləq həllini tapacağına ümid edirəm.Qoy bugünki iclas yaxın 
günlərdə keçiriləcək “Müəllimlər Qurultayı”na hazırlıq işi kimi qəbul edilsin.3 

Teymur bəy Bayraməlibəyovun diqqəti cəlb edən ikinci əlyazması “Müəllimlər 
Qurultayı”na həsr edilmişdir. Bu haqda əlyazmada Teymur  bəy yazır ki, 26 may, səhər saat 10-
da “ 6-cı sinifli Alekseyev Şəhər Məktəbi”nin binasında  Bakı və  Göyçay qəzası kənd məktəbi 
müəllimlərinin və eləcə də “Nəşri- Maarif” müsəlman  maarif cəmiyyətinin iştirakı ilə qurultay 
keçirilmişdir.Qurultayda Bakı Quberniyası Xalq Təhsilinin direktoru cənab S.M Qəniyev və 
Dağıstan Muxtar Vilayətinin inspektoru cənab Txorjevski eləcə də Rus-tatar (Azərbaycan.-  
E.C.) məktəbinin müəllim və tələbə heyəti iştirak edirdilər.[2].Qurultayın açılışından əvvəl “6 
sinifli Alekseyev Şəhər Məktəbi”nin şagirdləri müəllim Hacı Mirzə Ağa Mövsüm bəyin 
rəhbərliyi ilə İmperator əlahəzrətlərinin vəliəhdinin vərəsəsi olan nəvəsi və xanımının şərəfinə 
dualar oxuyaraq  bütün “İmperator Evinə”can sağlığı arzulamışlar. Sonra Qafqaz Tədris Dairəsi 
direktorunun adından cənab Txorjevski qurultayı açıq elan edərək dedi: “Böyük pedaqoq 
Disterinin  sözü ilə desek o müəllim o üşaqları öyrədə bilər ki, onlar təhsil almağa can atandılar 
və o uşaqlar indi də oxumağa davam edirlər  və siz müəllimlərin üzərinə indi daha böyük 
məsuliyyət  düşür ki, qarşınza  qoyduğunuz məqsədə  nail ola biləsiniz, sizin üzərinizə düşən 
etimadı doğrulda biləsizniz”.[4].       

Daha sonra cənab S.M.Qəniyev də qurultay iştirakçılarını salamlayaraq onlara uğurlar 
arzuladı və qarşıda duran məsələləri onların nəzərinə çatırdı: qurultayda əsasən müxtəlif pedaqoji 
məsələlərin müzakirəsi, müxtəliffənlər üzrə oxunan referatlar (müəlliflərin siyahısı və oxunan 
referatların mövzusu  göstərilir), rus dili, riyyaziyyat, tatar dili (Azərbaycan –E.C) fənnləri üzrə 
nümunəvi dərslərin keçirilməsi, fizika fənni üzrə uşaqların  başa düşəcəyi tərzdə kənd 
məktəblərində sadə təcrübələrin keçirilməsi, keçirilən dərslərin müzakirəsi, əyani vasitələrdən  
çox istifadə  edilməsi  və s. 

 Birdə cənab Qəniyev iştirakçılara bildirdi ki, qurultayda  iştirak edənlər indiyə qədər 60 
nəfərdən ibarətdir. Onların sayı çox olmalıdır.Uzaqdan gələnləri nəzərə alsaq  birazdan sonra 
onların sayı artacaqdır. Uzaqdan gələn müəllimlər mebelli pulsuz evlərlə təmin olunacaqdır,yol 
xərci,yemək pulu onlara ödəniləcəkdir. Dərslər səhər saat 9-dan, günorta saat 2-yə qədər və 
axşam saat 6-dan gecə  saat 12-yə qədər müzakirələrlə davam edəcəkdir. 5 iyun qurultayın son 
günüdür. Əgər qurultayda kənd adamları iştirak etmək istəsələr mütləq cənab inspektor  
Qəniyevdən icazə almalıdırlar bu şərtlə ki, onlar məsələlərin müzakirəsində iştirak edə bilməzlər. 
Bayram günlərində axşam dərsləri keçirilməyəcəkdir. 

 Daha sonra T.Bayraməlibəyov Müəllimlər Qurultayının gedişatı  haqqında məlumat 
verərək yazır ki, mayın 29-da “6-cı sinifli Şəhər Alekseyev Məktəbi”ndə gündüz  1-ci sinif 
şagirdlərinə Barquşilski,Nəcəfli, Axundov və “Nəşri-Maarif” cəmiyyətinin üzvü Balababa 
Cəbrayılov nümunəvi dərslər vermişlər. 1-ci sinif şagirdləri ilə keçirilən  nümunəvi dərsdə iki 
müəllim eyni vaxtda şagirdlərlə işləyirdilər.Dərsin birinci hissəsində müəllimlərdən biri onları 
əhatə edən əşyaların adlarını ana dilində deyir,ikinci müəllim isə adı çəkilən əşyanın adını rus 
dilində çəkirdi. Sonra sorğu-sual şəklində Azərbaycan  dilində çəkilən əşyanın adını rus dilində 
soruşub cavab alırdılar.Dərsin ikinci hissəsində isə müəllin Axundov Mahmud bəy 
Mahmudbəyovun “Türk –Əlifbası” kitabından götürülmüş “Qarğa və eşşəkarısı” hekayəsinin 
izahlı oxunuşunu keçirdir, hekayənin düzgün oxunuşunu şagirdlərə öyrədirdi. 

İbtidai sinif şagirdləri ilə müəllim Cəbrayılovun  keçirtdiyi açıq dərs çox maraqlı oldu.[5]. 
O, əyani olaraq şagirdləri tərəvəzlərlə tanış etdir, Azərbaycan və rus dillərində onların 

adlarını deməyi sadə cümlələr qurmaqla  öyrədir. 
Alekseyevka məktəbinin müəllimi A.V.Qolovko isə fizika fənni üzrə altıncılarla istilik 

keçirmədən tərcübə aparmışdır.[6]. 
İyunun 3-də “6 sinifli Şəhər Alekseyeva  Məktəbi”ndə  inspektor cənab Qəniyevin iştirakı 
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ilə gündüz Maştağa və Kazıyan kənd məktəbinin müəllimləri Əhməd  Cəbrayılov və 
Məmmədsadıx  Mehtiyev rus dili fənni üzrə nümunəvi açıq dərslər keçirdilər. Onların hər ikisi 
dərsin birinci hissəsində rus dilində cətin tələffüz edildiyi sözdərin bir neçəsini özləri tələffüz 
etdilər, məs.: “i”(и) hərfi ilə işlədilən “пила”, “пилят” və s., hətta “л” hərfinidə şagirdlər çətin 
tələffüz etdikləri üçün “луна” (luna- ay) ,“лягушка” (qurbağa) sözlərinin  mənasını uşaqlara 
öyrətdilər və hamı bu sözləri birlikdə tələffüz etdilər. 

Dərsin ikinci hissəsində isə rus dilində evə verilmiş tapşırığın ana dilinə  tərcümə edilərək 
yerinə yetirilməsi üzərində sual-cavaba  ayrılan məşğələ 20 dəqiqə ərzində keçirildi. 

 Qeyd etmək lazımdır ki,ibtidai siniflərdə keçirilən açıq dərslərdə müəllim Cəbrayılov tatar 
(Azərbaycan –E.C.) dilində yazılmış “İkinci İl” kitabında yerləşdirilmiş “Daş və dəmir” mətninin 
izahlı oxunuşunu, müəllim Mehdiyev isə rus dilində yazılmış “Родной мир” kitabının birinci 
bölməsində yerləşdirilmiş “За что волка бьют” (Canavarı nə üçün vururlar) məqaləsinin 
məntiqli,izahlı oxunuşunu şagirdlərlə çox canlı keçirmişlər. 

 Fizika fənni üzrə altıncılarla keçirilən təcrübə məşğələsi müəllim Səməd bəy Adıgözəlov 
tərəfindən çox maraqlı keçdi.Müəllim elektrikin nədən əmələ gəldiyini əyani olaraq şagirdlərə 
göstərə bildi. 

 Rus dilinin qrammatikası və tədrisi metodikası üzrə 3-cü rus-tatar (Azərbaycan-E.C.) 
məktəbinin müdiri Mahmud  bəy Mahmudbəyov, 8-ci rus-tatar (Azərbaycan-E.C.) məktəbinin 
müəllimi Alay bəy Şıxlınski tərəfindən referatlar oxundu.Eləcə də xüsusi məsələlər üzrə 6-cı və 
2-ci rus-tatar məktəbninin nəzarətçiləri  Bədəlbəy Bədəlbəyov, Əlicabbar Orucəliyev və müəllim 
Salmanbəy Məlikyeqanov tərəfindən məruzələr dinlənildi. Məruzələr ətrafında müzakirələr gecə 
saat 12-yə qədər çəkdi. 

 5 iyun gündüz saat 12-də “Alekseyev Şəhər Məktəbi”ndə qurultayın bağlanışı oldu. Belə 
ki,əvvəlcə müəllimlərin açıq dərslərinin protokolları dinlənildi. Sonsöz olaraq, cənab 
S.M.Qəniyev müəllimlərə müraciıt edərək dedi :  “Hörmətli qurultay iştirakçıları,hörmətli 
müəllimlər. Mən əminəm ki, keçirdiyiniz bu əlamətdar günlər sizin üçün çox əhəmiyyətli və 
yadda qalan olacaqdır.Çünki, siz müxtəlif fənnlər üzrə təcrübəli müəllimlərin nümunəvi 
dərslərində iştirak etdiniz,  sınaq dərslərində isə sizə çatışmayan nöqsanları izah etdilər.Mən 
çəkinmədən deyə bilərəm ki,siz iştirak etdiyiniz dərslərdən praktiki hazırlıq təcrübəsi qazandınız 
və sinif dərslərində bu nümunələrdən müvəffəqiyyətlə istifadə edərək qurultayın qarşısında 
qoyulmuş vəzifələrin necə həyata keçirildiyini dərk edəcəksiniz.[7]. 

Qurultayda səsləndirilən bir məsələ də bizi narahat etdi. O da təhsili olmayan müəllimlərin 
ibtidai siniflərdə dərs deməsidir ki, bu qəbul edilməzdir.Onlar qısa bir  müddətdə imtahan 
verərək qiyabi təhsil almağa yönəldilməlidirlər, yoxsa onlar tutduqları vəzifədə çox qala 
bilməzlər və sizin müdiriyyət bu işlərə nəzarət etməlidir.  

 Sonra cənab S.M.Qəniyev qurultayda  iştirak edənlərin hər birinə öz təşəkkürünü bildirdi 
və qurultayın gedişini qələmə almağa görkəmli təşkilatçılara tapşırdı. 

 Bu tapşırığı ilk gündən Teymur bəy Bayraməlibəyov yerinə yetirdi.Əvvəlcə əlyazma 
şəklində onun dəftərxana vərəqində yazdığı “Müəllimlər İclası”, “Müəllimlər Qurultayı” 
haqqında qeydlərini oxuyuruq (rus dilində), sonra isə görkəmli pedaqoq,maarifçi,publisist öz 
qeydlərini çap olunmaq üçün “Kaspiy”qəzetinə göndərir və orada nəşr olunur. 
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            “ƏNISÜL-ÜŞŞAQ” ƏSƏRİNİN ÇAP VƏ ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ 
 
Açar sözlər: Şərəfəddin, Rami, Təbrizi, Ənisül-üşşaq, poetika, metafora 
 
XIV əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan şairi və ədəbiyyatşünası Şərəfəddin Rami Təbrizinin 

həyatı haqqında əlimizdə çox az məlumat vardır. Bir çox təzkirə müəllifləri onun hərtərəfli 
biliyə, istedada malik şair və ədəbiyyatçı olması barədə məlumat vermişlər. Dövlətşah Səmər-
qəndi “Təzkirətüş-şüəra” adlı məşhur təzkirəsində Ramini “elm və fəzl sahibi”  
ədəbiyyatşünaslıqda “dövrünün ustadı” kimi qiymətləndirir. O, həmçinin Şeyx Arif Azərinin 
“Cəvahirəl-əsrar” əsərinə əsaslanaraq göstərir ki, Rami Şah Mənsur ibn Məhəmməd Müzəffərin 
hakimiyyəti illərində İraqda məliküş-şüəra olmuşdur, o təbrizlidir və divanları vardır. Lakin 
divanı bu diyarda tapılmır, İraqda, Azərbaycan və Farsda məşhurdur (3,29)”. 

Məhəmmədəli Tərbiyət “Daneşməndane-Azərbaycan” əsərində “Mövlana Həsən ibn 
Məhəmməd əl-Rami ət-Təbrizi bu ölkənin bəlağətli alimlərindən və şirindil şairlərindəndir” – 
deyərək Ramidən bəhs edir,onun aşiqanə şeirlər müəllifi kimi tanınması və dövrünün 
diqqətəlayiq söz ustalarından biri olması barədə məlumat verir.  

Raminin “Ənisül-üşşaq” əsəri 19 babdan ibarətdir. Hər babda insan üzünün və vücudunun 
bir üzvünə həsr edilən  ədəbi nümunələr əsasında poetik təsvir və ifadə vasitələrindən bəhs edilir. 
Ərəb və farsdilli ədəbiyyatdan gətirilən  misra və beytlərdə iş-lədilən təşbehlərin elmi təsnifi 
verilir. Bədii nümunələrin seçimi və təhlil edilməsi zamanı Raminin yüksək ədəbi zövqü, zəngin 
mütaliəsi, Şərq poetikasının incəliklərinə dərindən bələd olması diqqəti cəlb edir. 

Birinci bab zülfün sifətləri, ikinci bab alnın sifətləri, üçüncü bab qaşın sifətləri, dördüncü 
bab  gözün sifətləri, beşinci bab kipriyin sifətləri, altıncı bab  üzün sifətləri, yeddinci bab xəttin 
sifətləri, səkkizinci bab xalın sifətləri, doqquzuncu bab  dodağın sifətləri, onuncu bab dişin sifət-
ləri, onbirinci bab ağzın sifətləri, onikinci bab zənəxdanın (çənə) sifətləri, onüçüncü bab boynun 
sifətləri, ondördüncü bab  sinənin sifətləri, onbeşinci bab biləyin sifətləri, onaltıncı bab barmağın 
sifətləri, onyeddinci bab qamətin sifətləri, onsəkkizinci bab belin sifətləri, ondoqquzuncu bab 
baldırın sifətləri haqqındadır.  

Əsər təmtəraqlı, bədii bir dildə yazılmışdır. Daha aydın təsəvvür yaratmaq üçün əsərdən bir 
parçanı təqdim edirik: Bahar saqiləri lalə rəngli camı ortaya qoymuş, şəkər göftarlı mütrüblər 
saz çəmənində şadlıq məclisi qurmuşlar. Nərgis məst olduğundan qızılı tacını yan qoymuş və 
qönçə dolu camdan şükufə olaraq (açılaraq) yarpaqların arasından başını qaldırmış. Bu səbuh 
(şərabından) məst olmuşun ixtiyarı əlindən getmiş və o yoxluq (ədəm) yuxusunda olanların 
ixtiyar gözü açılmışdır(7,2). Raminin əsərində də təsəvvüf ədəbiyyatının insan hüsnünə verdiyi 
irfani mənalar qorunub saxlanılmaqla yanaşı, kamil gözəlliyin vəhdəti-vücudun rəmzi kimi götü-
rülən insan vücudunun 19 üzvü məşhur söz ustalarının, dövrünün qüdrətli şairlərinin, eləcə də 
Raminin özünün şeirləri əsasında tədqiq edilir, onların ədəbiyyatda kəsb etdiyi məna incəlikləri 
açıqlanır. Əsərdə ən çox təşbehlər “gözəllik kitabının sərlövhəsi” olan zülfə aid edilir. Raminin 
qeyd etdiyinə görə ərəb dilində zülfə dair 33, farsdillilər arasında isə 100 təşbeh işlədilir.  

Əsərdə ən çox bənzətmələr də zülfə aid edilir:  
Farsdillilər arasında zülfə 100 ad verilmişdir: 
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1) məna 2) səmənsa 3) bənəfşe 4) sünbül 5) nafə 6) nafeqoşay 7) meşkin 8) mişkbu 9) müşkrəng  
10) müşkpaş 11) müşkbin 12) müşkriz 13) müşkəngiz 14) ənbərfam 15) ənbərşekən 16) ənbərin 
17) ənbərpaş 18) ənbərsa 19) ənbərbu 20) ənbərbar 21) ənbərbin 22) ənbərnəsim 23) ğaliyəgun 
24) ğaliyərəng 25) ğaliyəfam 26) ğaliyəbu 27) qolpuş 28) səmənpuş  29) qəmərpuş  30) şam 31) 
şame-ğəriban 32) şeytan 33) şəb 34) şəbrəng 35) şəbe-Yelda 36) şəbe-deycur 37) şəbe-Qədr 38) 
omre-deraz 39) sayesa 40) sayepərvər 41) pərdeye-çəng 42) cim 43) Çin 44) Maçin 45) 
Hindustan  46) Zəngibar 47) hindu 48) lalə 49) siyahkar 50)siyahdil 51) delduz 52) delaviz 53) 
delgir 54) delbər 55)delruba 56) sərgə(r)dan 57) sərkeş 58) sərgəştə 59)  sər bebad dade 60) 
sərəfraz 61)  sərəfkənde 62) vəfadar 63) rəhzən 64) kəmənəndaz 65) kəməndəfkən 66)  riştə 67) 
rəsən 68) rəsəntab  69) rəsənbaz 70) çənbər 71) çənbəri 72) dud 73) atəşpərəst 74) xurşidpərəst 
75) kafir 76) kafərkiş 77) zünnar 78) çəlipa 79) çövkan 80) bənde-zəncir 81) şuzide 82) sevdayi 
83) dam 84) zağ 85) por-şekən 86)həvadar 87) xəməndərxəm 88) badpeyma 89) pərişan 90) 
pərişankar 91) aşofte 92) aşoftekar 93) tabdar  94) tatar 95) biqərar 96) tarmar 97) behəm bər 
amade (8, 31) 

Gözə aid edilən bənzətmələr də olduqca maraqlıdır: 
 خرابیھا کند  چشمش کھ نتوان گفت در عالم 

 چھ شاید کرد با مستی کھ خود را ناتوان دارد 
Xərabiha konəd çeşməş ke  nətvan qoft dər aləm 
Çe şayəd kərd ba məsti ke xod ra natəvan darəd. 
(Gözün aləmdə elə xarabalıqlar edir ki sözlə demək mümkün deyil; 
Özünə hakim olmayan (özünü idarə edə bilməyən) məstlə neyləmək olar)? 
Zəhir Faryabi gözü işıqlı və nurlu olması baxımından günəşə bənzədir. Və gözə eyn 

deyirlər və günəşin çeşməsinə də həmçinin eyn deyirlər. Gözü ərəblər basirə, məqələ, nazira və 
ayn adlandırırlar. Və o dörd növdür.  

Beyt 
بدان چشم مناز  و  برو ای نرگس شھال  

 ناز را جشم سیھ باید و مژگان دراز 
 

Bero, ey nərgise-şəhla və bedan çeşm mənaz, 
Naz ra çeşme-siyəh bayədo mojqane-deraz. 
(Get, ey şəhla gözlü, o gözlərlə naz etmə; 
Naz etməyə qara göz və uzun kipriklər gərəkdir). 
Şəhla, kəşide (dartılmış), xabalud (yuxulu, məst), meygun (mey rəngli) – Bunlar lazım olan 

dörd xüsusiyyətdir. Və şəhla gözə əbri (buluda bənzər) də deyirlər. Və nərgiz gülünün kasasına 
da bənzədirlər”. 

 Əsərdəki təşbehlər  öz orjinallığı ilə maraq doğurur. Məsələn, gözəlin kiprikləri  ənənəvi 
ox, xəncər və s. bənzətmələrlə yanaşı, ayna tutan zənci uşaqlara, hörümçək ayaqlarına, badamın 
ətrafında həlqə şəklində toplanan qarışqa dəstəsinə və s. bənzədilir. Fazil, Əsirəddin Əxtəki, 
Məcnun Amiri, Ünsüri, Sultan Mahmud Səbüktəkin, Zəhirəddin Faryabi, Xaqani Şirvani, 
Nizami, Sədi, İmad Hürufi və s. şairləri yaradıcılığından gətirilən nümunələr maraqlı təşbehlərlə 
diqqəti cəlb edir. Ondoqquzuncu babdan sonra Rami şeir və sənət, şairlik, ədəbi istedad və təlim 
məsələləri barədə öz mülahizələrini verir. Sözün gəlinə, suya, inciyə və s. bənzədən şairlərin 
əsərlərindən nümunələr gətirilərək təhlil edilir. Şeirdə təşbehlər işlədilərkən mütanasibliyə riayət 
etməyin vacibliyi vurğulanır. Rami qeyd edir ki, əgər şeirdə ağız dirilik suyuna bənzədilirsə, o 
zaman xətt də yaşıllığa və ya ağız qızılgül qönçəsinə bənzədilirsə, o zaman dişlər də şəbnəmə 
bənzədilməlidir. Ağız sədəfə bənzədilən zaman, dişlərin inciyə bənzədilməsi daha gözəl olar ki, 
bənzədilənlə bənzəyən arasında tənasüb itməsin. Yaxud, üz gündüzə bənzədilirsə, zülf  gecəyə, 
üz günəşə bənzədilirsə zülfün də buluda təşbeh edilməsi daha doğru olar.  
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Bu fikirlərdən görünür ki, Rami poetik mətnə kompleks yanaşmaya üstünlük verir. Onun  

fikrincə, sistemsiz, qeyri-mütənasib şəkildə işlədilən təsvir və ifadə vasitələri şeirdə gözəllik 
yaratmaqdan daha çox, qarma-qarışıqlıq, məntiqsizlik yarada bilər. 

 “Ənisül-üşşaq” əsəri ilk dəfə 1875-ci ildə K. Huart tərəfindən fransızcaya tərcümə 
olunaraq Parisdə nəşr edilmişdir. İranda ilk dəfə 1946-cı ildə nəşr edilmişdir. Lakin, təəssüf ki, 
görkəmli Azərbaycan şairi və ədəbiyyatşünasının bu əsəri hələ də tədqiqatdan kənarda qalmışdır. 
Əsər dilimizə ilk dəfə olaraq  tərəfimizdən tərcümə edilmişdir. 

Əlimizdə olan məlumatlara əsasən bu əsər İranda Tehran şəhərində 1325(1946)-ci ildə nəşr 
edilmişdir. Əsəri çapa Abbas İqbal hazırlamış, ön sözlə birlikdə nəşr etdirmişdir. Çox səy etsək 
də bu nüsxəni əldə edə bilmədik. Lakin əsərin hicri 1376-cı ildə  nəşr edilmiş bir nüsxəsi əlimizə 
keçdi. Nüsxə “Ənisol-oşşaq” və çənd əsəre-degər şamil” adlanır. Kitabda Şərəfəddin Rami 
Təbrizinin “Ənisül-Üşşaq” əsəri ilə bərabər “Mənzumeyi-Baba Kuhi”, “Mənzumeyi-Dəhnamə” 
əsərləri, eləcə də Şərəfəddin Raminin “Əşar və ğəzəliyyat” başlığı altında verilən şeirləri və qə-
zəlləri, həmçinin “Risaleyi-Bədayeəs-Sənaye” əsəri toplanmışdır. 

Kitabı nəşrə hazırlayan və tərtib edən Möhsün Kəyaninin geniş müqəddimə və tədqiqatı da 
daxil edilmişdir. Müəllif əsərin aşağıdakı çap nüsxələri olduğunu qeyd edir: 

1) Bu əsər “Həyatül-həyəvan” əsərinin tərcüməsi ilə birlikdə, Kəmaləddin Dəmiri Misri 
tərəfindən hicri 1275-ci ildə daşbasması ilə nəşr edilmişdir. “Ənisül-Üşşaq” əsəri   21 səhifədən 
ibarət olaraq kitabın 178-199-cu səhifələrində natamam və qarışıq halda, “Həzə-kitabe-Ənisül-
üşşaq min təlife-Həsən Məhəmməd əl-müştəhir bir-Rami min elməl-əruz” başlığı altında altında 
verilmişdir. 

2) Bu kitab ikinci dəfə yenə həmin başlıq altında 1305-ci ildə yenidən nəşr edilmişdir. 
3) Miladi 1875-ci ildə fransız dilinə tərcümə edilmiş və Parisdə nəşr edilmişdir. 
4)  1334-cü ildə Tehranda Abbas İqbal tərəfindən nəşr edilmişdir. 
Möhsün Kəyani kitabı nəşrə hazırlayarkən aşağıdakı nüsxələrə əsaslandığını qeyd edir: 
1. Tehran Ədəbiyyat  İnstitutundakı nüsxəyə (Nüsxə Tehran Universitetinin Mərkəzi 

kitabxanasında saxlanılır. Ziqədə ayının 11-i, 823-cü ildə üzü köçürülmüşdür. Əlyazma cəmi 95 
səhifədir. B- 107 şifri altında saxlanmaqdadır) . 

2. Səltənət Kitabxanasına məxsus əlyazma nüsxəsidir ki, onun əsasında  Tehran Mərkəzi 
Kitabxanasında 3104 nömrəli mikrofilm hazırlanmışdır. 

3. Əncüməne-asare-Milli müəssisəsinə məxsus S- 5827 nömrəli  əlyazma nüsxəsi. Bu 
nüsxə əsasında da Tehran Mərkəzi kitabxanası üçün 321 nömrəli mikrofilm hazırlanmışdır. 
Sonra isə filmdən 565 və 564 nömrəli surətlər çıxarılmışdır. Nüsxə 848-ci ildə köçürülmüşdür. 

4. Təbriz Milli Kitabxanasına aid olan əlyazma nüsxəsi  T-2885 nömrəsi altında saxlanılır. 
850-ci ildə köçürülmüşdür. 

5. Mərhum Abbas İqbalın düzəliş və tərtibatı ilə 1325-ci ildə nəşr edilmiş çap nüsxəsi 
M. Kəyani bu nüsxələri hər birində müəyyən qüsur və çatışmazlıqların olduğunu qeyd edir. 

Bu nüsxələri qarşılıqlı müqayisə edərək hazırladığını bildirir. (Bax: 4, 11). 
Əhməd Münzəvi “Fars əlyazmaları kataloqu” adlı əsərində  “Ənisül-üşşaq” əsərinin İranın 

müxtəlif kitabxanalarında 44 əlyazma nüsxəsi haqqında məlumat verir. Bundan əlavə, “Ənisül-
üşşaq” əsərinin Rusiyada da iki nüsxəsi saxlanılmaqdadır: 

1. Rusiya Elmlər Akademiyası, Sankt-Peterburq bölməsinin kitabxanası 1Şifri – 
V1005(841) Köçürülmə tarixi – XVII əsr. v. 22 a – 41b (7,33-39). 

2. M. E. Saltıkov-Şedrin adına Dövlət Ümumi kitabxanası. Şifri –NS-75. Köçürülmə tarixi –
1281/1864-65-ci illər. 

“Ənisul-üşşaq” əsərinin Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda 5 əlyazma nüsxəsinə rast gəldik. Bunlar B/5973/29472, B/256/7521, A-399/15823, 
B-1373/4876,  A-770/24410 şifrəli əlyazmalardır. 
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 Biz mətni çapa hazırlayarkən bu nüsxələr içərisindən A-399/15823 şifrəli əlyazmanı əsas 

olaraq götürmüş, müəyyən məqamlarda digər əlyazma və çap nüsxələrini də diqqətə alaraq 
müqayisəli mətni Azərbaycan türkcəsinə tərcümə etmişik. Əsər tərcümə, önsöz, qeyd və 
izahlarla birgə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı 
ilə 2012-ci ildə “Elm və Təhsil” nəşriyyatında nəşr edilmişdir. (Bax: 13). 

Bu nəşr Azərbaycan oxucusunun bu möhtəşəm əsərlə ilk tanışlığıdır. İndiyə qədər bu 
əsərin yalnız bəzi məqalələrdə yalnız adı çəkilmiş, haqqında geniş tədqiqat aparılmamışdır. 
İnanırıq ki, XIV əsrdə yaşamış gözəl şair və ədəbiyyatşünas alim Şərəfəddin Rami Təbrizinin bu 
əsəri Azərbaycan oxucusu tərəfindən maraqla qarşılanacaq və seviləcəkdir. 
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Мамедли Назакет 

 
ПУБЛИКАЦИИ И РУКОПИСИ "АНИСУЛ-УШШАK" 

Резюме 
Великий азербайджанский поэт и литературовед Шарафаддин Рами Тебризи жил в 

XIV веке.Средневековые литературно-исторические источники сообщают, что он был 
талантливым поэтом и писателем. В известной тазкире «Тазкиратуш-шуара» Девлетшах 
Самерканди считает Рами «повелителем века» в литературной критике.  Мухаммед Али 
Тербиет в «Данешмандане-Азербайджан» писал: «Маулана Хасан ибн Мохаммед аль-
Рами аль-Тебризи является одним из известных ученых и поэтов этой страны и одним из 
самых выдающихся мастеров слова ». 

Трактат Шарафаддина Рами «Собеседник влюбленных («Анисул-ушшак») состоит 
из 19 частей. Книга содержит списки метафорических имен, употребляемых для 
поэтического описания каждой части лица и тела. 

Впервые «Анисул-Ушшак» был переведен на французский язык  К. Хуартом в 1875 
году и издан в Париже. Он был опубликован в Иране в 1946 году. Трактат был переведен 
на азербайджанский язык впервые. 
Ключевые слова: Шарафаддин Рами, Табризи, Анис ул-Ушшак, поэтика, метафора. 
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PUBLİCATİONS AND  MANUSCRİPTS  OF  "ANİSUL-USHSHAK" 
Summary 

Great Azerbaijani poet and literary critic Sharofaddin Rami Tabrizi lived in the 14th 
century. Many scholars have reported that he was talented poet and writer. In the well-known 
tazkira "Tazkiratush-shura", Devletshah Samerkandi considers Rami as "the master of the age" 
in literary criticism. It is also based on the work of Sheikh Arif Azhari's "Jawahir al-Asar”. 
Mohammed Ali Terbiyet in the Daneshmandane-Azerbaijan, wrote: "Maulana Hassan ibn 
Mohammed al-Rami al-Tabrizi is one of the famous scholars and poetry writers of this country 
and one of the most prominent word masters”. 

Ramí's "Enisul-ushshâk"  consist of 19 parts. Every literary example is devoted to poetic 
expression and expression in the context of literary examples dedicated to one member of a 
human being and a vulture. 

For the first time, "Enisul-Ushshak" was translated into French from K. Huart in 1875 and 
published in Paris. It was published in Iran in 1946. But, unfortunately, this outstanding 
Azerbaijani poet and literary critic has been left out of the research in Azerbaijan. The work has 
been translated into our language for the first time. 
Keywords: Sharaf ad Din, Rami, Tabrizi, Enisul-Ushshak, poetry,metaphor 
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AZƏR BUZOVNALININ QEYRİ-MƏTBU ƏSƏRLƏRİ HAQQINDA 
 

Açar sözlər: Əlyazma, qəzəl, tərcümə, arxiv, qeyri-mətbu nəşrlər. 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
Azərbaycan və Yaxın Şərq xalqları klassiklərinin qədim əlyazmaları, nadir kitabları ilə yanaşı, 
müxtəlif dövrlərdə yazıb yaratmış alim, şair və ədiblərin şəxsi fondları da mühafizə olunur. 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində şair, ustad qəzəlxan, mütərcim, maarifçi-pedaqoq kimi tanınan 
Azər Buzovnalının da (1870-1951) şəxsi arxivi Əlyazmalar İnstitutunda 12 saylı fondda 
saxlanılır. Şairin arxivi onun özü tərəfindən 1949-cu ildə ildə Əlyazmalar Fonduna təqdim 
olunmuşdur. Bu materiallar Azərbaycan ədəbiyyatının XX əsrin əvvəllərindəki durumunu 
işıqlandırmaq baxımından dəyərlidir. 

Ümumiyyətlə, şəxsi fondlardakı əlyazmaların dəyərini arxivə daxil edilən materialların 
avtoqraf olub olmaması ilə qiymətləndirsək, əminliklə söyləyə bilərik ki, Azər Buzovnalının 
arxivi bu mənada xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Şairin öz dəsti-xətti ilə qələmə aldığı əsərlərinin 
bir çoxunun sonunda yazılma tarixi qeyd olunmuş, sənədlərin yazıldığı məkan da göstərilmişdir. 
Bunlardan əlavə Azər Buzovnalı bir neçə klassik şairin əsərlərinin üzünü köçürərək arxivinə 
daxil etmişdir. 

Şairin şəxsi fond sənədlərinin yazıldığı tarixlər 1890-1951-ci illəri əhatə edir. 121 saxlama 
vahidi altında mühafizə olunan arxiv sənədləri qruplaşdırılaraq mövzu dairəsinə görə tərtib 
edilmiş “Azər Buzovnalının şəxsi arxivi” [1] adı altında çap olunmuşdur. 

Son dövrlərdə zəngin bədii irsə malik şairin şəxsi arxivində eləcə də Əlyazmalar 
İnstitutunun xəzinəsində hifz olunan yüzlərlə Azərbaycan və fars dillərində qəzəlləri, 
tərcümələri, müxtəlif məzmunlu mənzum hekayələri, ədəbiyyatşünaslığa dair məqalələri, heca 
vəznli şeirləri, rübailəri, qitələri ardıcıl olaraq ərəb əlifbasından latın qrafikasına 
transfoneliterasiya olunaraq, sistemləşdirilərək mərhələlərlə nəşrə təqdim edilir.  

Şairin “Boz-oğuz” nəşriyyatı tərəfindən 1996-cı ildə çap edilmiş Məşədi Azər “Seçilmiş 
əsərləri” adlı kitabı Rəhimağa Azərsoylu (İmaməliyev) tərəfindən tərtib edilmişdir [2].  Kitaba 
müxtəlif elm xadimlərinin şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yazıları ilə yanaşı həm də Ədalət 
Tahirzadə tərəfindən ərəb əlifbasından kiril əlifbasına transfoneliterasiya olunmuş iki poema, o 
cümlədən şairin 1925-ci ildə qələmə aldığı Oğuznamə, 1935-ci ildə “Çingiznamə” tarixi-bədii 
əsərləri, “Baku xanı Dərya xanın Bikə xanım ilə olan əhvalatı” adlı mənzum hekayəsi və bir necə 
qəzəl, ithaf, mürəbbesi daxil edilmişdir. “Hər üç poemanın dilini orijinalda olduğu kimi 
saxlamağa çalışmışam. Onların məzmununda da demək olar ki, redaktə aparılmayıb. Yalnız 
“Baku xanı Dərya xan” da : 

Bunu dərs alardı xəlayiq təmam, 
Yetən molladan, mücahiddən müdam 

beytindən sonrakı 12 misra atılıb. “Çingiznamə” dən də 4 misra ixtisar edilib” [2, s.8].   
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Uzun illər fasilədən sonra Azər Buzovnalının əsərlərinin nəşrinin davamı olaraq 2007-ci 

ildə Azər Buzovnalı “Seçilmiş əsərləri” adlı kitab dərc olunmuşdur [3].   Buraya Azər 
Buzovnalının dahi fars şairi Əbülqasım Firdovsinin “Şahnamə” poemasından tərcümə etdiyi 
2084 beytdən ibarət “Rüstəm və Bürzu” dastanı, müxtəlif məzmunlu 89 qəzəli, 1 müstəzadı daxil 
edilmişdir.Kitabın müqəddiməsində qocaman şairin Əlyazmalar İnstitutunun arxivlərində 
mühafizə olunan əsərləri haqqında geniş məlumat verilmiş, mətbu və qeyri-mətbu əsərlərindən 
bəhs olunmuşdur. Klassik ədəbi üslubu saxlayaraq, məzmun və ideya etibarilə dövrün tələblərinə 
uyan, dövrün mənzərəsini əks etdirən ictimai-siyasi məzmunlu əsərləri haqqında fikir 
söylənilmişdir. 

 Azər Buzovnalı yaradıcılığından bir sıra nümunələrin cəmləndiyi növbəti kitabda 
Ə.Firdovsinin “Şahnamə” poemasından şairin ana dilimizə çevirdiyi 1947 beytdən ibarət 
“Rüstəm və İsfəndiyar” dastanı, ictimai-didaktik, məhəbbət, dini mövzulu klassik janrda 
yazılmış 127 qəzəli, yaşadığı dövrün nəbzini tutan heca vəznli 11 şeiri yer almışdır [4].   Kitabın 
ön sözündə şairin tərcüməçilik fəaliyyəti işıqlandırılmış, ədibin yüksək bədii sənətkarlıqla etdiyi 
tərcümələrindən nümunələr gətirilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, “Bu əsərlərin hər biri həm Azərin 
yaradıcılığının, həm də dövrün ədəbi-bədii tendensiyalarının öyrənilməsində böyük əhəmiyyətə 
malikdir” [4, s.5].  

Hal-hazırda Azər Buzovnalının əsərlərinin külliyyatının təqdimatının davamı kimi üç 
cilddən ibarət kitablar mövzu dairəsinə görə qruplaşdırılaraq nəşrə hazırlanır. Növbəti nəşrlərdə 
Əlyazmalar İnstitutunda Azər Buzovnalının şəxsi fondunda saxlanılan avtoqraf əlyazmaları ilə 
birgə  müxtəlif şair və yazıçılarının şəxsi arxivlərində Buzovnalıya aid materiallar, əlavə olaraq 
İnstitutun xəzinəsindən əldə edilmiş şairə məxsus əlyazmalar da tədqiq olunaraq buraya daxil 
edilmişdir. Adı çəkilən silsilə kitab hissələrindən birincisi “Azər Buzovnalı arxivindən açılmayan 
səhifələr (Məktublar və məqalələr-I cild)” adı altında yaxın günlərdə nəşrə təqdim ediləcəkdir. 
Kitabda Azər Buzovnalının məktub və məqalələri ilk dəfə olaraq ərəb əlifbasından müasir 
əlifbaya transfoneliterasiya olunaraq oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Əlyazmalar İnstitutunun 
xəzinəsindən və şəxsi arxivlərdən əldə edilən məktublar həmin dövrün ictimai-siyasi durumunu 
işıqlandırmaq, şairin məşhur söz sənətkarları ilə qarşılıqlı yaradıcı münasibətlərini təhlil etmək 
baxımından əhəmiyyətlidir. Dövrünün ictimai həyatında öndə duran, fəal pedaqoq, ictimai xadim 
olan Azər Buzovnalının mənzum məktublaşmaları həmin dövrün ruhunu duymaq, zəmanə 
haqqında daha dəqiq təhlillər aparmaq və dövrdaşları ilə həm yaradıcı, həm də səmimi dostluq 
münasibətlərini aydınlaşdırmaq baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən şairin həm 
şəxsi arxiv sənədləri, həm də Əlyazmalar İnstittutunun xəzinəsində saxlanınlan materiallar 
arasından onun nəzm və nəsr formada qələmə aldığı məktubları, Azər Buzovnalıya yazılan 
sənədlər tədqiq edilərək, müasir əlifbaya çevrilmiş və nəşrə hazırlanmışdır. Şairin yazılı irsini 
tam şəkildə bir araya toplamaq üçün “Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsində saxlanılan 32 elm və 
ədəbiyyat xadiminin arxivləri də nəzərdən keçirilmiş, şairə ünvanlanan və yaxud özünəxas 
sənədlər də kitaba daxil edilmişdir. Azər Buzovnalının şəxsi arxivindən əlavə Əlyazmalar 
İnstitutunun xəzinəsindən əldə edilən əlyazmalar sırasında onun müasirləri ilə əlaqələrinin 
ümumi mənzərəsini səciyyələndirə biləcək çoxlu sayda mənzum yazışmaları, o cümlədən şairin 
Hüseyn Kamal, Əlipaşa Səbur, Salman Mümtaz və Səməd Mənsurla məktublaşmaları şairin 
dövrə ümumi baxışı haqqında müəyyən təsəvvürlər əldə etməyə imkan yaradır. Şairin epistolyar 
irsinin tədqiqi zamanı bir daha aydın olur ki, Azər Buzovnalı yaradıcılığı dövrün bir sıra nüfuzlu 
qələm sahiblərinin əksəriyyətinin diqqət mərkəzində olmuş və ədib özü də səmimi münasibətlərə 
biganə qalmamışdır. Nümunə olaraq şairin Salman Mümtaza “Bəstəri olmuş eşitdim həzrəti-
Mümtazımız, Ey könül, rəftardən qalmış o sərvi-nazımız”, 1926-cı ildə Mirzə Məhəmməd 
Ziyaya mənzumən qələmə aldığı “Ey Ziya, ey gövhəri-nəzmə sədəf, Asimani-hünərə mehri-şə- 

 



28 
 

Bağırova Könül.Azər Buzovnalının qeyri-mətbu əsərləri haqqında 
// Elmi əsərlər.2020,1(10), yanvar-iyun, s.26-31. 

 
rəf”, “İbrahim Tahirin Bakıya gəlmək müjdəsin arkadaşım Səburə yazdığımdır” başlıqlı 
“Səburum, müjdələr olsun sənə Baku ziyaləndi, Könüllər güzgüsündən gerdi-qəm getdi 
səfaləndi”, Mirzə Əbdülxaliq Yusifin 1901-ci ildə “Ey gülüstani-vəfa içrə güli-tər, Azər, 
Asimani-hünərə mehri-münəvvər, Azər” mətləli qəzəlinə Azərin də “Ey verən varlığı rütbeyi-
əşarə şərəf, Bəhri-mənadə vücudi-nəzmə sədəf” cavablı mənzum məktubu, Əli Paşa Səburun 
Azərə yazdığı mənzumə, “Yenə də Əli Paşa Səburdan aldığım məktub” və “Əli Paşa Səburun 
məktubuna cəvab” adlı 7 sayda müxtəlif məzmunlu məktub, Hüseyn Kamala “Möhtərəm 
qardaşım sevgili Kəmal, Məktubunu alıb oxudum dərhal” mətləli məktubu, “Səməd Mənsurun 
mənə yazdığı məktub. Möhtərəm dostum və qələm arkadaşım Azər əfəndiyə” başlıqlı “Getdi 
əldən o keçən sevimli günlər, Azər, Yakıyor şimdi qəmin könlümü Azər, Azər” mətləli mənzum 
məktubuna Azər Buzovnalının “Qələm arkadaşım möhtərəm Səməd Mənsura” adlı “Oxudum 
şövqilə məktubunu yeksər, Mənsur, Gözlərim oldu səvad ilə münəvvər, Mənsur” başlıqlı bir çox 
mənzum məktubları nümunə göstərmək olar.Sonuncu yazışmanı Azər Buzovnalı novruz 
bayramında – 19 martda qələmə almışdır. Bu məktublaşmanın köməyi ilə Azərin şəxsiyyəti, 
cəmiyyətdə baş verən hadisələrə münasibəti ilə bağlı bəzi qaranlıq mətləbləri aydınlaşdırmaq 
mümkündür. 

Müasirlərinin Azər Buzovnalı yaradıcılığına verdiyi yüksək dəyər, ehtiram onun poetik 
irsinin mükəmməlliyinin, bir şəxsiyyət olaraq kamilliyinin göstəricisidir. Məlumdur ki, yaradıcı 
şəxsiyyətin ədəbi irsini, fəaliyyətini qiymətləndirmək, onun şəxsiyyəti haqqında müəyyən fikir 
yürütmək üçün dövrdaşları ilə yaradıcı və dostluq münasibətlərini, eləcə də epistolyar irsini 
öyrənmək, həmçinin həyatını yaşadığı dövrün tarixi-ictimai, mədəni şərtləri fonunda tədqiq 
etmək zəruridir. Tədqiqat zamanı bir daha məlum olur ki, zaman axarında münşəat ədəbiyyatı öz 
əhəmiyyətini və aktuallığını itirməmiş, əksinə daha geniş yayılmış, eyni zamanda tədqiqat 
obyektinə də çevrilmişdir. Azər Buzovnalının məktubları onun müasirləri ilə yaradıcı 
əlaqələrinin təyin edilməsinə, həmçinin dövrünün bir sıra ictimai-siyasi proseslərinin 
gedişatındakı mövqeyinin açıqlanmasına  yardım edən örnəklərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
dövrünün bir sıra məşhur ziyalıları tərəfindən ona ünvanlanan məktublar şairin dövrünün, 
mühitinin, ədəbi-bədii, ictimai fəaliyyətinin, şəxsiyyətinin əsas cizgilərinin açıqlanmasına 
yardımçı olaraq, bir çox mənbələrdə ədibin“ustad şair”, “yolgöstərən pir” kimi ifadələrlə 
xatırlanmasının təsadüfi olmadığını vurğulayır. 

Azər Buzovnalı yaradıcılığı dövründə məcmuə və qəzetlərdə müxtəlif məzmunlu yazılar 
dərc etdirmiş, XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən mətbu orqanlarda Şərq ədəbiyyatından 
tərcümələrini çap etdirmişdir. Şairin arxivində qorunan on yeddi və on bir səhifəlik məqalələri 
bu günə qədər əlyazma şəklində qalaraq, nəşr etdirilib müasir oxucuya çatdırılmamışdı. Azər 
Buzovnalının şəxsi arxivində və Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində qorunan, ədibin həyat və 
yaradıcılığının açılmayan səhifələrini əhatə edən materiallar arasında tədqiqata cəlb etdiyimiz 
məktubları və “Nizaminin tərcümeyi-halı”, “Şərq şairlərinin əsərlərində təsadüf olunan məhəbbət 
motivləri” adlı az həcmli, dərin və dolğun məzmunlu məqalələri ədibin ədəbi-elmi, ədəbi-tənqidi, 
nəzəri-filoloji fikirlərini açıqlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azər Buzovnalının hər iki məqaləsi 
Nizamişünaslıq sahəsində ilkin araşdırmalar sırasında olaraq, ustad qəzəlxanı, maarifçi şairi həm 
də klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı kimi səciyyələndirməyə imkan verir. 

Məlum olduğu kimi çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyətinə malik olan Azər Buzovnalı bir 
tərcüməçi kimi də öz qələmini sınamış, ana dilimizə Şərq ədəbiyyatının ən qiymətli incilərini 
çevirmişdir.Azər Buzovnalının tərcümələri onun bu əsərlərinin yazıldığı dilə bələdliyinin, həm 
də ana dilinin incəliklərinə nə qədər vaqif olmasının bariz nümunəsidir. Şairin Əlyazmalar 
İnstitutunun arxivində mühafizə edilən tərcümələrinin avtoqraf nüsxələri ərəb əlifbasından 
transfoneliterasiya olunur və nəşrə hazırlanan kitabın II cildinə daxil ediləcəkdir. Fars, ərəb, türk 
dillərinin mahir bilicisi olaraq tərcümə yaradıcılığına xüsusi önəm verən şairin Sədi Şirazinin  
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“Bustan”ından tərcümə etdiyi dörd ümumi dəftərdə yerləşdirilən tərcümələri, o cümlədən özünün 
də qeyd etdiyi kimi I dəftərdə 403 beytdən ibarət 22 hekayəsi, II dəftərdə 422 beytdən ibarət 
müxtəlif məzmunlu irili-xırdalı 13 hekayəsi, III dəftərdə 411 və 1096 beytdən ibarət 18 hekayəsi, 
IV dəftərdə 241 beytdən ibarət 11 hekayəsi transfoneliterasiya olunmuşdur [5]. Ümumiyyətlə 
Azər Buzovnalının Sədi Şirazinin “Büstan”ından etdiyi tərcümələri ümumilikdə 1527 beyt təşkil 
edir.  

Azər Buzovnalının Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” məsnəvisindən 702 beytdən ibarət 
“Mahanın nağılı”, 232 beytdən ibarət “Odunçunun hekayəsi”  adlı tərcümələri də nəşrə 
hazırlanır. [6].  Məşədi Azər məşhur türk şairi Faruk Nafizin “Çoban çeşməsi” adlı şeirlər 
toplusundan 1776 beyt həcmində müxtəlif mövzulu, “Çoban çeşməsi”, “Pək çokları”, “Bir səhifə 
açsam ağlarsan”, “Könüldən şikayət” və sairə başlıqlı şeirləri Azərbaycan türkcəsinə 
uyğunlaşdırmışdır [7]. Şairin 1928-ci ildə Faruq Nafizin “Çoban çeşməsi” kitabından 
Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırdığı şeirləri XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Türkiyə ədəbi 
əlaqələri tarixinin öyrənilməsi baxımından qiymətlidir.  

XIX əsrin sonlarında ədəbi mühitə qədəm qoyan Məşədi Azərin yaradıcılığının müəyyən 
hissəsini onun mənzum formada yazdığı müxtəlif məzmunlu hekayələri təşkil edir. Azər 
Buzovnalı öz ictimai fikirlərini, cəmiyyətdə baş verən müxtəlif hadisələrə münasibətini əxlaqi - 
didaktik, nəsihətamiz, alleqorik səciyyəli əsərləri vasitəsi ilə bildirirdi.Azərbaycan ədəbiyyatında 
mənzum hekayə janrının xüsusiyyətlərini və inkişaf tarixini dərindən izləyən ədəbiyyatşünas 
Teymur Kərimli “XIX əsrdə Azərbaycan mənzum hekayəsinin bütün forma və məzmun əlvanlığı 
ilə meydana çıxaraq ədəbi fikrin aparıcı janrlarından birinə çevrildiyini” qeyd edir.  [8, s.416].  
XIX əsr üçün xarakterik olan bu xüsusiyyət, XX əsrin əvvəllərində yeni inkişaf yoluna qədəm 
qoyan milli ədəbiyyatımızda yenə də  dominant mövqedə idi. Lakin bu dövr mənzum 
hekayəçilik ənənəsi daha çox ictimai xarakter daşıyırdı. Şairin “Əhmədlə Mahmud” (176 beyt), 
”Arpa ilə buğda” (18 beyt), “Altun və polad” (23 beyt), “Səyyad” (170 beyt), “Bozbaş ilə lavaş” 
(4 beyt), “Sadə kişi ilə oğru” (15 beyt), İki tat” (15 beyt), “Xan və vəzir” (12 beyt), “Azər-
Aydəmir” (160 beyt),  “Çar zəmanında bir yazıq işçi” mətləli hekayəsi (30 beyt), “Keçmiş 
zəmanlarda bir ər, bir arvad” mətləli hekayəsi (21 beyt), “Var idi bir qurd bəsi bihəya” başlıqlı 
hekayəsi (30 beyt), “Həkim və qarnıağrayan” (13 beyt), “Dəvə və milçək” (15 beyt), “Tülkü və 
qoca ərradəçi” (23 beyt), “Ley və quzğun” (35 beyt), “Gözlü ilə korun hekayəsi” (47 beyt), 
“Şahbəzlə toyuq hekayəsi” (25 beyt), “Bağbanla poladın hekayəsi” (92 beyt), “Səyyad ilə 
pələngin hekayəsi” (33 beyt), “Əri ölmüş övrət hekayəsi” (16 beyt), “Hekayət” (13 beyt)-“Molla 
Nəsrəddinin kəsib qabağın, götürüb qaçdı bir nəfər papağın”, “Hekayət” (33 beyt)-“Oldu bir 
qurd bir zəman əttan, gəldi çayə tərəf çü abi-rəvan”, “Səyyad və əxməq quş” (14 beyt, 
“Hekayəti-rəmmal” (19 beyt), “Tüccar və təbər” (25 beyt), “Hekayət” (14 beyt) – “Var idi 
Kəşmirdə bir Şəhriyar, Şövkətü qüdrətdə fələk iqtidar” və sair əxlaqi-didaktik, alleqorik 
məzmunlu mənzum hekayələri artıq müasir əlifbaya çevrilmişdir. Şairin Əlyazmalar İnstitutunun 
fondundan və eləcə də şəxsi arxivindən toplanan hekayələri 1100 beytdən artıqdır. 

Azər Buzovnalının dini-tarixi mövzuda qələmə aldığı 6 dəftərdən “Qəzavatnamə” 
əsərindən əlavə 400 beytdən çox nohələri də vardır. “Ey fələk”, “Ey bacı”, “Zeynəbim”, 
“Əmican”, “Əmioğlu”, “Kaşki” və sairə rədifli nöhələrdə şairin naləsi, ürək sızıltısı hər bir 
oxucunun qəlbinin incə telinə toxunur. Azər Buzovnalının nohələri də tədqiq olunan əsərləri 
sırasındadır. 

Şairin yaradıcılığının dolğun və əsaslı hissəsini əlbəttə ki, onun müxtəlif mövzularda 
qələmə aldığı qəzəlləri tutur. Azər Buzovnalının yeni nəşr ediləcək kitabına onun pedaqoji 
fəaliyyətini işıqlandıran, elmi, maariflənməyi sevə-sevə təbliq etdiyi şagirdlərinə ithafən yazdığı 
nəsihətamiz qəzəlləri, həyatın danılmaz nemətləri olan su, hava, torpaq, od, nəfəs, ruha rədifli 
irihəcmli qəzəlləri - “Gər təbiət aləmində cismi-bicandır həva, canlılar cismində lakin doğrudan  
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candır həva”, “Kəsmə, ey dideyi-təhqiq, nəzər topraqdan, gör cəhan əhlinə nə feyz yetər 
topraqdan”, “O zəmandan ki, təbiətdə dirəxşandır od, Gün kimi aləm, imkani-füruzandır od”, 
“Mövqeyi-ali tutandan aləmi-mənadə ruh, Cilvəgərdir əhli-məna çeşminə əşyadə ruh”, 
Olmasaydı dəhrdə gər əqldən biganə nəfəs, Sahibin etməzdi aləmdə belə divanə nəfəs”, “Dostlar, 
yar olsa bu dünyadə hər dəyyarə əql, Gər mərizi-cəhl isə dərdinə eylər çarə əql”,  həmçinin bir 
sıra məşhur şairlərə, o cümlədən Tolstoyun vəfatı münasibətilə qələmə aldığı “Ey edən şövqilə 
əzm bəzmi-gülizarə ədəm, Ağlayan hicrində yüz binlərcə ərbabi-qələm” mətləli qəzəlləri və 
müxtəlif məzmunlu yüzlərcə şeirləri daxil edilmişdir. 

Şairin əlyazmaları arasında 12 beytdən ibarət  
“Ey qaşı kəman , kipriyi ox, gözləri cəllad,  
Can almağa ustad. 
Hicran qəmi könlüm evini eylədi bərbad, 
Gəl, ey evi abad” [9].   
Mətləli müstəzadı diləyatımlı, rəvan oxunan əsərləri sırasındadır.  
 Azər Buzovnalının arxivindən müasir əlifbaya transfoneliterasiya olunmuş 1860 [10] və 

1200 beyt [11], Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsindən isə 1200 beyt qəzəlləri [12] ümumilikdə 
3000 beytdən artıqdır. Şairin zəngin yaradacılığında qoşma, qəzəl, qəsidə, rübai, müstəzadlarla 
bərabər, qitələri də diqqət çəkir. Adıçəkilən nümunələr də hal hazırda tədqiq olunaraq, nəşrə 
hazırlanır.Lakin Azər Buzovnalının zəngin poetik irsi sadalanan əsərləri ilə bitmir və onun 
yaradıcılığının tədqiqi davam edir.  

Şairin həyat və yaradıcılıq yolunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, kitab və 
məcmuələrdə haqqında verilən məlumatlardan fərqli söz söyləmək, ədibin fəaliyyətinə işıq salan 
yeni bilgilər əldə etmək baxımından onun əlyazmaları tədqiqatçılar üçün əvəzsiz 
qaynaqlardandır.  
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О НЕИЗДАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЗЕРА БУЗОВНАЛЫ 
Резюме 

В Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули наряду с редкими книгами, 
древними рукописями, хранятся также личные архивы поэтов и писателей, творчество 
которых относится к разным историческим периодам. Личный архив Азера Бузовналы 
(1870-1951) хранится в фонде под номером 12. Многие документы, собранные в архиве, 
являются автографами.Некоторые из произведений Азера Бузовналы уже включены в 
изданные книги, но большая часть его работ все еще не опубликована. В статье 
предоставлена информация о тех произведениях поэта, которые в ближайшее время будут 
включены в готовящиеся к изданию  книги и сборники.Эти материалы ценны тем, что они 
освещают историю азербайджанской литературы  начала ХХ века. 
Ключевые слова: рукопись, газель, перевод, архив, неизданные произведения. 

Kenul Bagirova 

ABOUT UNPUBLISHED WORKS OF AZER BUZOVNALI 
Summary 

In the Institute of  Manuscripts named after Mahammad Fuzuli are preserved not only 
rare books, old manuscripts of the classical authors from Azerbaijan and the Near East, but also 
personal archives of scholars, poets and writers lived and wrote during different periods. A 
virtuoso poet, enlightener-educator Azer uzovnali’s personal archives are kept in the fund 
number 12.  If the personal archives are appreciated especially for the autograph materials, Azer 
Buzovnli’s archives are definitely significant from this point of view. Although some of the 
samples from Azer Buzovnali’s activities have been published, there are enough unpublished 
works in his archives. This article deals with the books consisted of thSummarye poet’s 
unpublished works that are going to be printed. These materials are very valuable from the 
standpoint of reflecting the situation of the Azerbaijani literature of the beginnings of the 20th 
century. 
Key words: manuscript, ghazal, translation, archive, unreleased works. 
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ƏZİZ DÖVLƏTABADİ TƏZKİRƏSİNDƏ ƏŞƏRİ TƏBRİZİ 

 
Açar sözlər: ədəbiyyatşünaslıq, həcv, mədhiyyə, İsfahan 
 
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı zəngin tarixi ədəbi bazaya malikdir. Yaşadığımız 

dövrdə ədəbiyyatşünaslıq elmi əsrlərin mirası olan klassik irsimizin öyrənilib tədqiq 
olunmasında milli ənənələrə dayanaraq onlardan faydalanmaq imkanı qazanmışdır. XX 
yüzilliyin əvvəllərindən başlayaraq bir sıra görkəmli alim, yazıçı və maarifçi şəxsiyyətlərin 
ədəbiyyat sahəsində atdıqları addımlar ədəbiyyatşünaslığın inkişafına təkan vermişdir. Bu 
baxımdan Cənubi Azərbaycan alimi və ədəbiyyatşünası Əziz Dövlətabadini XX əsrin ən 
məhsuldar ziyalısı hesab etmək olar. 

Əziz Dövlətabadinin dünyaya gəlməsi Təbriz üsyanından sonrakı dönəmə təsadüf etmişdir. 
Belə ki, 1917-1919-ci illərdə Cənudi Azərbaycanda İngiltərənin müstəmləkiçilik siyasətinə qarşı 
güclü xalq hərəkatı başlamışdır. Şeyx Xiyabaninin rəhbərliyi altında Təbriz üsyançıları valini 
şəhərdən qovmuşdular. 1920-ci il iyunun 23-də yaranan Milli Hökumət sentyabr ayında Cənubi 
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının yatırılması ilə süquta uğramışdır. Baş verən bütün 
hadisələr Cənubi Azərbaycanda yaşayan xalqların tarixinə və gələcək həyatına təsirsiz 
ötüşməmiş, bu dönəmdə Mənuçehr Murtuzəvinin, Yəhya Şeydanin, Əbdüləli Karənginin o 
cümlədən, Əziz Dövlətabadinin gələcək yaradıcılığına öz təsirini müəyyən dərəcədə 
göstərmişdir. Əziz Dövlətabadinin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında, bir ədəbiyyatşünas kimi 
yetişməsində bu dövrün həlledici rolunu istisna etmək səhv olardı. 

Əziz Dövlətabadi 1922-ci il sentyabr ayının 1-də Təbrizin Mənsur xiyabanında dünyaya 
göz açmışdır. Atası Musa Sərab yaxınlığında yerləşən Dövlətabad kəndindəndir. Təbriz 
bələdiyyəsində hesabdar işləyən Musa kişinin ilk övladı olan Əziz kiçik yaşlarından elmə həvəsi 
ilə seçilirdi.  

Əziz Dövlətabadi vətənində baş vermiş mühüm siyasi olaylar dönəmindən sonra 1951-ci 
ildə aspiranturaya daxil olsa da, bir sıra problemlərlə üzləşdiyindən təhsilini yarımçiq qoymaq 
məcburiyyətində qalmışdır. 

1955-ci ildə Hacı Məhəmməd Naxçivani və Hacı Hüseyn Naxçivani kimi xeyriyyəçilərin 
qiymətli kitablarını bağışladığı və Təbriz əhalisinin yardımı ilə təsis edilmiş Milli kitabxananın 
ilk başçısi olmuşdur.  

1961-ci ildə Razi və Nümunə məktəblərinə rəhbərlik edən Ə.Dövlətabadi eyni zamanda 
Təbriz v Azad İslam Universitetlərində ədəbiyyat tarixini tədris etmişdir. 1974-cü ildən təqaüdə 
çixaraq sırf yaradıcılıqla məşğul olmağa başlayan alimin indiyə qədər on üç əsəri nəşr 
olunmuşdur. 2009-cu il aprel ayının 30-da ağciyər xərçəngindən dünyasını dəyişən alim 
Təbrizdə Məqbərətüş-şüərada torpağa tapşırılmışdır. 

Əziz Dövlətabadinin Kamal Xocəndinin, Məlik Mahmud Təbrizinin divanlarını redaktə 
etmiş, iki təzkirədən əlavə (“Süxənvərani-Azərbaycan”,“Qafqazda yaşayan farsdilli şairlər”) 
“Azərbaycan kitabxanaları”, “Fars mətnlərində türk və monqol sözlərinin lüğəti” kimi sanballı 
əsərlər müəllifidir. Bundan əlavə alim həm də bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Dərviş 
təxəllüsü ilə 3 min beytə yaxın şeiri vardır. Bu şeirlər arasında qəsidə, minacat, məsnəvi, 
tərcibənd və rübailər mövcud olsa da, şair üstünlüyü qəzəl janrına verilmişdir. 
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Əziz Dövlətabadinin qələmə aldığı iki cildlik “Süxənvərani-Azərbaycan” əsəri Məhəmməd 

Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsindən sonra yazılan XX əsr təzkirələri arasında 
xüsusi yeri olan əsərlərdən biridir. Əsərin müəllifi Tərbiyətdən sonra Azərbaycan ədəbiyyatına 
təzkirəçilik prizmasından daha geniş aspektdə yanaşmışdır. Ə.Dövlətabadinin bu əsəri 
təzkirəçilik ənənəsinə yeni üslub və yanaşma tərzi gətirmişdir. O öz sələfinin yolu ilə gedərək, 
bu sahədə mövcud olan boşluqları doldurmağa çalışmış və buna qismən də olsa müvəffəq 
olmuşdur. Bundan əlavə əsərdə Məhəmməd Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” əsərində 
adı çəkilməyən 20 dən çox şair və söz ustadının adını çəkmiş və onlar haqqında bioqrafik 
məlumat vermişdir.Belə şairlərdən biri də Əşəri Təbrizidir.  

Qacar dövrünün şairi olan Əşəri Təbrizi XIX əsrdə yaşayıb yaratmışdır. Təzkirə müəllifi şair 
haqqında bilgi toplamaq üçün əz-Zəriə (IX cild), və əlyazma kataloqlarına müraciət etmişdir. 
Lakin bu söz ustadının həyatı barədə ətraflı məlumat əldə edə bilməmişdir. Heç bir mənbədə 
onun həyatı haqqında hər hansı bir bilgi verilməmişdir. Onun haqqında məlumatı yalnız divanı 
əsasında müəyyənləşdirmək olar. Əşəri Təbrizi Qacar dövründə yaşayan mədhsəra və həcvyazar 
şairlərindən hesab olunur. Qacar dövründə yazılan heç bir təzkirə və yazılı mənbələrdə onun 
anadan olma və vəfat tarixi qeyd olunmayib. Lakin aşağıdakı beytə əsasən 1305/1887-ci ilə 
qədər yaşadığı bəlli olur.Beytə əsasən demək olar ki, 1887-ci ilə qədər yaşamışdır. Bu zaman 
onun səksəndən az yaşı olmamalı idi: 

فکر توان دید روی خوبانرا  غرض بھ  
 بخواب امروز ھمچون ھزار و سیصد و پنج 

 
Onun fikri gözəllərin üzünü görməkdir, 

Bugün yat, sanki 1305-ci il kimi. (4;212) 
Əziz Dövlətabadi təzkirədə şairin bir müddət İsfahanda və Tehranda yaşadığı üçün isfahanlı, 

uzun müddət Təbrizdə yaşadığı üçün təbrizli olduğu haqqında məlumat vermişdir. Lakin şairin 
divanına əsasən onun İsfahandan olduğu məlum olur. Belə ki, divanda üç yerdə isfahanlı 
olduğuna işarə edilir. Şair onun kimliyini öyrənməyə çalışan bir nəfərə çavabında isafahadan 
olduğunu bəyan edib deyir: 

 تو از نژادیا، ز خان زادگان کاشانی 
 من از نژاد، گدازاده صفاھانم. 

Sən əgər Kaşanın zadəgan xanlarındansansa, 
Mən İsfahanın gədalarındanam. (4;213) 

Başqa bir yerdə isə özünü iraqlı kimi təqdim edir: 
 نھ زاھل مناجاتم و نھ زاھل خرابات 

 فارغ منم از کشمکش کشق و کرامات
 زین بیش اگر گوینم ترسم کھ بگویند  

 ترکامن کھ قمیش قویمھ عراقی بحجامات 
Nə minacat əhliyəm, nə xərəbat 
Kəramət keşməkeşlərindən azad mənəm. 
Bundan çox desəm qorxuram deyərlər türklər, 
Ki, qəmiş qoyma ey iraqlı, həcəmata. (4;214) 

Bundan başqa bir yerdə əmisi oğluna xitab edərək İsfahanda yaşadığına görə ora 
gəldiyini yazır: 

 ایاز روی تو گلشن فضای اصفاھان  
 ویاز رای تو روشن ھوای اصفھان.

 برای اینکھ تو داری در اصفھان مسکن 
 کند دل من گھگھ ھوای اسفھان.

 زمن بگو بھ محمد علی بن صادق
بدستم بستھ حنای اصفاھان. کھ ای   
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Simandan gələn sərin meh Isfahan fəzasinin gülşənidir, 
Ya İsfahan havası sənin fikrindən aydınlaşır. 
Sən İsfahanda məskunlaşdığın üçün, 
Mənim qəlbim tez-tez İsfahan havasın arzulayır.  
Mənim adımdan Məhəmməd Əli bin Sadiqə de, 
Isfahan xınasını əlimə yaxdım (4;212). 

Əşəri Təbrizi uzun müddət Təbrizdə yaşamışdır və şeirlərinin çoxunu bu şəhərdə qələmə 
almışdır. Təbriz və İsfahandan başqa şair həm də Tehranda və Kermanda da yaşamışdır (2;218-
219). Başqa bir yerdə yenə Təbriz şəhəri haqqında aşağıdakı beytləri deyir: 

 زند بر روضھ فردوس طعنھ ملکت تبریز
 بعھد دولت شھ ناصرالدینشاه ملک

Cənnət baxçasına sənin Təbriz mülkün tənə edir 
Mülkləri bəzəyən Nasirəddin şahın dövlət hakimiyyətininə. (4;214) 
Əşəri cavan yaşında xanımını itirmişdir. Yenidən evlənmək və bu xərcləri ödəmək üçün 

Qacar əmir və şahzadələrinə işləməyə başlamışdır. O şairlikdən əlavə həm də yazı-pozu işlərini 
görür və bunun müqabilində pul alırdı. Sənətkar musiqi ilə də məşğul olurdu. Belə ki, divanında 
musiqi istilahatları işlətməsi buna bariz nümunədir. Əşəri digər şairlərdən daha çox məsnəvi və 
Şahnaməyə meyl göstərmiş və onları daha çox mütaliə etmişdir. Onun divanı bu dastanlarda 
göstərilən təlmihlərlə zəngindir. Bu dastanlarda adı çəkilən surətləri öz divanına daxil etmişdir. 
Şair hind və türk dillərinə yaxşı bələd olmuşdur. Şeirlərində hər iki dildən olan sözləri 
işlətmişdir. Düzdür divanında türk dilində heç bir şeiri olmasa da, bir qəsidəsində tamamilə hind 
sözlərindən istifadə etdiyi nəzərə çarpır (6). 

Əşəri Təbrizi məddah bir şair olmuş və divanının böyük hissəsini mədhiyyələr tutur. Onun 
mədh etdiyi insanlar arasında Məhəmməd şah, Nəsrəddin şah, Cahangir Mirzə, Bəhmən Mirzə, 
Qəhrəman Mirzə, Hülaku Mirzə, Əmir Kəbir kimi tarixi şəxsiyyətlər vardır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, divandakı şeirlərin çoxunu mədhiyyələr tutur. Belə ki, şeirlərdə gah tənqid edir, gah 
da öyüd-nəsihət verir. Qacarın hərbi idarəsində baş alan rüşvətxorluq da şeirlərinin məzmununa 
çevrilmişdir. (1;79)Mirzə Məhəmməd Həsən Zənuzinin vəsfində deyir: 

 حبیب من حسن نام حسن رو 
 شنو این نکتھ زین مرد سخن گو. 

Dostum mənim, adı Həsən, üzü hüsn 
Fəsahətli söz deyən bu insandan bunu eşit(4;213). 

Əşəri Təbrizinin 50-ə yaxın qəsidə və qitəsi həcvdən ibarətdir. O özünü həcvdə ən bacarıqlı 
və qüvvətli bir şair hesab edir və təkcə Ünsüri ilə müqayisə oluna biləcəyini iddia edirdi. Əşəri 
Təbrizi bəzi şəxsləri kiçik bəhanələr gətirərək çox alçaldıcı tərzdə tənqid etmişdir. Əşərinin 
şeirlərin şairlik məharəti və qüdrətinin vəsfindən daha çox zarafata bənzəyir. Əşəri divanında bir 
çox şairlərin adını çəkərək demişdir: “Mən bütün bu şairlərdən yüksəyəm.” Əşəri bu səbkidə 
yazan şairlər kimi qəsidələrini Xorasani, qəzəllərini isə İraqi üslubunda yazmağa çalışmışdır. 

Şairin qələmə aldığı şeirlərdən məlum olur ki, o Mirzə Məhəmmədəli Süruş (Şəmsül-şüəra 
ləqəbi ilə məhşur olan alim və ədəbiyyatçı olmuşdur) ilə dostluq etmişdir. Belə ki, qəsidə və 
qəzəllərində onun adını dəfələrlə xatırlamışdır: 

 سروش ای سزاور تر نکتھ دانی
 از من بشنو این نکتھ را گر توانی.

Ey Süruş, sən ən layiqli hazırcavab 
Məndən əgər bacararsan eşit bu sualı.(4;213) 

Əşərinin divanının üç nüsxəsi aşağıdakı kitabxanalarda mövcuddur: 
1. Məclis kitabxanası (16222). Bu nüsxənin tarixi qeyd edilməyib. 307 vərəqdən ibarət olan 

bu nüsxə səliqəli nəstəliq xəttilə yazılmşdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu nüsxə daha  
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kamil və tərtib baxımından səliqəlidir. İbn Yusif Şirazi Məclis Şurayi Milli 
kitabxanasının kataloqunda deyir:  
“ نخستین نسخھ پاک نویسنده از خود و سال نگارش نام نبرده: از قراین چنین استفاده میشود کھ بھ خط خود شاعر 
 نویس شده است.» 
“Yazar özü və yazılma tarixi haqqında məlumat verməmişdir. Şairin öz xəttilə yazldığı 
ehtimal edilir. 

2. Milli Təbriz kitabxanası (26666) –Hacı Məhəmməd Naxçivaninin bağışladığı 
məcmuələr arasında olan nüsxədə tarix göstərilməyib.Benqal nüsxəsi (110115)- Bu 
nüsxədə də yazılma tarixi göstərilməyib. 

Əşəri divanı aşağıdakı kimi tərtib olunmuşdur: qəsidələr, təqzilat, qəzəllər, qitələr, 
saqinamə, üç məsnəvi, bir tərcibənd. 

Əşəri Təbrizinin divanı İranda Fatimə İslami tərəfindən işlənib və redaktə olunub. 
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      Азиз Довлетабади один из продуктивных ученых ХХ века. Двухтомная работа  
«Сухенверани-Азербайджан» занимает особое место в азербайджанской литературе. 
В этой работе он дал информацию о более 20 поэтах, которые не были упомянуты в 
работе М.Тарбят  «Данишмендани-Азербайджан». Одним из таких поэтов является 
Ашари Тебризи. 
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Resume 

Aziz Dovletabadi is one of the productive scientists of the twentieth century. This  work of 
two volume "Suchenverani-Azerbaijan" occupies a special place in the Azerbaijani literature. In 
this work, he gave information about more than 20 poets who were not mentioned in the work of 
M. Tarbat “Danishmendani-Azerbaijan”. One of these poets is Ashari Tabrizi. 
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AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA ANA İLƏ BAĞLI NÜMUNƏLƏRDƏ  

TARİXİ-DEMOQRAFİYA MƏSƏLƏLƏRİ 
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məskunlaşması. 

 
Anaya ehtiram tarix boyu bütün xalqlara xas olan ən böyük mənəvi dəyərlərdən biridir. 

Bəşər tarixinin ən qədim çağlarında – orta daş dövründə meydana gələn qəbilə icmasında artıq 
ana, nəsli qəbilə icmasının başçısı, uşaqların hamisi, ocağın qoruyucusu sayılırdı. Dünyaya övlad 
gətirən, onu böyüdüb başa çatdıran ana elə müqəddəslik zirvəsinə də, tarixin məhz həmin 
çağlarından yüksəlmişdir.  

İnsan nəslinin artımı doğum və ölüm kimi mühüm demoqrafik proseslər ananı, analıq 
missiyasını hər zaman ictimai hadisələrin önünə keçirir, bu müqəddəs, əlçatmaz varlığa daima 
ehtiram göstərilməsini gündəmə gətirir. 

Azərbaycan xalqının qan yaddaşında, həyat anlamında, ailə fəlsəfəsində anaya yüksək 
etiqad, sevgi və sayğı milli-mənəvi dəyərlər sistemində özünə möhkəm yer tutmuşdur. Bu 
mövqe, bu yer Azərbaycan xalqının mifologiyasında da bariz şəkildə gözə çarpır. Azərbaycan 
mifologiyasında ana olmağa çalışan hamilə qadınlara yüksək ehtiram da diqqət çəkən 
məqamlardandır. Belə ki, hamilə qadın və ümumiyyətlə ana olmağa hazırlaşan hər bir qadın, 
gəlin, həddi-büluğa çatan, qızlar bulağından su içən hər bir qız Vətən üçün vətəndaş doğan 
potensial anadır. Dünyaya gələn hər bir kəs isə, sabahın rəncbəri, alimi, təbibi, ustadı, əsgəri və 
gələcək qurucuları olacaq atası, anasıdırlar. Məhz bu səbəbdən də, Azərbaycan folkloru çox vaxt 
bir ailənin qız övladının taleyini gəlin edəcəyi ocaqla, yurd-yuva ilə sıx surətdə, vəhdətdə təsvir 
edir:     

Ay ana, qızın deyiləm, 
Torbada duzun deyiləm, 
Ay ana, balan deyiləm, 

               Gedirəm gələn deyiləm... (3.51) 
Bu folklor nümunəsində ər evinə gedən qızın artıq özünü və dünyanı dərk etdiyi ilk vaxtlardan 
ailə quruculuğu məsələlərinə psixoloji və mənəvi cəhətdən kifayət qədər hazırlanması, yaxud 
hazır olması aydın sezilir. Belə ki, folklor nümunəsində anasına müraciət edən övladının: “Ay 
ana, qızın deyiləm, Torbada duzun deyiləm” – deyə, müraciət etməsi ərə gedən qızının bundan 
sonra gəlin getdiyi ocağın ab-havası, qayda-qanunları ilə yaşayacağına dəlalət edir. Gəlini 
olduğu evin şəraitinə tez uyğunlaşması, orada söz-söhbətin, narazılığın yaranmaması üçün təbii 
ki, gənc qızın hadisələri məhz bu baxımdan yanaşması ilk növbədə müsəlman-şərq ailəsinin 
mənəvi prinsip və tələblərindən irəli gəlirdi. Məhz belə bir təfəkkür tərzi gəlini getdiyi  ocağın  
işığını  yandıran,  nəslini  artıran bir  üzvünə çevirir,  onun özünə və valideynlərinə üz ağlığı 
gətirir, hörmət-izzət sahibi edirdi. Ailəni “Qız yükü, duz yükü” problemindən azad edirdi.  

Deməli, qız gəlin getdiyi evin deyil, tərk etdiyi evin qonağıdır. Ona görə də anasına: “Ay 
ana, balan deyiləm, Gedirəm gələn deyiləm.” – deyə söyləyir.  
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Gətirilən folklor nümunəsi ailəyə sadiq qalacaq, layiqli gəlinin seçilib-axtarılması 

məsələsinin də nə qədər vacib və zəruri olduğunu aydın şəkildə göstərməkdədir. Belə ki, gələcək 
ailənin dayaqlarının möhkəm olması üçün gəlinin əxlaqi-tərbiyəvi keyfiyyətlərinə məhz hansı 
ailədə, nə cür yiyələnməsi məsələləri də böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Ona görə də ana olacaq 
gəlinin seçilməsi zamanı onun zahiri gözəlliyi ilə bahəm əsli-nəcabəti, tərbiyəsi də ön plana 
çəkilirdi. Sözügedən məsələ ilə bağlı folklor nümunələrindən birində oxuyuruq: 

Mən aşıq gözəl alma, 
Tutubdu gözəl alma, 
Əsil al, çirkin olsun, 

                            Bədəsil gözəl alma.     (3.50) 

Azərbaycanlı ailəsi evinə, ocağına gəlin seçərkən onu ağıllı, xoşxasiyyətli olmasına 
xüsusi önəm vermişdir. Döyüşlərdən birində əsir düşmüş Trabzon imperatorunu Ağqoyunlu 
hökmdarı Uzun Həsənin yanına gətirdikdə ondan soruşmuşdu: “Hansı məbləğdə özümü satın ala 
bilərəm?” Uzun Həsən isə cavabında: “Arzu etdiyim adam əlimə düşmüşdür. Mən onu pulla 
qiymətləndirmirəm. Deyilənə görə, sizin Feodora adında ağıllı və xoşxasiyyət qızınız var. Onu 
mənə ərə verin” – demişdi. Trabzon imperatoru “biz xristian, siz isə bütpərəst olduğunuz halda 
mən bunu necə edə bilərəm?” – deyə etiraz etdikdə Uzun Həsən “bu məni narahat etmir” 
demişdi. Bundan sonra Feodora Ağqoyunlu sarayına göndərilmişdi. (6.26)  

Bu fakt xalqımızın tarixən multikultural dəyərlərə hörmətlə göstərdiyini, irqindən, 
miliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq bütün qadınlara ehtiramla yanaşdığını aşkar surətdə 
göstərir.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının ailə quruculuğu ilə bağlı təfəkkür və düşüncə 
tərzində ailənin əxlaqi-mənəvi dəyərləri, prinsipləri həmişə böyük önəm kəsb edib. Analarımız 
qız-gəlinlərimiz ailənin saflıq və ucaqlıq rəmzi, toxunulmazlıq simvolu hesab edilmişlər. 
Azərbaycan folklorunda çox vaxt ana, yaxud gəlin sözləri az qala abır, həya və ismətin 
sinonimləri kimi işlədilir. 

Folklor nümunələrindən birində deyilir: “Qoca bir kişinin gözəl, həyalı bir gəlini varmış. 
Bir neçə vaxt keçir, gəlin hamilə olur. Qayınata evdə olmayanda gəlin su gətirib uzun saçlarını 
yumağa başlayır. Saçını daradığı vaxt qayınatası evə gəlir. Gəlin darağı saçına taxır, əllərini göyə 
qaldırıb deyir:  

– İlahi, məni ya daş, ya da quş elə. 
Söz gəlinin ağzından çıxar-çıxmaz quş olub göyə uçur. O həmin quşdur ki, indi də 

darağını başında gəzdirir. Ona Şanapipik, ya da Daraqçin deyirlər. (4. 69) 
Bu folklor nümunəsində ilk baxışda gənc bir gəlinin öz saçlarını yuması kimi adi, sadə bir 

məişət hadisəsi təsvir olunub. Lakin, qayınatasının evə gəlməsi, gəlinin saçlarını yumasını 
görməsi ilə hər şey kəskin bir tərzdə dəyişilir. Hadisənin məcrası başqa bir səmtə yönəlir. Çünki, 
başqa bir kişinin (o hətta qayınata belə olsa – A.M.) yanında gəlinin, qadının saçları açıq-saçıq 
olmamalıdır. Saçlarını açıb-tökmək, onu kiminsə yanında yumaq həya, ismət normaları ilə bir 
araya sığa bilməz. Belə etmək həyalı bir qadın üçün rəzalət və həqarətdir, utanc gətirən olaydır. 
Ona görə də, bətnində övladı olmasına baxmayaraq, gəlin uca Allahdan daş və yaxud quş 
olmasını diləyir. İnsanlar dünən də, bu gün də inanıblar ki, Allah tərəfindən ancaq saf qəlbli 
insanların diləkləri qəbul olunur. Ona görə də, bu ismətli, pak qəlbli gəlinin diləyi qəbul olunur 
və o quşa çevrilir.  

Bəs nə üçün qayınatasında utanan gəlin daşa, yaxud da quşa çevrilmək istəyir? Həm daş, 
həm də quş qədim mifik təfəkkürümüzdə xüsusi yer tutan elementlər kimi çıxış etmişlər:  
“Azərbaycanlıların ən qədim inanclarında odla, ocaqla bərabər, torpağ, dağ və daşlar da ən 
müqəddəs təbiət elementlərindən biri olmuşdur.  
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Mifoloji mətnlərdə daşlar çox zaman hamilə qadınlara qahmar çıxır, onları çirkin niyyətli 

insanların məkrindən, düşmənlərin xətərindən, şər qüvvələrin zərərindən qoruyur. Məsələn, 
mifik mətnlərdən birində yolu daşlardan düşən, burada böyük qoyun sürüsü ilə üzləşərək, göy 
otlardan yeyib oynaşan əmlikləri görən hamilə qadının könlündən quzu əti yemək keçir. Üzünü 
çobanlara tutaraq istəyini onlara bildirdikdə, çobanlardan biri irəli yeriyib gəlinə acıqlı-acıqlı: 
“Ürəyin əmlik əti istəyir? Nə olar. Otur, bu saat qardaşın sənə əmlik əti verər” – deyə, söyləyir. 
İnsafsız çoban tez küçüklərdən birini xəlvətcə kəsərək bişirmək istədikdə bu haqsızlığa 
dözməyən yoldaşı ona yanaşır: “Sən sürüyə baş çək, əmliyi özüm bişirərəm” – deyə, söyləyir. 
İnsaflı çoban əmliyi bişirən kimi hörmətlə gəlinə verir. Gəlin əmlik ətini iştahla yeyərək alqış 
edir, sonra da yoluna düzəlir.  

Çoban isə süfrəni yığışdırandan sonra, nə qədər gözləyirsə yoldaşı gəlib çıxmır: “Gedim,  
görüm nə olub” – deyə, yoldaşının dalınca yollandı. Gəlib gördü ki, yoldaşı çiynində çomaq daşa 
dönüb”. (4.118) 

Mifoloji mətndə ana olmaq istəyən hamilə qadına qarşı nalayiq hərəkəti edən çobanın 
hərəkətini nəsil artımını, doğumu himayə edən hami qüvvələr xəyanət kimi qiymətləndirərək onu 
cəzalandırırlar, daşa çevirirlər. Digər mifoloji mətndə isə, özünü düşmənlərin təqibindən 
qurtarmağa çalışan hamilə gəlinin göylərə yalvarışı nəticəsində özü daşa-qayaya dönür: “Bir 
düşmənlər qəfildən hücum çəkirlər. ...Yağılar qabaqlarına keçənləri qoca demir, uşaq demir, 
qadın demir, hamısını qılıncdan keçirirlər. Bu qaçhaqaçda bir hamilə gəlin də gizlənməyə yer 
axtarır. Üz tutur ayaqyalın, başı aşıq dağlara sarı. Düşmənlər sən demə gəlini görübmüşlər. 
Düşürlər arxasınca. Gəlin piyada, həm də hamilə, düşmənlər də atlı, yazıq hara qaça bilərdiki? 
(4.116) 

Mifoloji mətndə deyilir ki, düşmənlər çathaçatda gəlin arını, ismətini qoruyub saxlamaq 
üçün göylərə yalvarış edir. Düşmən atlıları özlərini gəlinə yetirincə heyrətdən yerlərindəcə 
donub qalırlar. Belə ki, onların qarşısında hamilə gəlin əvəzinə hamilə qadına oxşayan uca qaya 
peyda olur: “Gəlin qayaya dönübmüş. Elə o vaxtdan da bu qayaya “Gəlin qayası” deyilir”. 
(4.116) 

Burada bir məqamı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Belə ki, mifoloji mətndə yağı 
düşmənlərin at belində hamilə qadını təqib etmələri, əhaliyə divan tutmaları, qətliam törətmələri 
səhnələrinin təfərrüatı ilə təsvir edilməsi onu məzmun və mahiyyət baxımından tarixi mənbəyə 
də çox oxşadır.  

Məsələn, XIII əsrin görkəmli tarixçisi İbn əl-Əsir “Əl-kamil fi-t-tarix” adlı əsərində 
monqolların 1221-ci ildə Beyləqan şəhərində törətdikləri qırğınlardan bəhs edərək yazırdı: 
“Qılıncı sıyırıb kiçik, böyük və arvad baxmadılar. Hamısını qırdılar. Hətta hamilə arvadların 
qarınlarını yarıb çağalarını çıxartdılar və öldürdülər. (5.114) İndi isə mifoloji mətnə nəzər salaq: 
“...Adamlar özlərini itirir, hara qaçdıqlarını bilmirlər. El-obanın çox igidləri qırıldı. Yağılar 
qabaqlarına keçənləri qoca demir, uşaq demir, qadın demir, hamısını qılıncdan keçirirlər. (4.116) 

İbn əl-Əsir monqolların qadınların mənəviyyatına toxunmasından bəhs edərək: “...Özləri 
də (yəni, monqol əsgərləri – A.M.) arvadları zorlayıb sonra öldürdülər”. – deyə, yazır. Yenə də, 
həmin mifoloji mətndə oxuyuruq: “...Gəlin piyada, həm də hamilə, düşmənlər də atlı, yazıq hara 
qaça bilərki. Ələ keçəndə də onun başına nə gətirəcəklər, kim bilir”. (4.116) 

Beləliklə, mifoloji mətnin tarixi mənbə ilə müqayisəsi əslində mifoloji və ümumiyyətlə, 
folklor nümunələrinin tariximizi öyrənmək üçün son dərəcə etibarlı, ilkin mənbə rolunu 
oynamasını bir daha aydın surətdə sübut edir. Digər tərəfdən həm sözügedən mifoloji, həm də 
tarixi mənbənin mətnində ölkəmizə hücum edən düşmənlərin zaman-zaman xalqımıza qarşı 
yeritdikləri soyqırımlarının böyük siyasi məqsədlər güddüyünü göstərir. Mühüm geostrateji 
mövqedə yerləşən, sərvətlərlə zəngin ölkəmizin əhalisini fiziki cəhətdən məhv etməklə torpaq-
larımıza sahib  olmaq  istəyənlər  təbii ki, burada  öz maraqlarına  uyğun  demoqrafik  siyasət  
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anlarında aktual olduğunu yeritməyi də başlıca vəzifələrindən biri sayıblar. Bu isə əhali artımı ilə 
bağlı demoqrafik məsələlərin tarixin bütün, heç zaman gündəmdən düşmədiyini aşkar surətdə 
göstərir. Bu mənada “Gəlin qayası” ilə bağlı mifoloji mətndə hamilə qadının elə özünə oxşayan 
uca qayaya çevrilməsi əslində həmin qadının bətnindəki övladla bərabər vətəni qoruyan sipərə, 
qalaya, qayaya, müdafiə istehkamına çevrilməsi anlamına da uyğun gəlir. Bu folklor 
nümunəsində: “Qadın ucalıq, ülvilik, bakirəlik, gözəllik tacıdır... Ana vətəndi, vətən də ana. Nə 
vətənsiz ana, nə anasız vətən...” (2.125) Yəni düşmən hamilə qadını fiziki cəhətdən hətta məhv 
edə bilsə belə, onun heysiyyatını, ailəyə, vətənə olan bağlılığını, namusunu nəinki alçalda bilmir, 
əksinə vətəninin möhtəşəm qayasına çevrilən ananın qüdrəti, yenilməzliyi önündə kiçilir, 
cılızlaşır, aciz vəziyyətə düşür.  

Məhz bu səbəbdən də, Azərbaycan folklorunda azərbaycanlı anası, qadını çox zaman 
yenilməzliyi, bədii monumentallığı ilə diqqət çəkir. Bəlkə də xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı, 
ərsəyə gətirdiyi folklor nümunələrində təsvir olunan analarımız Tomirislərin, Sara xatınların, 
Tutibikələrin, Həcərlərin obrazlarıdırlar. Yəni, bu folklor nümunəsində dünyaya insan gətirən, 
oğul-qız doğan ana nəhəng, yenilməz bir qalaya çevrilərək Vətən sərhədlərini yağılardan 
qoruyan sipər rolunda çıxış edir. Bəlkə də özünü yağı düşməndən qoruyan hamilə qadın atlı 
düşmənləri ardınca salaraq onları yaşadığı, sakini olduğu kənddən, yaxud şəhərdən məqsədyönlü 
şəkildə uzaq salır, beləcə bətnindəki körpəsinə, o cümlədən gələcək nəsillərə Vətəni qorumaq, 
onun uğrunda lazım gələrsə canından belə keçmək tərbiyəsini aşılayır.  

Milli təfəkkürümüzün dərin qatlarında ana təkcə öz bətnindəki gələcək əsgəri, ərəni 
tərbiyə etmir, döyüş meydanında xəyanətə rast gələndə öz südü ilə onu yenidən həyata qaytara 
bilmək gücünə də malikdir. Əslində, “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında sözügedən hadisə 
analarımızın dünyaya yenidən uşaq gətirərək onu öz südü ilə bəsləməsi, insan nəslini davam 
etdirə bilməsi anlamına da uyğun gəlir. Sözügedən dastanın “Dirsə xan oğlu Buğacın boyu”nda 
göstərilir ki, atası tərəfindən ağır yaralanıb çöldə qalmış Buğaca “boz atlı, yaşıl donlu Xızır 
İlyas” deyir: "Dağ çiçəyi ana südü ilə sənə məlhəmdir”.  

Müasir elm ana südünün yeni doğulan körpələr üçün misilsiz əhəmiyyətini danılmaz 
faktlarla sübut edir. Belə ki, südü biləvasitə anasının döşlərindən əmən uşaq onu insan bədəninin 
normal temperaturuna uyğun olaraq mənimsəyir. Bu cür süd müasir dövrdə olduğu kimi süni 
uşaq qidalarından tərkibinin təbii maddələr, mikroelementlər və vitaminlərlə zəngin olması ilə də 
seçilir. Burada süni əmzik və qablardan istifadə olunmadığına görə, körpənin xəstəlik törədən 
mikroblara yoluxması ehtimalı da aradan qalxır.  

Təsadüfi deyildir ki, ana naxələf övladına “südüm burnundan gəlsin” – deyə, söyləyir. Və 
yaxud hər hansı bir insan həyatın çətinlikləri və uğursuzluqları ilə qarşılaşdıqda öz vəziyyətini 
“Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi” – deyə, söyləməklə bildirir. Bütün bu deyilənlər ananın 
övlad üzərində danılmaz haqqını göstərir. 

Deməli, folklor nümunələrimizdə ana öz körpəsini rahat böyütmək üçün daima sabitlik və 
sülh diləyən müqəddəs varlıqdır. Milli folklor nümunələrində məhz bu baxımdan ana obrazı sülh 
və əmin-amanlıq rəmzi olan göyərçinlə eyniləşdirilir. 

“Ümumdünya daşqını” və ya “Nuhun tufanı” ilə bağlı dini-mifoloji mətnlərdə göyərçin Yer 
kürəsində həyatın yenidən bərpası xəbərini Nuha çatdıran quş kimi təsvir olunur. Belə ki, 
“Nuhun tufanı” zamanı su hər yanı öz cənginə aldıqda bir müddət gəmidə üzən peyğəmbər quru 
yerin olub-olmaması barədə xəbər gətirməsi üçün qarğaya tapşırıq verir. Özünə quru yer tapan 
qarğa isə, bir daha geri qayıtmadığına görə, Nuh peyğəmbərin qarğışına tuş gələrək qara rəngə 
düşür. (8.6) Məhz bundan sonra Nuh peyğəmbər eyni tapşırıqla göyərçinə müraciət edir. 
Göyərçin isə, yer üzündə daşqının çəkilməsi, quru yerin olması ilə bağlı şad xəbərlə geri qayıdır. 
Yer kürəsində həyatın yenidən bərpası isə, əslində demoqrafik proseslərin ən başlıca element-
lərindən biri olan məskunlaşma hadisəsi ilə eyniyyət təşkil edir. B.Abdullayev haqlı olaraq yazır: 
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 “Maraqlı cəhət budur ki, qədim dövrlərdə daha çox ana olmuş qadınların ruhu göyərçin cildində 
sanılmışdır. (1.34)  

Hamilə qadınların yemək-içməyinə, istirahətinə də xüsusi qayğı ilə yanaşılardı. Qədim 
inanclara görə əgər gəlin hamilə vaxtı dovşan əti yesəydi, uşağının gələcəkdə dovşandodaq, 
yaxud ağzı mırıq olacağını, böyürtkən və gicitkən yesə idi, doğacağı uşağın nadinc olacağını 
zənn edərdilər. Hamilə qadın ta altı aya kimi pis, eybəcər heyvanlara, kifir insanlara baxmaz və 
söyüş söyməzdi ki, uşağı eybəcər, bədheybət və ya söyüşcül olmasın. 

“Azərbaycan mifoloji mətnləri” adlı kitabda deyilir: “Zahını tək qoymazlar, yoxsa hal 
anası gəlib onun ciyərini, ürəyini çıxarıb aparar”. Yaxud: Hal nənəsi soğanla şişdən qorxur. Ona 
görə də zahının başı altında soğan, yanında şiş qoyardılar. Həm də zahının dörd tərəfindən cızıq 
çəkərdilər ki, hal nənəsi zahıya yaxın düşməsin”.  (7.166) 

   Məhz buna görə də qədim əcdadlarımız gələcək övladlarının qayğısına qalaraq hamilə 
qadınları bədxah ruhların mənfi təsirlərindən qorumaq üçün bir sıra ayinlər keçirər, tədbirlər 
tökərdilər. Misal üçün hamilə qadınların yorğandöşəklərini, baş örtüklərini qırmızı parçadan 
hazırlayar, yastıqlarının altına metal əşyalar-bıçaq,qayçı qoyar, başları üzərində narahat yuxular 
görərkən iblisi, Albastını qovmaq üçün metal əşyaları bir-birinə döyəcləyərək səslər çıxarar, 
hətta son dövrlərdə tüfənglərdən atəş belə açardılar. Bu tədbirləri həyata keçirən insanlar iblisi və 
ya Albastını qorxutduqlarını, hamilə qadından yaxud təzə doğulan körpədən uzaqlaşdırdıqlarını 
zənn edərdilər. (7.168) 

Yuxarıda deyilənlər tarixən azərbaycanlıların anaya, ailəyə dərin ehtiram bəslədiyini, son 
dərəcə ailəcanlı olduqlarını aşkar şəkildə ən etibarlı mənbələr olan milli folklor nümunələri 
əsasında bir daha sübut edir.  
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Мамедов Айдын 

ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С МАТЕРЬЮ  
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

Резюме 
     Мама - это первое слово каждого человека. Этот человек – неотъемлемая часть каждого 
из нас. Ведь именно благодаря матери мы появились на свет. 
     Вот почему, образу матери придается огромное значение в фольклоре каждого, в том 
числе азербайджанского народа. В фольклоре азербайджанского народа исторически мать 
исполняет роль хранительницы домашнего очага. Она создаёт дома уют, тепло, заботится 
о детях. Она наш близнец по духу. Всегда поймёт, никогда не осудит, не предаст. Поэтому 
в мифологических текстах о матери  рассказывается бесконечно. Их миллионы, и каждая 
из них несёт в себе подвиг – материнскую любовь. 
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В мифологических текстах азербайджанского народа женщина становится мамой, 

когда ребенок растет и развивается еще только внутри неё. Уже на этом этапе она 
проявляет всю свою любовь и заботу к нему, испытывает бесконечную радость и 
долгожданность встречи со своим малышом. Таким образом, образ матери в 
мифологических текстах азербайджанского народа является, главным образом, 
продолжательницей всего человеческого рода и демографических процессов.  
Ключевые слова: мать, примеры фольклора, историко-демографические проблемы, 
рост населения, народонаселение 

 Mammadov Aydın 

HISTORICO-DEMOGRAPHIC ISSUES ASSOCIATED WITH THE  
MOTHER IN AZERBAIJANI FOLKLORE 

Summary 
           Mother is the first word of every person. This person is an integral part of each of us. 
Indeed, it was thanks to our mother that we were born. 

That is why, the image of the mother is of great importance in the folklore of everyone, 
including the people of Azerbaijan. In the folklore of the Azerbaijani people, historically, the 
mother acts as the guardian of the hearth. She creates comfort at home, warmth, takes care of 
children. She is our twin in spirit. He will always understand, advice, never judge, betray. That is 
why in mythological texts mothers are told endlessly. There are millions of them, and each of 
them carries a feat - maternal love. 

In the mythological texts of the Azerbaijani people, a woman becomes a mother when the 
child is still growing and developing inside her. Already at this stage, she shows all her love and 
care, all the endless joy and long-awaited meeting with her baby. Thus, the image of the mother 
in the mythological texts of the Azerbaijani people is mainly the continuer of the entire human 
race and demographic processes. 
Key words: mother, examples of folklore, historico-demographic issues, population growth, 
population settlement 
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ƏRƏBŞÜNASLIĞIN ZİRVƏDƏ OLDUĞU DÖVR 

 
Açar sözlər: ərəbşünaslıq, T.A.Şumovskiy, İslam. 
 
Giriş.“XX əsrin 30-cu illərində dil, ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizi tədqiq etməyə 

imkan verməmişlər” fikrini təkzib etmək məqsədi ilə bu yazını yazmaq qərarına gəldim. 
Krackovskiy, Bartold, Bertels, Marr, Struve, Piqulevskaya, Orbeli, Yuşmanov, Şumovskiy, 
Yakubovskiy, Kuzmin, Petrov, Eberman, Ode-Vasilyeva, Kaştalyova, Salye, Vilençik, Tsereteli, 
Kovalevskiy, Freyman, Muratov, Samoyloviç, Kokovtsov, Şerbatskoy, Konrad, Alekseyev, Genko, 
Riftin və başqaları kimi sözün əsl mənasında həqiqi alimlər məhz bu illərdə yaşayıb yaratmış, 
şərqşünaslıq elminə və islam mədəniyyətinə öz əvəzolunmaz töhfələrini vermişlər. İslam tarixi və 
ədəbiyyatına dərin hörmətlə yanaşan qeyri millətlərə mənsub olan bu alimlərin məhz Sovet 
dövründə şərq elmləri sahəsində cəsarətlə apardıqları mükəmməl tədqiqatlar buna sübutdur. İlk 
əvvəl Müqəddəs Quranın rus dilinə tərcüməsi və təfsiri, 6 cilddə seçilmiş əsərlər və s. əsərlərin 
müəllifi, ərəb əlyazmalarının mahir tədqiqatçısı, 1930-cu ildə SSRİ Elmlər Akademiyası 
Şərqşünaslıq İnstitutu Ərəb kabinetinin əsasını qoymuş, rus dilində yazılmış əsərlərində tez-tez 
“inşəAllah”kəliməsinə rast gəldiyimiz dahi akademik İ.Y.Kraçkovskiydən başlamaq istəyirəm. 
Elmdə dəyərli zirvələri fəth etmək istəyən hər bir ərəbşünas onun məktəbini keçmişdi. Belə 
həqiqi alimlərdən birinin timsalında məhz 30-cu illərdə İslam Şərq elmi və mədəniyyəti 
sahəsində nə dərəcədə yüksək elmi kadrlar yetişdiyini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. O,uzun 
müddət Azərbancanda yaşamış,  dünyada Quranı ilk dəfə nəzmlə tərcümə edən, bir çox şərq və 
qərb dillərindən tərcümələrin, ərəbşünaslıq elmində ilk  dənizçilik ədəbiyyatı abidəsinin nəşri -
”Əhməd ibn Məcidin 3 naməlum losiyası”, XV əsr ərəb naviqasiya ensiklopediyasının tənqidi 
nəşri (5 cilddə), Əl-Məhri haqqında monoqrafiya, ”Okean Ərəbistanı”, ”Gəmiçi Sindbadın izi 
ilə”, ”Oroksologiya: şərq-qərb filologiyası” və s. əsərlərin müəllifi Teodor Adamoviç Şumovskiy 
idi.  

T.A.Şumovskiy 1913-cü ildə Jitomir şəhərində anadan olmuşdur.Birinci dünya müharibəsi 
illərində valideynləri ilə Şamaxıya köçür və uşaqlığı orada keçir. Şamaxının məscidləri, 
qəbristanlıqlarındakı ərəb yazıları onda bu dili öyrənməyə həvəs yaradır. Moskva Dağ-mədən 
institutunu bitirib şaxtada işləməsinə baxmayaraq ərəbşünas olmaq arzusu ondan əl çəkmir. 
Akademik Marra məktub yazır, öyrənir ki, Leninqrad Tarix-Linqvistika institutu var və 1932-ci 
ildə o institutun tələbəsi olur. Akademiklər Struve, Kraçkovskiy, müxbir üzv Yuşmanov kimi 
müəllimlərdən dərs alır. Bu məhsuldar illər eyni zamanda məşəqqətli idi. 1938-ci ildə ilk dəfə 
həbs olunur (Polşa əsilli olduğunu gizlətməkdə, Lev Qumilyov  və N.Yerexoviçlə birlikdə 
tələbəlik illərində mifik tərəqqiçilər partiyası yaratmaqda və müxtəlif antisovet təbliğatında 
ittiham olunur), 1946-1948-ci illər düşərgədən buraxılır, Boroviç şəhərinə sürgün olunur. 
Həbsxana və düşərgələrdə də boş durmur, namizədlik işini bitirir, xarici dillər öyrənir, gərgin 
elmi işlə məşğul olur. 1948-1956-cı illərdə yenə məhbus olur. Akademik İ.A.Orbeli və 
N.V.Piqulevskayanın dəstəyi ilə 1956-cı ildə azadlığa çıxandan sonra SSRİ Elmlər Akademiyası 
Leninqrad Şərqşünaslıq İnstitutuna işə daxil olur. 1968-ci ildə Moskvada tarix elmləri doktoru  
adına layiq görülür. Onun sonralar 1980-90-cı illərdə yazdığı əsərlər də ərəbşünaslığın inkişafına 
alternativ baxışlara görə öz həmkarları arasında elmi mübahisələrə səbəb olmuşdu. Alim 2012-ci 
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ildə 99 yaşında Sankt-Peterburqda vəfat etmiş və Volkovskoye qəbristanlığında müəllimi 
Kraçkovskinin yanında dəfn olunmuşdur.  

T.A.Şumovskiy xatirələrində yazır:”Tələbəlik illərində Şərq kitabxanasında işləyərkən 
ərəb mətni ilə 1592-ci ildə Romada yazılmış əlyazmaya rast gəldim.Əlyazma köhnə və lazımsız 
kimi fonddan çıxarılmışdı.Onu Kraçkovskiyə göstərmək qərarına gəldim(1934-cü ildə onların 
tanışlığı belə başlayır).Yüksək dərəcədə alicənablığı və sadəliyi ilə fərqlənən alim məni qəbul 
etdi və məsləhətini verdi:”Elmi səmimi qəlbdən sevmək,ona can yandırmaq olar,amma elm 
təmtəraqlı ifadələri izhar etməyi sevmir,o sakit işlə,əməllə ona xidmət etməklə yaşayır.Qoy 
gələcəkdə başqaları sizin işləriniz barəsində yüksəkdən danışsınlar”.Sonra Kraçkovskiy 
əlyazmaya baxdı və dedi:”Roma,panetsiy Nikolay...maraqlıdır,bu ad titul vərəqində 
yazılmışdır,yəqin ki,naşirdir.Əlimizdəki Qurandır,ərəbcə və latınca tərcüməsi.Amma niyə cəmi 
22 surə?”Alim kabinetindəki kitab rəfinə yaxınlaşıb biblioqrafik toplunu götürürvə vərəqləyərək 
deyir:”Romalıların dili ilə desək,hər kitabın öz taleyi var.Panetsiy dövrünün məşhur alimi olub 
və Quranın tam mətninin latın dilində tərcüməsini çap etdirmək istəmişdi.Lakin ona pul 
ayrılmadığı üçün öz vəsaiti hesabına yalnız 22 surə çap etdirə bilib.Roma katolik kilsəsinin 
başında duranlar yəqin ki, xristian dinindən başqa ədəbiyyat oxunmasının əleyhinə idilər.Ən 
maraqlısı odur ki, bir neçə əsr sonra bu müqəddəs kitabın yarımçıq tərcüməsi hansı yollarlasa 
gəlib Neva çayının sahilində yerləşən Leningradın (indi Sankt-Peterburq) kitabxanasına daxil 
olur.Görürsünüzmü kitabxanada işləmək nə qədər faydalıdır.Əgər siz bu kitabı görməsəydiniz 
kim bilir indi hansı zibillikdə idi.Ümid edirəm ki, gələcəkdə bu əlyazmanın tarixi,Quranın latın 
dilinə tərcüməsinin üslubu və s.araşdırılacaq. ”1936-37-ci illər idi.Şumovskiy dünyanın ən 
zəngin xəzinələrindən olan Sankt-Peterburg akademik fondunda mühafizə olunan əlyazmalarla 
tanış olur və ərəb əlyazmalarını araşdırma üslubunu öyrənirdi. Son məşğələlərin birində 
Kraçkovskiy onun qarşısına qırmızı meşin cilddə və naxışlı əlyazma qoydu və ded i:”Bu sizə 
sınaq üçün toplu əlyazmadır. Onun içərisindən birini seçin və 10 gündən sonra fikirlərinizi 
mənimlə bölüşün”. Məcmuədə orta əsrlərdə ərəb və türk dillərində müxtəlif mövzularda yazılmış 
əsərlər var idi. Əhməd ibn Məcidin 3 əsəri onun diqqətini çəkir. Bunlar coğrafi adlarla dolu 
klassik kartoqrafiya (xəritəşünaslıq) nümunələrinə bənzəyirdi.Şumovskiy çox zəhmət və səbr 
tələb edən tədqiqatlara başlayır. Bu həmin o müəllif idi ki,fransız tədqiqatçısı Qabriel Ferran 
Vasko Da Qamanın gəmilərinin Afrikadan Hindistana onun başçılığı altında apardığını 
söyləyirdi. Məşhur naviqasiya (gəmiçilik) elmi nəzəriyyəçisi,dəniz bələdçisi Əhməd ibn Məcidin 
əlyazmalarının çoxu XVI əsrdən bəri itib batmışdı.Yalnız 2 məcmuə Paris Milli kitabxanasında 
saxlanmışdır. Məşhur Fransalı  tədqiqatçılar Ferran və Qodfrua-Demombin 1912-ci ildə onları 
üzə çıxarıb tədqiq etmişdilər.Şumovskinin əlində olan isə həmin ərəb aliminin elmə məlum 
olmayan əsərlərinin Sankt-Peterburqda mühafizə olunan yeganə əlyazma nüsxəsi idi. O, tələbə 
ikən böyük riskə gedərək dünyada yeganə nüsxə olan bu əlyazmanı 2 aylıq yay tətili zamanı özü 
ilə Şamaxıya aparıb orada tədqiqatına davam etmişdi. Tətildən qayıdanda Kraçkovskiyə 
əlyazmanı özü ilə Şamaxıya aparıb təsvirini bitirdiyini söyləyəndə müəllimi təəccübdən duruxub 
qalmış, amma onu danlamamışdı.Həmin əlyazma indi də Sankt-Peterburqda xəzinədədir. 
Sonralar Şumovskiy nüsxədəki 1132 şeri öz əli ilə köçürür,tərcümə edir,göstəricilər tərtib edir, 
təfsirini verir. Əlyazmaya daxil olan hər üç poemanın sonunda “Dənizin 3 “şir”indən sonra gələn 
4-cüsü Əhməd ibn Məcid yazılmışdı.Kim idi bu 3 “şir”? Bu sual onu çox düşündürür. Uzun illər 
əlyazmalar üzərində tədqiqat aparır. Türk admiralı Sidi Əli ibn Hüseyn Çələbinin (Katibi 
Rum)1554-cü ildə yazdığı dəniz bələdçiliyi elmi haqqındakı ensiklopediyadan Əhməd ibn 
Məciddən əvvəlki 3 dəniz “şir”lərinin XII əsrdə yaşamış Lays ibn Kahlan, Məhəmməd ibn Şazan 
və Səhl ibn Aban olduğunu öyrənir. Məlum olur ki, Sidi Əli Rəis də öz növbəsində əsərini 
yazarkən bu 4 dənizçilərin,Süleyman ibn Əhməd və b. əsərlərindən bəhrələnmişdi. Əhməd ibn 
Məcid “Faydalar kitabı”nın əvvəlində yazırdı : ”3 dəniz şirinin dövründə Qərbdə Əbdüləziz ibn 
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Əhməd, Musa Kəndəgərli və Maymun ibn Xəlil məşhur kapitanlardan idilər. Onlardan da əvvəl 
Əhməd ibn Tabrui əsərlər yaratmışdı və dəniz şirləri onun əsərlərindən və Xavaşir ibn Yusif ibn 
Salah Ariqlinin təsvirlərindən istifadə etmişdilər.Sonuncu hicri 400-cü ildə(1009-1010)hindli 
Dabavkaranın gəmisində səyahət edirdi. Əhməd ibn Məcid Portuqaliyalıların Şərqi 
müstəmləkəyə çevirməsindən və oradakı xalqların faciəsindən yazırdı.Şumovskiy 1490-cı ildə 
yazılmış “Dəniz elmi qaydaları və əsaslarının tədqiqində faydalar kitabı”adlı bu əsər üzərində 
işləyərkən elmə məlum olmayan ölüb getmiş coğrafi adların şifrini açır.176 səhifənin altında 
1500-ə yaxın qeyd,rus dilinə tərcümənin altında 2700 izahlı şərh verir. Şumovskiy qərara gəlir 
ki,ərəblərin yüksək elmi inkişafı haqqında bizim bildiklərimiz azdır.Onun məşğul olduğu XV əsr 
əlyazması, XVI əsrdə yazılan Süleyman Məhrinin”Dayaq”əsəri və Çələbinin ensiklopediyası 
göstərir ki, ərəblərin gəmiçilik təcrübəsi Afrikadan İndoneziyaya, Hindistandan Çinə qədər 
okeanı fəth etmişdi. XVI əsrdə Portuqaliyalıların Şərqi istila etməsi ilə bu təcrübə məhv olmuş 
və ərəb xəritələri, losiyaları və terminləri portuqal coğrafiyası tərəfindən mənimsənmişdi. 
Nəhayət 1968-ci il martın 21-də Moskvada Elmlər Akademiyasının akt zalında aşağıdakı sözlər 
səsləndi: ”Aralıq dənizi, Sakit okeanın bir hissəsi də daxil olmaqla Hind okeanının bütün 
bölgələrini kəşf edən qədim və müntəzəm ərəb dənizçilik elmi danılmaz tarixi faktdır və dünya 
mədəniyyəti tarixində ərəblərin rolunun lazımınca yüksək qiymətləndirilməsini tələb edir”. 
Həmin il Şumovskiy doktorluq dissertasiyasını müdafiə edir. 

Gürcü xalqının mədəniyyət abidəsi olan Şota Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş 
qəhrəman” əsərindəki qəribə coğrafi adlar ərəb dəniz coğrafiyası ilə məşğul olduğundan bəri 
Şumovskiyə tanış idi. ”Şota Rustaveli poemasının coğrafi arealı” adlı məqaləsində o,əsərdəki 
adların çoxunun ərəb köklü olduğunu söyləyir.Poemadakı hadisələr ərəblərin şahı Rostevanın 
mülkündə başlayır. Şumovskinin fikrinə görə bura Şimali deyil, Romalıların “Arabia Felix” 
(Xoşbəxt Ərəbistan) dedikləri Cənubi Ərəbistandır.Tinatinin timsalında Səba kraliçası və hind 
filləri ilə Məkkəni mühasirəyə alan hökmdar(Bu barədə  Quranın 105-ci surəsində deyilir: 
”Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi?!”),Yəmənin paytaxtı Ədən bizə 
Ədəm cənnətlərini xatırladır. Əsərin qəhrəmanlarından biri Tariyelin rütbəsi gürcü dilində 
“amirbari”dir. Bu söz və rus dilindəki “admiral” ərəbcə “əmir əl bəhr”dən (“dəniz hakimi”) 
alınmadır.Əsərdə gəmi Mulqazanzari deyilən yerə gəlir. Ərəb sözü “mülk” və farsca “zəngi zar” 
(qızıl zəng). Zəng (ərəbcə Zənc) Afrikanın şərqində qızıl çıxarılan vilayətin adı.”Mulk-i Zəngi 
zər”- Qızıl Zəng diyarı Rustavelinin dilində Mulqazanzari olmuşdur (Zənzibar-indiki 
Tanzaniya). Poemada bu ölkənin hakimi “Nuradin-Pridonu” Şumovskiy “Nurəddin Fəridun” 
şəklində düzəldir. ”Qulanşaro”- Hindistanın qərb sahilindəki Qulam şəhəri,”Usen”-Hüseyn (bu 
adın Məhəmməd peygəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin adından götürüldüyünü deyir), ”Micnuri”-
məcnun (divanə,cinli), ”mulimi”-müəllim,”pateraki”-ərəbcə “xətər” (təhlükə) və s. Şumovskiy 
belə nəticəyə gəlir ki, Rustavelinin əsərindəki adlar qondarma deyil və bu əsər yəqin ki, şifahi 
yolla ilkin  fars mənbəsindən alınmışdır. 

 Şumovskiy xatirələrində yazır: ”1936-cı ildə Şərqşünaslıq institutunda Kraçkovsiyə 
yaxınlaşdım. O mənim əlimdə ərəbcə yazıları görüb  nə olduğunu soruşdu. Mən Şeyxin (ərəblər 
ona “Şeyxdeyə müraciət edirdilər) baxışlarından utanaraq dedim:Mən sizə Şamaxılı şair 
Şirvaninin şeirlərini göstərmək istəyirəm.O özünü Ataallah Arrani adlandırırdı.”Bunları haradan 
tapmısınız, öz Şamaxınızdan?”- deyə Kraçkovskiy soruşur. ”Bəli. Hələ məktəb illərində 
Şirvanşahların paytaxtı olan Şamaxının xarabalıqlarını gəzib dolaşmağı sevərdim. Öz-özümə 
fikirləşərdim ki, müharibə və zəlzələlərdə hər şey məhv ola bilməz, nə isə qalmalıdır.Yuxarı 
sinifdə oxuyarkən yerli ağsaqqal cərrah Sazonovun söhbətlərinə qulaq asmağı, arxeoloq 
Fituninin Şamaxı ətrafında apardığı qazıntı işləri haqqında məlumatları dinləməyi 
sevərdim.Hətta nə vaxtsa alim olub Şamaxının tarixini yazacağımı da düşünmüşdüm.İnstitutda  
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ərəb dilini öyrənəndən sonra tətil vaxtı həmin xarabalıqlardakı daşların üzərindəki yazıları 
oxumağa çalışırdım. Belə günlərin  birində 1936-cı ilin  iyul ayında  şəhərin qədim hissəsindəki 
dağılmış məscidə gəldim. Böyük həyət,sakitlik. Həyətin küncündə zirzəmi. Daş pilləkənlərlə 
aşağı düşdüm. Qara örtük altında məqbərə. Divar oyuğunda lampa yanır. Özümü itirdim.Əgər bir 
şiə fanatı məni müqəddəsin qəbri önündə görsə nə olacaq? Əlbəttə mən ona Quranın çox 
ayələrini əzbər deyə bilərdim,amma o, “kafir burada nə gəzir” deyib məni oradan qova da 
bilərdi.Mən qorxmadan orada qalıb lampa işığında mis kasaların üzərindəki yazıları oxumağa 
başladım. Orada nə qədər qaldığım yadımda deyil. Çıxmaq istəyəndə qapının yanındakı divar 
oyuğunda əlyazmalar gördüm. İki Quran nüsxələri idi. Onların altında isə çarpaz bükülmüş şeir 
dolu bu dəftərlər. Şeirləri götürüb evə apardım və qərara gəldim ki,elmi-tənqidi nəşrini 
hazırlayım. ”Onu sonadək dinləyən Kraçkovskiy dedi:”Şirvani Arrani adlı şair haqqında bir şey 
eşitməmişəm. Amma siz hələ tələbəsiniz,elm tələsməyi sevmir.İnstitutu bitirdikdə lazımi qədər 
təcrübə əldə etdikdən sonra onunla məşğul olarsınız”. Şumovskiy müəllimindən ayrılıb  gedir və 
yol boyu düşünüb qərara gəlir ki,nə ilə məşğul olur olsun, Şirvan şairi Arraninin “Qızıl gülün 
ləçəkləri” adlı divanı həmişə onun yanında olacaq və bu gündən başlayaraq hər gün hissə-hissə 
bu əsəri tədqiq edəcək. Daxildən bir səs ona deyir ki, o, qədim Şamaxı tarixi sənədini tapıb.1936-
37-ci illər Arraninin divanı üzərində çalışır. Dördüncü kursu bitirəndə o həqiqətən ustadının 
dediyi kimi yeni mövzu-Əhməd ibn Məcidin əlyazması ilə üzləşir,lakin hər iki əlyazma ilə işi 
həvəslə davam etdirir, birini o birindən ayırmadan, çünki hər iki əlyazma kəşf idi və o bu 
kəşflərin tezliklə insanlara onun əməyi sayəsində tədqiq edilib çatdırılmasını istəyirdi.1937-ci 
ilin sonunda Kraçkovskiy ondan Arrani barəsində soruşduqda (müəllimi tələbəsinin əlinə keçən 
əlyazmanı oxumamış əl çəkməyəcəyini bilirdi) deyir ki, Arrani haqqında heç bir məlumat 
yoxdur. Onun əlindəki divan Əhməd ibn Məcidlə eyni dövrdə yaşamış Arraninin yeganə 
əlyazma nüsxəsi idi. Ancaq öz şeirlərindən onun Kür çayının aşağı axarından-Arrandan Xaqani, 
Əbul Ulya, Hacı Şirvani, Seyid Əzim Şirvani, Şirvanzadə, Sabir və başqaları kimi şairlərinyurdu 
olan Şamaxıya gəldiyini bilir. Zamanında Arranini Şirvanşah sarayına dəvət edirlər. O 
ədalətsizlikdən yazır, əyanları tənqid edir, şahın özünü tənqid edəndə şah onun bütün əsərlərini 
yandımağı və özünü zindana atmağı əmr edir. Zindanda qaldığı illərdə Arrani “Zindaniyyət” adlı 
əsərini yazır. Şah onu azad edəndən sonra icazə alıb Məkkəyə gedir,bir çox ölkələri gəzir və 
qocalıqda Şirvana  qayıdır. Ölüm tarixi bilinmir. Yeganə nüsxə isə Sankt-Peterburqa gəlib 
çatmışdır(əgər Şumovskiy onu məqbərədən gizlicə götürüb özü ilə buraya gətirməsəydi, kim 
bilir neçə illər əlyazma qatı açılmamış  qalacaqdı). Şumovskiy Arraninin əsərlərini rus dilinə 
tərcümə edir.Uzun illər sonra o,tərcümələrini Kraçkovsiyə göstərmək istəyəndə o artıq həyatda 
yox idi. Şumovskinin tərcümələrindən bir neçə nümunəni oxuculara təqdim etmək istərdim: 

 
Я не из тех, кто не знакомы с честью. 
Законам нашим слуги и отцы 
Приобретают силою и лестью 
К стадам стада и ко дворцам дворцы. 

* 
Я – мусульманин. Тот, кем славен Хашим,* 
Изрек от Бога то, что молвлю я: 
«Не поклоняюсь идолам я вашим,  
Вам – ваша вера, а уж мне – моя».† 

 
* Т.е. основатель ислама Мухаммад, происходивший из рода Хашим мекканского племени 
Курайш. 
† Коран, сура 109 – «Неверные». 
*Сыны Али-последователи Али ибн Абу Талиба, зятя пророка 
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Если ты с ложью в обнимку идешь, 
Бедный безумец, ты с ней пропадешь: 
Бедный безумец, ты с ней пропадешь: 
Слабого сильным, но сильного слабым 
Делает ложь. 

* 
Как хорошо в раю сынам Али!* 
Безвольный пленник радостей земли,  
Я, Аррани, таких блаженств не сто́ю,  
Как мирных вод не сто́ят корабли. 

* 
Боже миров, ропот прости Аррани! 
Трупы молчат – в труп обрати Аррани! 
Эй, придержи мысль и язык, нечестивец! 
С Богом живых так не шути, Аррани. 
 

Şumovskiy  1977-ci ildə xatirələrinin sonunda  yazır: ”Məndən hansı işlərimin daha çox 
elmi dəyəri  olduğunu hesab edirəm deyə soruşsalar, cəmi 3 kitabın adlarını çəkərdim: ”Ərəblər 
və dəniz”, ”Ərəbşünaslıq dəryasında” və “Ərəbşünasın xatirələri”. Çünki ciddi peşəkar dildə 
xüsusi terminologiya ilə yazılmış əsərlər yalnız dar çərçivədə mütəxəssislər üçün maraqlıdır. 
Bununla belə hər bir elmi kəşf bütün insanlara xidmət etməlidir (rentgen şüaları və ya elektron 
hesablayıcı maşınları yada salın).  

Nəticə.Alimin qayəsi cəmiyyətə xeyir gətirməkdir. Bu  son kitablarda müəllif əldə etdiyini 
bütün insanlara çatdırmaq istəmişdir. Bu alimin son məqsədidir və tam əminliklə deyə bilərik ki, 
o məqsədinə nail olmuşdur. Ən kiçik təcrübə belə, əgər o səmimidirsə, insan qəlbinin xəzinəsini 
doldurur, insanı daxili kamilliyə doğru aparır. Cildlərlə elmi əsərlərin müəllifi İ.Y.Kraçkovskini 
vaxtilə Sovet dövləti  alimə ümumxalq  şöhrəti qazandıran məhz “Ərəb əlyazmaları üzərində 
işləyərkən” adlı  kitabına görə 1-ci dərəcəli Dövlət mükafatına layiq görmüşdü. “Stalin 
repressiyası” deyilən illərin bu alimlərin elmi-zehni potensialına  zərəri olmamışdı. Onlar məhz 
30-cu illərdə  elmə yüksək səviyyədə xidmət etmiş və sözün əsl mənasında həqiqi alimlər olaraq 
həyatda iz qoyub bu dünyadan köçmüşlər.  Allahdan  rəhmət  diləyir,  ruhları qarşısında  baş  
əyirik.  

Ədəbiyyat: 
1.Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. B 6-ти т.М.-Л.:Изд-во АН СССР, 1958. 
 2.Шумовский Т.А. Воспоминания арабиста. Л.:Изд-во «Наука», Ленингр.отд-ние, 1977. 
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ПЕРИОД  РАСЦВЕТА  АРАБИСТИКИ 

Резюме 
       В статье опровергается бытующее мнение о нежелательности исследований в области 
востоковедения, религии и притеснениях в Сталинское время  исследователей в этих 
областях. Наоборот, именно в тот период был расцвет арабистики в СССР и такими 
выдающимися учеными-востоковедами тех времен как Крачковский И.Ю., Шумовский 
Т.А. и другими были созданы шедевры науки востоковедения, осуществлены переводы 
основополагающих произведений мусульманского мира.  
Ключевые слова: арабистика, T.A.Шумовский, ислам 
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MÜASİRLƏRİ ƏBDÜRRƏHİMBƏY HAQVERDİYEV HAQQINDA 
 (Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev – 150 ) 

 
Açar sözlər: Haqverdiyev, pyes, məqalə, hekayə, tədqiqat 

 
Nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, pedaqoq, Əməkdar incəsənət xadimi 

Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin (1870-1933) Azərbaycan mədəniyyəti tarixində misilsiz 
xidmətləri olmuşdur. Şuşa yaxınlığında yerləşən Ağbulaq kəndində dünyaya göz açan, uşaq vaxtı 
atasını itirib, əmisinin himayəsinə sığınan, əmisi arvadının bir çox əziyyətlərinə məruz qalan, 
ailədəki vəziyyətdən baş götürüb anasına pənah aparan balaca Əbdürrəhimin sonrakı həyatı 
uğurlu olmuşdur. Atalığı onun ziyalı kimi yetişməsi üçün səy göstərmiş, Əbdürrəhim Şuşada 
Yusif bəyin yay məktəbində, Şuşa realnı məktəbində, Tiflis realnı məktəbində, Peterburq Yol 
Mühəndisləri İnstitutunda təhsil almışdır. Haqverdiyevin həyat fəaliyyəti haqqında bir çox 
müasirlərinin yazılarında müxtəlif epizodlar vardır. Hidayət Əfəndiyev “Ədəbiyyat qəzeti”ndə 
dərc olunmuş Ə.Haqverdiyev yolu” adlı məqaləsində yazır: “Ə.Haqverdiyev 1870-ci ildə, mayın 
17-də Şuşa şəhərində doğulmuşdur. Hələ 3 yaşında ikən, atasını itirərək əmisinin himayəsi altına 
keçmiş Haqverdiyev ibtidai tərbiyə və təhsilini də Şuşada almışdır. Haqverdiyev üzərində hələ 
çocuqluqdan onun müəllimi, teatro və səhnə işi ilə artıq dərəcədə maraqlanan Yusif bəy 
Məliknəzərovun dərin təsiri olmuşdur. Mərhumun özünün etirafına görə onu ilk dəfə teatro işinə 
təşviq edən və dramaturgiya ilə maraqlandıran həmən bu şəxs olmuşdur. 1890-cı ildə Şuşa 
şəhərini tərk edərək Tiflisə və oradan da təhsilini davam etdirmək üçün Peterburqa gedən 
Haqverdiyev üzərində Tiflis və Peterburq həyatının həlledici əhəmiyyəti olmuşdur. 
Ə.Haqverdiyev ilk dəfə olaraq mədəni və zəngin teatro həyatı ilə Peterburqda qarşılaşmışdır. Bu 
həyat onun zəkasını açaraq ona istiqamət vermişdir. Peterburq teatrolarından aldığı təsirat 
nəticəsində Haqverdiyev 1892-ci ildə özünün ilk dramatik əsəri olan “Yeyərsən qaz ətini, gö-
rərsən ləzzətini” komediyasını yazır. Haqverdiyevin məşhur talantlı əsəri olan “Dağılan tifaq” da 
müəllif tərəfindən Peterburqda ikən yazılmışdır”. 
Ə.Haqverdiyev Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan ədiblərimizdəndir. Onun istər 
Azərbaycan dramaturgiyası üçün, istərsə də nəsrimiz üçün gördüyü misilsiz işlər təqdirəlayiqdir 
və müasirləri Haqverdiyev yaradıcılığından bəhs edən ədəbi-tənqidi məqalələrində onun 
yaradıcılıq xüsusiyyətlərini yüksək dəyərləndirmişlər. Əli Nəzmi “Ədəbiyyat qəzeti”ndəki 
“Həssas yazıçı və səmimi insan” adlı məqaləsində yazır: “Əbdürrəhimbəy əhatəli, həssas bir 
yazıçı idi. O, xalqımızın dərdlərini, ağrılarını çox yaxşı hiss edir, onları görür, tapır və əlacını 
düzgün olaraq göstərirdi. Cəhalət, nadanlııq, mövhumat, qətl, qarət, bir-birini gözü götürməmək 
kimi insanlığa yaraşmaz xasiyyətlərin, hərəkətlərin kütlə, xalq arasından süpürülüb götürülməsi 
uğrunda var qüvvəsi ilə çalışırdı. Böyük mədəniyyətə malik, çalışqan, yorulmaz, sağlam məf-
kurəli gözəl düşüncəli bu yazçıçını, xalqımızın ən yaxın dostu olan bu səmimi insanı biz heç bir 
zaman unutmayacağıq. 

     Bizdən ona əbədi hörmət”. 
Ə.Haqverdiyev ədəbiyyata bir dramaturq kimi gəldiyi üçün müasirləri onun dramaturgiyası 

haqqında daha çox söz demişlər. Abbas Zamanov “Kommunist” qəzetindəki  “Ölməz sənətkar” 
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adlı məqaləsində yazır: “Ə.Haqverdiyev yaradıcılıq diapazonu son dərəcə geniş, həyatı qavrama 
istedadı son dərəcə vüsətli, obrazlar aləmi rəngarəng olan mahir söz ustası, həssas insan 
sərrafıdır. O öz yaradıcılığı ilə milli dramaturgiyamızı istər mövzu və məfkurə, istərsə də janr və 
üslub etibarı ilə zənginləşdirən pyeslər müəllifidir. Onun hər bir yeni əsəri dramaturgiyamızın 
tarixində yeni bir hadisə kimi qarşılanmış, teatrımızın tarixində təzə səhifə açmışdır”.  

Təhsilini bitirib Şuşaya qayıdan Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev burada ilk hekayələrini 
yazmışdır. Daha sonra Cəlil Məmmədquluzadənin təklifi ilə “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi üçün 
hekayələr və felyetonlar yazmış və müxtəlif imzalarla dərc olunmuşdur. Cəfər Xəndan yazıçının 
vəfatının 15 illiyi münasibətilə qələmə aldığı “Kommunist” qəzetindəki “Əbdürrəhimbəy 
Haqverdiyev”  adlı məqalədsində yazır: “Haqverdiyev yaradıcılığında hekayə janrının inkişaf et-
məsində “Molla Nəsrəddin” jurnalının böyük təsiri olmuşdur. 1905-ci il inqilabından sonra 
proqressiv cərəyana qoşulan Haqverdiyev “Molla Nəsrəddin”in fəal yazıçıları sırasına daxil idi. 
O, jurnalda yaxından iştirak edib hekayələrini burada çap etdirirdi. Onun hekayələri içərisində 
feodal-patriarxal həyat, din, mövhumat əleyhinə mövzular daha mühüm yer tutur. 

Haqverdiyevin uşaqlar üçün yazılmış çox sadə və xırda hekayələri də vardır. Onun 
hekayələrində kompozision quruluş çox maraqlıdır. Burada hadisələr bəsitdən mürəkkəbə tədrici 
inkişaf yolu ilə verilir”. 

Haqverdiyevin ədəbi-tənqidi məqalələri, eləcə də Azərbaycan incəsənəti və teatr mədəniyyəti 
ilə bağlı məqalələri də təqdirəlayiqdir. Əziz Mirəhmədov  “Kommunist” qəzetindəki “Yazıçı-
alim” adlı məqaləsində yazır: “Dərin elmi hazırlığa malik olan ədib incəsənəıt və ədəbiyyata aid 
bir sıra orijinal tədqiqat əsərləri yazmışdır. Haqverdiyevin diqqətimi cəlb edən hər şeydən əvvəl, 
Şərq incəsənəti tarixi idi. Ona görə də ədibin elmi əsərləri içərisində əsas yeri onun Şərq teatrı 
tarixinə dair yazıları tutur. “Teatr və dramaturgiya” məcmuəsinin 1935-ci il, 6-cı nömrəsində çap 
olunmuş “Azərbaycan türk teatrı” adlı əsərində Haqverdiyev, teatrımızın ən qədim dövrlərdən 
birinin tarixini nəzərdən keçirir, ümumiyyətlə, yunan və Avropa teatrının, xüsusilə Şərq teatrının 
mənşəi və tarixi inkişafından danışır. Şərq teatrının Şərqdəki xalq oyunları və mərasimlərlə sıxı 
əlaqədar olduğunu göstərir və şəbihlərin dramaturji xüsusiyyətlərini dərindən təhlil edir. Əsərin 
ikinci hissəsində müəllif M.F.Axundovla başlayan dramaturgiyamızın inkişafından və 
Azərbaycanda təşkil olunmuş teatrlardan bəhs edir. 

Ümumiyyətlə, Haqverdiyevdən yadigar qalan əl yazmaları içərisində Azərbaycan teatrının 
tarixinə aid çoxlu qeydlərə, dəftərlərə təsadüf edirik. Bu qeydlərdən anlaşılır ki, ədib teatrımızın 
mükəmməl tarixini yazmaq niyyətində imiş... 
Haqverdiyev bədii tərcümə ilə ciddi məşğul olmuş, rus və Qərbi Avropa ədəbiyyatından dəyərli 
tərcümələr etmiş, öz əsərləri də bir çox xarici ölkələrdə nəşr olunmuşdur. Əli Vəliyev“ 
Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetindəki “Unudulmaz görüşlər” adlı məqaləsində yazır: “Yüz illiyini 
böyük fərəhlə qeyd etdiyimiz Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev çox cəhətli yaradıcılıq, geniş mədə- 
niyyət, dərin bilik yiyəsi idi. O hansı sahədə çalışırdısa yaradırdı, müvəffəq olurdu, nailiyyət 
qazanırdı. Səbəbi bu idi ki, həm yüksək istedad, həm də dərin mədəniyyət sahibi idi. Onun ədəbi 
irsi içəriində rus, erməni, Qərbi Avropa ədəbiyyatından etdiyi bir sıra qiymətli tərcümələr 
dediklərimizə inandırıcı subut ola bilər. 

M.Qorkinin “İzergil qarı” və qeyri hekayələrini, A. Çexovun “Dəhşətli gecə”də toplanmış 
novellalarını, Şekspirin “Hamlet”, Şillerin”Qaçaqlar”, Volterin ”Soltan Osman”, E.Zolyanın 
“Qazmaçılar”, Andersenin ”Bülbül”, “Şahın təzə libası”, Sundukyanın “Pepe”, Korolenkonun 
“Qoca zəng çalan” əsərlərini Azərbaycan dilinə Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev tərcümə etmişdir. 

Otuz yeddi il əvvəl həyata əbədilik göz yuman böyük yazıçı və insan, fədəkar fədadi, kamil 
ustad çox qiymətli və əlvan ədəbi irs qoyub getmişdir”. 

Ə.Haqverdiyevin sağlığında Bakıda 1923, 1925-ci illərdə “Padşahın məhəbbəti”, 1926-cı ildə 
“Şeyx Şəban”, “Ağa Məhəmməd çşah Qacar”, “Ağac kölgəsində”, “Bəxtsiz cavan”, “Vaveyla”, 
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 “Dağılan tifaq”, 1927-ci ildə “Köhnə dudman”, “Marallarım”, “Ac həriflər”, “Mirzə Fətəli 

Axundov”, 1928-ci ildə “Qadınlar bayramı”, “1930-cu ildə “Xortdanın cəhənnəm məktubları” 
adlı kitabları çap olunmuşdur. Tənqidçilər Ə.Haqverdiyevin nasir kimi yaradıcılığını yüksək 
dəyərləndirmişlər. Haqqında yazılmış tədqiqat işlərində, ədəbi-tənqidi məqalələrdə 
Haqverdiyevin hekayənəvisliyi yüksək qiymətini almışdır.Əb. Sadiq “Ədəbiyyat qəzeti”indəki 
“Əbdürrəhim bəyin yeni tapılmış hekayələri haqqında” məqaləsində yazır: “Biz Haqverdiyevin 
bu hekayələrində də ondakı sənətkarlıq qələminin böyük gücünü görürük. Bu hekayələr onun 
bütün yaradıcılığı ilə orqanik surətdə bağlı olan əsərlərdir. XX əsrin başlanğıcından bəri 
ədəbiyyatımızda görkəmli yer tutan, qırx illik səmərəli ədəbi fəaliyyəti ilə özünü xalqa sevdirən 
Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev dövrünün qabaqcıl ideallarını ifadə edən bir yazıçı olmuşdur. O, öz 
əsərlərində yorulmadan Azərbaycandakı keçmiş həyatın çürüklüklərini, bəy-xanların 
soyğunçuluğunu, ruhanilərin, tacirlərin fırıldağını, mövhumatı, elmsizlik və avamlığı kəskin 
tənqid və ifşa etmişdir”.  

Ə.Hidayət isə “Ədəbiyyat qəzeti”ndəki “Ə.Haqverdiyevin nəsri haqqında qeydlər” adlı 
məqaləsində yazır: “Haqverdiyev realist yazıçı olaraq həmişə öz yaradıcılıq ilhamını həyatdan 
almışdır. Onun hekayələrinin hər biri oxucuların gözü qarşısında real həyatın canlı bir parçasını 
təcəssüm etdirir. Bu hekayələri oxuyarkən bədii təsvirin sehirli qüvvəti adamı, heç özü də hiss 
etmədən, hadisə yerinə aparır, həmin hadisənin fəal iştirakçısı edir. Buna görə də oxucu Haq-
verdiyevin hekayələrində təsvir edilən hadisələrə laqeyd və biganə qala bilmir, hadisə onu dərhal 
qavrayır. Onda canlı fikir tərmiləri yaradır. Onun xəyalına və şurunun dərinliklərinə nüfuz 
edərək, orada möhkəm həkk olunur. Oradan heç bir zaman silinməyir. Oxucunu hər zaman eyni 
dərəcədə təsirləndirir və düşündürür”. 
Mir Cəlal Paşayev də “Kommunist” qəzetindəki “Unudulmaz ədib” adlı məqaləsində yazıçının 
yaradıcılıq xüsusiyyətlərini səciyyələndirərək yazır: “Haqverdiyevin hekayəyə gətirdiyi ən 
mühüm şey həyatdır! Ədəbi sənətin bu şəklini Haqverdiyev həqiqi həyatımızı, məişətimizi təsvir 
etmək üçün xalqımızın, vətənimizin dərd və ehtiyaclarını açıb göstərmək üçün, özünü 
düşündürən ümumi-ictimai məsələləri vətəndaşlarına danışmaq üçün yaxşı bir vasitə seçmişdir. 
Ədibin başlıca mövzusu köhnə həyat və münasibətdir. Öz vətəni olan Qarabağda və sonralar öl-
kədə və bütün islam Şərqində müşahidə etdiyi cəhalət, fanatizm, istismar və haqsızlıqları satiraya 
tutan, şirin və təbii bir gülüş ilə bizə söyləyən ədib əlvan bir tiplər silsiləsi yaratmışdır. O, bu 
adamları “Maral” adlandırır... 

Haqverdiyevin nəsr dili bütün realist nasirlərimiz üçün nümunədir. Bu dildə sünilik, 
ibarəçilik, zahiri bəzək, əcnəbi təsir yoxdur. Canlı danışıq dilimiz onun gözəl xüsusiyyətlərini, 
onun zəngin ehtiyatını, məsələlərini, həkimanə sözlərini bu qədər cəsarətlə  yazıya, bədii 
ədəbiyyata yeridən iki ədibimiz varsa, biri Haqverdiyevdir. Ona görə də dili əlvan, söyləmə 
üsulu şirin, ifadəsi sadə, ədası xoşdur”. 

Mircəlal Paşayev “Bakı” qəzetindəki “Böyük ədib” adlı ikinci bir məqaləsində yazır: 
“Haqverdiyevin sayıq realizmi klassik tənqidi realizmdir. Haqverdiyevin əsərlərində yaranmış 
tiplər silsiləsi köhnə dünyada yaşayan, o dövrün haqsızlıq və məhrumiyyətlərini görən, bu zülm 
və zorakılığa davam gətirməli olan məzlum və sıravi adamlardır. Ədib bu canlı, köməksiz insan 
xarakterlərini “obyektiv”, “bitərəf”, bigüman müşahidəçi kimi qələmə almır. Onları tənqid 
edərək, qırmanclayaraq ictimai dəhşətlərin səbəblərini aramağa, bunlara qarşı oxucuda etiraz, 
nifrət oyatmağa çalışır. 

Sadə, sıravi adamlar – həyatın dibində, bir tikə çörək, güzəran üçün zillət, məşəqqət çəkən 
adamlar ədibin təsvir hədəfi olmuş və onların acınacaqlı halı oxucunu həm güldürmüş, həm də 
kədərləndirmişdir”. 

Hidayət Əfəndiyev “İnqilab və mədəniyyət” jurnalındakı “Ə.Haqverdiyevin xatirəsi” adlı 
məqaləsində yazır: “Azərbaycan ədəbiyyatına olduqca qiymətli və yüksək bədii dəyərə malik 
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sənət əsərləri vermiş Haqverdiyev, bədii nəsrimizin inkişafında yeni bir səhifə açmışdır.  
Haqverdiyevin nəsrində M.F.Axundov, C.Məmmədquluzadə nəsrinin  nəcib ənənələrini yeni 
məzmunda zənginləşdiyini, yüksək mərhələyə qaldırdığını görürük”. 

Ə.Haqverdiyevin bir ictimai xadim kimi Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında misilsiz 
xidmətləri olmuşdur. İstər Tiflisdə, istər Peterburqda, istər Şuşada, istərsə də Bakıda onun icti-
mai fəaliyyəti olmuş, belə ki, bir çox yerlərdə teatr truppaları yaratmış, konsertlər təşkil etmişdir. 
“Leyli və Məcnun” operası ilk dəfə tamaşaya qoyulanda ilk Azərbaycan rejissoru kimi orkestri, 
xoru və tamaşanı idarə etmişdir. 

Əlifağa Bağırov “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetindəki “Ə.Haqverdiyev və teatr” adlı 
məqaləsində yazır: “Bakıda Haqverdiyev  həvəskar artistləri başına toplayır, onların qüvvəsi ilə 
tez-tez tamaşalar verir. Onun tamaşaya qoyduğu “Vəziri-xani-Sərab”, “Hacı Qara” (M.F.Axun-
dov), “Müsibəti-Fəxrəddin”, “Adı var, özü yox”, “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” 
(N.B.Vəzirov), “Dilin bəlası” (N.Nərimanov), “Yaxşılığa yamanlıq” (İ.Məlikov), “Xəsis” 
(Molyer), “Dağılan tifaq”, “Pəri cadu” pyesləri ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. 
Azərbaycan mətbuatı Haqverdiyevin rejissorluq məharətini, səhnəmizin inkişafı yolundakı 
səmərəli əməyini təqdir edir...  
        Haqverdiyev Azərbaycan xalq ifaçılarını kütləvi səhnəyə çıxaran ilk mədəniyyət xadimidir. 
O, kütlə kütlə içərisindən çıxmış istedadların fəaliyyətinə böyük əhəmiyyət verirdi. Haqverdiyev 
1901-ci ildə Şuşada, 1902-ci ildə Bakıda xalq ifaçılarının iştirakı ilə böyük konsertlər verir. 
Konsertlərdə C.Qaryağdı “Mahur”, Ələsgər “Çargah”, bakılı Seyid “Bayatı-İsfahan” 
muğamlarını, aşıq Nəcəfqulu və aşıq Abbasqulu öz nəğmələrini, uşaqlardan və böyüklərdən 
ibarət xor dəstələri el mahnılarını ifa edirdilər. Haqverdiyev Azərbaycan musiqi tarixində ilk 
dəfə olaraq xalq çalğı alətlərindən ibarət orkestr təşkil edir. 12 nəfərlik orkestr konsertdə 
“Arazbari”ni ifa edir, konsert yazıçının tərtibatı ilə hazırlanmış “Azərbaycan toyu” ilə bitirdi. Şu- 
şada və Bakıda verilən bu konsertləri təkcə azərbaycanlılar deyil, rus, yəhudi, erməni 
dinləyiciləri də rəğbətlə qarşılayırdı. 1903-cü ildə Bakıda verilən konsert haqqında bir rus 
jurnalisti yazmışdı: “Əgər mən antreprsiyor olsaydım, bir dəqiqə belə fikirləşmədən dünənki 
ifaçıları Peterburqa aparardım. Onlar orada müvəffəqiyyət qazanardılar. Onları dinləməyə gələr, 
dinlər və ağlardılar”.  

Azərbaycan SSR xalq artisti Hacıağa Abbasov “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetindəki “Biz 
hamımız onu sevirdik” adlı məqaləsində yazır: “O, 1920-ci ildə xalq maarif komissarlığında 
incəsənət şöbəsi müdiri olduğu zaman yeni teatr ocaqları açmağa, aktyorların maddi həyatının 
yaxşılaşmasına böyük qayğı göstərirdi. Bakıda 1921-ci ildə “Tənqid-təbliğ” teatrı yaratmaq işini 
Haqverdiyev mənə tapşırdı. Teatrın təşkilindən sonra o özü də böyük həvəslə kollektivimiz üçün 
“Padşahın məhəbbəti”, “Altun öküz”, “Baba yurdu” və s. əsərlər yazdı. Nəriman Nərimanovun 
təklifi ilə Xalq Komissarları Şurası tərəfindən Haqverdiyevə “Tənqid-təbliğ” teatrı ilə ciddi 
məşğul olmaq tapşırılmışdı. O, birinci dəfə olaraq, 1922-ci ildə dram teatrının tarixini yazdı. 
“Tənqid-təbliğ” teatrının repertuarının zənginləşməsi və teatrın ideya-yaradıcılıq cəhətdən 
möhkəmlənməsində Haqverdiyevin böyük rolu olmuşdur”. 

Respublikanın xalq artisti Sona Hacıyeva  da “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetindəki “Onun 
məsləhəti ilə” adlı xatirəsində yazır: “Yadımdadır, Əbdürrəhimbəy məşqlərimizə baxardı. Sıra-
ların birində sakitcə əyləşər və məşq zamanı aktyora heç vaxt göstəriş verməzdi. Bir qeydi 
olanda da rejissorla məsləhətləşərdi. O, sakit, təmkinli, mehriban adam idi. Biz aktyorlarla dost 
səmimiliyi ilə görüşər, söhbət edərdi. Gülümsər üzünə baxanda demək olmazdı ki, bu xoşsifət 
adam faciə əsərləri də yazır. Daxilən, ruhən nikbin, həyatsevər adam idi. Mənim xatirimdə də 
həmişəlik belə qalıb”. 

Azərbaycan SSR xalq artisyi, bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli “Bakı” qəzetindəki “Üç görüş” 
adlı xatirəsində yazır: “Atam Haqverdiyevi mən hələ dünyaya gəlməmişdən tanıyırdı. Axı, o, 
həvəskar müğənni, teatr vurğunu idi. Hərdənbir səhnədə Məcnun rolunda da çıxış edirdi. 
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Tezliklə mənim həyatımda mühüm hadisə baş verdi. Mən Şövkət Məmmədovanın açdığı teatr 

məktəbinin dinləyicisi oldum. Əbdürrəhimbəy bizə diksiyadan dərs deyirdi. Hərçənd onun 
özünün diksiyası aydın deyildi. Lakin o, şeirləri qeyri-adi oxuyardı. Çünki Azərbaycan şeirinin 
ritm ölçüsünü çox gözəl bilirdi. O, şeir oxuyanda biz nəfəsimizi çəkmədən dinləyərdik. Onun 
dərsini həmişə səbirsizliklə gözləyirdik”. 

Həmid Araslı “Ədəbiyyat qəzeti”ndəki “O ürəkdən sevinərdi” adlı məqaləsini belə 
yekunlaşdırır: “O, Fərhadın dili ilə söylədiyi arzularının, təsəvvür etdiyindən yüksək tərzdə 
həyata keçirildiyinin şahidi oldu. Əl-qolunu çırmayıb ürəklə işə başladı. Artıq onun üçün geniş 
fəaliyyət meydanı açılmışdı. İncəsənət, məktəb, elm ocaqlarının yaranmasında həvəslə çalışdı. 
Hər gün yeni bir qələbə, hər gün yeni bir mədəni müəssisənin açılışında iştirak etdi. 

Bütün gəncliyini xalqın səadətinə, mədəniyətin inkişafına sərf etmiş olan görkəmli ədib 
saçlarına dən düşdüyü bir zamanda ölkəsinin xoşbəxt günlərini gördü”. 

Ə.Haqverdiyev Azərbaycan Dövlət Darülfünununda müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş, bir 
çox alimlərin, tənqidçilərin yetişməsində böyük rol oynamışdır. Prof. Ağaməmməd Abdullayev 
“Azərbaycan gəncləri” qəzetindəki “Gözəl müəllim, nəcib insan” adlı məqaləsində yazır: 
“Böyük ədib və dramaturqumuz  Əbdürrəhimbəy  Haqverdiyev hərtərəfli inkişaf  etmiş bir 
şəxsiyyət idi. O, görkəmli yazıçı olmaqla bərabər, həm də incəsənəti ürəkdən sevən, yüksək təh- 
silli ustad bir müəllim və sözün əsl mənasında, gözəl bir pedaqoq idi. 

Mən Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev ilə 1927-ci ildən tanışam. O zaman mən Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Şərq fakültəsinin dil-ədəbiyyat şöbəsində təhsil alırdım. Ə.Haqverdiyev 
bizə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və ədəbiyyatşünaslıq kursu üzrə mühazirələr oxuyurdu. 

Yadımdadır onun qalın və qara cildli ümumi dəftəri vardı. Bu, Əbdürrəhimbəyin öz əlilə 
yazıb hazırladığı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursu və ədəbiyyatşünaslıq məsələlərinə dair 
konspekti idi. Bundan başqa onun qarşısında oxuyacağı mühazirə üçün bir səhifəlik planı olardı. 

Əbdürrəhimbəy mühazirə oxuyarkən qətiyyən konspektə baxmazdı, yalnız arabir nitqində 
ardıcıllıq gözləmək üçün qarşısındakı plana ötəri nəzər salardı”.  

Ə.Haqverdiyev “Azərbaycanı öyrənmə və tətəbbö cəmiyyəti”nin sədr müavini, sonra sədri 
olmuş, Rusiya Elmlər Akademiyasının ölkəşünaslıq bürosuna üzv seçilmişdir. Şərq fakültəsinin 
katibi, Azərbaycan Şura Yazıçılar İttifaqının yaradıcılarından biri, məsul katibi və bir çox 
qurumların üzvü olmuşdur. Ə.Haqverdiyev 1933-cü ildə dünyasını dəyişmiş, Fəxri Xiyabanda 
dəfn olunmuşdur. Yazıçının vəfatından sonra əsərləri təkrar çap olunmuşdur.Əli Nazimvə 
Hacıbaba Nəzərlinin“Kommunist” qəzetində çap olunmuş “Əbdürrəhim Haqverdiyev” adlı 
məqalələri belə başlayır: “Bu gün biz qocaman şura yazıçısı Ə.Haqverdiyevə son vətəndaşlıq və 
yazıçılıq borcumuzu veririk. Lakin Haqverdiyevin dəfni ilə biz onun yarım əsrə qədər sürən 
ədəbi-ictimai fəaliyyətinə yekun vurmaqla içərimizdən böyük bir ədibin, dramaturqun və ictimai 
mədəni fəaliyyət adamınıngetdiyini qeyd edirik. 

Ə.Haqverdiyev, şura ədəbiyyatına, inqlabdan əvvəl keçirdiyi böyük bir inkişafla gəlmişdi. O, 
inqlaba yaxınlaşdığı zaman, artıq yetgin bir yazıçı və böyük dövrün xüsusiyyətlərini özündə əks 
etdirən bir ədib idi”.  

Mircəlal Paşayev isə “Ədəbiyyat qəzeti”də yazıçının vəfatının 10 illiyi münasibətilə dərc 
etdirdiyi “Haqverdiyev yaradıcılığı” adlı məqaləsində yazır: “40 illik ədəbi fəaliyyət keçirən, 
dramaturgiyamız və nəsrimizdə çox görkəmli bir mövqe tutan Haqverdiyevi qüdrətli bir 
sənətkar, mahir bir hekayə ustası, yorulmaz bir sənət xadimi kimi bütün xalqımız tanıyır və sevir. 
Sovet hökuməti bu qocaman ədibin əməyinə həmişə yüksək qiymət vermişdir. Əsərləri dönə-
dönə nəşr olunmuş, rusca tərcümə olunmuş, səhnəmizdə təkrar-təkrar qoyulmuşdur. Haq-
verdiyevə respublikanın incəsənət xadimi adı verilmişdir. On ildir ki, ədib aramızda yoxdur, 
onun qələmi işləmir. Lakin bütün xalqımız onun xatirəsini əziz saxlayır, onu qiymətli əsərləri ilə 
həmişə yad edir. Azərbaycan yazıçıları qocaman ədibin irsini öyrənmək və yaymaq, onun bütün 
gözəl sənətkarlıq xüsusiyyətlərini davam və inkişaf etdirmək uğrunda yorulmadan çalışırlar”. 
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Ə.Haqverdiyevin əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir. B.Əfəndiyev “Bakı” 

qəzetindəki “Müxtəlif dillərdə” adlı məqaləsində yazır: “Haqverdiyevin əsərləri rus oxucularına 
da yaxşı tanışdır. 50-ci illərdə Moskvanın Dövlət Ədəbiyyat Nəşriyyatı Ə.Haqverdiyevin 
bircildlik seçilmiş əsərlərini və hekayələr məcmuəsini çapdan buraxmışdır. 1960-cı ildə isə 
“Xortdanın cəhənnəm məktubları” hekayələr kitabını həmin nəşriyyat çap etmişdir. 

1934-cü ildə Tbilisidə çap olunmuş “Azərbaycan yazıçıları” almanaxında Ə.Haqverdiyevin 
“Şeyx Şə’ban” hekayəsi, yenə də Tbilisidə 1957-ci ildə çapdan çıxmış “Azərbaycan hekayələri” 
kitabında onun bir neçə hekayəsi verilmişdir. 1952-ci ildə Vilnüsdə eyni adla buraxılmış məc-
muədə oxucular Haqverdiyevin iki hekayəsi ilə tanış olmuşlar. Qırğız oxucuları isə 
Ə.Haqverdiyevin əsərlərini öz dillərində ilk dəfə 1985-ci ildə oxumuşlar.  

Ədibin əsərləri ölkəmizdən kənarda da çap edilmişdir. Bolqarıstanın “Narodna prosveti” 
nəşriyyatı türk dilində onun əsərləri ilə öz oxucularını tanış etmişlər. 

Leyspiqdə alman dilində buraxılmış “Leksikon”da və “SSRİ xalqları ədəbiyyatı” 
məcmuəsində isə Haqverdiyevin tərcümeyi-halı haqqında məlumat verilmişdir”. 

Ə.Haqverdiyev müasirlərinin xatirələrində həm də bir insan kimi dərin iz buraxmışdır. Əziz 
Şərifin “Azərbaycan” jurnalında çap olunmuş “Keçən günlərdən” adlı geniş yazısında yazıçının 
həyatı, yaradıcılığı, ictimai xadim kimi hərtərəfli fəaliyyəti diqqətə çatdırılmışdır. Müəllif yazır: 
“Əbdürrəhim bəy, həyat təcrübəsindən başqa, bir də çox dərin və çox müxtəlif bilik sahibi idi. 
Onun söhbətlərindən doymaq olmazdı. Hər nədən danışsaydı, Əbdürrəhim bəy hər dəfə 
dinləyənə müxtəlif sahələrdən dəqiq və maraqlı məlumat verirdi. Onun danışıq tərzi də çox 
cəlbedici idi”.  

Ə.Haqverdiyevin şəxsi arxivi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
şəxsi fondlar şöbəsində mühafizə edilir. Arxivdə oxuculara məlum olan məşhur əsərlərindən 
başqa “Zavallı komsomool, yaxud gənc kommunistin sərgüzəşti”, “Zübeydənin röyası, yaxud 
mövhumat qurbanı” və s. pyeslərinin, eləcə də nəsr əsərlərinin və məqalələrinin əlyazmaları, 
Haqverdiyevin məktubları və bir çox tanınmış adamların Haqverdiyevə yazdığı məktublar vardır.  

Bu il Ə.Haqverdiyevin 150 illik yubileyinin YUNESKO xətti ilə qeyd olunması qərara 
alınmışdır. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamına əsasən bir çox elm və təhsil ocaqlarında 
yazıçının yubiley tədbirlərinin keçirilməsi və onunla bağlı kitabların çap olunması nəzərdə 
tutulmuşdur. Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev təkcə müasirlərinin deyil, bugünkü 
ədəbiyyatşünasların da diqqət mərkəzindədir.  
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СОВРЕМЕННИКИ ОБ АБДУРРАГИМ БЕKЕ АХВЕРДИЕВЕ 

(Абдуррагим бек Ахвердиев- 150) 
Резюме 

       Абдуррагим бек Ахвердиев, внесший беспрецедентный вклад в развитие 
азербайджанской культуры, оставил очень богатое литературное наследие. Его пьесы, 
рассказы, статьи и переведенные произведения являются бесценными примерами в обога- 
щении нашей литературы. Много исследований было сделано по произведениям 
Ахвердиева. Статьи, написанные современниками, более интересны в этом отношении. 
Ключевые слова: Ахвердиев, пьеса, статья, рассказ, исследование 
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 CONTEMPORARIES ABOUT ABDURRAHIMBEY HAGVERDIYEV 

(Abdurrahimbey Hagverdiyev- 150) 
Summary 

      Abdurrahimbey Hagverdiyev, who made unparalleled contributions to the development of 
Azerbaijan culture, left a very rich literary heritage. His plays, stories, articles and translated 
works are invaluable examples in the enrichment of our literature. A lot of research has been one 
on Hagverdiyev's works. Articles written by contemporaries are more interesting in this regard. 
Key words: Hagverdiyev, play, article, story, research 
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MOLLA CÜMƏNİN ƏDƏBİ İRSİ, ƏSƏRLƏRİNİN NƏŞRİ 

VƏ TƏDQİQ TARİXİ 
(sənədlər və əsərləri əsasında) 

 
 Açar sözlər: Molla Cümə, klassik, ədəbi irs, nəşr, tədqiq tarixi 

 
Giriş:Molla Cümə xüsusi istedadı ilə həmyaşıdları arasında seçilmişdir. Gənc 

yaşlarından poeziyaya olan sevgisi onun şair kimi yaradıcılıqla məşğul olması ilə 
nəticələnmişdir. Bölgədə aşıq, şair kimi məşhurlaşan Molla Cümənin şöhrəti tezliklə 
Azərbaycanın digər bölgələrinə, Dağıstana, Gürcüstana, İrana, Türkiyəyə və başqa bölgələrə 
yayılmağa başlamışdır. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatına yeniliklər gətirmiş şair Molla Cümənin 
ədəbi yaradıcılığı  XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Öz bəstələri ilə el 
şənliklərindəki çıxışları şairi, tezliklə həm də aşıq kimi məşhurlaşdırır. Şair el şənliklərində 
çıxışlar edər, fikirlərini xalqla bölüşərdi. Molla Cümə xalq qarşısındakı çıxışlarında 
Azərbaycanın digər tanınmış şair və aşıqların sözlərini də ifa edərdi. Beləliklə, şair Molla Cümə 
xalq arasında hörmət qazanır, nüfuz sahibi olur, həm aşıq kimi məşhurlaşır. Molla Cümə ədəbi 
yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirir, sadə dildə, oxunaqlı əsərlər yaratmağa başlayır. Onun 
yaratdığı əsərlər dillər əzbərinə çevrilir,  xalq arasında dildən-dilə ötürülür, məşhurlaşırdı. Şair 
gəraylı, qoşma, təcnis, divani, müxəmməs, bayatı, deyişmə, qəzəl, eləcə də dastan və başqa 
janrlarda oxunaqlı əsərlər yaratmışdır.  

El arasında deyilənlərə görə Molla Cümənin yeganə oğlu Həsənin vaxtsız vəfatı şairi 
sarsıtmışdır. O, artıq el şənliklərində çıxışlar etmirdi. Oğlunun ölümündən bir neşə il sonra,  
1920-ci ildə 61 yaşında yeni yaranmış Şura höküməti tərəfindən Molla Cümə amansızcasına 
qətlə yetirilir.  

Əsas mətn: Hamımıza məlumdur ki, Azərbaycan ədəbiyyatı zəngin ədəbi irsə malikdir. 
Azərbaycan xalqının ədibləri, xalq ədəbiyyatının nümayəndələri 1400 il ərəb əlifbasında yazıb-
yaratmışlar. Azərbaycan xalqı dünya ədəbiyyatına Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, 
İmadəddin Nəsimi, Nəsrəddin Tusi və onlarla, yüzlərlə dahilər nəsib etmişdir. Azərbaycanda 
ədəbiyyat sahəsi zəngin irsə malikdir. Bununla bərabər xalq ədəbiyyatı bu sahənin geniş yayılmış 
formalarından biri hesab olunur. Xalq ədəbiyyatının tərəfimizdən öyrənilərək geniş oxucu kütlə- 
sinə çatdırılması prosesi bu xəzinənin böyük əhəmiyyəti və qiyməti olduğundan xəbər verir. Bu 
sahədə toplanmış materialları diqqətlə nəzərdən keçirsək, burada müxtəlif  şəkillərdə xalqımızın 
iztirablarını, ağrılarını və ağır yaşayış tərzini görə bilərik. “XIX əsr Azərbaycan xalqına 
Abbasqulu ağa Bakıxanov, professor  Mirzə  Kazım bəy, Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli 
Axundov, Həsən bəy Zərdabi, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov, M.C.Topçubaşov, 
İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Aşıq Ələsgər, Molla Cümə və çox sayda digər ədib, yazar, şair, yazıçı və 
dramaturqlar bəxş etmişdir. XIX əsrdə relizmin əsas yaradıcılıq metodu, habelə ədəbi cərəyan 
kimi təşəkkül tapması və inkişaf etməsi qanunauyğun bir hadisə idi. Bu hadisələr tarixi gedişin 
inkişafından doğurdu. Fəlsəfədə materializm idealizmlə mübarizədə böyüyüb inkişaf etdiyi kimi, 
ədəbiyyatda da qabaqcıl ideyalar və cərəyanlar mürtəce dini-idealist baxışlarla mübarizədə 
inkişaf etmişdir. Ədəbiyyat sahəsi həmişə kəskin ideya toqquşmalrına geniş meydan olmuşdur” 

[1.s.3-9]. Nəhayət, 1918-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra, dövlət  
dilini və əlifbasını bərpa etmişdir. Bölgələrdə Azərbaycanın klassiklərinin əsərlərinin toplanması  
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ilə bağlı təyin olunmuş komissiya heyəti səfərbər edilmişdir. Komissiya heyəti Azərbaycanın 
klassiklərinin qeyri-mətbu əlyazmalarının toplanması ilə məşğul olurdu. Onlar tərəfindən çox 
sayda əlyazmalar toplanaraq tədqiq eilmiş və  qədirbilən xalqımıza çatdırılmışdır. Xüsusi önəm 
bu vaxta qədər tədqiqatçıların nəzərindən kənarda qalan xalq ədəbiyyatına yönəlmişdir. Xalq 
ədəbiyyatı Azərbaycanda zəngin ədəbi irsə malikdir. Dövrümüzə qədər nəşr edilmiş kitablar 
istisna olmaqla, xalq ədəbiyyatının tərəfimizdən öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Bu sahənin 
öyrənilməsində 100(yüz) ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, hələ də tədqiq edilməmiş 
əlyazmalar, toplanmamış məlumatlar qalmaqdadır. XX əsrin əvvəllərində xalq ədəbiyatının 
formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan ziyalılarımız vardır. Onlardan, Salman Mümtaz, 
Hümmət Əlizadə, Həmid Araslı, Hüseyn Mehdi, Əhməd Cavad, S.Axundov, Əhliman Axundov, 
Feyzulla Qasımzadə, Ərtoğrol Cavid və başqalarını göstərmək olar. Adı çəkilən və digər 
tədqiqatçılar dövrünün məhsuldar xalq şairi, aşıq Molla Cüməni də yaddan çıxartmamışlar. 
Molla Cümə 1859-cu ildə Azərbaycanın şimal qərb bölgəsində Şəki rayonunun Layısqı kəndində 
anadan olmuşdur.  Yaşadığı bölgədə ziyalıları “Molla” yaxud “Mirzə” adlandırardılar. Məhz ona 
görə də şairə Molla Cümə deyərək müraciət edərdilər.  

Beləliklə, yuxrıda adları qeyd edilən və digər xalq ədəbiyyatının toplayıcıları 
Azərbaycanın müxtəlif  bölgələrində yaradıcı insanların, elm və mədəniyyət adamlarının 
əsərlərini toplayaraq dövlət səviyyəsində nəşr etməyə başladılar. Tədqiqatçıların yaradıcılığına 
müraciət etdikləri şairlərdən biri də Molla Cümə idi. Bolgədə bu sahədə axtarışlar aparan 
tədqiqatçıların tapıntılarını nəzərdən keçirsək, onlar arasında ən məhsuldar şairlərdən biri olan 
Molla Cüməyə xüsusi önəm verildiyini görərik.  Molla Cümə o şairlərdəndir ki, bir çox ədəbi 
janrlarda mükəmməl əsərlər yarada bilmişdir. Onlardan: qoşma, təcnis, gəraylı, müxəmməs, 
bayatı, nağıl və dastanlarını, xüsusilə də sallama gəraylılarını, gözəlləmərini və müxtəlif 
xarakterli deyişmələrini göstərmək olar.  

Molla Cümənin əsərlərinin tədqiq tarixinə nəzər salsaq görərik ki, onun məhsuldar 
yaradıcılıq dövrü XIX əsrə təsadüf edir. Onun əsərləri bir çox tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq 
edilmişdir. Şairin naməlum əsərlərinin tədqiqi dövrümüzə qədər davam edir. Tədqiqatçılarımız 
hər dəfə Molla Cümənin yeni-yeni əsərlərini tapıb ortaya çıxarırlar. Bu isə şairin yaşadığı dövrdə 
onun zəngin ədəbi xəzinəsi olduğundan və xalq arasında çox geniş yayılmasından xəbər verir. 
Molla Cümə əsərlərinin nəşri və tədqiq tarixinə nəzər salasaq bu tarixin 100(yüz) ildən çox bir 
vaxt çərçivəsinə təsadüf etdiyinin şahidi olarıq. Molla Cümə əsərlərinin nəşr və tədqiq tarixi ilə 
bağlı tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir:  Hümmət Əlizadə 
tərəfindən toplanmış, H.Mehdi və Ə.Cavad tərəfindən redaktə edilərək AZƏRNƏŞR-in Bədii 
ədəbiyyat şöbəsi tərəfindən 1935-ci ildə Bakıda nəşr edilmiş “Aşıqlar” toplusunun 1-ci cildinin 
155-193cü səhifələrində Molla Cüməyə məxsus, müxtəlif janrlarda yazılmış  30(otuz) şeiri ilk 
dəfə olaraq nəşr edilmişdir. [2.s.155-193].  Salman Mümtaz tərəfindən toplanmış, S.Hüseyn 
tərəfindən redaktə edilərək AZƏRNƏŞR-in Bədii ədəbiyyat şöbəsi tərəfindən 1935-ci ildə 
Bakıda nəşr edilmiş “El şairləri” toplusunun 1-ci hissəsinin 38-39-cu səhifələrində Molla 
Cüməyə məxsus “Sərçələr” şeiri nəşr edilmişdir. [3.s.38-39]. Hümmət Əlizadə tərəfindən 
toplanmış, AZƏRNƏŞR-in Bədii ədəbiyyat şöbəsi tərəfindən 1936-cı ildə Bakıda nəşr edilmiş 
“Aşıqlar” toplusunun 2-ci cildinin 155-193cü səhifələrində Molla Cüməyə məxsus, müxtəlif  
janrlarda yazılmış  80(səksən) şeiri nəşr edilmişdir. [4.s.159-221]. S.Axundov tərəfindən 
toplanmış,  Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi Respublika Xalq Yaradıcılığı evi tərəfindən 
1957-ci ildə Bakıda nəşr edilmiş “Aşıqlar” toplusunun 74-76-cı səhifələrində Molla Cüməyə 
məxsus, müxtəlif janrlarda yazılmış 6(altı) şeiri nəşr edilmişdir. [5.s.159-221]. S.Axundov 
tərəfindən toplanmış,  Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi Respublika Xalq Yaradıcılığı evi 
tərəfindən 1960-cı ildə Bakıda nəşr edilmiş “Aşıqlar” toplusunun 3-cü hissəsinin 48-51-ci 
səhifələrində Molla Cüməyə məxsus 9(doqquz) qoşma nəşr edilmişdir. [6.s.48-51]. 
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Əhliman Axundov tərəfindən toplanmış, Azərbaycan dövlət nəşriyyatı  tərəfindən 1964-cü ildə 
Bakıda nəşr edilmiş “Telli saz ustaları” toplusunun 90-95-ci səhifələrində Molla Cüməyə məxsus 
5 (beş) müxəlif şeir nəşr edilmişdir. [7.s.90-95]. 

1920-1930-cu illərdə el şairlərinin şifahi dildən, yaxud əlyazma nüsxələrinin 
toplanmasında Azərbaycan hökümətinin qərarı ilə bölgələrə səfərbər edilmiş komissiya heyətinin 
rəhbərlərindən bir də Ərtoğrol Cavid olmuşdur.  Ərtoğrol Cavid və onun rəhbərlik etdiyi tədqiqat 
qrupu hesab edirəm bu sahədə çox məhsuldar iş görmüşlər. Onlar el şairlərinin yaradıcılığını 
tədqiq edərkən bölgədə və regionda nüfuz sahibi olan Molla Cümə yaradıcılığına xüsusi 
həssaslıqla yanaşmışlar. Tədqiqatlar zamanı Molla Cümənin çox sayda əlyazmaları aşkar 
edilmişdir. Bundan əlavə şifahi dildən və Molla Cümənin bilicilərindən də kifayət qədər 
məlumatlar toplanmışdır. Filologiya elmləri doktoru Gülbəniz Babaxanlı tərəfindən Ərtoğrol 
Cavidin 12 cildlik külliyatı hazırlanmışdır. Külliyatın 9-cu cildi bütövlükdə Molla Cümə 
yaradıcılığına həsr edilmiş, kitabda tam olaraq onun əsərləri nəşr edilmişdir. Əsərlər müxtəlif 
janrlarda yazılmış və ilk dəfə olaraq toplum şəklində çap olunmuşdur. Burada şairin müxtəlif 
forma və janrlarda yazılmış çox sayda əsərləri toplanmışdır. Onlardan: həcvlər-3, gözəlləmələr-
50, digər əsərləri-69, dastan-3, deyişmə-3, gözəllər haqqında- 12, dodaxdəyməz-1, müxtəlif 
şeirlər-5. Ümumilikdə şairin 146 əsəri bu cilddə nəşr edilmişdir. [8. 294s.]. Göründüyü kimi 
Molla Cümə əsərləri külli miqdarda ilk dəfə 1930-1940-cı illərdə Ərtoğrol Cavid tərəfindən 
toplanmışdır. El şairlərinin əsərlərinin tədqiqatçıları bununla kifayətləmnəmiş, Molla Cümə 
əsərlərinin tədqiqi istiqamətində işləri davam etdirmişlər. Belə tədqiqatçılardan Paşa Əfəndiyev 
və Şərif İdrisovu göstərmək olar.   Onlar tərəfindən 1980-cı illərdə Molla Cüməyə məxsus 
əsərlər toplanaraq 1983-cü ildə  Bakı şəhərində “Yazıçı” nəşriyyatında çap edilmişdir. Bu 
kitabda: 25-gəraylı, 74-qoşma, 31-divani, 20 müxəmməs, 18-müxtəlif şeirlər, 21- müxəmməs, 
mücəddəs, mürəbbə, təpcibənd, zəncirləmə, dübeyti, misal, deyişmə  nəşr edilmişdir. 
Ümumilikdə kitabda 181 əsər nəşr edilmişdir.   
  Molla Cümə əsərlərinin tam olaraq tədqiqi və üzə çıxardılması daima tədqiqatçılarımızın 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu sahədə son dövrün ən məhsuldar tədqiqatçılarından  əməkdar 
elm xadimi, professor Paşa Əfəndiyevi göstərmək olar. Molla Cümənin Paşa Əfəndiyev 
tərəfindən toplanmış əsərləri ilk dəfə “Molla Cümə. Əsərləri” adlı kitabda 1995-ci ildə Bakıda 
“Maarif” nəşriyyatında çap edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 
2004-cü il tarixli sərəncamı ilə 2006-cı ildə  Bakıda “Şərq-Qərb” nəşriyyatında  bu kitab təkrar 
nəşr edilərək ölkə kitabxanalarına paylanmışdır. Bu kitab Ərtoğrol Cavidin “El şairləri və 
aşıqları” barəsindəki külliyatının 9-cu cildindən sonra Molla Cümə yaradıcılığını geniş əhatə 
edən iknci kitabdır. Kitabda 53-gəraylı, 305-qoşma, 48-divani, 69-müxəmməs, 51-təcnis, 6-
deyişmə, 33-müxtəlif şeir, 10-qəzəl, 64 bənd-bayatı və 2-dastanı nəşr edilmişdir. [1. 648s.]. 
Göründüyü kimi “Molla Cümə. Əsərləri”  kitabı dövrümüzə qədər Molla Cümənin əsərləri top- 
lanmış və nəşr edilmiş ən böyük külliyatıdır. Paşa Əfəndiyev Molla Cümənin yaradıcılığını 
tədqiq edərkən əldə etdiyi məlumatlar və bunun əsasınada çap olunan 648 səhifəlik “Molla 
Cümə. Əsərləri” kitabı ilə kifayətlənməmişdir.  O, Molla Cümənin həyatı və yaradıcılığı barədə 
tədqiqatlarını davam etdirmişdir. Paşa Əfəndiyev 2018-ci ildə nəşr etdirdiyi “Folklorşünaslıq  
məsələləlri” kitabında 193-216-cı səhifələrdə Molla Cümə yaradıcılığı barədə məlumatlara geniş 
yer ayırmışdır. Tədqiqatçı alim Paşa Əfəndiyev tərəfindən Molla Cümə və Molla Pənah Vaqif 
yaradıcılığındakı oxşar və fərqli cəhətlər böyük məharətlə müqayisəli təhlil formasında təsvir 
edilmişdir. [9. 648s.].  
 Bundan başqa Molla Cümənin tədqiqatçılarından filologiya elmləri doktoru Mövlud 
Yarəhmədovu göstərmək olar. Mövlud Yarəhmədov Molla Cümə yaradıcılığı ilə məşğul olmuş, 
onun əlyazmalarını toplayaraq tədqiq etmiş, Azərbaycan əlifbasına çerilmiş əsərlərini 3(üç) cildə 
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ayırmışdır. Onlardan, 1-ci cildi hazırlanaraq 2000-ci ildə Bakıda “Örnək” nəşriyyatında çap edil-
mişdir. Kitabda Molla Cümənin müxtəlif  forma və janrlarda yazılmış kifayət qədər çox 
saydaəsərləri yer almışdır. Onlardan: 50 - gəraylı, 1 - iki cür qafiyə, 1 - üç cür qafiyə, 7 - qoşma, 
18 - İsmi Pünhana həsr edilmiş şeir, 10 - müxtəlif şəxslərə ünvanlanmış şeir, 204 - müxtəlif 
şeirlər, 7 - döşəmələr və qoşayarpaqlar, 25 - öyüdnamələr, nəsihətnamələr, şikayətnamələr, 4 - 
varsağılar, 5 - müşairlər, 2 -qoşma-müstəzadlar, 3 - “dedim-dedi”lər, 5 - deyişmələr kitabda nəşr 
edilmişdir. [10.227s.].  Kitabın 2-ci və 3-cü cildləri hələlik nəşr edilməmişdir. Mövlud 
Yarəhmədov tərəfindən Molla Cümənin ədəbi irsi ilə bağlı toplanmış digər məlumatlar 
tədqiqatçının şəxsi arxivində saxlanılır. Kitabın nəşr edilməmiş 2-ci və 3-cü cildləri ilə bağlı 
materiallar onun vəfatından sonra şəxsi arxivində qalmışdır. Hələlik bu barədə məlumatları əldə 
edə bilməmişik. Tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar zamanı digər mənbələrdə də Molla Cümənin 
qeyri-mətbu əlyazmalarının olduğu barədə məlumatlar almışıq, ancaq qeyri müəyyən 
səbəblərdən... əlyazmaları əldə edə bilməmişik. Göründüyü kimi Molla Cümənin ədəbi irsinin 
tam ortaya çıxarılması ilə bağlı hələ tədqiqatçılarımız qarşısında çox işlər durur. Güman edirik 
ki, tərəfimizdən əldə edə bilmədiyimiz məlumatlar gələcək tədqiqatçılar tərəfindən aşkar edilərək 
qədirbilən xalqımıza çatdırılacaq.  
  Molla Cümənin əsərləri ilə bağlı növbəti kitab Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin təşəbbüsü 
ilə “İsmi Pünhan”  adında 2016-cı ildə Bakı şəhərində “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi” 
tərəfindən nəşr edilmişdir. Kitabı Əməkdar elm xadimi, professor, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin 
sədri Məhərrəm Qasımlı və filoloq-alim Elman Əzizov nəşrə hazırlamışlar. Kitabda,10-
ustadnamə, 20-gəraylı, 75-qoşma, 21-divani, 16-müxəmməs, 14-təcnis, 4-qəzəl nəşr edilmişdir. 
Ümumilikdə şairin 160 şeri, onun 160 illik yubileyinə hədiyyə olaraq nəşr edilmişdir. [11. 
226s.]. 
  Novruz Bəkirov “Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri və Molla Cümə yaradıcılığı”  adlı 
monoqrafiyasında  Molla Cümə yaradıcılığının təhlilinə geniş yer ayırmışdır. Burada Molla 
Cümənin yaşadığı dövrdə təkcə yaşadığı bölgədə deyil, Azərbaycanın digər bölgələrində, 
Dağıstanda, İranda, Türkiyədə və qonşu Gürcüstanda geniş təbliğ olunduğunu və məşhur 
olduğunu real faktlara istinadən qeyd edir. Kitabda gürcü aşıqları tərəfindən gürcü əlifbasında 
Molla Cümənin çox sayda şeirlərinin yazıldığı qeyd olunur. Burada Molla Cümənin müxtəlif 
gürcü aşıqları tərəfindən yazılmış 38 şeri və “Cəlali Məhəmməd və Tavat xanımın nağılı” adlı 
bir dastanı yer almışdır. [12. 226s.]. 
  Tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar zamanı Molla Cüməyə məxsus 4(dörd) yeni qeyri-
mətbu əlyazma dəftər ortaya çıxarılmışdır. Əlyazmalar şairin yaşadığı bölgəyə fərdi 
ekspedisiyalar zamanı müxtəlif  şəxslərdən əldə edilmişdir. Onlardan: Birinci əlyazma dəftər 
Zaqatalanın Kəpənəkçi kəndindən Aşıq Murtuzəlinin nəticəsi Xuraman xanım Şabanovadan, 
ikninci əlyazma dəftər Qax rayonu İlisu kəndindən Təhməzov Yunisdən, üçüncü əlyazma dəftər 
Şəkinin Aşağı Göynük kəndi Vədud Hacıyevdən, dördüncü əlyazma dəftər Şəkinin Layısqı 
kəndindənMolla Cümənin nəticəsi Elman Əzizovdan əldə edilmişdir.Dəftərlər tərəfimiz- dən 
tədqiq edildikdən sonra orada olan əsərlər barədə məlumatlar müəyyən edilmişdir. Tədqiq 
edildikdən sonra dəftərlər AMEA-n Əlyazmalar İnstituna təhvil verilmişdir. İnstitut tərəfindən 
əlyazma dəftərlər “D 1020/1, 2, 3, 4” saxlama vahidi ilə qeydiyyata alınmışdır. Əlyazmalardakı 
əsərlər tərəfimizdən araşdırılaraq Azərbaycan əlifbasına çevrilmiş, orada olan əsərlər ümümilkdə 
belə müəyyən edilmişdir: qoşma (təmmət-qafiyə) – 394, beyt (qoşma) – 41, bayatılar-85, 
müxəmməslər-94, divani-69, təmmət-təcnis-49, təxmis-42, deyişmə-1, gözəlləmə-7, müxtəlif  
şeirlər-37, qəzəl-12, münacat-2, gəraylılar-49 olmuşdur. Ümumilikdə 4(dörd) əlyazma dəftərdə 
882 adda əsər müəyyən edilmişdir. [13]. 
 Qeyd edilən faktlar şair Molla Cümənin zəngin ədəbi irsə malik olduğunu bir daha sübut edir. 
Hesab edirik ki, şairin yaradıcılığı tədqiqatçılar tərəfindən tam tədqiq edilməmiş, onun ədəbi irsi 
sona  qədər  üzə  çıxarılmamışdır.  Bu sahədə  tədqiqatçılar  qarşışısında  mühüm  vəzifələr 
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qalmaqdadır. Azərbaycanın klassik aşıq-şairlərindən olmuş Molla Cümənin ədəbi irsinin tam və 
dəqiq tədqiq edilərək üzə çıxardılması hesab edirik ki, hər bir vətənpərvər istər elm adamı, 
istərsə də bu barədə məlumatı olan hər bir vətəndaş qarşısında vicdan borcu kimi onu narahat 
etməlidir. Şəxsi arxivlərdə olan əlyazmalr barədə məlumatlı olan hər bir vicdanlı adam bu 
məlumatların geniş auditoriyaya çatdırılması məqsədilə, məlumatların aidiyyatı üzrə təqdim 
olunaraq ortaya çıxarılmasında köməklik etmələrini məqsədəuyğun hesab edirik. Ən azı belə 
insanlara inanırıq!    
 Nəticə: 
  Molla Cümə XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaratmış klassik aşıq-
şairlərdəndir. O, Azərbaycan klassik ədəbiyyatına yenilikçi aşıq-şair kimi daxil olmuşdur. Molla 
Cümə xüsusi istedad sahibi olaraq gənc yaşlarından poeziyaya meyilli olmuş və bu sahədə 
yaradıcılıq fəaliyyətinə başlamışdır. O,  şairliklə bərabər aşıq yaradıcılığı ilə də məşğul olmuş, 
aşıqlıq məktəbi yaratmış, eyni zamanda özü də aşıqlıq etmişdir. Molla Cümə Aşıq Ələsgərlə 
bərabər dövrünün ən məşhur aşıqlarından sayılırdı. Onun ədəbi irsi zəngin və çoxşaxəlidir. Molla 
Cümə bir-çox ədəbi janrlarda əsərlər yaratmış, əsərləri sadə dildə yazıldığından oxucular 
tərəfindən asanlıqla oxunardı. Məhz elə buna görə də Molla Cümə əsərləri geniş oxucu kütləsi 
üçün əlçatan və maraqlı idi. Onun əsərləri yaşadığı bölgədə, Azərbaycanın digər bölgələrində, 
Dağıstan, İran, Türkiyə və Gürcüstanda məşhur olmuşdur. Molla Cümə yaradıcılığı çox sayda 
araşdırıcılar tərəfindən araşdırılır, hər dəfə onun qeyri-mətbu yeni əsərləri ortaya çıxarılır, öz 
oxucularına çatdırılır. Molla Cümə əsərləri çox sayda kitablarda nəşr edilmişdir. Onlardadan, 
1935-ci il “Aşıqlar”, “El şairləri”, 1936-cı il “Aşıqlar”- 2 cilddə, 1957-ci il “Aşıqlar” –toplusu,  
1960-cı il “Aşıqlar” –toplusu,  1960-cı il “Telli saz ustaları”, 2011-ci il “Ərtoğrol Cavid. Külliyat 
- 9-cu cild”, 1955-ci il “Molla Cümə. əsərləri” (təkrar nəşr-2006-cı il), 2000-ci il “Molla Cümə. 
Əsərləri”, 2018-ci il “Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri və Molla Cümə yaradıcılığı” kitabları 
şairin yaradıcılığının zəngin, ədəbi irsinin çoxşaxəli olmasının bariz nümunəsidir. Bundan başqa 
son zamanlar tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar zamanı şairin yeni 4(dörd) əlyazma dəftəri aşkar 
edilmişdir. Bu dəftərlər ərəb qrafikasından  azərbaycan qrafikasına çevrilmiş, orada müxtəlif 
ədəbi janrlarda şairin 882(səkkiz yüz səksən iki) əsəri müəyyən edilmişdir.  
 İnanırıq ki, 1920-ci ildə amansızcasına qətlə yetirilmiş şair Molla Cümənin  ədəbi irsi tam 
olaraq məhv edilməmişdir. Bu sahədə Molla Cümənin  ədəbi irsini araşdıran tədqiqatçılar onun 
ədəbi irsinin tam tədqiqində, qeyri-mətbu əsərlərinin ortaya çıxarılmasında bilik və bacarıqlarını 
əsirgəməyəcəklər.    

Ədəbiyyat : 
1. Molla Cümə. Əsərləri /tərt.: Paşa Əfəndiyev. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 648 s. 
2. Aşıqlar. C.1 /topl. Hümmət Əlizadə. Bakı: Azərnəşr, Bədii  əd-t şöbəsi, 1935, s.155-193. 
3. Aşıqlar. C.2 /topl. Hümmət Əlizadə. Bakı: Azərnəşr, Bədii əd-t şöbəsi. 1936,  s.159-221 . 
4. Aşıqlar. H.2 /topl.S.Axundov /Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi.Respublika Xalq 

Yaradıcılığı evi. Bakı,1957,  s.48-51. 
5. Aşıqlar.H.3 /topl. S.Axundov /Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi.Respublika Xalq 

Yaradıcılığı evi. Bakı,1960,  s.48-51. 
6. .El şairləri. H.1 /topl.S.Mümtaz. Bakı:Azərnəşr, Bədii əd-t şöbəsi,1935, s.38-39. 
7. Telli saz ustaları /tərt.ed. Əhliman Axundov. Bakı: Azərbaycan  Dövlət 

Nəşriyyatı, 1964, s.90- 96. 
8. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrol Cavid. Azərbaycan qeyri-maddi-mədəniyyət 

abidələri və Ərtoğrol Cavid. 12 cilddə. C.9 /tərt. və elmi red.: Gülbəniz Babaxanlı. Bakı: 
Çaşıoğlu,2011,293 s. 

9. Əfəndiyev Paşa. Folklorşünaslıq məsələləri. Bakı.“Ləman”NP MMC,2018, 428s.   
10. Molla Cümə.Seçilmiş əsərləri /tərt.:Yarəhmədov M. Bakı: “Örnək”,2000, 227 s. 

 



60 
 

Bəkirov Novruz.Molla Cümənin ədəbi irsi, əsərlərinin nəşri və  tədqiq 
tarixi (sənədlər və əsərləri əsasında) // Elmi əsərlər,2020,1(10),yanvar-iyun, s.55-60. 

 
11. Molla Cümə. İsmi Pünhan /tərt.: M.Qasımlı, E.Əzizov.Bakı: “Azərb.Tarixçiləri 

İctimai Birliyi”, 2016, 226 s. 
12. Bəkirov Novruz. Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələri və Molla Cümə  yaradıcılığı. 

Bakı: Nafta press, 2018, 226 s. 
13. Molla Cümə. Əsərləri : əlyazma /AMEA-nın Məhəmməd Füzüli adına 

Əlyazmalar İnstitutu. Sax.vahidi: “D 1020/1, 2, 3, 4”. 
Бекиров  Новруз 

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОЛЛЫ ДЖУМЫ, ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ И 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ (на основе произведений и документов) 

Резюме 
 Молла Джума является классическим поэтом-ашугом, писавшим и творившим в 
конце XIX  в начале ХХ вв. Он вошел в классическую  азербайджанскую литературу 
как ашуг, поэт-новатор. Наряду с поэзией он также занимался ашугским 
творчеством, создал Ашугскую школу, в то же время и сам был ашугом. Молла Джума 
создавал произведения во многих литературных жанрах, и благодаря тому, что его 
произведения были написаны на доступном языке, они с легкостью воспринимались 
читателями. Творчество Моллы Джумы исследуется многими исследователями, 
каждый раз выявляются его новые еще не опубликованные произведения, которые 
являются ярким примером богатого, многогранного литературного наследия поэта. 
B ходе проведенных нами недавних исследований были обнаружены 4 (четыре) 
новые рукописные тетради поэта.  Эти  тетради были переписаны из арабской 
графики на азербайджанскую графику, где было установлено 882 (восемьсот 
восемьдесят два) произведения поэта, написанные в различных литературных 
жанрах.  
Ключевые слова: Мoлла Джума, классика, литературное наследие, история публикации, 
исследования.  

  Bakirov Novruz 
THE ARTISTIC HERITAGE OF MOLA JUMA, HISTORY OF PUBLICATION AND 

RESEARCH OF WORKS (based on documents and works) 
Summary 

Molla Juma is one of the classical ashug-poets, wrote and created at the end of 
the XIX century - in the beginning of the XX. He entered to the Azerbaijan classical 
literature as an innovative ashug-poet. He was also engaged ashug activity together 
with the poetry, created Ashug School, at the same time he also was an ashug. Molla 
Juma created works on some literal genres, his works were read easily by the readers 
as having simple language. Molla Juma’s creative activity is investigated by many 
investigators, regularly his non-published new works are revealed, are reached to his 
readers. During the investigations, realized by us recently, poet`s 4 (four) manuscript 
notebooks were revealed. This notebooks were translated from Arabian alphabet into 
Azerbaijani alphabet, poet’s 882 (eight hundred eighty two) works were determined in 
different literal genres. 

 Keywords: Mullah Juma, classical, literary heritage, history of publication, research. 
       . 
Redaksiyaya daxil olma tarixi: 11.03.2020 
Çapa qəbul olunma tarixi: 17.06.2020 
 
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professsor Paşa Kərimov 
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 



61 
 

Cavadova Təranə.Əsrlərlə yaşayan ustad  
// Elmi əsərlər,2020,1(10),yanvar-iyun,s.61-66. 

 
UOT  821.512.162                                                                                                   

Təranə Cavadova, 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  

  Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 26  
                             e-mail: Teranecavadova062@gmail.com  

 
ƏSRLƏRLƏ YAŞAYAN USTAD 

 
Açar sözlər: Nəsimi, ölməz ustad, şair yaradıcılığı, yubiley tədbirləri 

 
 Nəsimi irsinin Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsində yenidən layiqli yerini 

tutması, bu irsin sistemli tədqiqi və təbliği  birbaşa ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyi YUNESKO-nun 
tədbirləri siyahısına daxil edilmiş və 1973-cü ildə beynəlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur. 1979-
cu ildə Bakı şəhərində Nəsiminin heykəli ucaldılmış (heykəltəraşlar T.Məmmədov, İ.Zeynalov), 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna, Bakının ən böyük rayonlarından 
birinə və metro stansiyasına onun adı verilmişdir. 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 
keçirilməsi haqqında” sərəncamı ilə Nəsiminin 2 cilddə “Seçilmiş əsərləri” təkrar nəşr 
olunmuşdur. 2012-ci ilin sentyabrında Heydər Əliyev Fondu fransız dilində Nəsiminin 
poeziyasına həsr olunmuş kitab nəşr etmişdir. Kitabda şairin qəzəlləri, məsnəviləri, rübailəri 
toplanmışdır. 2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin 
vəfatının 600 illiyi qeyd edilmiş, 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə Heydər Əliyev 
Fondu və AR Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Nəsimi – şeir, incəsənət və mənəviyyat 
Festivalı” təntənəli şəkildə keçirilmişdir. Festivalın keçirildiyi dörd gün ərzində Bakı və 
Şamaxıda ölməz şairin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş müxtəlif tədbirlər – sərgilər, ədəbi-
bədii gecələr, musiqili kompozisiyalar, simpoziumlar, mühazirələr, seminarlar və s. təşkil 
olunmuşdur. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin 
iştirakı ilə 2018-ci il noyabr ayında Moskvada da “Nəsimi - poeziya, incəsənət və mənəviyyat 
Festivalı” təşkil edilmişdir. Festival çərçivəsində Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər 
İnstitutunda (MDBMİ) Nəsiminin büstünün açılış mərasimi olmuş, M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinin Asiya və Afrika Ölkələri İnstitutunda (MDU AAÖİ) “Nəsiminin 
mənəvi irsi orta əsrlər Şərqinin tarixi-mədəni kontekstində” mövzusunda beynəlxalq elmi 
praktiki konfrans keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2018-ci il noyabr ayının 15-
də “Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 
və 2019-cu il yanvar ayının 11-də “Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan 
edilməsi  haqqında” imzaladığı sərəncamlar dövlət başçısının klassik irsimizə verdiyi yüksək 
dəyərin növbəti parlaq nümunəsidir.  

Yubiley ilində şairin həm Azərbaycan, həm də başqa dillərə tərcümə edilmiş kitabları, 
onun haqqında elmi tədqiqat əsərləri, biblioqrafiya (M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası tərəfindən) işıq üzü görmüş, yubiley sərgiləri açılmışdır.  

Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətində Nəsimiyə bir sıra əsərlər – Xalq yazıçısı 
İ.Hüseynovun “Məhşər” romanı, Xalq şairi R.Rzanın “Son gecə” poeması, Xalq şairi Qabilin 
“Nəsimi” poeması, Ə.Kərimin “Şəhidliyin zirvəsi” və Ə.Kürçaylının “Nəsimi” şeirləri, 
F.Əmirovun “Nəsimi dastanı” xoreoqrafik poeması, C.Cahangirovun “Nəsimi” kantatası, 
A.Rzayevin “Nəsimi” simfonik poeması, Bəxtiyar Vahabzadənin "Fəryad" pyesi,M.Abdullayev 
tərəfindən çəkilmiş portret, “Nəsimi” filmi (tammetrajlı) həsr olunmuş, şerlərinə musiqi 
bəstələnmişdir. 
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2019-cu ildə Azərbaycan xalqının ümumbəşər mədəniyyətinə bəxş edilmiş qüdrətli söz ustadı 
böyuk Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri – İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının (1369-1417) 
650-illiyi tamam oldu. Azərbaycanın ədəbi-bədii fikir tarixinin bu əlamətdar hadisəsinin dövlət 
səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədi ilə Ümummilli lider Heydər Əliyev yolunun 
davamçısı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev  Böyük Azərbaycan şairi 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında 2018-ci il 15 noyabr tarixli 
sərəncam imzalamış və bu münasibət ilə  2019-cu il “Nəsimi ili” elan edilmişdir.  

Divan poeziyamızın soltanı şair, ədib və  Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti İmadəddin 
Nəsiminin yubileyinin keçirilməsi əlamətdar hadisədir. Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 
bədii-fəlsəfi şeirimizin özülünü qoymuş, söz sənətimizi forma və məzmunca zənginləşdirmiş, 
özündən sonrakı nəsillər üçün ədəbi irs qoyub getmişdir. Yaradıcılığa aşiqanə şeirlərlə başlayan 
Nəsimi sonralar dövrün siyasi, ictimai, əxlaqi mövzularında əsərlər yazmış, Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi qəzəlin əsasını qoymuşdur. “Zərrədə günəş 
axtararaq varlığın bir vücuddan yarandığını”deyən Nəsimi insanları gözəl və çirkin deyə ikiyə 
bölmür, milli etnik mənsubiyyətinə görə ayırmır. Könül tərbiyəsi və gözəlliyini insan ömrünün 
qayəsi sayan şair şеirlərində insanı ləyaqətinə, onun qüdrətinə olan yüksək inamını tərənnüm 
еtməklə, həyati gözəlliklərin əsl mənbəyi kimi vəsf еtmişdir. Onun lirik qəhrəmanı düşünən və 
duyan kamil  insan idi.  İnsan  nəfs yolunu deyil, ali bir eşq yolunu tutaraq kamala çatır, Haqqa 
qovuşur. Haqqı özündə taparaq həqiqəti, gerçəkliyi duyur. 

Bulmuşam həqqi, ənəlhəq söylərəm, 
Həq mənəm, həq məndədir, həq söylərəm. 
Gör bu əsrarı nə müğləq söylərəm, 
Sadiqəm qövlümdə, səddəq söylərəm. 
Altı yüz əlli il öncə yaşayıb yaratmasına baхmayaraq  onun 3 dildə yazdığı müləmmələr, 

müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər, rübailər, tuyuğlar, qəzəllər poeziyamıza aydınlıq, şəfqət 
gətirmiş, ana dilimizi və bədii sözümüzü yeni-yeni zirvələrə qaldırmışdır. “Dəryayi mühit cuşa 
gəldi...”, “Məndə sığar iki cahan...”, “Mərhaba...”, “Dilbəra, mən səndən ayrı...”, “Əzəldən nur 
idim, şimdi həq oldum...”, “Dün gecə bir dilbər ilə”, “Etməgil...”, “Firqətin yandırdı bağrım...”, 
“Üzün günündən ey qəmər”, “Hardasan”, “Ey könül, şad ol...”, “Ağrımaz” və s. qəzəlləri Nəsimi 
irsinin parlaq nümunələrindəndir. Bu zəngin irs bu gün də Azərbaycanla yanaşı, dünyanın bir 
sıra ölkələrində – Avstraliya, Britaniya, Düşənbə Əlyazmalar Fondu, Tehran, Təbriz, İstanbul 
Topqapı Sarayı Muzeyi və Antalya Elmalı Xalq Kitabxanasında mühafizə olunur. Nəsiminin ana 
dilində yazdığı əsərlər Azərbaycan şeirinin inkişafına, o cümlədən, Füzuli, Nəvai, Şeyxi, Niyazi 
və başqa böyük sənətkarların yaradıcılığına qüvvətli təsir göstərmişdir. Bundan başqa Həbibi, 
Kişvəri, Həqiqi, Şah İsmayıl Xətai kimi şairlərin yaradıcılığında öz əksini tapan sufi-hürufi inam 
və düşüncələri də şairin ölməz irsinin təsiri ilə əlaqədardır. 

İmadəddin  Nəsimi Azərbaycanın klassik ustad şairidir. O, doğma dilimizdə sanballı 
əsərlər yaradan ilk sənətkarlardandır. Orta əsrlərdə Şamaxıda zəmanəsinə görə əsaslı təhsil verən 
mədrəsələr var idi. Nəsimi bu mədrəsələrdə mükəmməl təhsil almış, ana dilindən başqa, ərəb və 
fars dillərini, riyaziyyat astronomiya, təbiət, fəlsəfə, məntiq elmlərini öyrənmişdir. Nəsimi 
gözüaçıq bir ailədə yetişmiş, peşəkarların, xırda sənətkarların mühitində təlim-tərbiyə almışdır. 
Şəhər zəhmətkeşləri mühitinə yaxın olması şairin tərbiyəsində, onun dünya görüşünün 
formalaşmasında çox əhəmiyyətli olmuşdur. İlkin şeirlərini məşhur sufi Hüseyin Həllac 
Mənsurun şərəfinə, şairin öz müəlliminə ehtiram və yaxınlıq əlaməti olaraq “Nəsimi” və 
“Hüseyni” təxəllüsü ilə yazan şair XIV əsrin sonlarından Azərbaycanda geniş yayılan “Hürufi” 
sufi təriqətinə qoşulmuş və təriqətin qurucusu təbrizli Fəzullah Nəiminin şərəfinə özünə 
“Nəsimi” təxəllüsünü götürmüşdür. Nəsimi qısa zamanda hürufiliyin nəinki Azərbaycanda, 
həmçinin Misir, İraq, İran və Anadoluda ən tanınmış simalarından birinə çevrilmiş, şeirləri 
dildən-dilə düşmüşdür. Nəsimi dövrünün çox savadlı və dərin məlumatlı şəxsiyyəti olmuşdur.  
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Onun dünyagörüşü şeirlərində gizli və açıq şəkildə öz əksini tapmışdır. Şair zəngin ədəbi və 
fəlsəfi irs qoyub getmişdir. 

Nəsimi dərin məntiqi və fəlsəfi baxışları, mübariz poeziyası ilə bütün oxucu və 
tədqiqatçılarını  heyran etmişdir. O, insana olduqca yüksək dəyər vermiş, yaradılmışların əşrəfi 
hesab etmişdir. Şair insan sifətinin Allah qələmi ilə çəkilən gözəlliyini tərifləyir və ənəlhəqq 
(mənəm Allah) deyən fədakar sufilərin bu məhşur şüarını sözün həqiqi mənasında deyil, məcaz 
kimi qəbul etmişdir. 

Səcdəgah etmişdi eşq əhli qaşın mehrabını,  
Qılmadan xeyli məlayik səcdeyi-Adəm hənuz.  
Nəsiminin şəxsiyyəti ilə poeziyası arasında bir vəhdət, bağlılıq, həmahənglik var. Nəsimi 

fitrətən haqq, həqiqət aşiqi idi. Buna görə, hər şeydən əvvəl həqiqət olan insanın sözü də həqiqət 
olmalıdır. Bu keyfiyyətlər Nəsimidə onun poetik amalı kimi səslənir.  

Cümlə həqdir, hər nə kim, mövcud imiş,  
Həqqə sacid, həqqə hər məscud imiş.  
Əsl böyük həqiqət isə insandır, insanın mövcudluğudur. Haqq, həqiqət özü də ancaq 

insanla bağlı keyfiyyətdir, insana məxsusdur, bəşəridir. Belə olan surətdə insan həqiqətin 
keşiyində  durmalı, mövcud aləmin sahibi, habelə haqqın, ədalətin başçısı olmalıdır:  

Ey könül, həq səndədir, həq səndədir,  
Söylə həqqi kim, ənəl-həq söylərəm.  
Böyük şair, filosof İmadəddin Nəsimi dərin, sarsılmaz inam və işıqlı ideal sahibi olmuşdur. 

Sözün böyük mənasında heyrət doğuran cəhət budur ki, Nəsimi öz həqiqətini yalnız poeziyasının 
qüdrəti ilə deyil, şəxsi dönməzliyi, fədakarlığı ilə əfsanələrə çevrilmiş, mərdanə və amansız 
ölümü ilə təbliğ və təsdiq etmişdir.  

 Görkəmli şəxsiyyət – XIV əsrin sonu, XV əsrin birinci yarısında yaşamış Seyid İmadəddin 
Nəsimi mürtəce şər qüvvələrə qarşı son nəfəsinə qədər fədəkarcasına mübarizə aparmış və bu 
yolda öz həyatını qurban vermişdir. Nəsimi  şeirlərində  öz humanist ideyalarına sadiq qalaraq 
insanın şərəf və ləyaqətini üstün tutmuş, onlara dərin hörmət və qayğı bəsləmiş, zəhməti, 
zəhmətkeş insanları, elmi, mərifəti, ədaləti alqışlamışdır. Bu fikrin təsdiqi üçün şairin fars 
divanından bir parçanın professor Mirzağa Quluzadənin “Böyük ideallar” şairi monoqrafiyasında 
Azərbaycan dilində nəzmlə verilən tərcüməsinə nəzər salaq. Orada deyilir:  

İnsan üçün mərifətdən özgə yoxdur bir bəzək,  
Bax, sədəf çılpaqdır, ancaq qəlbi bənzər gövhərə.  
Aqil insan zər üçün öz ömrünü verməz hədər,   
De, siçanlar nədən eşq yetirdin sən zərə?  
Sən çörəkçün minnət etmə, hifs elə öz ruzini  
Qafil ol kəsdir ki, ruziçin o, batmaz qan-tərə... 
 
 Burda yoxsul insanlar, zəhmətkeş adamlar Nəsimi nəzərində böyük məhəbbətə, böyük 

qiymətə malik olanlardır. Şair insanları sadəliyə, fədakarlığa, təvazökarlığa, yüksək əxlaqi 
mənəvi keyfiyyətlərə malik olmağa, arif olmağa, mənalı, şüurlu həyat keçirməyə çağırır. 
Qəsidənin bu keyfiyyətlərinə görədir ki, Nəsimi Şirvanidən sonra böyük tacik şairi Əbdürrəhman 
Cami də özünün “Lissətül-əsrar” qəsidəsini yazır. Doğrudur, müəlliflər bu haqda ilk söz açan 
şair Əmir Xosrov Dəhləvinin xidmətini, öz qəsidələrini onlara cavab olaraq yazdıqlarını 
göstərmişdir. Bununla belə, Nəsiminin adı, göstərilən qəsidəsi öz dərin fəlsəfi, ictimai yüksək 
poetik məziyyətlərinə görə onların içərisində əhəmiyyətli yer tutur.  
Nəsimi haqqında, onun fəlsəfi görüşləri haqqında istər Avropa alimləri, istərsə də türk, türkmən, 
özbək və Azərbaycan alimləri, söz ustaları çox yazmışlar, onun hurufilikdə, sufizmdə mütərəqqi 
cəhətləri əxz etdiyini göstərmişlər. Mürtəce qüvvələrin təzyiqinə baxmayaraq yaradıcılığında,  
 



64 
 

Cavadova Təranə.Əsrlərlə yaşayan ustad  
// Elmi əsərlər,2020,1(10),yanvar-iyun, s.61-66. 

 
məfkürəsini açıqlamaq baxımından, böyük əhəmiyyəti olan “Bəhrül-əsrar”ın əsrlərinsınağından 
çıxaraq bu günümüzə qədər çatan əlyazma nüsxələrinin mühafizəsiAzərbaycanınmütərəqqi 
ziyalılarının əməyinin nəticəsidir.  

Altı yüz əlli ildir ki, böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin adı Yaxın Şərqdə 
mərdlik, fədakarlıq və iradə rəmzi kimi hörmətlə çəkilir. Əqidəsi uğrunda dara çəkilib dərisi 
soyulan, son nəfəsində belə öz sözündən dönməyən bu mərd insanın faciəli ölümü şairlərin 
şeirində, aşıqların sazında tərənnüm edilir. Həyatı və yaradıcıllığı əsl vətəndaş hünəri timsalı 
olan İmadəddin Nəsiminin dəyərli əlyazmaları əsrləri adlayaraq bizə gəlib çatmışdır. Nəsimi 
Azərbaycan xalqının həqiqətən böyük oğludur, çünki öz ana dilində yazıb-yaratmış bu şairin 
hünəri heç vaxt unudulmayacaqdır. Nəsimi ana dilindən ustalıqla istifadə etmiş, anlaşılan tərzdə, 
bir sözlə, xalqın dilinə yaxın üslubda yazmışdır. Nəsimi cəmiyyətdəki zülmdən, özbaşınalıqdan 
şikayətlənmiş, zülmü, ədalətsizliyi soyğunçuluğu pisləmişdir. Doğruluğu, haqq-ədalət və 
xeyirxahlığı tərənnüm etmişdir. Humanist şair insan ləyaqətini alçaldan, onun mənəvi azadlığını 
buxovlayan feodal dünyasına qarşı alovlu etiraz səsini qaldırmışdır. Dahi Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvinin Yaxın Şərq ədəbiyyatına gətirdiyi humanist ideyaları davam və inkişaf 
etdirən böyük sənətkar insana, insan ləyaqətinə, qüdrətinə olan yüksək inamını tərənnüm edərək 
şeirlərində insanı həyatın yaradıcısı, həyatı gözəlliklərin əsl mənbəyi kimi vəsf etmişdir. Nəsimi 
sənəti bütövlükdə insan gözəlliyinə, insan qüdrətinə heyranlıqla səslənişdir. Ancaq bu gözəllik, 
bu qüdrət dünyada bütün insanlara deyil, yalnız özünü tanımış, dərk etmiş kamil insanlara xasdır. 
Məhz buna görə şair kamil insanı “canımın cananəsi” adlandırmış, ona səcdə etməyin vacib 
olduğunu göstərmişdir.  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan XVI əsrə aid M-227 
şifrli əlyazma; Əlyazmalar İnstitutunda M-188 şifri altında saxlanan, 1700-cü ildə Mirzəxan 
vələdi-Məlik Şeyx Bünyad Salbaninin köçürdüyü əlyazma nüsxəsi; İrəvanın Matenadaran Qədim 
Əlyazmalar İnstitutunda 517-ci nömrə altında saxlanan, 1661-ci ildə Hüseynəli ibn Səfərəli 
tərəfindən köçürülmüş əlyazma; Rusiya EA Sankt-Peterburq bölməsinin kitabxanasında B-4019 
şifri altında saxlanan, 1793-cü ildə Buxarada köçürülmüş əlyazma nüsxəsi; Özbəkistan EA 
Şərqşünaslıq İnstitutunda mühafizə edilən, 1877-ci ildə Buxarada Mir Həsibullah Buxari 
tərəfindən köçürülmüş əlyazma; Nəsimi əsərlərinin 1880-ci ildə İstanbulda “Əxtər” mətbəəsində, 
1926-cı ildə Bakıda “Kommunist” mətbəəsində çap edilmiş nüsxələri və s. elmi-tənqidi mətnin 
tərtibində çap nüsxələrindən istifadə edilməsinin əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bu nüsxələr 
əlyazmalara əsasən hazırlanmışdır.  

Nəsimi divanı Türkiyədə XIX əsrdə 1844, 1871, 1880-ci illərdə çap edilmiş, sonuncu 
nəşrdə əvvəllər yol verilmiş bir sıra mətbəə xətaları düzəldilmiş, divana daxil edilən əsərlər 
dəyişdirilməmişdir. 1880-ci il nəşrinə şairin məsnəvi, qəsidə və qəzəlləri (ümumi sayı 265), 167 
rübai və tuyuğu, ərəbcə iki qəzəli, farsca 25 qəzəl və qəsidəsi bir tərkibbəndi daxil edilmşdir. 
Həmin kitaba şairin ardıcılı Rəfinin “Gəncnamə” məsnəvisi, Nəsiminin “Haşimi” təxəllüslü 
farsca iki tərcibəndi, kitabın nəşri münasibətilə XIX əsr türk şairlərinin yazdıqları şeir parçaları 
daxil edilmişdir.  

Tədqiqatçı alim Salman Mümtaz öz nəşrində İstanbul çaplarında gedən bir sıra nöqsanları 
aradan qaldırmış, şairin həmin nəşrlərə düşməyən Azərbaycan türkcəsindəki bir qəzəlini, 40-a 
yaxın farsca şeirini, ayrı-ayrı beytləri kitaba daxil etmişdir. S.Mümtaz nəşrində Nəsimi şeirlərini 
ilk hərflər əsasında sıralamışdır. Qeyd edək ki, C.Qəhrəmanovun elmi-tənqidi mətni tərtib 
edilənə qədər Mirzəağa Quluzadə 1962-ci ildə şairin divanının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan 
2 əlyazması əsasında Nəsiminin “Seçilmiş şeirlər”ini latın əlifbasında çap etdirmişdi. Hazırda 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Nəsimi ili” çərçivəsində böyük şairin 
irsi ilə bağlı tədqiqatlar davam etdirilir. İnstitutun dissertantı Nəzrin Atabəyli Türkiyədə 
“İmadəddin  Nəsiminin  əlyazma  nüsxələri” ilə  bağlı  tədqiqat aparıb.  Qeyd edək  ki, qardaş  
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ölkənin kitabxana və əlyazma mərkəzlərində Nəsiminin əsərlərinin 170-dək əlyazması qorunub 
saxlanılır. 

Araşdırma zamanı o da məlum olmuşdur ki, Türkiyənin müxtəlif əlyazma mərkəzlərində 
Nəsimi “Divan”ının 80-dən çox əlyazma nüsxəsi saxlanılır. Onların sırasında Manisa, Amasya, 
Ərzurum, İzmir, Diyarbəkir, Balıkesir, İstanbul, Ankara və s. yerlərdə saxlanılan nüsxələri qeyd 
etmək olar. Tədqiqat zamanı onlardan bir neçəsinin fotosurəti əldə edilib.Türkiyədə Nəsimi 
əlyazmaları ən çox İstanbul və Ankara şəhərlərində qorunulur.  

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov 
son bir ildə İmadəddin Nəsiminin anadilli “Divan”ının 6 əlyazma nüsxəsini əldə edərək ilkin 
tədqiqata cəlb etmişdir. Əlyazmaşünas alim bu nüsxələrin surətlərinin 5-ni Ankara Milli 
Kitabxanasından əldə etmişdir. Bunlardan birincisi 134 vərəqdən ibarət, müxtəlif janrlarda 
şeirlərin olduğu türkcə “Divan”ın əlyazma nüsxəsidir. Həmin əlyazmanın əvvəlində kitabın 
görkəmli mütəsəvvif Hacı Bəktaş Vəlinin ardıcılı, bəktaşi təriqətinə məxsus Mömin Dədə 
Təkyəsinə vəqf edildiyi, geniş oxucu kütləsinin istifadəsi üçün bağışlandığı barədə qeyd var. Bu 
qeyd Nəsiminin bəktaşi təriqətinin nümayəndələri arasında hörmət sahibi olduğunu göstərir. 
Əlyazma nüsxəsinin bir özəlliyi də onun əvvəlində “Kitabi-Seyyid Nəsimi əl-Hüseyni” qeydidir. 
Bu fakt onu göstərir ki, şairin “Hüseyni” təxəllüsü kifayət qədər geniş oxucu kütləsinə məlum 
olmuşdur.  

Paşa Kərimovun Ankara Milli Kitabxanasından surətini əldə etdiyi digər 2 əlyazma 
nüsxəsində şairin “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazdığı şeirlərin olması diqqəti cəlb edir. 105 vərəqdən 
ibarət birinci əlyazmanın başlığı “Divani-Həzrət Seyyid-Nəsimi” kimi getsə də, buradakı 
şeirlərin çoxu “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazılıb. 124 vərəqdən ibarət ikinci əlyazmada şairin həm 
“Nəsimi”, həm də “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazdığı şeirləri var. 

İnsanpərvərlik və azadlıq fəlsəfəsinin zirvəsi – Nəsimi adı dünyanın ölməz sənətkarları 
sırasında şərəfli yer tutan, poeziyamızda yeni, çox əlamətdar bir dövrün başlanğıcı olmuş, 
Azərbaycan dilini ədəbi-bədii dil səviyəsinə yüksəltmiş, gələcək nəsillərə zəngin irs qoymuşdur.  
Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi, mütəfəkkirdir, böyük düşüncə və mənəviyyat 
adamıdır. Onun yaradıcılığı, sənətkarlığı çox ucadır. Nəsimi təkcə Azərbaycan xalqının deyil, 
bütün dünyanın  nəhəng söz ustadlarındandır. O, dünya vətəndaşı, bəşəri şəxsiyyətdir. 

Ey daşəvü türaba deyən qiyməti gövhər, 
          İnsan bu hüsnü lütfilə gövhər degilmidir? 
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Тарана Джавадова 

 
ПОЭТ, ЖИВУЩИЙ В ВЕКАХ 

Резюме 
В статье раскрывается творчество выдающегося азербайджанского поэта, вели-

кого мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), освещаются образцы литературного 
наследия поэта, хранящиеся в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАН 
Азербайджана, отмечены научные исследования творчества поэта, проведенные  учеными 
института.Статья также содержит сведения об изданных художественных  произведениях 
поэта, научных и  документальных материалах о нем,  освещены также мероприятия, про-
веденные в стране и за рубежом в связи  с 650-летием Насими и объявлением 2019 года 
«Годом Насими». 
Ключевые слова: Насими,бессмертный мастер, поэтическое творчество,юбилейные 
торжества. 
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THE MASTER  WHO LIVES FOR CENTURIES 
Abstract 

             The article was written on the occasion of the 650th anniversary of the great Azerbaijani 
poet and thinker Imadaddin Nasimi (1369-1417). The article provides information on a large 
scale of events held in connection with the announcement of 2019 as the "Year of Nasimi", such 
as, scientific and artistic documentaries about the poet, as well as domestic and international 
events which were accomplished by the Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli 
of Azerbaijan National Academy of Sciences. Samples from the poet's preserved artistic heritage 
and scientific researches published by the personnel of the Institute about the poet were also 
described in the article. 
Key words: Nasimi, immortal master, poetic creation, anniversary  celebrations 

 
 

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 11.03.2020 
Çapa qəbul olunma tarixi: 17.06.2020 

 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  Validə Həsənova 
tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

Сabarova Mədinə.Abdulla bəy Asinin məhəbbət lirikası 
// Elmi əsərlər,2020,1(10),yanvar-iyun, s.67-72. 

 
UOT 821.512.162                                                                                              Cabarova Mədinə, 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
dissertant 

Bakı ş., İstiqlaliyyət küç. 26. 
cabarova.84@mail.ru 

 
ABDULLA BƏY ASİNİN MƏHƏBBƏT LİRİKASI 

 
Açar sözlər: Qarabağ ədəbi mühiti, Asi, XIX əsrin ikinci  yarısı, lirika, məhəbbət 
 
XIX  əsr  Qarabağ  ədəbi  mühitinin  ən  parlaq və  məhsuldar  bir  dövrüdür. XVIII  əsr-

dən  başlayan  bu  irəliləyiş  XIX  əsrdə  daha  da  inkişaf  edir, özünün  ən  yüksək  mərhələsini  
yaşayır. 

XIX  əsrdə  Qarabağda  fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərin iştirakçıları iki  istiqamətdə 
fəaliyyət göstərirdilər. Bunlardan  birinciləri  klassik  şeir  formasında yazanlar, digərləri  isə  
aşıq  şeiri  tərzində yazıb yaradan şairlər idi.  Bu haqda Nəsrəddin Qarayev “Poetik məclislər” 
adlı kitabının ön sözündə də yazır : “XIX əsrdə Azərbaycanda yaranmış ədəbi məclislərin iştirak-
çılarının çoxu Füzuli və Vaqif ədəbi məktəblərinə mənsub olmuşlar. Onların əksəriyyəti nəzirə-
lər yazsalar da, hər birinin özünəməxsus bədii ifadə tərzi, sözü və naxışı olmuşdur. Vaqif ədəbi 
məktəbinin nümayəndələri isə əsasən qoşma şəklində yazmağa meyl göstərmişlər”[8,5]. Doğru- 
dur, əvvəlki dövrlərlə  müqayisədə şairlərin klassik şeir  nümunələrinə  müraciəti  nisbətən  
azalmışdı, lakin  bu heç də o demək  deyildi  ki, bu  dövrdə fəaliyyət göstərən şairlər qəzələ, 
qəsidəyə, mərsiyəyə  müraciət  etmirdilər. 

XIX  əsrin  ikinci  yarısı  üçün  xarakterik  olan  ədəbi prosesdən  danışan  prof. Mirzağa 
Quluzadə klassik ədəbiyyat nümunələrinin öz mövqeyini tədricən yeni  ədəbiyyata – realist dra-
maturgiya və nəsrə təhvil  verdiyini  qeyd  edərək  yazır: “XIX  əsrin ortalarından başlayaraq 
Füzuli ənənələrinin Azərbaycan ədəbi-tarixi  prosesindəki  mövqeyi əvvəlki  dövrə  nisbətən 
xeyli məhdudlaşır. Çünki  bu  zaman  Mirzə Fətəli Axundovun yaradıcılığı ilə tamamilə yeni bir 
ədəbiyyat-realist  dramaturgiya və nəsr yaranır” [4,381].  

Doğrudur, XIX əsr ədəbiyyatı özünün bir sıra xüsusiyyətlərinə görə əvvəlki  dövrlərdən  
fərqlənir. Bu  dövrdə  fəaliyyət göstərən şair  və  yazıçılar  zamanın  və  mühitin  tələbinə  cavab  
verə  biləcək yeni-yeni  əsərlər  yazmağa  çalışır, cəmiyyət  üçün  vacib olan məsələləri  ədəbiy-
yata  gətirməklə, sosial  ədalətsizliyə  etirazla  problemlərin həllinə can atırdılar. Lakin bu dövr 
ədəbiyyatında da başlıca yeri  poeziya  və  onun  ayrılmaz  hissəsi, aparıcı  qolu  olan qəzəl  janrı 
tuturdu. Forma  yığcamlığı,bəhr və təfilə zənginliyi baxımından qəzəlin imkanları daha geniş  ol-
duğundan ənənəvi formalar içərisində qəzələ həmişə üstünlük verilmişdir. Həmçinin qəzəl janrı  
oxucu  qəlbinə  yol  tapmaqla  bərabər, müəllifinin  adını  və  təxəllüsünü  yaşatması  imkanı  
baxımından  da  əvəzsiz  idi. Bu  dövr  ədəbiyyatında  heca vəzni  kiçik  addımlarla  irəliləməyə  
çalışsa  da,  ədəbiyyatımıza  dərin  kök  salmış əruzvəznli qəzəl  janrı səviyyəsinə çata bilmə-
mişdi. Məclis nümayəndələrinin  yaradıcılığına  nəzər  salsaq  görərik ki, qəzəlin forma və 
quruluşunda  heç bir  dəyişiklik  yoxdur, yeganə  dəyişiklik  onun  məzmunundadır. Doğrudur, 
klassik  ədəbiyyat  nümunələrində olduğu kimi burada da şairlər gözəlin xarici  görünüşündən – 
lalə  yanaqlar, ləl  dodaqlar, ağ  buxağından  danışır, klassik  poeziyanın  mövzusu  olan  gül, 
bülbül, məşuq  və  məşuqədən  bol-bol  söhbət  açırdılar. Lakin  ilk  baxışda  köhnənin  təkrarı  
kimi  görünən  bu  şeirlər  əslində  realist  mövqedən  çıxışları  baxımından  bu  dövrün  ədəbiy-
yatına, onun  məzmununa  mütərəqqi  ideya  gətirə  bilmişdi.Dahi Füzulinin  XIX əsr şairlərinin 
yaradıcılığına təsirindən bəhs edən Kamil Mirbağırov yazır: “Füzuli XIX əsr Azərbaycan ədə 
qüvvətli təsir göstərən dahi sənətkardır. Bu dövrdə asan yolla gedərək , Füzulini təqlid edən  
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şairlərin heç biri müvəffəqiyyət qazana bilmədiyi halda, böyük şairin ənənələrini davam və 
inkişaf etdirən şairlər ədəbiyyatımız tarixində özünəməxsus mövqe qazana bilmişlər” [6,65]. 
Füzuli yaradıcılığından fərqli olaraq bu dövr ədəbi nümunələrində  sevgiyə  olan  münasibət  
mücərrəd  romantik  aləmdən  real  aləmə  ötürülərək  oxucuların  ixtiyarına  verilmişdir.  

Yaradıcılığının  bir  hissəsini  məhəbbət  mövzusunda  yazdığı  qəzəllər  təşkil  edən  bu 
dövr şairlərindən  biri  də  Abdulla  bəy  Asi  idi. Şair  böyük  Füzulinin  davamçısı  kimi  çıxış  
edərək  sözün  həqiqi  mənasında  bir-birindən  gözəl  və  mənalı  qəzəllər  yazmış, bu  şeirlərdə  
əsl  məhəbbət  şairi, incə  zövqlü  bir  cavan  kimi  çıxış  etmişdir. Gənc şair də böyük ustadı 
Füzuli kimi “...insandakı real məhəbbət hisslərini, saf eşqin lətafətini, rayihəsini, onun əzəmətli, 
cazibədar incəliyini, bu təmiz eşqin insan ruhunda doğurduğu qürur hissini və heç bir başqa hiss 
ilə əvəz edilə bilməyən təsir gücünü, bu hissin insanda doğurduğu sevinci, şadlığı,bu təbii eşqin 
insanı yaşamağa, yaratmağa, səadətə sövq edən qüdrətini, sevən qəlbin coşğun arzu-əməllərini, 
həsrət və məyusiyyətlərini, sevinc və iztirablarını təbii, inandırıcı bir şəkildə tərənnüm etmişdir” 
[1,21-22]. Şair böyük  zövqlə  yazdığı  qəzəllərdə sözləri, misraları  zərgər  incəliyi  ilə  bir-
birinə  calamaqla  təkrarsız  sənət  əsəri  yaratmağa  müvvəffəq  olmuşdur. Yaradıcılığında  
qəzələ  müraciət  edən  şairlərin  hamısı gözəlin  yerişini, duruşunu, gülüşünü  mədh  etməklə  
onun  xarici  görünüşünə  olan  vurğunluqlarını  nümayiş  etdirir  və  ilk  baxışda  bu  bir  növ  
təkrarçılığa  bənzəyir. Lakin  onu  da  qeyd  etmək  lazımdır  ki, bütün  qəzəl  yazan  nəzm  
ustaları  heç  də  həmişə  zövqlü, oxunaqlı, yaddaqalan  bir  əsər  yazmağa  müvvəffəq  olmur, 
bəzən  yazılan  əsərlər  elə  oxunulduğu  andan  etibarən  unudulur. Asinin  bir  şair  kimi  
özəlliyi  onda  idi  ki, onun  yazdığı  əsərlər  həm  geniş  oxucu  kütləsi  tərəfindən, həm  də  
müasirləri  olan  şairlər-yəni  şeirdən, onun  forma  və  quruluşundan  xəbəri  olan  insanlar  
tərəfindən  yüksək  qiymətləndirilirdi. 

Asi  qəzəllərinin  demək  olar  ki, hamısı  ənənəvi  məhəbbət  mövzusuna  həsr  olunmuş-
dur. O, qəzəllərində  dərin  insani  hissləri, eşq  və  sevgi  duyğularını  romantik  aləmdən  təcrid  
edərək  real  həyata, yaşadığı  mühitə  gətirməyə  çalışmış  və  buna  nail  olmuşdur. Asi  də  
babası  Qasım bəy Zakir  kimi  real  məhəbbəti, sevgini  Allaha  ibadətdən, Kəbə  ziyarətindən  
üstün  tutur, bununla  da  dini  ehkam  əleyhinə  çıxaraq  dünyəviliyi  təbliğ  edirdi. Babasının 
məsləyinin ardıcılı kimi çıxış edən gənc şair “...həyatın bəxş etdiyi mənəvi və maddi nemət-
lərdən məqsədəuyğun şəkildə faydalanmağı üstün tutur. Bu cəhətdən lirik qəhrəmanın “mən”in-
də dayanan sənətkarla bu dünyanın faniliyini, müvəqqəti olduğunu iddia edən din nümayəndələ-
rinin baxışları arasındakı fərq çox böyükdür, ariflə nadan arasındakı fərqə bərabərdir. Lirik 
qəhrəman və onun yaradıcısı öz məhəbbət obyekti gözəllərlə fəxr edir, onlara arxalanır” [5,29]: 

  فاش گویم کھ خدای من ترسا این است 
 کھ دم عیسویش در دو لب شیرین است. 

[9, 7b]. 
 
(Açıq-aydın  deyirəm  ki, mənim  Allahım  bu  tərsadır, 
Ki, İsalıq  qüdrəti  onun  iki  şirin  dodağındadır). 

 
  مکن تکلیف سوی کعبھ ام زاھد ز میخانھ

 کھ نگذارم چو آدم باغ خلد از کف بھ افسانھ. 
     ( 9, vər 13 b) 
(Zahid  mənə  meyxanədən  Kəbəyə  getməyi  təklif  etmə, 
Adəm  kimi  cənnət  bağını  əfsanəyə  dəyişən  deyiləm). 

Bu  nümunələr  şairin  farsca  yazdığı  qəzəllərdəndir. Bu  qəzəllərin  əksəriyyətində  şair  
real  məhəbbəti   behiştin  vəd  etdiyi  nazü-nemətlərdən  üstün  tutur, bu  dünyada  zövq  ala  
biləcəklərini  kənara  qoyub  cənnətə  bel  bağlamağı  axmaqlıq  hesab  edir.  Ümumiyyətlə,  Asi   
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şeirlərini  köhnə  sxolastik  şərq  şeirlərindən  fərqləndirən  bir  cəhət  də  onun  təsvir  etdiyi  
real, həyati  gözəlin  klassik  əsərlərdə  bir  qayda  olaraq  gözəllik  anlayışı  kimi  nümunə  
gətirilən  huri  və  mələkdən  daha  üstün  tutulmasıdır.Davamçısı olduğu dahi Füzuli haqqında 
deyilmiş aşağıdakı fikirləri tərəddüdsüz olaraq Asiyə də aid etmək olar: “Füzuli işıqla qaranlığın, 
axmaqcasına bayağılaşdırılmış dini təsəvvürlərlə sağlam şüurun, həyatla axirətin, məscidin, 
minbərin, zahidin dedikləri ilə insan həyatının, insanın təbii istəklərinin qarşı-qarşıya gəldiyini, 
çarpışdığını aydın görmüş, həyatın, şüurun, insanın tərəfini tutmuşdur”[7,6]. Onun  cənnəti  də, 
cəhənnəmi  də  bu  dünyada  sevgilisinin  ona  göstərdiyi  münasibətdən  asılıdır. 

Asinin  lirik  qəhrəmanı  özünün  mənəvi  aləminin  zənginliyi, təmiz  hissləri, məhəbbəti  
və  bu  yolda  usanmadan  çəkdiyi  iztirablarla  seçilir. Aşiqin  daxili  aləmində  baş  verən  
tüğyanlar, keçirdiyi  hiss  və  həyəcanlar  onun  odlu-alovlu  nitqi  ilə  ifadə  olunur. Hətta  
sevdiyi, qibtə  etdiyi  gözəldən  qarşılıq  görməyən, hisslərinin  cavabsız  olmasından  üzülən  bu  
aşiq  yorulmur, usanmır, tutduğu  bu  yoldan  geri  dönməyi  düşünmür, bəzən  isə  sevgilisinin  
ona  verdiyi  bu  əzablardan  mənəvi  zövq  alır: 

Nəsibim  gərçi  eşqində  bəladır, 
Bəla  üşşaqə  eyni-müddəadır. 
 
Cəfa  gəlməz  pərivəş  mahlərdən, 
Sanır  qafil  cəfa, leykən  vəfadır. 
Xoşam, hər cövr  ilə  qılsa  nəvaziş, 
Cəfasın  çəkməmək, billah, cəfadır.  [10,vər.10] 

Asi  qəzəllərinin  əksəriyyətində  real  eşqdə, sevgidə  gözəllik  görən  və  bu  gözəllikdən  
pay  uman, təmənna  edən  aşiqin  əhvali-ruhiyyəsi  əks  olunmuşdur. Sevgilisinin  dodaqlarından  
bir  busə  almaq  arzusu  ilə  alışıb  yanan  aşiq  hicran  odunu  söndürmək  üçün  sevgilisinə  
yalvarır, “ təryaği-ləl”indən  dərdlərinə  çarə  etməsini  təvəqqe  edir: 

Könül  maildi  nuş  etsin  ləli-ləbin  şərabından, 
Sədayi-hicr  rəf  olsun  ki, düşmüş  rənci-xummarə. 
 
Töküb  zəhri-həlahil  kami-canə  əfi  zülfün, 
Nola  təryaği-ləlin  eyləyə  bu  dərdə  çarə. 
 
Yetib  həddi-nəsabə  hüsni-ruyin  müstəhəqqindir, 
Zəkati-hüsnünü, ey  şux, lütf  et  Asiyi-zarə. [10,vər.22] 

“Bu sözləri doğuran başqa ehtiraslardır. Onlar yalnız eşqin yox, həyatın, həqiqətin hicrilə 
yanan ürəyin naləsidir”[90,7]. Sevdiyi  qadının  qədd-qamətini, gül  çöhrəsini  təsvir  edən  şair  
onun  təkrarsız  gözəlliyini  ifadə  etmək  üçün  yarının  nurlu  üzünü  Quranın  təfsirinə, 
yanağındakı  xalı  Adəmin  cənnətdən  qovulmasına  səbəb  olan  danəyə (buğdaya) bənzədir, 
İsmayıla  müraciətlə  onu  bu  məhəbbət  naminə  qurban  kimi  qəbul  etməsini  rica  edir: 

Sənin, ey  hurliqa, nuri-rüxündür  təfsir, 
Nə  qədər  ayeyi-rəhmət  yazılıb  Quranə. 
 
Vermişəm  könlümü  ol  daneyi-xalə, ey  gül, 
Talibəm  Adəmə, aldatdı  onu  bir  danə. 
 
Rəbbi- Minayi- məhəbbətsən, aya, İsmayıl, 
Asiyi-zarı  qəbul  eyləgilən  qurbanə. [ 3,85] 

Asinin  qəzəllərində  eşq  adlı  xəstəliyə  düçar  olmuş  aşiqin  bütün  rahatlığını  itirməsi, 
çəkdiyi  mənəvi  əzab  və  əziyyətlərin  müqabilində  sevgilisindən  gördüyü  laqeydlik, 
vəfasızlıq  bir  şair  qələmi  ilə, odlu-alovlu  kəlmələri  ilə  ifadə  olunmuşdur: 



70 
 

Сabarova Mədinə.Abdulla bəy Asinin məhəbbət lirikası 
// Elmi əsərlər,2020,1(10),yanvar-iyun, s.67-72. 

 
Ruyinin  qəmindən  bənd-bənd  atəş  düşübdür  canıma, 
Nal  oldu  cismim  nalədən, ey  bivəfa, manəndi-ney. 
 
Bir  gülüzarə  dil  verib  bülbül  məgər  gülzar  ara, 
Əfqan  edər  şamü  səhər  çün  əynü  əlifü  sadü  yey. [ 3,71] 

 Aşiq  bir  gül  üzlü  gözələ  öz  qəlbini  bağışlayıb  gecə-gündüz  onun  eşqilə  ah-nalə  
etdiyi  halda  o  bivəfa  yar  onun  dərdinə  dərman  qılmaz, sübhədək  etdiyi  fəğana  məhəl  
qoymaz: 

Dərdincə  munca  gecə  sübhədək  fəğan  edərəm, 
Nədəndi  rəhm  eyləməzsən  bu  ahü fəryada. 
 
Misali – margəzidə  sızıldaram  şəbi-hicr, 
Düşər  o  zülfi-siyəhin  çu  hər  zaman  yadə. [ 3,81] 

Gətirdiyimiz  nümunələrdə  şair  eşqin  möhtəşəmliyini, qadının  kişi  üzərində  cazibə  
qüvvəsini  özünəməxsus  cizgilərlə  təsvir  etməyə  müvəffəq  olmuş, sədaqətli, fədakar  aşiq  
obrazı  yaratmağı  bacarmışdır. Onun  təsvir  etdiyi  aşiq  məşuqəsi  ilə  kəsdiyi  əhd- peymana  
sona  qədər  sadiq  qalır, onu  cənnətin  vəd  etdiyi  huri-mələyə  belə  dəyişməyi  düşünmür, 
özünü  sevdiyi  qadının  köləsi, məşuqəsini  “ padşahım”  adlandıraraq  onun  ayağına  gedib  
dərman  istəməyi  belə  özünə  alçaqlıq  bilmir: 

Girib  behişti-bərrin  içrə  meyli-hur  etməz, 
O  kəs  ki, verdi  könül  sən  kimi  pərizadə. 
 
Qəmü  fəraqə  dəva  yox  təbibdən, Asi, 
Budur  əlac, gedim  padşahimə  dadə.  [3,82] 

Asi  şeirlərində  təsvir  etdiyi  qadından, onu  eşq  oduna  mübtəla  edən  gözəldən  heç  
nəyi  əsirgəməmişdir. Onun  mədh  etdiyi  qadın  surəti  qüsursuzdur. Şairin  bu  cür  təsviri, 
sevdiyi  qadına  olan  hisslərinin  ifadəsi  oxucunu  da  bu  gözəlliyə  qibtə  etməyə  vadar  edir. 
Lakin  bu  gözəlliyin  arxasında  bir  cəllad  soyuqqanlığı  gizlənir. Şair  şeirlərində  özünün  
sadiqliyi  ilə  sevgilisinin  mərhəmətsizliyi, xudpəsəndliyi  arasında  böyük  təzad  yaradır. Aşiq  
məşuqəsinə  nə  qədər  diqqətli  və  həssasdırsa, sevgilisi  də  ona  bir  o  qədər  etinasız  və  
laqeyddir: 

Ədalət  eyləyib  övd  etməsə  ol  məh  vəfa  üstə, 
Yəqin  qıllam  ki,  yoxdur  məzhəbində  ədlilə  miad. 
 
Yetib  qürbi-vüsalə  zülfara, dil  sormaz  əhvalım, 
Qəfəs  küncün  gülüstan  içrə  əsla  mürğ  edərmi  yad. 
 
Uzun  illər  səri-zülfün  qəmində  Asiyi-miskin, 
Pərişandır, gecə  ta  sübh  olunca  eyləyir  fəryad. [3, 84] 

Şair  “ Xudahafiz”  rədifli  qəzəlində  aşiqin  çəkdiyi  əzablardan bezib  usanmasını, bu  
eşq  uğrunda  bütün  səbrinin  tükənməsini, artıq  bu  daği-hicrana  tabının  qalmadığını, 
sevgilisinin  divsurətli  rəqibinə  ondan  daha  çox  diqqət  ayırmasını  təsvir  edərək  bu  zülmü  
qeyrətinə  sığışdırmadığı  üçün  sevgilisindən  ayrılmağı  daha  doğru  hesab  edir: 

Nə  məndə  tab  var  kim, səbr  edim  bu  daği-hicranə, 
Nə  cövrü  zülmdən  var  səndə  bir  pərva, xudahafiz. 
 
Rəqibi-divsurət  qoymadı  firdovsi-kuyində 
Dərəm  bir  ləhzə  vəslindən  güli-həmta, xudahafiz. 
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Hərimi-kuyinə  məhrəm  olub  əğyar, mən  məhrum, 
Qəbul  eylər  bu  zülmü  qeyrətim  haşa, xudahafiz. [10,14] 

Lakin  bu  çılğınlıqla  verilmiş  bir  qərardır. Asinin  qəhrəmanı  dözümlüdür, 
çətinliklərdən  usansa  da  gözü  qorxmur, səbrü-qərarını  itirmir. Çünki  onun  hissləri  keçici  
həvəs  deyil, həqiqi  məhəbbətdir. Bu  yolda  çəkilən  cəfa  isə  zövqdür. 

Asi  “vəhdəti-vücud”  şairlərindən  fərqli  olaraq  təsvir  etdiyi  qadın  obrazını  ilahi  
gözəlliyin  və  eşqin  rəmzi  kimi  deyil, təbiiliyi  və  şuxluğu  ilə  seçilən  el  gözəli  kimi  təqdim  
etmişdir. Asinin “eşqə düşmüş lirik qəhrəmanı təbii sevgi hisslərinin ilahiləşdirilməsinə, 
romantikləşdirilməsinə, əflatuniləşdirilməsinə yabançı və laqeyddir” [2,28]. Asi şeirlərində  
istifadə  olunmuş  məcaz  və  tərkiblər  şairin  təsvir  etməyə  çalışdığı  qadın  obrazını  sanki  
oxucunun  gözləri  qarşısında  canlandırır, ona  qibtə  etməyə  səsləyir. Asinin  sevgilisi  qədd-
qamətli  gözəldir  ki, onun  boy-buxununa  həsəd  aparan  sərv  gizlənməyə  yer  axtarır, onun  
çöhrəsinin  qüsursuzluğundan  utanan  ay  üzlü  Kənan  xəcalətindən  quyuya  düşməyə  məcbur  
olur: 

Edib  sərvi-rəvanım  bağara  bərpa  qiyamətlər, 
Çəkib  qamət, verib  şümşadü  sərvə  yüz  xəcalətlər. 
 
Qaçıb  bir  küncdə  xofilə  durmuş  nərgisi-şəhla, 
Ki, nuri-  vahidi  dərk  eyləməz  hər  bibəsarətlər. 
 
Urub  hüsni-rüxündən  dəm  məhi-Kənan  düşüb  çaha, 
Budur  əcri  edə  sultanına  hər  qul  xəyanətlər. [10, 9] 

Abdulla  bəy  Asinin  yaşadığı  dövrdə  qəzəl  öz  aktuallığını  hələ  də  saxlayırdı. Bu  
janr  geniş  xalq  kütləsi  tərəfindən  rəğbətlə  qarşılandığı  üçün  şairlərin  ona  üstünlük  verməsi  
də  təəccüblü  deyildi. Yaradıcılığında  qəzələ  müraciət  edən  şairlər  əsərlərində  həqiqi  aşiq  
obrazı  yaratmaq  üçün  klassik  Şərq  ədəbiyyatında  geniş  yayılmış  Leyli  və  Məcnun, Fərhad, 
Xosrov  və  Şirinkimi  surətləri  şeirlərinə  gətirmiş, onlarla  bağlı  müəyyən  hadisəyə  işarə  
etməyə  çalışmışlar. Burada  mühüm  cəhət  şairin  istifadə  etdiyi, xatırlatdığı  surətlərin  geniş  
oxucu  kütləsinə  məlum  olması  idi: 

Bir  dilbəri-Leylavəşin  eşqində  Məcnun  olmuşam, 
Vəcdilə  olmuş  mənzilim  gəh  vəcdü  gəh  ehraf  heyş [3, 71] 
Dili-sənginə  kar  etməz, ey  şirinzəban, ahım, 
Nə  gunə  rəxnə  salmış  tişəsilə  kuhə  bəs  Fərhad. [3,84] 
 
Olur  Məcnun  mənimtək  cümlə  aqillər, tülu  etsə, 
Yüzinin  vəşşəmsi  leyli-zülfdən, ey  mah, Leylatək. [3, 78] 

Misallardan  göründüyü  kimi  Asi  şeirlərindəki  obraz, təşbeh, məcaz  və  s.  orijinallığı, 
yeniliyi  onun  bir  sənətçi, incə  ruhlu  bir  şair  kimi  məclis  şairləri  içində  yüksək  mövqe  
tutduğunu  bir  daha  sübut  edir. O  həmçinin  klassik  şeirin  janrı  olan  qəzələ  müraciət  
edərkən  şeirin  məzmununu  formasına  qurban  verməmiş, onu  qəlibə  salmaq  xatirinə  
yaratdığı  sənət  əsərini  real  həyatdan  uzaqlaşdırmamış, təqlidçiliklə  məşğul  olan  bir  sıra  “ 
şairlərdən”  fərqli  olaraq  həqiqi  sənətin, şeirin  nə  olduğunu  əyani  şəkildə  göstərməyə  
çalışmışdır. 

Asi  təsvir  etdiyi  gözəlin  surətini  daha  canlı, daha  parlaq  yaratmaq  üçün  yeknəsəq  
ifadələrdən  qaçmağa, klassik  poeziyanın  xəzinəsindən  istifadə  etməyə  çalışmışdır. Sevdiyi  
qadına  olan  vurğunluğunu  ifadə  etmək  üçün  şair  təkrarçılıqdan  qaçmış, yarının  tellərini  
“şahmar  zülf”, “zünnar  zülf”, “zülfi-pürçin”, onun  qüsursuz  simasını  “şəşəeyi- hüsn”, “güli-
ruy”, “nuri-rüxsar”, “çöhreyi - zərd” , dərdlərə  dərman  olan  dodaqlarını  “ləli-nab”,  “ləli-
rəvanbəxş”, “ləli-şəkkərxa”, qəlbinə  hakim  kəsilmiş  gözlərini  “xunxar  göz”, “ənhar  göz”,  
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“bimar  göz”, “xunbar  göz”, “şiveyi-nərgisi -xumar”  adlandırmışdır. Bu  baxımdan  Asinin  
klassik  janrda  yazdığı  əsərləri  bədii  təsvir  və  ifadə  vasitələrinin  zənginliyi, rəngarəngliyi  
ilə  seçilir. 
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TARİX 

    UOT 94(479.24)  Tahirə Nəsənzadə, 
tarix üzrə elmlər doktoru, 

                           AMEA-nın Məhəmməd Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
Bakı ş., İstiqlaliyyət küç.26.  

 
BAKI NEFTÇİLƏRİ MÜHARİBƏ İLLƏRİNDƏ 

 
Açar sözlər:İkinci Dünya müharibəsi, Bakı nefti, ziyalılar, arxa cəbhə 
 
Məlum olduğu kimi, 1939-cu il Sentyabr ayının 1-də başlanan, 2 Sentyabr 1945-ci ildə 

bitən II Dünya müharibəsində dünya əhalisinin 75 faizi iştirak etmişdir. Çoxlu sayda insan 
həyatına son qoymuş bu müharibədə o vaxt SSRİ-nin tərkibində olan Azərbaycan xalqının da 
mərd oğulları şəhid olmuş, yaralanmış və itgin düşmüşlər. Azərbaycan ərazisində elə bir ocaq 
tapılmaz ki, bu müharibə orada iz qoymamış olsun. Ona görə hal-hazırda müharibə şəraitində 
yaşayan Azərbaycan xalqı hər il II Dünya müharibəsi şəhidlərini dərin hüznlə anır, bu 
müharibənin az sayda qalmış veteranlarına hörmət və ehtiram göstərir. 

2020-ci ilin 9 May tarixində müharibənin qələbə ilə bitməsinin 75 ili tamam olur. Biz 75 
ildir ki, Vətən ovladının canı vı qanı bahasına qazanılan qələbəmizi bayram edirik. Müharibənin 
acılarını yaşayan həmyerlilərimizin bir qismi arxa cəbhədə fədakarlıq göstərir, neft hasilatını 
artırmaq üçün yeni neft yataqları kəşf edir, istismara verirdilər. İş günü 12 saata qaldırılmışdı. 
Bakının neft rayonları olan Ramana, Zabrat, Suraxanı, Binəqədi, Sabuncu, Buzovna, Balaxanı 
qəsəbə və kəndlərində fədakarlıq göstərən neftçilərin adları tarix sahifələrində yaşayır. 

Mənbələr göstərir ki, 1901-ci ildə Rusiya imperiyasında hasil edilən neftin 95,1 faizi Bakı 
nefti idi. (3, şək.7) Müharibə illərində Bakı ölkə neftinin 75 faizini, benzinin 85 faizini verirdi. 
Müharibənin ən çətin vaxtında Bakı neftçiləri ordunu və ölkənin xalq təsərrufatını yanacaqla 
fasiləsiz təchiz edir, bütün sovet neftinin ¾ hissəsini verirdilər. (1, II, 286) Bakıda akademik 
Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə aviasiya benzini istehsalının yeni texnologiyası hazırlandı 
ki, bu da müharibə illərində aviasiyanı yüksək oktanlı yanacaqla təmin etmişdir. (1, VI, 496) 

II Dünya müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasının 75 illiyini qeyd etdiyimiz bu günlərdə 
Bakı neftçilərindən, o cümlədən Bakının Ramana kəndində anadan olmuş və müharibə illərində 
İttifaq miqyasında öz neftçi əməyi ilə tanınmış, qələbənin tezləşdirilməsində xüsusi əməyi olmuş 
bir neçə həmyerlimizi xatırlamaq yerinə düşərdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Ramana kəndi hündür 
ərazidə yerləşmişdir. Qərb tərəfdən kəndin giriş qapısı olan, sağda qaya üzərində inşa edilən 
tarixi Ramana qalası XVII əsrə aid edilsə də, inşaat texnikasına görə XIV əsrin yadigarıdır. Bu 
kiçik kəndin sakinləri kəndin neçə-neçə adlı-sanlı ziyalıları, böyük şəxsiyyətləri ilə fəxr edirlər. 
Azərbaycan SSP EA müxbir üzvləri; geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Baba Babazadə, 
texnika elmləri doktoru Sabit Orucov, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Ə. Əlixanov, 
ixtiraçı neftçi-mühəndis Dadaş Məmmədzadə, M.Isgəndərov, yazıcı Süleyman Vəliyev, 
Azərbaycan musiqisi tarixində şərəfli yer tutmuş Mənsurovlar ailəsi bu kəndin övladlarıdır. Bura 
Azərbaycan SSR Xalq artisti, SSRİ və Azərbaycan SSR Dövlət mükafatları laureatı, Leyla 
xanım Bədirbəylinin tez-tez qonaq olduğu kənddir. Kino tariximizdə şah əsər olaraq qalmış 
“Koroglu” filmi Ramana qalasında çəkilmişdir. 

Baba Babazadə 1911-ci ildə Ramana kəndində anadan olmuşdur SSRİ Dövlət mükafatı 
laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1944) kimi yüksək adlar almışdır. Azərbaycan SSR EA 
müxbir üzvü idi. (1959). “Azərneft Birliyi” nin Baş geoloqu vəzifəsində olarkən, onun rəhbərliyi 
ilə bir sıra yeni neft yataqları, o cümlədən Buzovna-Maştağa, Zirə, Qaradağ, Qum Adası və digər 
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yataqlar kəşf olunmuşdur. Baba Babazadənin müharibə illərində göstərdiyi bu xidmətləri dövlət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, Lenin ordeni, üç Qırmızı Əmək bayrağı ordeni və 
medallarla təltif olunmuşdur. Əsərlərində Abşeronda yeni yataqların kəşf edilməsi 
məsələlərindən bəhs edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, həmyerlisi, yazıcı Süleyman Vəliyev 
əsərlərində görkəmli neftçidən bəhs etmişdir. Xəzər dənizində onun adına “Baba Babazadə” 
gəmisi üzür. B. Babazadə 1962-ci ildə, 51 yaşında Bakıda vəfat etmişdir (1, I, 518). 

Orucov Sabit Atababa oğlu 31 May 1912-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Neft və Qaz 
sənayesi üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssis, teknika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR 
EA muxbir üzvü, Orucov 1936-ci ildə Azərbaycan SSR Sənaye İnstitutunu (indiki Neft 
Akademiyasını) bitirdikdən sonra, müharibə illərində Bakının neft mədənlərində mühəndis, daha 
sonra rəhbər vəzifılərdə çalışmışdır. Həmin vaxtlar Sabit Orucov “Suraxanıneft” trestinin rəisi 
vəzifəsində işləmişdir (3, s.45). Müharibədən sonra müxtəlif vaxtlarda rəhbər vəzifələrdə, o 
cümlədən, SSRI Neft Sənayesi nazirinin müavini (1949-53, 1955-57) vəzifısində olmuş, 
Azərbaycan SSR Xalq Təsərrufatı Şurasının sədri və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin 
müavini, və digər rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. S. Orucov 1967-ci ildə Azərbaycan SSR EA-
nın müxbir üzvü seçilmiş, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Lenin mükafatı və SSRİ Dövlət mükafatı 
laureatı, Azərbaycan SSR Əməkdar elm və texnika xadimi adlarına layiq görülmüşdür. S. 
Orucov 1972-ci ildən ömrünün sonunadək SSRI Qaz Sənayesi naziri vəzifəsində işləmişdir. Neft 
Daşlarındakı yataqların kəşfi və istismarında bilavasitə iştirak etmiş, çoxlu sayda ixtiraların 
müəllifidir. Qərbi Sibir, Orenburq vilayəti, Türkmənistan və Özbəkistanda bir sıra neft və qaz 
yataqlarının kəşfi və istismarında onun əməyi olmuşdur. 

Sabit Orucov 1981-ci ilin 20 Aprelində 69 yaşında Moskvada vəfat etmişdir. (1, VII, 381) 
Müharibə illərində neft sənayesinin inkişafında öz səmərəli işi ilə hasilatın artmasında 

əməyi olan Süleyman Vəzirov, Ağa Nemətulla kimi adlı-saylı nefçi-mütəxəssislər də fəaliyyət 
göstərmişlər.  

Süleyman Azad oğlu Vəzirov 1910-cu ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1932-ci ildə 
Azərbaycan Politexnik İnstitutunu bitirmişdir. Müharibə illərində neft mədənlərində əvvəl 
mühəndis, bir qədər sonra rəhbər vəzifələrdə çalışmış, 1944-cü ildə yenilikçi, səmərəli 
fəaliyyətinə görə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 

Süleyman Vəzirov Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar Elm və Texnika xadimi kimi yüksək 
adlar almış, dövlət vəzifələrində, o cümlədən Azərbaycan SSR Neftçıxarma naziri kimi 
çalışmışdır. О, 4 dəfə Lenin ordeni, 6 Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni ve medallarla təltif 
edilmişdir. S. Vəzirov 1973-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir (1, II, 459). 

Müharibənin gedişində cəbhəni yanacaqla təmin etmək üçün neft mədənlərində fədakarlıq 
nümunəsi olan, Bakı neftçiləri arasında şərəfli adı ilə tanınan Ağa Nemətulla unudulmaz 
şəxsiyyətlərdəndir. O, 1896-ci ildə, Cənubi Azərbaycanın Sərab şəhərində anadan olmuşdur. Ağa 
Nemətulla 1915-ci ildən Bakının Ramana neft mədənlərində işləməyə başlamış, 36 yaşında artiq 
qazma ustası kimi tanınmışdır. Neft sənayəsi tarixində, neft-qaz çıxarılması işlərində ilk dəfə 
olaraq, 1941-ci ildə qazma turbini ilə qazılmış ilk maili quyu, buruq ustası Ağa Nemətullanın adi 
ilə bağlıdır. O, bu quyunu Bibi-Heybətdə qazmışdır. (7, 48). Ağa Nemətulla 1942-43-cü illərdə 
Özbəkistanda neft quyuları qazılmasında iştirak etmişdir. 2 dəfə Lenin ordeni və digər orden, 
medallarla təltif edilmiş Ağa Nemətulla 1958-ci ildə Bakıda dünyasını dəyişmişdir. 

Məmmədov Mirkazım Mirəhəd oğlu 1911-ci ildə Bakının Ramana kəndində anadan 
olmuşdur. Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi idi. Müharibə illərində Azərbaycanda neft 
yataqlarının aşkar edilməsi və istismarı ilə məşğul olmuşdur. Lenin mükafatı laureatı, 
Azərbaycan SSR Əməkdar mühəndisi, SSRI-nin fəxri neftçisi adına layig görülmüşdür. Sonralar 
Azərbaycan Neft Sənayəsi nazirliyinin Baş Geologiya İdarəsində baş geoloq müavini, Azərneft 
Birliyində rəhbər vəzifələrdə işləmişdir. Neft yataqlarının kompleks mənimsənilməsi üsullarını 
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 tədqiq etmiş, ömrünün son illərində Azərbaycan Dövlət Neft sənayəsi Elmi-Tədqiqat və Layihə 
İnstitutunda böyük elmi işçi kimi çalışmişdır. (1, VI, 502). 

Yaşlı nəslin xatirində Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri kimi qalmış Əlixanov 
Ənvər Nəzər oğlu Azərbaycanın Neft və Qaz yataqlarının öyrənilməsi sahəsinin görkəmli 
mütəxəssisi, geologiya-mineralogiya elmləri doktorudur. O, 1917-ci ildə Bakıda anadan 
olmuşdur. Əlixanov müharibə illərində arxa cəbhədə fədakarlıqla calışmış, Azərbaycanın neft 
sənayesində rəhbər vəzifələrdə olmuşdur. Lenin mükafatı laureatı, Azərbaycan KP MK katibi, 
1961-70-ci illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsində işləmişdir. O bir müddət 
Azərbaycan SSR Qubkin adına Geologiya İnstitutunun direktoru vəzifəsində olmuş, 1976-cı 
ildən ömrünün sonunadək Geofizika Elmi Mərkəzinin tərkibində olan Azərbaycan SSR EA Təbii 
Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutunda dəniz geologiyası laboratoriyasının müdiri vəzifəsində 
çalışmışdır. Əlixanov 2 dəfə Lenin ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və medallarla təltif 
edilmişdir (1, IV, 183). 

Bakının zəngin neft rayonlarından olan Suraxanı rayonu 2004-cü ildə burada neft 
yataqlarının ilk istismarının 100 illiyini qeyd etmişdir. Bu münasibətlə neftçi, texnika elmləri 
namizədi Yusif Vahab oğlu Sadıxovun “Suraxanı: Biz əsr xalqın xidmərində” adlı kitabı nəşr 
olundu. Kitab ülü ondər Heydər Əliyevin bu sözləri ilə başlayır: “Suraxanı neftçiləri və bütün 
suraxanılılar Azərbaycan tarixində özünə məxsus yer tutmuşdır.” Kitabda Suraxanı neft 
rayonunun inkişaf tarixindən, Böyük Vətən müharibəsi illərində neftçilərin burada göstərdikləri 
fədakarlıqlardan bəhs olunur. 

Yubiley nəşrində görkəmli neftçilərdən Sabit Atababa oğlu Orucovun (1939-1949), 
Məmməd Əbdul oğlu İsgəndərovun (1949-1951), Ələkbər Bagır oğlu Suleymanovun (1953-
1959) və başqalarının “Suraxanıneft” trestinin rəhbərləri olduqları barədə də məlumat 
verilmişdir. Kitabda Suraxanı rayonunun müharibə illərində neft hasılatında geridə qalan 
mədənlərinin qabaqcıllar sırasına çıxarılmasında ixtiraçı-mühəndis Dadaş Məmmədzadənin də 
xidmətlərindən bəhs olunur. 

 Məmmədzadə Dadaş 1907-ci ildə Bakının Ramana kəndində, neftçi ailəsində anadan 
olmuşdur. O, 15 yaşından neft mədənlərində işləməyə başlamış, Nəriman Nərimanov adına 
sənayə texnikumunu bitirdikdən sonra M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 
(indiki Neft Akademiyası) neft-mədən fakultəsinə daxil olmuş, oranı 1936-cı ildə bitirmişdir. 
Yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan mühəndis tez-tez ən çətin sahələrə göndərilirdi. 
Odur ki, Azerneft Birliyinin əməkdaşı olan Dadaş Məmmədzadə müharibə illərində geridə qalan, 
dövlət plan tapşırıqlarını çox vaxt yerinə yetirə bilməyən “Siyəzənneft” trestinə rəis vəzifəsinə 
göndərilir. Bu mədənlərdə işləri qaydaya saldıqdan, neft hasilatı yüksəldikdən sonra o, digər 
geridə qalan trestə-“Kaqanoviçneft” (Qaraçuxur) trestinin 6-cı mədəninə müdir təyin olunur. 

 Dadaş Məmmədzadə müharibədən sonra, eyni vaxtda “Orcenikidzeneft” (Suraxanıneft) 
trestinin 3-cü, 5-ci, 6-cı və 7-ci mədənlərində müdir vəzifəsində işləmişdir. O bu mədənləri neft 
hasilatına görə qabaqcıl mədənlər sırasına cıxartmaq üçün yeni usullardan istifadə etmişdir. 
Onun bir sıra səmərəli təklifləri olmuş və tətbiq edilmişdir.  

1955-ci ildə Suraxanı rayonunda 9-cu mədən ağır vəziyyətdə olarkən, Dadaş Məmmədzadə 
həmin mədənə müdir təyin olunmuş, artıq 1958-ci ildə həmin mədən qabaqcıllar sırasına 
çıxmışdır. O, neft sənayəsində göstərdiyi xidmətlərinə görə o vaxt ən yüksək mukafat olan 
“Lenin ordeni”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və bir sıra medallarla təltif olunmuşdur. Qeyd 
etmək lazımdır ki, ordeni Bakı neftçilərinə M.İ. Kalinin Bakı şəhərinə gələrək təqdim etmişdir. 
Fərdi təqaüdçü Dadaş Məmmədzadə 1980-cı ildə vəfat etmişdir (3, 67). 

Müharibə illərində Bakı və ətrafında neft və qaz yataqlarının işlənməsi sahəsində 
Süleymanov Ələkbər Bağır oğlunun xidmətləri böyükdür. Texnika elmləri doktoru, professor 
Süleymanov 1916-cı ildə Qafan rayonunun Qatar kəndində anadan olmuşdur. O, Əməkdar neft 
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ustası (1941) və Əməkdar elm və texnika xadimi (1954) adlarına layiq görülmüş azsaylı 
neftçilərdən idi. Keçmiş SSRİ-nin fəxri neftçisi, üç dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı və bir 
sıra digər yüksək titulları olan Süleymanov həm dənizdə, həm də quruda neft yataqlarının 
öyrənilməsində bir çox yeni layihənin müəllifidir. Əsərləri yeni yataqların aşkar edilməsi 
istiqamətində dəyərli mənbələrdir. Süleymanov 1953-cu ildə Qubkin adına Moskva Neft 
İnstitutunu, eyni zamanda SSRİ Neft Sənayesi Akademiyasını bitirmişdir. Suraxanı neft-qaz 
çıxarılması idarəsinin rərbəri (1953-59), Azərneft Birliyinin Baş mühəndisi (1959-65) 
vəzifələrində çalışmışdır. Daha sonra Azərbaycan SSR Neftçıxarma Sənayəsi nazirinin birinci 
müavini, 1972-80-сı illərdə isə Ümumittifaq “Хəzərdənizneftqaz” sənayə birliyinin rəisi 
vəzifələrində olmuşdur. O, 1980-cı ildən həyatının sonuna kimi “Dənizlayihəneftqaz” Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda direktor müavini olmuşdur. Süleymanov Ələkbər Bağır oğlu 2000-cı il 27 
iyulda vəfat etmişdir. (1, IX, 100) 

II Dünya müharibəsinin acılarını yaşamış, uzun illər doğma vətənindən ayrı düşmüş 
ziyalılarımızdan biri yazıçı Süleyman Vəliyevdir. O, 1916-cı ildə Bakının Ramanı kəndində 
anadan olmuşdur. Süleyman Vəliyev II Dünya müharibəsi cəbhələrində döyüşmüş, Italiya və 
Yugoslaviyada Müqavimət hərəkatında iştirak etmişdir. Özünün dediyinə görə, İtaliyada olarkən 
qəhrəman döyüşçü, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə ilə tanış olmuşdur. “Mübahisəli 
şəhər” romanını vətənə qayitdıqdan sonra yazmışdır. Roman Triyestin faşist işgalçılarından azad 
edilməsi uğrunda partizanların, o cümlədən azərbaycanlıların apardıqları mübarizəyə həsr 
olunmuşdur. Stalin repressiyasından əziyyət çəkmiş Süleyman Vəliyev 1976-cı ildə Azərbaycan 
SSR Əməkdar Mədəniyyət işçisi fəxri adını almışdır. Onun  əsərləri bir sıra xarici dillərə 
tərcümə olunmuşdur (1, II, 463). 

Müharibə illərində neftçi qadınlardan cəbhəyə gedən ərlərini, qardaşlarını həm  ailədə, həm 
də iş yerində əvəz edənləri də olmuşdur. “Suraxanı” neft mədənlərində mühəndis və texniki işçi 
qadınlar müdir vəzifələrinə təyin edilirdilər (3, 49). 

1941-45-ci illər II Dünya müharibəsində insanların həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə 
iştirakı, o cümlədən Azərbaycanda da ümumxalq hərəkatı xarakterini almışdı. Azərbaycan xalqı, 
o cümlədən bakılılar ön cəbhədə canlı qüvvə ilə, arxa cəbhədə neft hasilatını artırmaqla, hərbi 
texnikanı yanacaqla təmin etməklə, həm də müharibəni ədəbiyatda əks etdirməklə onun qələbə 
ilə başa çatmasına, faşist Almaniyasını tez bir zamanda susdurmağa müvəffəq oldular. 

Müharibə illərində Bakı neftçiləri eyni zamanda Ural, Qazaxıstan və Orta Asiyada neft 
çıxarılmasında öz təcrübələrini tətbiq edirdilər. Əlbəttə, bu da düşmən üzərində qələbənin 
surətlənməsinə səbəb olmuşdur.  

Yuxarıda xatırlanan “Suraxanıneft” trestinin rəisi Sabit Orucov Suraxanı neftçilərini Şərqə 
yola salarkən belə demişdir: “Yoldaş Suraxanı neftçiləri, Sizi Şərqə, yeni neft yataqlarının 
açılması üçün yola salarkən əminik ki siz Vətənin by şərəfli tapşırığını vicdanla yerinə 
yetirəcəksiniz, düşməni darmadağın etmək üçün daha çox neft hasil edəcəksiniz”. (3, 46) 

Həsənzadə Tahirə, t.e.d. 
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  Тахира Гасанзаде 
 

БАКИНСКИЕ НЕФТЯНИКИ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
Резюме 

Статья посвящена 75-й годовщине Второй мировой войны, отмечавшейся 9 мая 2020 
года, и  памяти отважных сынов азербайджанского народа, принимавших участие в этой 
войне, которые пали смертью храбрых, были ранены и пропали без вести. Отмечаются 
заслуги ученых-нефтяников и специалистов, которые способствовали победе, работа, 
проделанная ими в тылу по увеличению добычи бакинской нефти.  В статье говорится о 
практическом опыте академика Юсифа Маммедалиева, Бабы Бабазаде, Сабита Оруджева, 
Дадаша Маммедзаде, Алекпера Сулейманова и других химиков, ученых-нефтяников, а 
также упоминается их напряженная работа по увеличению добычи нефти во время войны. 
В статье также представлена информация об общественных и культурных деятелях Баку в 
военные годы о писателе Сулеймане Валиеве и о семье Мансуровых. 
Ключевые слова: II Мировая война, бакинская нефть, интеллигенция, тыл 
 

 
Tahira Hasanzadey 

BAKU OİL WORKERS DURİNG THE WAR 
Summary 

The article discusses the celebration of th 75 anniversary of II World War on 9 may , 2020 
year  and the brave sons of Aerbaijan who went missing and died in this war. It was discussed 
the work done by oil scientists and specialists who contributed to the victory and increased their 
self-sacrifice in order to increase oil production in Baku. The article mentions the work 
experience of academician Yusif Mammadaliyev, Baba Babazadeh, Sabit Orujov, Dadash 
Mammadzadeh, Alakbar Suleimanov and other chemist-oil scientists and their hard work to 
increase oil production. The article also provides information about the family of Suleiman 
Valiyevand Mansurovs’ Baku public and cultural figures of the war years.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ – 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
АППАРАТА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Ключевые слова: библиография, библиографический указатель, электронные 

ресурсы, научная библиотека, информационные технологии, автоматизированная 
система, электронный каталог, пользователи, Львовская национальная научная 
библиотека Украины имени В. Стефаника.       

    
Постановка проблемы. Современный период развития общества определяется 

значительным увеличением знаний и информации, рост объемов которых требует 
качественной обработки, внедрения новых форм и методов работы. Этот процесс 
характеризуется значительными изменениями во всех сферах человеческой деятельности 
и библиотечная – не исключение. Библиотеки не могут оставаться в стороне от 
кардинальных процессов, происходящих в современном обществе, поэтому роль 
библиотеки, как института хранения и распространения информации, растет с каждым 
днем. 

Актуальность темы исследования. Сегодня библиотеки трансформировались в 
социально-коммуникативные центры, обеспечивающие реализацию документного, 
информационного и когнитивного взаимодействия в обществе. Проблемная ситуация 
возникла вследствии ухода библиотек от традиционной функции – руководства чтением –  
до необходимости формирования новых коммуникационных моделей влияния на 
пользователей в условиях доступности информации и знаний через глобальные 
информационные сети. 

Цель статьи — акцентировать на необходимости технологических изменений в 
процессе подготовки библиографической информации, на примере Львовской 
национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника раскрыть особенности 
формирования электронного библиографического указателя как важной составляющей 
справочно-библиографического аппарата. 

Анализ последних исследований. Основой исследования стали труды ведущих 
украинских ученых в области библиографии Л. В. Глазуновой [1], Т. В. Добко [2, 3] Л. И. 
Ильницкой [4], Е. М. Тодоровой [5], Г. М. Швецовой-Водки [6]. В работах этих ученых 
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освещены теоретические основы и принципы подготовки библиографических изданий, 
охарактеризовано современное состояние библиографических ресурсов в Украине, 
определены пути реформирования национальной библиографии. 

Изложение основного материала исследования. Стремительное развитие 
информационных и компьютерных технологий требует внедрения в библиографическую 
деятельность, ведь именно библиотеки аккумулируют, формируют и делают 
общедоступным информационный ресурс, способствуют формированию и 
удовлетворению информационных потребностей социума, как одного из определяющих 
компонентов информационной инфраструктуры. Развиваясь как неотъемлемая часть 
общества, библиотеки стремятся соответствовать и, в определенном смысле, 
приспосабливаться к особенностям электронной среды, ведь меняется как ресурсная база, 
так и технологии обслуживания пользователей вообще, и предоставление 
библиографической информации в частности. 

Львовская национальная научная библиотека Украины имени В. Стефаника на 
современном этапе – мощный информационно-аналитический и социокультурный центр, 
который обеспечивает аккумулирование, формирование и широкое использование 
информационных ресурсов. Библиотека – один из ведущий научно-исследовательских 
институтов страны в области библиотековедения, библиографоведения, книговедения,  
пресоведения, архивоведения, искусствоведения, консервации и реставрации документов, 
осуществляет широкомасштабные исследования украинской книги и периодических 
изданий XVIII - начала ХХ в., готовит научные, научно-популярные, историко-
библиографические, энциклопедические и справочные издания, монографии, сборники 
научных трудов, многочисленные библиографические, биобиблиографические указатели, 
каталоги и многое другое. 

Фонд библиотеки, а это более 8 млн. единиц хранения, универсален по 
содержанию, языковому и типо-видовому составу, включает книги, периодические и 
сериальные издания, карты, ноты, эстампы, репродукции и другие виды изобразительного 
искусства, рукописи, инкунабулы, старопечатные книги и другие виды документов. 

Электронный каталог библиотеки содержит более 600 тыс. библиографических 
записей, объем имидж-каталога составляет более 4 млн. 240 тыс. сканированных 
каталожных карточек, а база данных авторитетных записей включает более 30 тыс. 
позиций.  

С целью рационального использования фонда и эффективного обслуживания 
пользователей коллектив библиотеки постоянно совершенствует процессы библиотечной 
работы, внедряя современные формы и прогрессивные методы. В 2003 г. отдел 
библиотековедения приступил к внедрению автоматизированных технологий в процесс 
обслуживания читателей. На первом этапе решалась задача улучшения информационного  
обеспечения пользователей и раскрытия специализированного фонда путем формирова-
ния поисковой базы данных по вопросам библиотековедения, книговедения и 
информатизации библиотечно-библиографических процессов. Изначально, при разработке 
концепции, было решено создать базу данных на основе Библиотечно-библиографической 
классификации используя поисковые возможности системы ISІS. Это решение 
основывалось на возможностях ISIS выполнять несколько команд, а именно проводить 
поиск по базе данных, формировать библиографические записи и производить экспорт в 
формате UNIMARC. 

Сотрудники отдела библиотековедения создавали библиографические записи на 
статьи из профессиональных сериальных изданий и сборников научных трудов в 
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соответствии с тематикой поисковой базы. Параллельно библиографические записи, 
которые вводились в поисковую базу, формировались в информационное издание, 
которое в дальнейшем распечатывалось. Библиографическая запись содержит следующие 
сведения: автор, название статьи, сведения, относящиеся к названию, сведения об 
ответственности, название источника статьи и выходные данные (год, номер, страницы) и 
краткую аннотацию. 

Поисковая база пополнялась по мере поступления новых изданий в фонд отдела. 
Изначально планировалось, что информационное издание будет готовиться ежеквар-
тально. К сожалению, в силу технических особенностей ISIS, издание выходило 
нерегулярно. Так, в течение 2003–2008 гг. было подготовлено семнадцать выпусков. 

Успешность функционирования библиотеки как центра информации, социального 
института обязывает библиотечных специалистов быстро и адекватно реагировать на 
изменения в информационных потребностях пользователей, совершенствовать формы 
обслуживания, предоставлять качественные информационные консультации, расширять 
спектр библиотечно-информационных услуг. Для современного уровня развития ЛННБУ 
Украины им. В. Стефаника характерно усиление роли электронных ресурсов в 
информационном и справочно-библиографическом обслуживании пользователей. 

Уровень библиотеки определяется количеством и качеством услуг, которые может 
получать пользователь. Основными направлениями использования электронных ресурсов 
в деятельности ЛННБУ Украины им. В Стефаника являются: 

– создание электронных ресурсов как части справочно-библиографического 
аппарата; 

– формирование электронной библиотеки с целью прямого доступа пользователей 
к оцифрованным документам; 

– наполнение электронного каталога – основного библиографического доступа к 
фонду библиотеки; 

– наполнение тематических баз данных с целью оперативного обслуживания 
пользователей. 

Сегодня актуализированы инновационные формы работы с удаленным 
пользователем. Это стало возможным благодаря внедрению в деятельность библиотеки 
интегрированной библиотечной системы «Aleph» фирмы Exlibris, что способствовало 
расширению активного использования информационных ресурсов ЛННБУ им. 
В.  Стефаника. На сайте библиотеки с целью удовлетворения информационных запросов 
пользователей в режиме on-line представлены разнообразные электронные ресурсы: 
каталоги, базы данных, полнотекстовые версии сборников научных трудов, 
библиографических изданий и многое другое. 

Сотрудники отдела библиотековедения формируют и размещают на сайте 
библиотеки полнотекстовое электронное издание «Библиографический указатель публи- 
каций по вопросам библиотековедения, библиографоведения и книговедения» (линк – 
http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni -resursy / povnotekstovi-materialy 
/), которое является логическим продолжением печатного информационного издания по 
этой тематике. С целью подготовки указателя анализируются профессиональные 
периодические и продолжающиеся издания: «Библиотечный вестник» («Бібліотечний 
вісник»), «Вестник Книжной палаты» («Вісник Книжкової палати»), «Библиотековедение. 
Документоведение. Информология» («Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформологія»), «Библиотечная планета» («Бібліотечна планета»), «Библиотечный форум 
Украины: история, теория и практика» («Бібліотечний форум України: історія, теорія і 
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практика»), сборники «Научные труды Национальной библиотеки Украины имени В. И. 
Вернадского» («Наукові праці Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського»), «Записки Львовской национальной научной библиотеки Украины 
имени В. Стефаника» («Записки Львівської національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника»), «Сборник трудов Научно-исследовательского института 
пресоведения» («Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства»), «Вестник 
Львовского университета. Серия: Книговедение, библиотековедение и информационные 
технологии» («Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство 
та інформаційні технології»), «Вестник Одеского национального университета. Серия: 
Библиотековедение, библиографоведение, книговедение» («Вісник Одеського 
національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознав-
ство») (в 2019 г. переименован в «Библиотечный Меркурий» – «Бібліотечний Меркурій»), 
«Вестник Харьковской государственной академии культуры. Серия: Социальные 
коммуникации» («Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні 
комунікації»), «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, 
тенденции развития». 

Библиографические записи в указателе структурированы в соответствии с 
тематическими разделами. Указатель проходит редакционно-издательскую подготовку и 
сопровождается справочно-поисковым аппаратом, который состоит из именного указателя 
авторов и указателя библиотек. Ежегодно готовится и размещается два выпуска 
«Библиографического указателя публикаций по вопросам библиотековедения, библиогра-
фоведения и книговедения». 

Вниманию пользователей представлены аналитические описания статей, которые 
включают историю и современное состояние библиотечного дела, содержание, характер и 
качество работы библиотек Украины и зарубежья, особенности внедрения новейших 
библиотечных технологий, современные требования к библиотечной профессии, 
формирование и раскрытие содержания  коллекций, частных собраний, вопросы 
организации и сохранности библиотечных фондов и др. Библиографический указатель 
рассчитан на научных работников в области библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения, библиотечных практиков, преподавателей и студентов специальных 
учебных заведений и пользуется у них большим спросом. 

Пользователям важно иметь ссылку на электронный ресурс в целом или на его 
части: статью или монографию, либо фрагмент. Именно поэтому, следующий этап работы 
над указателем – создание активных ссылок, привязка библиографической записи к 
информации об источнике, которая содержится в электронном каталоге библиотеки. 

Выводы и практическое значение. Относительно проведенного исследования 
можем сделать следующие выводы и обобщения: принципиально важным моментом 
является создание концепции современной библиотечной системы, главная цель которой – 
построение единого национальногоинформационного пространства и его интеграция в  
мировое. Другими словами, виртуальное пространство в котором функционируют 
библиотеки и электронная библиография, как его важная составляющая, способствуют 
повышению их социальной и информационной роли. Активное развитие информацион-
ного обслуживания диктует необходимость формирования новых методов организации 
работыв электронной среде. 

В условиях цифровизации актуализируются такие задачи, как формирование 
электронных библиотек, электронных ресурсов и полнотекстовых баз данных с 
предоставлением свободного доступа к ним при условии соблюдения авторского права; 
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создание библиографической информации; обеспечение круглосуточного доступа с любой 
точки мира к библиографической информации; организация дистанционного 
обслуживания запросов пользователей библиотечными ресурсами. Таким образом, 
сегодня электронная библиография — эффективное средство социальной коммуникации, 
которое содействует ориентированию пользователей, предоставлению им оперативного 
доступа к соответствующим источникам информации и удовлетворению информацион-
ных потребностей, а электронные библиографические указатели являются важной 
составляющей справочно-библиографического аппарата современной научной 
библиотеки. 
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Valentina Mudroxa 
 

ELEKTRON BİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏR ELMİ KİTABXANANIN 
SORAQ-BİBLİOQRAFİYA APARATININ MÜHÜM TƏRKİB HİSSƏSİDİR 

Xülasə 
      Məqalədə informasiya cəmiyyətinin sorğu və tələblərinə cavab vermək üçün 
kitabxanaların biblioqrafik fəaliyyətinə müasir texnologiyaların tətbiq edilməsinin 
vacibliyi vurğulanır. Elmi kitabxanaların fəaliyyətində elektron biblioqrafiyanın tətbiqi 
zəruriliyinə diqqət yetirilir. Ukraynanın V. Stefanik adına Lvov milli elmi kitabxanasının 
timsalında "Kitabxanasünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq üzrə nəşrlərin 
biblioqrafik göstəricisi" adlı bir elektron nəşrin hazırlanmasının xüsusiyyətləri acıqlanır. 
Qeyd olunur ki, elmi kitabxananın soraq-biblioqrafiya aparatının bir hissəsi olan elektron 
resursların yaradılması məlumatın yayılması üşün vacib vasitəyə çevrilir. 
Açar sözlər: biblioqrafiya, biblioqrafik göstərici, elektron resurslar, elmi kitabxana, 
informasiya texnologiyaları, avtomatlaşdırılmış sistem, elektron kataloq, istifadəçilər, V. 
Stefanik adına Ukraynanın Lvov milli elmi kitabxanası. 

 
Валентина Мудроха 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ – 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 
АППАРАТА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Резюме 
           В статье подчеркнута необходимость внедрения современных технологий в 
библиографическую деятельность библиотек для соответствия требованиям и 
запросам информационного общества. Акцентируется на необходимости 
внедрения электронной библиографии в деятельность научных библиотек. На 
примере Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. 
Стефаника (далее ЛННБУ Украины им. В. Стефаника) раскрыто особенности 
подготовки электронного издания «Библиографический указатель публикаций по 
вопросам библиотековедения, библиографоведения и книговедения». Отмечено, 
что создание электронных ресурсов как части справочно-библиографического 
аппарата научной библиотеки, становится важным средством распространения 
информации.  
Ключевые слова: библиография, библиографический указатель, электронные 
ресурсы, научная библиотека, информационные технологии, автоматизированная 
система, электронный каталог, пользователи, Львовская национальная научная 
библиотека Украины имени В. Стефаника. 
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Valentyna Mudrokha 
 
             ELECTRONIC BIBLIOGRAPHY INDICATORS ‒ IMPORTANT COMPONENT      

OF THE REFERENCE AND BIBLIOGRAPHY APPARATUS OF THE  
SCIENTIFICT LIBRARY 

Resume 
The necessity of conformity of modern bibliographic technologies to the requirements 

and needs of the information society is emphasized. Emphasis is placed on the need to introduce  
electronic bibliography in the activities of scientific libraries. The process of preparation of the 
electronic bibliographic index is revealed on the example of the Vasyl Stefanyk National 
Scientific Library of Ukraine in Lviv. It is emphasized that the creation of electronic resources as 
part of the reference and bibliographic apparatus of libraries is becoming an important means of 
disseminating information. 
Keywords: bibliography, bibliographic index, electronic resources,scientific library, 
information technologies, automated system, electronic catalogue, users, Vasyl Stefanyk 
National Scientific Library of Ukraine in Lviv.  
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ƏLYAZMA KİTABLAR: KEÇMİŞİ GƏLƏCƏYƏ APARAN XƏZİNƏ 

Açar sözlər: Əlyazma kitablar, kitabxanalar, Nizami Gəncəvi, Divan, cünglər 

Ən qədim dövrlərdən başlayaraq zamanəmizə qədər dünya xalqlarının keçirdiyi müxtəlif 
inkişaf  proseslərində olduğu kimi Azərbaycan xalqının tarixi keçmişində də kitabın ictimai-mə-
dəni rolu kifayət qədər böyük və çoxyönlü olmuşdur. Uzun əsrlərdən bəri xalqın elm və mədə-
niyyət tarixinin ayrı-ayrı mərhələlərini və dövrlərini özündə əks etdirən böyük zəkaların və müd-
rik babaların  yaratdıqları dəyərli sənət əsərlərini nəsildən-nəsilə verərək dövrümüzə qədər çat-
dırmış  müasir çap kitablarının  sələfləri əlyazma kitabları olmuşdur.  

Əlyazma kitabları insan əqlinin ixtira etdiyi ən böyük kəşfi sayılan yazının yaradılması ilə 
bağlı olaraq, yaddaşlarda həkk olunmuş şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin yazıya 
köçürülməsi,elmin, ictimai fikrin və ədəbi yaradıcılığın verdiyi məhsullar, eləcə də başqa 
dillərdən edilən tərcümələr sayəsində ərsəyə gəlmişdir. Əlyazma kitablarının başlıca “naşirləri”  
olan katib və xəttatların gərgin əməyi sayəsində onlar çoxaldılaraq bütün dünyaya yayılmışdır. 
Bu baxımdan Azərbaycan əlyazma kitabının yayıldığı coğrafi ərazi də geniş olmuşdur. Dünyanın 
Avropa, Asiya, Amerika və Afrika qitələrindəki ayrı-ayrı ölkələrin mədəniyyət mərkəzlərində 
yerləşən muzeylərin kitabxanalarında əlyazma xəzinələri və kitabxanaları özünə ləyaqətli yer 
tutmuş,  Azərbaycan əlyazma kitabı həm də dünya alimlərinin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.  

İnsan cəmiyyətinin yaratmış olduğu ilk Şumer yazılarından müasir dövrdə istifadə olunan 
latın əlifbasına qədər Türk xalqları zəngin və məzmunlu bir tarix keçmiş, yaratmış olduqları bü-
tün uğurlar az bir müddətdə bəşəri nailiyyətə çevrilmişdir. İlk Şumer şəkilli yazı, mixi yazıları, 
orxan - yenisey yazıları, uyğur əlifbası Türk xalqlarının islama qədər yaratmış olduqları böyük 
mədəni abidərlərdir.  

Türkdilli əlyazma kitabı çox böyük ərazidə - müasir Orta Asiya, Qərbi Sibir, Ural, Volqa-
boyu, Şimali və Cənubi Qafqazda, Krım, Türkiyə, İran, Əfqanıstan, Pakistan, Hindistan, Sintsz-
yan, Çin, Misir, İraq, Suriya, Balkan yarımadasının bir sıra ölkələri-Bolqarıstan, Rumınya, Yu-
qoslaviya daxil olmaqla çoxlu türk dillərində (hazırda qəbul edilmiş qaydada onlar türk, Azər-
baycan, türkmən, özbək, uyğur, tatar, hətta onun Qərbi Sibir dialekti, krım tatar, başqırd, qazax 
dilləri adlanır) yaradılmış, üzü köçürülmüş və yayılmışdır. Orta əsrlərdə, bəzən isə XIX əsrin əv-
vəlinədək yaradılmış əlyazmaların dili türki sözü ilə müəyyən edilmişdir. Bu, hər bölgədə spesi-
fik lokal müxtəlifliyi olan xalq danışıq dilindən ədəbi yazı dilini fərqləndirməyə xidmət edirdi[3, 
60]. 

Türk əlyazma əsərlərinin əksəriyyəti poeziyadan, dini ədəbiyyatdan, az miqdarda isə tarix-
dən ibarətdir. Poetik formada yazılmış əsərlərin yarıdan çoxu dini motivlərlə olmuşdur. Bu döv-
rün xüsusiyyətlərinin kitabçılıq işində inikası idi. Şeirlə yazılmış əsərlərin sayı nəsr ilə yazılan-
lardan iki dəfə çoxdur. Görünür, birinci və axırıncı tematik qruplar, xüsusilə də birinci əlyazma 
sifarişçiləri və oxucular arasında daha çox tələb olunurdu. Dini ədəbiyyatın sayının tarixi  
mövzudakı ədəbiyyatı üstələməsi isə ona olan tələbatdan deyil, ənənə ilə bağlı idi. Müsəlman ic-
timai mühiti tərəfindən yaradılmış və daim möhkəmləndirilən bu ənənə, həmçinin dini hakimiy-
yətin,cəmiyyətin bütün təbəqələri, həyatın bütün sahələri üzərindəki təsiri belə vəziyyətin yaran-
masına səbəb olmuşdu. Belə vəziyyət bütün orta əsrlər üçün xarakterikdir, çünki, “ilahiyyat” orta 
əsr adamının sosial təcrübəsinin ən yüksək ümumiləşməsikimi özünü təqdim edir, feodal cəmiy- 
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yət üzvləri özlərini, öz dünyalarını anladıqları və inandıqları hamı kimi eyni mənalı işarələr sis-
temi verirdi [7, 12]. 

Vatikan Apostol Kitabxanasının arxivlərində orta əsr Azərbaycan müəlliflərinin çoxsaylı 
əlyazmaları mühafizə olunur. Müxtəlif ölkələrdə işləyən missionerlər Vatikana təkcə məlumat 
göndərmirdilər, maraqlarını çəkən əşyaları, müxtəlif xalqların mədəniyyətləri, fəlsəfi-dini görüş-
ləri haqqında məlumat verən kitabları, əlyazmaları da özləri ilə gətirirdilər. Vatikan kilsəsi dün-
yanın hər yerindən əlyazmalar toplayırdı. Onlar öz kitabxanalarına qədim Misir papiruslarını, 
Şumer, Akkad, Assuriya gil lövhəciklərini də gətirirdilər. Vatikan Avropa dillərində, həmçinin  
ərəb, fars, türk, çin, uyğur və başqa dillərdə yazılmış mətnləri, əlyazma kitablarını toplayırdı. Hə-
min kitablar hal-hazırda Apostol kitabxanasında saxlanır. Apostol kitabxanasının vahid, bütün 
materialları əhatə edən kataloqu yoxdur. Bu səbəbdən Azərbaycana aid əlyazmaları aşkar etmək 
üçün kitabxananın fondlarında tədqiqat işi aparılmış, dörd yüzdən artıq əlyazma sifariş edilərək 
ilkin araşdırmaya cəlb olunmuşdu. Bunun nəticəsində, həmin kitabxanada orta əsr Azərbaycan 
müəlliflərinə məxsus 68 qədim əlyazma əsərləri aşkar edilmişdir. Bunlar türk (Azərbaycan və 
Osmanlı), fars, ərəb dillərində olan orta əsr mənbələridir. Qeyd olunduğu kimi, bu əlyazmaların 
arasında həm məşhur Azərbaycan müəlliflərinin, Nizami, Füzuli, Nəsimi, şəbüstəri, 32 Sührəvər-
dinin və b., əsərləri, həm də indiyə qədər bizə məlum olmamış orta əsr Azərbaycan müəlliflərinin 
əsərləri vardır. Məhəmməd Füzulinin 10 əlyazması aşkar olunmuşdur. Onların arasında həm tam 
əlyazmalar, həm də fraqmentlər vardır. O cümlədən, “Hədiqətüs-süəda” əsərinin beş nüsxəsi aş-
kar olunmuşdur. “Hədiqətüs-süəda” (Xoşbəxtlər baxçası) hicri 61-ci (miladi 680-ci) ildə Kərbə-
lada baş vеrmiş faciəyə həsr olunmuşdur və Azərbaycan bədii nəsrinin parlaq nümunələrindən 
biri sayılır. Bundan başqa Apostol Kitabxanasında Füzulinin “Səhhət və Mərəz” əsəri, poetik Di-
vanı və çoxsaylı rübai və qəzəlləri saxlanır [2,31]. 
Erkən orta əsrlərdən, Sasanilər dövründən başlayaraq, Azərbaycanda xristian dininin cərəyan-
larından biri - nestorianlıq (nəsturilik) geniş yayılmağa başladı . Vatikan Məxfi Arxivlərində Ro-
ma papalarının Azərbaycan nestorianları ilə əlaqələrinə dair xeyli məlumat var. Nestorianlıq 
(nəsturilik) təliminə görə Tanrı təbiəti İsaya onun doğulmasından sonra daxil olmuşdu və ona gö-
rə də Məryəm ananı -Tanrının anası- deyil, -İsanın anası adlandırmaq lazımdır. Bu iddiaya görə 
nestorianlıq əsas kilsələr tərəfindən heretik xristian təriqəti və cərəyanı sayılırdı. Bu təriqət 451-
ci ildə xristianların Xalkidon şurasında heretik elan edilmişdi və onun tərəfdarları təqiblərə mə-
ruz qalaraq şərqə - Sasani dövlətinə qaçmağa məcbur olmuşlar. Orta əsrlərdə nestorianlığın 
Azərbaycanda çoxlu tərəfdarları olub. Məsələn, Xaqani Şirvaninin anası Rəbiyə islam dinini qə- 
bul etməzdən öncə nəsturi olmuşdur. Sasani imperiyası dövründən başlayaraq, daha doğrusu, V 
əsrdən sonra, nəsturilik, həmin ərazidə yayılmış əsas xristian cərəyanlarından biri idi. Bizans im-
periyasında təqibə məruz qalmış nestorianlar (nəsturilər) məhz Bizansın qatı düşməni olmuş Sa-
sanilər tərəfindən himayə altına alınmış və burada sığınacaq tapmışdılar. Nəsturilər, Mərkəzi 
Asiyaya tərəf adlayaraq, Çin Türküstanına çatmış və uyğur türkləri arasında öz dillərini təbliğ 
edərək, orada böyük nüfuz qazanmışdılar. Vatikan Məxfi Arxivlərində aparılmış tədqiqatlar  za-
manı  nestorian  məzhəbinin  Azərbaycandakı  patriarxlarının  Roma  papalarına göndərdiyi 
məktubları aşkar edilmişdir. Onların arasında nestorian partiarxı Mar Yabalaxanın Papaya 
məktublarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Qeyd edək ki, Elxanilər dövründə (XIII-XIV əsrlər) 
Azərbaycanın Marağa şəhərində yerləşən nestorian patriarxları Yaxın və Orta Şərq 
nestorianlarına dini rəhbərlik edirdilər. Bu sənədlərin CD surəti Bakıya gətirilmək üçün sifariş 
verilərək əldə edilmişdir [2,18]. 
        Bütün müsəlman xalqlarının əlyazmaları kimi türk əlyazmasında da bir abidənin müxtəlif 
əlyazma mətnlərində fikir ayrılığı və variantların olması xarakterikdir. Onlar xəttatların yol ver-
dikləri əlavələr, ixtisarlar, dəyişikliklər, təhriflər, səhvlər nəticəsində əmələ gəlmişdir. Həm də 
bu təhriflərin bir hissəsi müəllifin sağlığında özü, sonra isə başqa şəxslər tərəfindən bir çox  
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əsərlərin redaktəsi prosesində baş verə bilirdi. Təəssüf  ki, əlyazmaların tədqiqatçıları bəzi 
hallarda əsərlərin redaktəsi zamanı yol verilmiş nöqsanları tapmağa səy göstərmək əvəzinə əksər 
hallarda nəinki səhvlərin, həm də ciddi təhriflərin buraxılmasında ancaq xəttatları 
günahlandırırlar. E.N.Nəcip “Kutadqu bilig”in nüsxələri timsalında bunu yaxşı göstərmişdir. O, 
həmin əsərin iki müəllif redaksiyasını müəyyən etmişdir. Birincisi - müəllif tərəfindən Gu çayı 
sahilində yaşayarkən; ikincisi - Kaşqara köçdükdən sonra tərtib edilmişdir [8, 75-85]. Nəvai 
“Məclis ən-nəfais” in (“Daş-qaşların kolleksiyası”) iki redaksiyasını yerinə yetirmişdir: birincini 
896/1490-91-ci ildə, ikincini, görünür, 905/1499- cu ildə. Nəvainin Divanı müəllif tərəfindən 
bütün ömrü boyu tərtib olunmuş və redaktə edilmişdir. Müəllif  Divanı hər dəfə redaktə edəndə 
ona yeni şeirlər əlavə etmiş, çox vaxt quruluşunu dəyişdirmiş, ayrı-ayrı ilkin şeirlərini yenidən 
yazmış, onlara yeni fikirlər gətirmiş, poetik formalarını təkmilləşdirmişdir. Təəssüf ki, Divanın 
müəllif avtoqrafı bizə gəlib çatmamışdır. Nəvainin lirik şeirlərini divanlara toplayaraq, başqa 
şəxslər həm müəllifin öz sağlığında, həm də ölümündən sonra redaktə etmişlər. İndiyədək 
Nəvainin Divanının 5 müəllif və qeyri-müəllif redaksiyasını müəyyən etmək mümkün olmuşdur: 
1) müəllifin ilkin əsərlərinin materialları əsasında yığma qeyri-müəllif divanları (bir əlyazma): 2) 
birinci müəllif  Divanı “Bədai əl-bidayə” (“Başlanğıcın əsas prinsipləri”, dörd əlyazma); 3) 
ikinci müəllif  Divanı “Nəvadir ən-nihayə” (“Axırın boşluğu”, bir əlyazma); 4) müəllifin 
həyatının müxtəlif dövrlərində yaradılmış dörd divandan ibarət “Xəzani əl-maani” (“Mənaların 
xəzinəsi”) lirik külliyyat (43 əlyazma). 5) “Xəzani əl-maani”nin materialları əsasında tərtib 
olunmuş qeyri-müəllif yığma divanları (304 əlyazma) [4, 3-11].  
Çexiya Respublikasının paytaxtı Praqa şəhərindəki Milli Kitabxana Avropanın ən qədim və 
məşhur kitabxanalarından biri sayılır. Təkcə bunu qeyd etmək kifayətdir ki, daha çox Klemen-
tinum adı ilə tanınan bu kitabxananın əsası 1556-cı ildə qoyulmuşdur. Öncə kilsə kompleksi və 
məktəb binası kimi fəaliyyət göstərən bu tarixi bina 1726-cı ildə əsaslı şəkildə qurulmuş və yal-
nız XX yüzilliyin əvvəllərində kitabxananın ehtiyacları üçün onda kiçik bərpa işləri aparılmışdır. 
Praqanın ən məşhur memarlıq abidələrindən biri sayılan Klementinumun sahəsi iki hektara bə-
rabərdir. Kitabxananın fondunda 6 milyondan çox qədim və müasir kitablar saxlanılır. Fonda il 
ərzində 70 min adda kitab daxil olur. İl boyu bura gələn oxucuların sayı 1 milyona yaxındır. Ki-
tabxananın zəngin kolleksiyasında IV Karlın 1366-cı ildə o vaxtkı universitetə bağışladığı əlyaz-
ma kitabları xüsusi yer tutur. Ən qədim əlyazmalara gəldikdə isə onlar sırasında 1085-ci ilə aid 
birinci çex kralı Vratislavanın tacqoyma mərasimi üçün hazırlanmış kodeks və 1260 və 1320-ci 
illərə aid dini kitablar qeyd olunur [5, 3]. 

Kitabxanadakı poeziya örnəkləri arasında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkir Nizami 
Gəncəvinin dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin nadir incilərindən sayılan “Xəmsə”si və “Beşliy”ə da-
xil olan ayrı-ayrı məsnəvilərin əlyazmaları istər sayına, istərsə də yüksək bədii tərtibatına görə 
seçilir və böyük önəm daşıyır. Təkcə belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Çexiya Milli Kitab-
xanasının tanıtım kitabçasında - bukletində farsca əlyazmalar haqqında bilgilər verilən vərəqdə 
Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sini 1085/1674-cü il tarixli (şifri: B-146) nüsxəsinə çəkilmiş 62 minia-
türdən bir nümunə örnək olaraq verilmişdir. Kitabxanada Nizami Gəncəvi əsərlərinin doqquz qə-
dim və nəfis əlyazması saxlanılır. Həmin əlyazmalar içərisində tarix etibarilə ən qədimi “Xəm-
sə”nin dördüncü poeması olan “Həft peykər”in (“Yeddi gözəl”in) 792/1389-cu ildə köçürülmüş 
nüsxəsidir (şifri: XVIII-B-114/1). 50 vərəqlik bu əlyazma, ümumiyyətlə, “Yeddi gözəl”in ayrıca 
köçürülmüş nüsxələri sırasında tarix baxımından üçüncü yeri tutur. Qeyd edək ki, əlyazma kata-
loqlarına əsasən müəyyən edilmişdir ki, “Yeddi gözəl”in dünyada ən qədim nüsxəsi 773/1371-ci 
ildə köçürülmüşdür. Poemanın ikinci bir qədim nüsxəsi isə 788/1386-cı ilə aiddir. Göründüyü ki-
mi, “Yeddi” gözəlin Praqa nüsxəsi də XIV yüzilliyə aiddir və poemanın ən qədim nüsxəsindən 
cəmi 18 il sonra yazıya alınmışdır.  

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Vatikan Apostol kitabxanasında indiyə qədər tədqiqata  
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cəlb edilməmiş, Vatikanın heç bir kataloquna daxil edilməmiş 73 türkdilli əlyazma (Vat. 
turc.376-449) ilk dəfə olaraq araşdırılmış və təsvir olunmuşdur. Bu əlyazmalar arasında 
Azərbaycan, osmanlı və başqa türkdilli müəlliflərin əsərləri vardır. Onların bəziləri haqqında bu 
kitabda məlumat verilir. Mühüm əlyazmalardan biri Baba Həsən bin Məhəmməd Şirvaninin 
nücum, cəfr və rəml elmlərinə aid “Kitab be Şəcarə və Şomare min nücum” kitabıdır. Əlyazma 
Vatikanın Apostol Kitabxanasının heç bir kataloquna düşməmişdir və ilk dəfə burada təsvir 
olunur. Əlyazmanın surəti Azərbaycana gətirilmişdir. Əlyazma 10 şəvval 980 H. tarixində 
Əhməd bin Mustafa bin Məhəmməd tərəfindən köçürülmüşdür [2, 38]. 
Müəllifi məlum olmayan XIX əsrə aid başqa türkdilli əsər isə, Səfəvi, qızılbaş və Qacarlar, on-
ların müharibələri, Qafqaz, Bakı və Tiflisin ruslar tərəfindən zəbt edilməsi haqqında geniş məlu-
matlar verir. Kitab türkçə yazılmışdır və indiyə qədər tədqiqata cəlb edilməmişdir. O, Vatikanda 
kataloqlaşdırılmamış və öyrənilməmiş əlyazmalardan biridir (Vat. Turc. 422). XVII əsr osmanlı 
tarixçisi Məhəmməd Ədirnəvinin “Nəxcətüt-təvarix” əsərində isə o cümlədən, Qaraqoyunlu, 
Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin tarixindən bəhs olunur. Əlyazma 1097 h. tarixində Bağdadda 
Yusif Dərviş Məhəmməd tərəfindən köçürülmüşdür. Əlyazma Vatikanın Apostol Kitabxanasının 
heç bir kataloquna düşməmişdir və ilk dəfə burada təsvir olunur. Türk dilində başqa qiymətli 
əsər Xacə Sədəddin  Əfəndinin ikicildlik “Tacüt -Təvarix əsəridir. Apostol kitabxanasında bu 
kitabın iki təsvir olunmamış nüsxəsi aşkar edilmişdir: birinci (Vat. turc. 396) və ikinci hissənin 
(Vat. turc. 397) əlyazmaları. Əsər osmanlı sultanlarının tarixinə və onların fəthlərinə həsr olun-
muşdur. Birinci hissənin əlyazması 29,7x19,1 cm ölçüsündədir və 315 vərəqdən ibarət- dir. Hər 
səhifədə 25 sətir vardır. İkinci hissənin əlyazmasında isə 209 vərəq vardır və o 1017 hicri ilində 
Seyyid Məhəmməd bin Seyyid Zeynəlabidin tərəfindən nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür. Ali 
Əfəndinin  “Kitabi-təlifi mərhum Ali əfəndi fi füsuli həll və əqd “cümlədən müsəlman hökm-
darlarının o, cümlədən Əməvi və Abbasi xəlifələrin, Səmani, Səlcuq və sair sülalələrin tarixinə 
həsr olunmuşdur. Kitabda əsərin 1007-ci hicri ilində yazıldığı qeyd olunur. Əsər məcmuənin 
içindədir, 115 vərəqdən ibarətdir və 1047-ci hicri ilində nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür (Vat. 
tur. 399, (I). Vər. 1a-115a). Apostol kitabxanasında saxlanılan daha bir təsvir olunmamış 
türkdilli əlyazma “Fəzaili-şam”əsərinin nüsxəsidir. Əsər Suriya (Şam) torpağını, onun tarixini 
tərənnüm edir, müxtəlif peyğəmbərlərin Suriya haqqında kəlamlarını təqdim edir (Vat. turc. 
400). Kitabın müəllifi şair, hekayə yazarı və tarixçi Əhməd bin Həmdəm Süheyli təxminən 1562-
ci ildə (H. 970) Suriyada (Şamda) anadan olumuşdur. Kədxudazadə ləqəbiylə da bilinən Süheyli 
bu ləqəbi Egri döyüşündə (1596) şəhid düşən atası Həmdəm Kədxudadan almışdır. Süheyli bir 
müddət Təbrizdə işləmişdir. 1585-ci ildə şəhər Böyük Vəzir Özdəmiroğlu Osman Paşa 
tərəfindən zəbt olunanda, Süheyli onun katibi vəzifəsində çalışmışdır. Əlyazma 20x11,5 sm 
ölçüsündədir və 24 vərəqdən ibarətdir [2, 39]. 

Qədim və orta çağlarda yazıb-yaratmış şairlərin ədəbi irsinin böyük hissəsi cünglərdə top-
lanıb qorunmuşdur. XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının dəyərli nümayəndələrindən olan 
Molla Məhcur Mürsəli Şirvani kimi sənətkarımızın da indiyədək ədəbiyyatşünaslığımıza bəlli ol-
mayan əsərləri məhz qədim əlyazmalarının araşdırlması sayəsində aşkar edilmiş, şairin yaradıcı-
lığının bir çox məqamları öyrənilərək geniş tədqiqata cəlb olunmuşdur. Akademik H.Araslı ya-
zır: “XVIII və XIX əsrlərdən qalmış cünglərin hamısında Məhcurun rübai şeirlərindən nümunə-
lər vardır” (3,193). Bu da onu göstərir ki, bütün sayılıb-seçilən sənətkarlar kimi Məhcurun da 
əsərləri artıq şairin öz dövründən başlayaraq şeir həvəskarları və katiblər tərəfindən köçürülməyə 
və toplanmağa başlamışdır. M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan cüng və bəyazlar-
dan təxminən on səkkizində Məhcurun şeirlərinə rast gəlmək olur. 1977-ci ildə çap olunmuş “Əl-
yazmalar kataloqu”nda (2) hər bir cüngün katibi, tarixi və yazıldığı xətt haqqında məlumat veri-
lir. Bu cünglərdəki şeirlərin bir hissəsi çap olunsa da, şairin hələ işıq üzü görməmiş əsərləri qal-
maqdadır. Cünglərdən yalnız biri XVII əsrin sonuncu on illiyində (A-314/3001; tarixi – 
1104(1692), katibi - Kazım Qaradonlu, xətti - nəstə’liq-şikəstə və nəsx), yerdə qalanı  isə  XIX 
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yüzillikdə tərtib edilmişdir [5,186]. 

İlk olaraq deyək ki, mənbələrdə (tədqiqatlarda, məcmuə və toplularda) əsasən Məhcurun 
tam adının, daha doğrusu, ləqəb və nisbəsinin dəqiqləşdirilməsi məhz əlyazmalarının öyrənilmə-
si sayəsində mümkün olmuşdur. Məlumdur ki, Məhcur şairin təxəllüsü (bəzi əlyazmalarında 
Məhcuri yazılır), Şirvani isə nisbəsidir. AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-
tunun fondunda saxlanılan Б - 1987 / 3145 (vər.72б ) və Б - 2228 / 3147 (vər.56a ) şifrəli cüng-
lərdə qeyd olunan “Molla Məhcur rast” (Molla Məhcurundur) imzası göstərir ki, şairə - “Molla” 
ləqəbi verilmişdir. Təbii ki, bu, onun təkcə molla-ruhani olması ilə deyil, həm də elm-irfan sahibi 
olması ilə bağlı idi. Məlumdur ki, “molla” sözü dini mövqe ilə yanaşı, “savadlı, elmli” anlamla-
rında da işlənmişdir. Təsadüfi deyil ki, bir çox görkəmli Azərbaycan şairlərinə məhz bu ləqəblə 
müraciət olunmuşdur. Elə təkcə Molla Cüma, Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif kimi sənət-
karların adlarını çəkmək kifayətdir. Halbuki bu sənətkarlar heç vaxt mollalıqla məşğul olmamış- 
dılar. “Molla” ünvanının işlənməsinə dair aşağıdakı maraqlı fikir də dediklərimizi bir daha təs-
diqləyir: “Hamidinin avtoqraf divanını fotofaksimile şəklində 1949-cu ildə İstanbulda geniş mü-
qəddimə ilə nəşr edən İ.H.Ertaylan onun haqqında yazır: “Hamidi XV əsrin yetişdirmiş olduğu 
türkcə, farsca, ərəbcə şeir yazan, zəmanəsinin ümumi mərufəsinə sahib olan və bu münasibətlə 
də molla ünvanını almış bulunan alim və sənətkar şairlərdəndir” [6, 373]. 
        Əlyazmalar İnstitutunda Б-1812/3737 şifrəli cüngdə Məhcurun bir təxmisi qorunur. Bu 
təxmis XVI əsr məşhur türk şairi Baqinin “Yeg” rədifli qəzəlinə yazılmış təxmisdir. 
Əlyazmasında katib şeiri, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, belə təqdim edir: “Təxmisi-qəzəli-
Baqi əfəndi-Məhcuri Mürsəli Şirvani”. Bu təxmis XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının türk 
ədəbiyyatı ilə əlaqələrini göstərən bir nümunədir. 

Dünyanın qədim mədəniyyət ocaqlarından biri olan Azərbaycanda da bu yolla yaranmış 
minlərlə əlyazma Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda saxlanılır. Təməli ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan AMEA 
Naxçıvan Bölməsi və onun tərkib hissəsi olan Əlyazmalar Fondu bu ənənəni davam etdirmiş və 
qısa zaman kəsiyində Fondun profilinə uyğun 451 adda əlyazma toplaya bilmişdir. Toplanılan əl-
yazmalar arasında Naxçıvanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra tədqiq olunmamış əlyazma, 
qədim kitab və məktublar vardı ki, bunlardan Mirzə Məhəmməd Haşim ibn Müseyib Naxçıvani-
nin (həqaiq-ət-tarix), Məhəmməd Həsən Ordubadinin (Astronomiya), Məhəmməd Tağı Sidqinin 
(Məktub), Molla Məhəmməd Naxçıvaninin (Sihabud-dumu), Hatif İsfahani və Fazil Naxçıvani-
nin (Tibbinamə) əsərlərini göstərmək olar. 

Qədim və möhtəşəm yazılı epos abidəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının da Azərbaycan 
kitabşünaslığı tarixində müstəsna yeri vardır. İki yüz ildən artıq tədqiq tarixi olan “Kitabi-Dədə 
Qorqud”Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim və ən dəyərli yazılı abidəsidir. İki nüsxə-
si dövrümüzə gəlib çatmış ( Drezden-müqəddimə, 12 boy və Vatikan- müqəddimə,  6 boy)  və 
XIX yüzilliyin əvvəllərində tədqiqatçıların tədqiq obyekti olan bu abidə XVI yüzillikdə yazıya 
alınsa da dastanın yaranma tarixinin daha qədim -1300 il əvvələ, bəzən də İslamın yaranmasın-
dan xeyli qabağa aid olduğunu söyləyirlər. 40 ildən yuxarı bu abidə üzərində araşdırma aparmış 
folklorşünas alim Şamil Cəmşidov dastanın tədqiqat  tarixi haqqında yazır: “Abidəni ilk dəfə 
Drezdən kitabxanasından əlyazmaları arasında görüb qeydə alan məşhur alman ərəbşünası Ya-
kob Reyske ( 1716-1774) onu 1512- ci ildə ölmüş türk şahzadəsi Qorqudun adı ilə bağlı bir əl-
yazması kimi qeydə almışdır. XIX əsrin ilk illərində həmin kitabxanadakı əlyazmaların kataloqu-
nu tərtib edən  Fleyşer isə əlyazmanın ilk vərəqində “ Vəfati-Osman paşa- 993” maddeyi-tarixinə  
əsasən onu XVI əsr kataloquna daxil etmişdir. Nəhayət, bu böyük abidəni  ilk dəfə dünyaya ta-
nıtdıran digər bir alman şərqşünası Henrix fon Dits olmuşdur. Şərq ədəbiyyatına yaxından bələd 
olan  H.f.Dits abidəni Drezden  kitabxanasında görüb, oxumuş, üzünü köçürmüş, 1815-ci ildə 
haqqında məlumat verməklə “ Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy” unu alman dilinə tərcümə edə-
rək nəşr etdirmişdir. Mətnin surətini isə Berlin Kral kitabxanasına vermişdir [1,14]. 
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Xalqımızın mənəvi sərvət xəzinəsində məxsusi yeri olan əlyazma kitablarının geniş şəkildə 

araşdırılıb, təqdim olunması hər zaman xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir.Bu baxımdan zəngin bir 
tarixi inkişaf yolu keçmiş Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tərkib hissəsi olan Məhəm-
məd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünəni gələcəyə daşıyan əlyazmalarla tarixə öz töhvələri-
ni verir. 
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Севиндж Мухтарова 
 

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ: СОКРОВИЩНИЦА, 
ВЕДУЩАЯ ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ 

 
Резюме 

Многие рукописи, книги, газеты и журналы, сохранившиеся для сегодняшнего дня, 
являются редкими экземплярами и единственным источником, содержащим сведения о 
нашей истории, о развитии науки и культуры на  разных этапах развития общества.  
Древность каждого народа, место, которое он занимает в цивилизованном мире, 
оценивается богатством культуры, которую создавал веками. Азербайджанский народ, 
подарил мировой науке и культуре выдающиеся личности – поэтов и писателей,  людей 
искусства и др., которые заняли  свое достойное место.В статье речь идет о рукописных 
литературных пямятниках Азербайджана -  одного из древнейших центров мировой 
культуры.  
Ключевые слова: рукописные книги, библиотеки, Низами Гянджеви, Диван, избранные 
произведения 
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BOOKS OF  MANUSCRIPT:   THE TREASURE 
CARRYING PAST TO THE FUTURE 

Summary 
       Many manuscripts, books, newspapers and magazines that have survived to this day are rare 
cop-ies and the only source containing information about our history, the development of science 
and culture at different stages of the development of society.The antiquity of each nation, the 
place it occupies in the civilized world, is assessed by the richness of the culture that it has 
created over the centuries. The people of Azerbaijan presented the world science and culture 
with outstanding historical personalities - poets and writers, people of art who took their rightful 
place in it. The article deals with the manuscript literary monuments of Azerbaijan - one of the 
most ancient centers of world culture.  
Key words: manuscript books, libraries, Nizami Ganjavi, Divan, selected works 
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KİTAB İCMALI 

 
 

TAHİRƏ HƏSƏNZADƏNİN “AZƏRBAYCAN KİTABI”*  
HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ 

 
 

2020-ci ilin pandemik atmosferi qlobal iqtisadiyyatın bir çox sahələri kimi, nəşriyyat və 
kitab ticarəti sektoruna da təsirsiz ötüşmədi. Bu ilin ilk altı ayı ərzində kitab çapının, satışı-
nın və yarmarkalarının həyata keçirilməməsi nəticəsində dünya nəşriyyat-poliqrafiya təsər-
rüfatı son 70 ilin ən ağır iqtisadi təsirlərinə məruz qalmış oldu.  

Sənəd-informasiya mühitində ümumi poliqrafik aktivliyin xeyli zəifləməsinə baxmaya-
raq, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun sözügedən dövr ərzində 22 
adda kitab nəşr edə bilməsi və bununla bir çox yerli elmi-tədqiqat müəssisələrini arxada 
qoyması ilk baxışdan nə qədər ekstensiv inkişaf təsiri doğursa da, əslində, intensiv elmi zəh-
mətkeşliyin bəhrəsidir. Elmi yaradıcılıq fəaliyyətində əməksevərliyi, ardıcıl və dəqiq yanaş-
maları ilə seçilən həmkarımız, dəyərli alim, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Tahirə Hə-
sənzadənin “Azərbaycan kitabı” da Əlyazmalar İnstitutunun cari ildəki tədqiqat-təbliğat, 
nəşriyyat fəaliyyətinin uğurlu nəticələrindən biridir.  

Adından da göründüyü kimi, yeni nəşr olunmuş kitabın mövzusu elə kitabdır, Azərbay-
can kitabıdır. O Azərbaycan kitabı ki, həm tarix və mədəniyyətimizdir, həm elm və təhsil 
qaynağımızdır, həm də milli kimliyimizin yazılı inikasıdır. Əlbəttə, Azərbaycan kitabının və 
ümumiyyətlə, kitabın dərdləri də az deyil. Tale elə gətirib ki, kitab – insan əli ilə yaradılmış 
ən dəyərli, amma eyni zamanda, ən başıbəlalı predmetə çevrilib. Onu məsələn, təyyarə, 
telefon, yaxud da araba kimi istifadə edərək köhnəldib, sonra da yenisi ilə əvəzləmirlər. Və 
yaxud, formasını, strukturunu, tərkibini dəyişib başqa nəyəsə çevirmirlər. Əksinə, kitabı ya 
tam fiziki məhvə məhkum edir, ya da hər vəchlə qoruyub gələcəyə uğurlayırlar; ya hər 
imkanda yada salır, ya da tamamilə unutdurmağa çalışırlar. T.Həsənzadənin “Azərbaycan 
kitabı” bu cür paradoksal aqibətlə üzləşmiş kitab fenomenini obrazlı desək, yada salmaq, xi-
las etmək; Azərbaycan insanını bir az unudulmuş, bir az tarixin o tayına düşmüş, bir az da 
tanımadığı kitablarla tanış etmək təşəbbüsüdür. Şübhəsiz ki, “Azərbaycan kitabı” adlı kata-
loqdakı az qala 200 yaşlı kitablar ayrı-ayrı mütəxəssislərə yaxşı tanışdır. Ona görə ki, biblio-
qrafik tədqiqata cəlb olunmuş 873 adda kitabın bir qismi müxtəlif vaxtlarda tək-tək və ya 
cəm şəklində (məsələn, Ə.Mirəhmədovun “Azərbaycan kitabı” kataloqunda, Azərbaycan Ki-
tab Palatasının külliyyatlarında, Əlyazmalar institutunun dövri elmi nəşrlərində və s.) təsvir 
olunaraq oxuculara təqdim edilib. Bununla belə, Tahirə xanımın “Azərbaycan kitabı” bir çox 
mənalarda orijinal və yenidir. Təkcə onu qeyd etmək kifayət edər ki, bu nəşr vasitəsilə 
dünyanın müxtəlif ölkələrində işıq üzü görmüş və Əlyazmalar İnstitutunun fonduna daxil 
edilmiş əski Azərbaycan çap kitablarının hamısı ilk dəfə vahid biblioqrafik təsvirə cəlb olu-
nur.   

“Azərbaycan kitabı” əhatə etdiyi buraxılış məlumatlarının dolğunluğu və sistemliliyi ilə 
də diqqəti cəlb edir. Xronoloji çərçivəsi təxminən birəsrlik tarixi (1831-1930-cu illər) əhatə 
edən “Azərbaycan kitabı” milli çap məhsulunun təşəkkül-tərəqqi dövrünün biblioqrafik 
güzgüsüdür. Bu dövrün Azərbaycan kitabı daşbasma üsulu (litoqrafiya) ilə çap olunmağa 
başlayaraq, XX əsrin əvvəllərindən etibarən yastıəsaslı nəşrdən rotasiya mexanizmli elektrik 
çapa qədər uzun bir yol keçib. Son əsrdə linotip, monotip və ofset üsulu ilə nəşr olunan müa-

 
* Həsənzadə, T. Azərbaycan kitabı / T.Həsənzadə. – Bakı: Elm və təhsil, – 2020. – 208 s. 
 



93 
 

sir Azərbaycan kitabından fərqli olaraq, əski çap kitablarımız bu gün artıq köhnəlmiş hesab 
olunan nəşriyyat-mətbəə üsullarının, texnologiyalarının tətbiq tarixini öyrənmək baxımından 
da əhəmiyyətlidir. Başqa sözlə, “Azərbaycan kitabı”nın səhifələrini vərəqlədikcə, XIX əsrin 
I yarısından XX əsrin əvvəllərinədək milli poliqrafiya sənayesinin bir növ maddi-texniki im-
kanlarını, dövrün mütaliə mədəniyyətinin tematik istiqamətlərini də izləmək mümkün olur. 
Bu mənada hörmətli Tahirə Həsənzadənin yeni kitabı təkcə mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və 
ya kitabşünaslıq obyekti deyil, eyni zamanda, böyük tarixi, elmi və bədii əhəmiyyət daşıyan əski 
çap kitablarının informasiya yükünü, sosial-kulturoloji dəyərini, hətta bədii-estetik mahiyyətini 
anlamağa yardım edən, yol açan mədəniyyət hadisəsidir. 

Yekunda o da yada düşür ki, indiyədək kitablar haqqında çox fikirlər səsləndirilib, çox 
sözlər deyilib. Mənim isə baxışım belədir ki, kitab – hər bir xalqın milli məsuliyyət məsə-
ləsidir, nəsillərarası milli-mənəvi hesabatlılıq ənənəsinin göstəricisidir. Və bu məsuliyyətin 
dərki, hesabatın doğru-dürüst verilməsi millətlərin uğurlu gələcəyinə atılan körpüdür. “Azər-
baycan kitabı” da hörmətli Tahirə Həsənzadənin elmi məsuliyyətinin təzahürüdür; Azərbay-
can mədəniyyətinə və elminə hesabatıdır; keçmişə təəssübkeş baxışı, bugünə dəyərli töhfəsi, 
gələcəyə etibarlı səslənişidir.  

 
 
 

Cavid Cəfərov 
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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ELMİ HƏYAT 
 (elmi konfranslar, sessiyalar, beynəlxalq əlaqələr; təqdimatlar, tədbirlər, təltiflər) 

 
“Əlişir Nəvai ədəbi və elmi irsinin öyrənilməsi”, 

beynəlxalq konfrans (Bakı ş.) 
 

       Fevralın 21-də AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda dahi özbək şairi 
Əlişir Nəvainin anadan olmasının 579 illiyinə həsr olunan “Əlişir Nəvai ədəbi və elmi irsinin 
öyrənilməsi” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Tədbir Ədəbiyyat İnstitutu, 
Özbəkistanın Azərbaycandakı səfirliyi və Əlişir Nəvai adına Daşkənd Dövlət Özbək Dili və 
Ədəbiyyatı Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Tədbirdə AMEA-nın birinci 
vitseprezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli, Daşkənd Dövlət 
Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin rektoru, professor Şuxrat Sirojiddinov çıxış etmişlər. 
Daha sonra Özbəkistanı və Azərbaycanı təmsil edən elm xadimlərinin, ziyalıların çıxışları 
dinlənilib. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik 
Teymur Kərimli konfransda “Böyük özbək şairi Əlişir Nəvai haqqında söz” mövzusunda məruzə 
ilə çıxış edib. Beynəxalq istinadlı “Atlas” jurnalının təşkil etdiyi konfrans (Gürcüstan 
Respublikası, Batumi ş.)  
 

*** 
Beynəlxalq onlayn elmi konfrans, 

Batumi ş.,16-17 may 
 

          AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elektron resurslar şöbəsinin baş 
mütəxəssisi, doktorant Vüqar Hacıyev “Zoom” proqramı vasitəsilə 16-17 may tarixində 
Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində ictimai elmlər üzrə indeksləşmiş beynəlxalq 
istinadlı “Atlas” jurnalının təşkil etdiyi konfransda iştirak edib. V.Hacıyev “Azərbaycanlılara 
qarşı etnik təmizləmə və soyqırım siyasəti ermənilərin “Böyük Ermənistan” ideyasının həyata 
keçirilmə üsuludur” mövzusunda çıxış edib. Mövzu konfrans iştirakçılarının böyük marağına 
səbəb olub və V.Hacıyev onları maraqlandıran sualları ətraflı şəkildə cavablandırıb. 

 
*** 

 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq səviyyədə 

 tanınması: tarixin dərsləri”, 
 beynəlxalq onlayn elmi konfrans (Bakı ş.) 

 
      Mayın 28-də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Ümumi tarix və tarixin tədrisi 
texnologiyası” kafedrasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Tarix” kafedrasının dəstəyi ilə Respublika Günü 
münasibətilə videokonfrans formatında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq 
səviyyədə tanınması: tarixin dərsləri” adlı beynəlxalq onlayn elmi konfrans keçirilib. Konfransda 
Azərbaycanın və Türkiyənin nüfuzlu alimlərinin məruzələri dinlənilib. Konfransa qatılan AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin elmi işçisi 
Aytən İmanova “Azərbaycan milli azadlıq hərəkatı tarixinin tədqiqində mədəni-ədəbi irsin 
öyrənilməsinin əhəmiyyəti” məruzəsi ilə çıxış edib. Çıxışı maraqla qarşılanan A.İmanova mövzu 
ilə bağlı ona ünvanlanan sualları da cavablandırıb.  
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“Azərbaycan-Özbəkistan dostluğu və əməkdaşlığı: mədəni-ədəbi əlaqələr 

münasibətlərimizin fövqündə” 
 beynəlxalq onlayn elmi konfrans (Özbəkistan, Daşkənd ş.) 

     
      15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü, Azərbaycan Milli Məclisinin Mədəniyyət 
komitəsi, “Özbəkistan-Azərbaycan” Dostluq Cəmiyyəti və Daşkənddəki “Kitob dunyosi” 
qəzetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan-Özbəkistan dostluğu və əməkdaşlığı: mədəni-ədəbi 
əlaqələr münasibətlərimizin fövqündə” adlı beynəlxalq onlayn elmi konfrans keçirilib. 
Konfransa qatılan AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Təhsil şöbəsinin 
müdiri, fil. ü. f. d. Kərimulla Məmmədzadə Özbəkistanda Azərbaycana dair zəngin əlyazmaların 
saxlanıldığını diqqətə çatdırıb, onların kataloqunun yaradılmasının, gələcəkdə tədqiq edilməsinin 
vacibliyini bildirib. K.Məmmədzadə Mədəniyyət Mərkəzinə müraciət edərək ədəbiyyat və 
mədəniyyətin müxtəlif sahələri, aktual problemləri üzrə hər ay belə konfransların keçirilməsini 
təklif edib.Konfrans iştirakçıları yekun olaraq ölkələrimiz arasında mədəniyyət sahəsindəki 
mövcud vəziyyət, qarşıda duran əsas vəzifələr və perspektivlərə dair geniş fikir mübadiləsi 
aparıblar, gələcək planları müzakirə ediblər. 
 
 

*** 
Əlyazmalar İnstitutu ilə Özbək-Çin institutu arasında qarşılıqlı anlaşma  

və əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb  
   
      9 iyun tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ilə Daşkənd Dövlət 
Şərqşünaslıq İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Konfutsi adına Özbək-Çin İnstitutu 
arasında elmimədəni əməkdaşlıq sahəsində qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq memorandumu 
imzalanıb. Memorandumu imzalayan tərəflər Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik 
Teymur Kərimli və Konfutsi adına Özbək-Çin İnstitutunun direktoru, dosent Səadət Nəsirova 
olublar. Ümumdünya pandemiya səbəbindən tərəflər arasında görüş onlayn şəkildə baş tutub. 
Akademik T.Kərimli zəngin əlyazma irsinə malik Daşkənd Dövlət Şərqşünaslıq İnstitutu ilə 
qurulan əməkdaşlıq əlaqələrindən məmnunluq duyduğunu bildirib, Əlyazmalar İnstitutunun 
nadir xəzinəsindən də bəhs edib və bu əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün faydalı olacağına 
inandığını söyləyib. S.Nəsirova da öz növbəsində təmsil etdiyi müəssisənin Əlyazmalar İnstitutu 
ilə yaxından maraqlandığını və bu istiqamətdə əməkdaşlıqdan razı qaldığını ifadə edib.  
Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil. ü. e. d. Paşa Kərimov bildirib ki, 
eyni kökə malik özbək və Azərbaycan xalqlarının elmi əməkdaşlığı hər bir cəhətdən olduqca 
əhəmiyyətlidir və Əlyazmalar İnstitutunda özbək xalqına dair çoxlu sayda əlyazmaların 
saxlandığını, onların arasında böyük şair, filosof Əlişir Nəvainin əlyazmalarının xüsusilə çoxluq 
təşkil etiyini vurğulayıb. Elmi katib, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə, Beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsinin müdiri, tar. ü.f.d. Nigar Babaxanova da öz fikirlərini bildirmişlər. Sonda tərəflər 
əməkdaşlıq memorandumunu imzalayıblar. Bu Memorandumun məqsədi tərəflər arasında nadir 
kitab abidələrinin, o cümlədən qədim əlyazma və əski çap kitablarının tədqiqi və tərcüməsi 
sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, eləcə də 
elmi-mədəni təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsindən ibarətdir.  
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YENİ DAXİLOLMALAR 
 

Əlyazmalar İnstitutu XIX əsrdə nəşr olunan “Bakinskiy listok” qəzetinin 
 elektron versiyasını əldə edib 

 
       Rusiya Milli Kitabxanasında qorunan Azərbaycanın ilk rusdilli nəşri “Bakinskiy listok” 
qəzetinin 1871-1872-ci illərə aid bütün nömrələrinin (16-cı nömrə istisna olmaqla) elektron 
versiyası AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən əldə olunub. 
Maraqlananlar elektron versiya ilə Əlyazmalar İnstitutunun kitabxanasında tanış ola bilərlər. 

 
“Nigaristani-dara” təzkirəsi əlyazmasının surəti əldə edilmişdir 

      
        Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil. e. d. Paşa Kərimov XIX əsrdə 
yaşamış Azərbaycan ədibi Əbdürrəzzaq Məftun Dünbülinin “Nigaristani-Dara” təzkirəsinin 
Tehran Universiteti Kitabxanasında saxlanan əlyazmasının elektron surətini əldə etmişdir. 
Əlyazma əsərin vaxtı ilə çap edilmiş nüsxəsindən xeyli genişdir. Bu əsərdə XIX əsrdə yaşamış 
Cənubi Azərbaycan şairləri barədə maraqlı məlumatlar vardır.  

 
*** 

NAİLİYYƏTLƏR 
        

Əlyazmalar İnstitutunda I Sultan Süleymanın hibənaməsi aşkar edilib 
 
       AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, fəl. ü. f. d. Nailə 
Süleymanova institutda saxlanılan arxeoqrafik sənədlər arasında Osmanlı Dövlətinin onuncu 
padşahı Qanuni Sultan Süleymanın (v.1494/1566) hibənaməsini (torpaq bağışlanması haqqında 
fərman) aşkar edib. Hibənamə hicri 975-ci (m.1566) ildə İstanbulda (Konstantiniyyə) cəli xətti 
ilə qara, qızılı və göy rəngli mürəkkəblə əski əlifbada türk dilində yazılıb. Tumar (lülə) şəklində 
olan hibənamənin ölçüsü 30x180 sm-dir. Hibənamənin sonunda vəzirlərdən Muhəmməd bin 
Əbdülhəyy, Pərtəv bin Əbdülhəyy, Fərhad bin Əbdülhəyy, qazı əskərlərdən Əhməd bin Mustafa 
(Rumeli), Hüseyn bin Əbdülhəyy (Anadolu) və şahid olaraq Əhməd bin əl-Dəftəri (Rumeli) imza 
atmışlar.  

 
*** 

      Əlyazmalar İnstitutu “Nəsimi ili”ndə fəal iştirakına görə təltiflərə layiq görülüb.  
    
      Yanvarın 13-də AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar elan olunmuş “Nəsimi ili”nin 
yekunlarına həsr edilən elmi sessiya keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın birinci vitse-
prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli açaraq, Prezident İlham Əliyevin İmadəddin Nəsiminin 650 
illik yubileyinin qeyd edilməsi və 2019-cu ilin Azərbaycan Respublikasında “Nəsimi ili” elan 
edilməsi haqqında sərəncamlarını xatırladıb. O, “Nəsimi ili” çərçivəsində Humanitar Elmlər 
Bölməsinə daxil olan elmi müəssisə və təşkilatlar tərəfindən silsilə konfransların, elmi 
sessiyaların keçirildiyini, həmçinin mətbuatda İmadəddin Nəsimi yaradıcılığının təbliğ edildiyini 
bildirib. Vurğulayıb ki, Nəsimiyə həsr olunan çoxlu sayda fundamental əsərlərin, elmi 
araşdırmaların meydana gəlməsi dövlətimiz və alimlərimiz tərəfindən dahi şairin yaradıcılığına 
verilən böyük qiymətin təzahürüdür. Akademik Teymur Kərimli mütəfəkkir şairin zəngin ədəbi 
irsindən, Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyindən bəhs edib. Sonda AMEA-da il ərzində işıq  
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üzü görmüş Nəsimiyə həsr olunan kitabların müəlliflərinə Fəxri fərman və təşəkkürnamələr 
təqdim edilib. Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli, elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil. ü. e. d. Paşa Kərimov, eləcə də əməkdaşlardan fil. ü.f.d. Kərimulla 
Məmmədzadə, Şöhrət Səlimbəyli, Fəxrəddin Əli Fəxri fərmanlarla, elmi katib, fil. ü.f.d., dosent 
Əzizağa Nəcəfov isə Təşəkkür bəlgəsi ilə təltif olunublar.  

 
*** 

MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAQLARI 
     
        Yanvarın 24-də M.İ.Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat 
Kitabxanasının mütəxəssisləri - kitabxananın Beynəlxalq fəaliyyəti üzrə direktoru Svetlana 
Qoroxova, Elmi və Tədris işləri üzrə direktoru Tatyana Polejayeva, MDB və Şərqi Avropa 
ölkələri üçün Qoruma və Mühafizə Mərkəzinin koordinatoru Mariya Kolpakova, İPR MEDİA-
nın baş direktoru Natalya İvanova, İPR MEDİA-nın layihə koordinatoru Vita Kutuyeva və Milli 
Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda olublar. Qonaqları Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli 
qəbul edib. İnstitutun elmi katibi, fil. ü. f. d., dosent Əzizağa Nəcəfov da görüşdə iştirak edib. 
Görüş zamanı hər iki elmi müəssisə arasında gələcək perspektivlərdən söhbət açılıb, fikir və 
təkliflər irəli sürülüb. Əlyazmalar İnstitutunda aparılan əlyazmaların bərpası və 
elektronlaşdırılması işləri ilə maraqlanan mütəxəssislər Əlyazmaların bərpası və gigiyenası 
laboratoriyasında və Elektron resurslar şöbəsində fəaliyyət prosesləri ilə yaxından tanış olublar. 
İnstitutun Ekspozisiya zalında olan qonaqlar əlyazma kolleksiyasına heyranlıqlarını bildiriblər, 
əlyazmaların mulyaj işinin məhz institutda həyata keçirilməsini yüksək qiymətləndiriblər.  

 
*** 

      Fevralın 3-də Türkiyə Cümhuriyyətinin Ərdəhan Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin 
əməkdaşları – professor Yusif Ələmdar, dosent Kərim Faruk, Məhəmməd Lətif Altun və Rəşad 
Əhməd Ağaoğlu AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olublar. İnstitutun 
direktoru, akademik Teymur Kərimli ilə görüşən tədqiqatçılar Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan 
ərəbdilli əlyazmalarla maraqlandıqlarını və burada “Hədis, təfsir, fiqh və ərəb dili” mövzusunda 
araşdırma aparmaq niyyətində olduqlarını bildiriblər. Qonaqları maraqlandıran sahə haqqında 
ətraflı məlumat verən Teymur Kərimli burada ərəbdilli əlyazmaların çoxluq təşkil etdiyini, təkcə 
islam dininə aid deyil, eyni zamanda digər dünya dinlərini əhatə edən əlyazmaların da 
qorunduğunu və onlar haqqında sanballı tədqiqat işlərinin yazıldığını söyləyib. Gələcəkdə 
Əlyazmalar İnstitutu ilə Ərdəhan Universitetinin İlahiyyat fakültəsi arasında ikitərəfli 
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, kitabxana materialları mübadiləsi, kadr hazırlığı və digər 
fəaliyyətlərin təşkili məqsədilə tərəflər arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Sənədi 
Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli və Ərdəhan Universitetinin 
İlahiyyat fakültəsinin dekanı, professor Yusif Ələmdar imzalayıblar.  

 
*** 

         Fevralın 14-də Polşa Elmlər Akademiyasının dilçi alimləri Dr. Yaroslav Tondera və 
Dr. Aqata Yaqiello AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olmuşlar. 
Qonaqlar institutun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri tar. ü.f.d. Nigar Babaxanova və elmi 
katib fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə ilə görüşmüş, Azərbaycanın qədim əlyazma 
nümunələri ilə tanış olmuşlar. Polşalı alimlərə İnstitutda mühafizə edilən əski çap kitabları 
barədə də məlumat verilmiş, İsmayıl bəy Qutqaşınlının ilk dəfə 1835-ci ildə Varşavada fransızca 
işıq üzü görmüş “Rəşid bəy və Səadət xanım” əsərinin nadir çap nüsxəsi nümayiş olunmuşdur. 
Daha sonra İnstitutun elmi katibi f. ü.f.d, dosent Əzizağa Nəcəfzadə, şöbə müdiri tar. ü.f.d.,  
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dosent Cavid Cəfərov və polşalı alimlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilmişdir. Görüşdə 
C.Cəfərovun Bolqarıstan Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun “Web of Science” indeksli 
(impakt faktorlu) “Revue Bulgare d’Histoire” jurnalında dil təhlükəsizliyi mövzusunda dərc 
edilmiş “Language Safety in the Context of National Security" adlı məqaləsinin müzakirəsi 
aparılmış, elmi-mədəni əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilmişdir. 
 

*** 
 

         Fevralın 22-də Daşkənd Dövlət Şərqşünaslıq İnstitutunun və Əlişir Nəvai adına 
Daşkənd Dövlət Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin bir qrup əməkdaşı AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olub. Qonaqları AMEA-nın I vitse-prezidenti, 
akademik İsa Həbibbəyli və Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli 
qarşılayıb. Özbəkistanlı alimlər Daşkənd Dövlət Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin 
rektoru, fil. e.d., professor Şuxrat Sirojiddinov, professor Nurbay Jabborov, professor Boqijon 
Töxliiyev, Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin sədr müavini Nodir Tonurq, Olimjon Davlatovu 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov müşayiət edib. 
Qonaqlara AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan yazılı 
abidələr, aparılan elmi tədqiqat işləri, yeni nəşrlər barədə geniş məlumat verilib. Onlar 
Əlyazmalar İnstitutunun Ekspozisiya zalında, Əlyazma saxlanclarında, Elektron resurslar 
şöbəsində, Bərpa və konservasiya laboratoriyasında olmuş, institutda əlyazmaların mühafizəsi, 
bərpası, elektronlaşması və sərgilənməsi işinin təşkili ilə yaxından tanış olmuşlar.  

 
*** 

      İyunun 16-da Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri xanım Səlimə Abdelhaq AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunu ziyarət edib. Səfiri Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli 
qəbul edib. Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri, fil. ü.e.d., professor Kamandar 
Şərifov da görüşdə iştirak edib. Xanım Abdelhaq bildirib ki, Əlyazmalar İnstitutunun zəngin 
xəzinəsində çoxlu sayda ərəbdilli əlyazmaların, çap kitablarının qorunması haqqında məlumatı 
var, lakin onlarla daha yaxından maraqlandığı üçün İnstitutu ziyarət etmək qərarına gəlib. 
Akademik Teymur Kərimli əvvəlcə Əlyazmalar İnstitutu haqqında qonağa ümumi məlumat verib 
və bildirib ki, burada qorunan 12 mindən artıq əlyazmanın içində ərəb ölkələrinin tarixini, 
coğrafiyasını və digər sahələri əhatə edən dəyərli materiallar da mövcuddur. Akademik onu da 
əlavə edib ki, həmin mənbələr sayəsində Azərbaycan və ərəb ölkələri arasında tarixi, mədəni 
əlaqələrin qədimliyini, əhəmiyyətini öyrənmək mümkündür. Bir çox qədim və orta əsr 
Azərbaycan müəlliflərinin ərəb dilini mükəmməl bildiyini, bu dildə gözəl nümunələr yaratdığını 
diqqətə çatdıran akademik vurğulayıb ki, YUNESKO-nun Dünya Yaddaşı reyestrinə daxil 
edilmiş əlyazmalar arasında Əlyazmalar İnstututunda qorunan bir sıra əlyazmalar da var. 
Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin sözügedən reyestrə daxil edilmiş divanı Azərbaycan və 
fars dilləri ilə yanaşı, ərəb dilində də yazılıb. Səfir Əlyazmalar İnstitutu ilə Əlcəzairin elmi 
müəssisələri arasında elmi, mədəni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasında maraqlı olduqlarını 
diqqətə çatdırıb. Akademik Teymur Kərimli də bu kimi elmi-mədəni işbirliyin vacibliyini 
vurğulayıb və əlavə edib ki, Əlyazmalar İnstitutu hazırki pandemiya şəraitində də xarici ölkələrin 
elm və təhsil müəssisələri ilə onlayn şəkildə əlaqələrini davam etdirir. T.Kərimli bildirib ki, 
İnstitut İordaniya, Misir, Suriya və digər ərəb ölkələrinin müvafiq qurumları ilə sıx əməkdaşlıq 
edir və Əlcəzairlə də qədim əlyazmaların tədqiqi və mühafizəsi sahəsində təcrübə mübadiləsinin 
həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. Görüşdən sonra səfir Səlimə Abdelhaq institutun 
ekspozisiya zalı ilə də tanış olub, xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb.  
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YENİ NƏŞRLƏR 

 

      AMEA-nın Gəncə Bölməsi və AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn “Gəncə 
hökmdarı Cavad xan və Ziyadoğlu-Qacar nəsli” kitabın tərtibçisi 
Əlyazmalar İnstitutunun Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin 
böyük elmi işçisi Hacı Rauf Şeyxzamanlıdır. O, həmçinin kitabda 
yer alan farsdilli mətnin tərcüməçisi, şərhlərin və ön sözün 
müəllifidir. Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur 
Kərimli nəşrin rəyçisidir. Kitabda Ziyadoğlu-Qacarlar nəsli və 
onun görkəmli nümayəndəsi, Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı 
Cavad xan haqqında tarixi mənbələrə əsaslanan məlumatlar – 
Cavad xanın əcdadları və nəvə-nəticələri, Gəncə uğrunda onun 
işğalçılara qarşı göstərdiyi şücaətlər və digər maraqlı faktlar təqdim 
olunub. 

 

*** 

 

   AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılan XX əsrin əvvəllərinə aid “Qəşəm xan və Gülüstan 
xanım” yazılı abidəsinin yeganə nüsxəsi üzərində araşdırma və 
dastanın mətni kitab halında çapdan çıxıb. Dastanın elmi-
paleoqrafik, filoloji araşdırması və mətninin transfoneliterasiyası 
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d 
Əli Məmmədbağıroğlu tərəfindən aparılıb. Kitabın rəyçisi Türkdilli 
əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri, fil.ü.e.d., professor Azadə 
Musayevadır. Həmin şöbənin aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d, dosent 
Aybəniz Rəhimova və Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin 
böyük elmi işçisi Rauf Şeyxzamanlı nəşrin redaktorlarıdır. Kitabda 
XX əsrin əvvəllərinə aid “Qəşəm xan və Gülüstan xanım” yazılı 

abidəsinin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan yeganə əlyazma nüsxəsi folklor nümunəsi kimi 
tədqiq olunub. 
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   AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
“Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya” (Məcazdan həqiqətə) adlı 
monoqrafiya nəşr olunub. Əsərin müəllifi Azərbaycan Memarlıq 
və İnşaat Universitetinin dosenti, fil.ü.e.d. Lalə Əlizadədir. Elmi 
məsləhətçi və ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun 
direktoru, akademik Teymur Kərimlidir. Elmi redaktoru fil.ü.e.d. 
Fəridə Əzizova, redaktoru fil.ü.f.d. Aynurə Mahmudovadır. 
Akademik Möhsün Nağısoylu, fil.ü.e.d. Mahirə Quliyeva və 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. 
Paşa Kərimov, elmi katib, fil.ü.f.d, dosent Əzizağa Nəcəfzadə 
kitabın rəyçiləridir. Monoqrafiyada XII-XVI əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatında alleqoriyanın rolu, inkişaf yolları tədqiq olunub. 
Anadilli və farsdilli poeziyadan gətirilən ədəbi nümunələr 
əsasında aparılan tədqiqat işində Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi 

və Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığında alleqoriya sənətinin araşdırılmasına xüsusi yer ayrılıb.  

 

*** 
 

    AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
tərəfindən nəşr olunan yeni kitab “Müqəddəs zilhiccə 
bayramları” adlanır. Nəşrin müəllifi Həsən Hüseyni, redaktoru 
Vərağa Almasovdur. Ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun 
Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin böyük elmi işçisi Sona 
Xəyal, rəyçilər Çap kitablarının tədqiqi şöbəsinin baş elmi işçisi, 
tar. ü.e.d. Tahirə Həsənzadə və Əlyazmaların və əski çap 
kitablarının tərcüməsi şöbəsinin baş elmi işçisi, fəl.ü.e.d. Zəkiyyə 
Əbilovadır. Kitabda hicri-qəməri təqviminin zilhiccə ayına təsadüf 
edən müqəddəs bayramlar – Qurban bayramı, Qədir-Xum bayramı 
və Mübahilə bayramları haqqında, bu bayramlar zamanı icra 
olunan rituallar, onların mahiyyəti barədə geniş məlumat verilib. 
Müxtəlif şairlərin, o cümlədən Şah İsmayıl Xətai, Şəhriyar, 

Misgin Abdalın həmin bayramlara həsr etdikləri şeirlərdən nümunələr də kitaba daxil edilib. 
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   AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Təhsil 
şöbəsinin müdiri, fil.ü.f.d. Kərimulla Məmmədzadənin 
“Müslihəddin Mustafa Süruri və onun “Bəhrül-məarif” əsəri” 
adlı monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. Monoqrafiyanın elmi 
redaktoru və “Ön söz”ünün müəllifi fil.ü.e.d., professor Azadə 
Musayevadır. Kitabda Gelibolulu Müslihəddin Mustafa Sürurinin 
“Bəhrül-məarif” əsəri, konkret olaraq, onun AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazma 
nüsxəsidir. Əsərin ədəbi-tarixi əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək 
üçün bir sıra analoji abidələr, o cümlədən, Əlişir Nəvainin 
“Mizanül-övzan”, Şərəfəddin Rami Təbrizinin “Həqayiqül-
hədayiq” və “Ənisül-üşşaq” əsərləri müqayisəli araşdırmaya cəlb 
olunmuşdur. Monoqrafiyanın yazılmasında əsas məqsədlərdən biri 

də Müslihəddin Mustafa Sürurinin “Bəhrül-məarif” əsərini hərtərəfli tədqiq etmək və onun 
klassik Şərq poetikası baxımından elmi əhəmiyyətini müəyyənləşdirməkdir. 

 

*** 

 

    AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
“Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin elmi işçisi 
Şöhrət Səlimbəylinin “Ruhi Bağdadi yaradıcılığında ictimai 
motivlər” adlı monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. Nəşrin elmi 
redaktoru fil.e.d. Paşa Kərimov, redaktorları fil.ü.e.d. Raqub 
Kərimov və fil.ü.e.d., professor Yaqub Babayevdir. Kitabda 
göstərilir ki, XVI əsr Bağdad ədəbi mühitində böyük Füzulidən 
sonra ictimai lirikada haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı etiraz notları 
Ruhi Bağdadi (1544-1606) yaradıcılığında daha qabarıqdır. Ruhi 
Bağdadi də sələfi Füzuli kimi XVI əsrdə Osmanlı imperiyasının 
daxilində baş verən hadisələri dərindən duymuş, onların həqiqi 
qiymətini verməyə çalışmışdır. Monoqrafiya Ruhi Bağdadinin 

cəmiyyətə baxışını ortaya qoymaqla yanaşı, şairin dövründə insanların yaşam tərzi haqqında da 
hərtərəfli təsəvvür yaradır.  
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
“Türkdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin elmi işçisi Şəhla 
Xəlillinin “Əlaəddin Sabit Bosnəvinin “Ədhəm və Hüma” 
məsnəvisi” adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda Ələddin Sabit 
Bosnəvinin həyat-yaradıcılığı və “Ədhəm və Hüma” 
məsnəvisindən bəhs olunur. Sabitin əsərləri Azırbaycanda ilk 
dəfədir ki, elmi tədqiqata cəlb edilir. Bundan əlavə, adıgedən 
kitabda müəllifin “Ədhəm və Hüma” məsnəvisi altı nüsxə 
əsasında tekstoloji müqayisə edilərək transfoneliterasiya 
olunub. 

*** 

   AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
“İsgəndər bəy Məlikov – Yaxşılığa yamanlıq” adlı kitab 
çapdan çıxıb. Kitabı nəşrə hazırlayan Əlyazmalar 
İnstitutunun Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin böyük 
elmi işçisi, fil.ü.f.d. Səbinə Əhmədovadır. Nəşrin baş elmi 
məsləhətçisi akademik Teymur Kərimli, redaktoru Mustafa 
Mailoğludur (Əliyevdir). Kitabda Azərbaycanlı neft 
sahibkarı, XIX əsrin II yarısında milli teatr və maarif 
sahəsində müstəsna xidmətləri olan İsgəndər bəy Məlikovun 
(milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabi ilə eyni 
nəsildəndir) 1898-ci ildə qələmə aldığı “Yaxşılığa yamanlıq” 
pyesi ötən əsrin əvvəllərində ərəb qrafikalı Azərbaycan 

əlifbası ilə nəşr olunsa da, müasir əlifbada oxucuların ixtiyarına ilk dəfə təqdim olunur. Dörd 
məclisdən ibarət pyesin mövzusu həmin dövrdə cəmiyyətdə hökm sürən dini fanatizm və 
cəhalətin səbəb olduğu acı nəticələr və bunlara qarşı müsbət qəhrəmanların apardıqları 
mübarizədən ibarətdir. 

*** 

        AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin böyük elmi işçisi, fil. ü. f.d. 
Səbinə Əhmədovanın “Qarabağ ədəbi-mədəni mühiti (XIX əsrin 
ikinci yarısı – XX əsrin əvvəlləri)” adlı monoqrafiyası çapdan çıxıb. 
Nəşrin elmi məsləhətçisi akademik Teymur Kərimli, elmi redaktoru 
fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadədir. Monoqrafiyada XIX əsrin 
ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində Qarabağ ədəbi mühitində 
yetişən sənətkarlar barədə oçerklər təqdim olunub. Qarabağda 
doğulub böyümüş, yaşayıb-yaratmış şairlər, nasir və publisistlərin 
yaradıcılığına ayrı-ayrı oçerklərdə ümumi nəzər salınıb, bu vaxta 
qədər tədqiqatdan kənarda qalmış məsələlərə toxunulub, təhlillər 
aparılıb. Əsərdə təqdim olunan oçerklər həmin dövrlərdə Qarabağ 
ədəbi mühitinin aparıcı simalarından olan Qasım bəy Zakir,  
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Sədi Sani Qarabaği, Mir Möhsün Nəvvab, Xurşudbanu Natəvan, Növbəri, Həsənəli xan 
Qaradaği, Abdulla bəy Asi, Mir Mehdi Xəzani, Xarrat Qulu, Məşədi Məhəmməd Bülbül, Nəcəf 
bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firidun bəy Köçərli, 
Üzeyir Hacıbəyli və digər şəxsiyyətlərə həsr olunub.   

 

*** 
 

      Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevo şəhərində böyük 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Seyyid İmadəddin Nəsiminin 
seçilmiş əsərləri boşnak dilinə tərcümə olunaraq çap edilib. 
Kitabın tərtibçisi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f. d., dosent Əkrəm 
Bağırovdur. Ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimlidir. 

 

 

*** 
 

     XIV əsr müəllifi Ziyaəddin Nəxşəbinin böyük ustalıqla fars dilinə 
tərcümə etdiyi məşhur “Tutinamə” əsəri AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən yenidən nəşr olunub. Əsəri yeni 
redaktə ilə fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən institutun 
aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dosent Əkrəm Bağırovdur. İlk dəfə qədim 
hind dilində yaranmış və dastan-rəvayətlərdən ibarət olan bu əsər 
Hindistanın Türk-Moğol şahzadələrinin tərbiyəsi üçün nəzərdə 
tutulmuş və bu gün də öz əxlaqi-didaktik əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 
Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan iki əlyazma nüsxəsi əsasında 
tərcümə olunan əsərə geniş ön söz və şərhlər yazılıb. 

 

*** 

     XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, 
ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının banisi Məmməd Səid Ordubadinin 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi 
arxivində saxlanılan Azərbaycan tarixinə dair məqalələri kitab şəklində 
nəşr olunub. Məqalələri ərəb əlifbasından transfoneliterasiya edib nəşrə 
hazırlayan, kitabı tərtib edən və ön sözün müəllifi Əlyazmalar 
İnstitutunun Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin müdiri, fil.ü.e.d. Nailə  



104 
 

YENİ NƏŞRLƏR //Elmi əsərlər,2020,1(10),yanvar-iyun, s.99-108. 
 

Səmədovadır. Nəşrin rəyçiləri Əlyazmalar İnstitutunun Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin 
müdiri, fil. ü.e.d., professor Kamandar Şərifli və tar.ü.e.d. Məryəm Seyidbəylidir. Kitabda 
Məmməd Səid Ordubadinin avtoqraf nüsxələri əsasında Azərbaycan və İran tarixi, məşhur 
şəxsiyyətlər və dövlət adamlarına dair yazdığı məqalələr təqdim olunub. 

   

                               *** 

     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
tərəfindən görkəmli Azərbaycan şairi və dramaturqu Səməd 
Mənsurun “Şeirlər, felyetonlar, pyeslər”  adlı kitabı  nəşr edilib. 
Kitabı transfoneliterasiya və redaktə edib nəşrə hazırlayanlar 
Əlyazmalar İnstitutunun Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin 
böyük işçisi Sona Xəyal və Seyyid Əsridir. Əlyazmalar 
İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə, 
Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin müdiri Qutiyera Cəfərova 
və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi kitabın 
rəyçiləridir. Kitaba Səməd Mənsurun müxtəlif illərdə qələmə 
aldığı, sağlığında dövri mətbuat orqanlarında çap olunmuş şeirləri, 
felyetonları, pyesləri ilə bərabər, Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə 

olunan və şairin çap edilmiş kitablarına düşməyən əsərləri daxil edilib. 

                           

*** 

     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda XIX 
əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Baxış 
Nadimin seçilmiş əsərlər toplusunun ikinci kitabı çapdan çıxıb. 
Toplunu nəşrə hazırlayanlar Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov və Multidissiplinar 
əlyazmalar şöbəsinin baş elmi işçisi, fil.ü.e.d. Raqub Kərimovdur. 
Kitabın elmi məsləhətçisi Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimli, redaktoru Farsdilli əlyazmaların tədqiqi 
şöbəsinin böyük elmi işçisi Hacı Mustafa Mailoğludur. Mirzə Baxış 
Nadimin avtoqraf əlyazması əsasında nəşr olunan kitaba şairin 

ictimai məzmunlu, satirik şeirləri ilə bərabər lirik-aşiqanə qəzəlləri, avtobioqrafik məzmunlu 
əsərləri, mənzum məktubları, dini və didaktik-nəsihətamiz şeirləri daxil edilib. 

*** 
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                                                                     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
və Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Biblioqrafiyaşünaslıq 
kafedrasının Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunan yeni kitab 
“Əli bəy Hüseynzadə - biblioqrafik monoqrafiya” adlanır. 
Monoqrafiyanın tərtibçisi BDU-nun Biblioqrafiyaşünaslıq 
kafedrasının əməkdaşı, Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı 
Vəzufə Xudiyevadır. Nəşrin elmi redaktorları və 
məsləhətçiləri Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli və 
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nadir İsmayılovdur.  
XX əsr Azərbaycan-Türkiyə ictimai fikir tarixinin ən 
görkəmli nümayəndələrindən biri, tanınmış maarifçi və 
yazıçı, publisist Əli bəy Hüseynzadəyə həsr olunmuş bu əsər 
alimin həyatını, elmi-pedaqoji, ictimai-siyasi və təşkilati 
fəaliyyətini əks etdirən ilk biblioqrafik monoqrafiyadır. 
Kitabda mütəfəkkirin fəaliyyətinə dair 1890-2019-cı illərin 

faktları əks olunub. Biblioqrafik monoqrafiya 9 bölmədən ibarətdir. Burada Əli bəy Hüseynzadə 
haqqında bioqrafik məlumatlar, yazıçının elmi əsərlərinin biblioqrafiyası, tanınmış dövlət, elm 
və mədəniyyət xadimlərinin onun haqqında söylədikləri fikir və mülahizələr və digər sənədlər 
təqdim olunub. 
 

*** 
 

     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
“Əbru sənəti və sirləri” adlı kitab işıq üzü görüb. Kitabın 
müəllifi institutun Əlyazmaların gigiyenası və bərpası 
laboratoriyasının müdiri Zaur Orucovdur. Tədqiqatçı 
Z.Orucov incəsənətin bir növü olan əbru sənətinin 
Azərbaycanda hələlik yeganə ustadıdır. İnstitutun Türkdilli 
əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., 
dosent Əli Məmmədbağıroğlu nəşrin elmi redaktorudur. 
Kitabda qədim əlyazma kitablarının bədii tərtibatının tərkib 
hissəsi olan əbru sənətindən, onun incəliklərindən, 
tarixindən, o cümlədən insan üzərindəki təsirlərindən bəhs 
olunub. 
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    AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-tunda 
“Əlyazmalar yanmır” elmi məqalələr toplusunun növbəti sayı 
çapdan çıxıb. Toplunun baş redaktoru Əlyazmalar İnstitutunun 
direktoru, akademik Teymur Kərimlidir. Jurnalın bu sayında 
“Dokumentalistika, arxivşünaslıq və informasiya sistemləri”, 
“Ədəbiyyatşünaslıq”, “Mənbəşünaslıq”, “Mətnşünaslıq”, 
“Dilçilik”, “Folklorşünaslıq və mifologiya”, “Tarixşünaslıq”, 
“Dinşünaslıq”, “Keçmişdən gələn səslər” və “Yubileylər” 
rubrikaları yer alıb.  

 

 

*** 

                                          

     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfin-
dən nəşr olunan “Elmi əsərlər” jurnalının bu sayında 
“Mətnşünaslıq”, “Mənbəşünaslıq”, “Folklorşünaslıq”, “Elm-
şünaslıq”, “Dinşünaslıq”, “Kitabxanaşünsalıq”, “Kitabşünaslıq” və 
“Biblioqrafiyaşünaslıq” bölmələri üzrə məqalələr, institutda 
keçirilimiş mühüm tədbirlər, əldə edilmiş nailiyyətlər, eləcə də işıq 
üzü görmüş kitablar haqqında məlumatlar yer alıb. Jurnalın baş 
redaktoru Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 
fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərlidir. 

 

*** 
 

    AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
“Zərdabi “Ədəbiyyat qəzeti”nin səhifələrində” adlı kitab işıq üzü 
görüb. “Əkinçi” qəzetinin 145 illiiyinə həsr edilmiş bu kitabda 
1934-cü ildən 2016-cı ilə qədər “Ədəbiyyat qəzeti”nin səhifələrində 
Həsən bəy Zərdabinin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş yazılar 
toplanıb. Kitab Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxivlərin tədqiqi 
şöbəsinin elmi işçisi Əzizə Ələkbərova tərəfindən tərtib edilib. 
Nəşrin elmi redaktoru Əməkdar incəsənət xadimi, fil.ü.f.d. 
Məhəbbət Mehdiyevadır. Rəyçilər fil.ü.e.d. Paşa Kərimov və 
fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfovdur. 
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  AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
məşhur Azərbaycanlı milyonçu, mesenat Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən “Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev öz dövrünün aynasında” adlı kitab nəşr olunub. 
Topluya xeyriyyəçinin həyatı və gördüyü işlər haqqında ilk 
dəfə görkəmli Azərbaycan yazıçısı, ictimai-siyasi xadimi 
Nəriman Nərimanovun yazdığı və 1900-cu ildə çap olunmuş 
“Hacı Zeynalabdin Tağıyevin əlli illik məişəti və cəmaətə 
xidmətləri” əsəri, Axund Yusif Talıbzadə tərəfindən yazıldığı 
ehtimal olunan və 1903-cü ildə çapdan çıxan “Sərvət və 
səxavətlə məşhur cənab Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
tərcümeyi-halı” əsəri və tarixi sənəd və məktubları əks etdirən, 
1904-1906-cı illərdə işıq üzü görən “Himəm ər-rical”   
(“Kişilərin himməti”) adlı ikicildlik kitabdan seçmələr 
daxildir. Kitabda fotolar, ərəb-fars sözlərindən ibarət lüğət də 
yer alıb. Kitabın mətnini transfoneliterasiya və tərtib edənlər 

fil.ü.fəlsəfə doktorları – Əbülfəz Haşimoğlu, Əkrəm Bağırov və fil.ü.e.d. Paşa Kərimovdur. 
Mətnləri farscadan tərcümə edən, lüğəti və adlar göstəricisini hazırlayan Əkrəm Bağırovdur. 
Kitabın redaktoru tar.ü.fəl. d. Nigar Gözəlovadır. 

 
*** 

 

    AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
“Çap kitablarının tədqiqi” şöbəsinin baş elmi işçisi, tar.ü.e.d., 
professor Tahirə Həsənzadənin tərtib etdiyi “Azərbaycan kitabı” 
adlı kataloq işıq üzü görüb. Əlyazmalar İnstitutunun materialları 
əsasında hazırlanmış kataloqa XIX əsrin I yarısından etibarən 
dünyanın müxtəlif şəhərlərində mətbəə üsulu ilə nəşr olunmuş 
Azərbaycan kitablarının qısa təsviri daxil edilib. Burada XIX əsr 
Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimlərinin əsərləri öz əksini 
tapıb. Kitabın baş elmi məsləhətçisi akademik Teymur Kərimli, 
elmi redaktoru isə tar.ü.f.d., dosent Cavid Cəfərovdur.  
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    Tanınmış islamşünas Sədrəddin Bəlağinin “Quran 
hekayətləri” əsərini farscadan Dilçilik İnstitutunun direktoru, 
akademik Möhsün Nağısoylu tərcümə edib. Əsəri tərtib edən və 
nəşrə hazırlayan AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi 
şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dosent Əkrəm 
Bağırovdur. Nəşrin elmi redatoru həmin şöbənin baş elmi işçisi, 
fəl.ü.e.d. Zəkiyyyə Əbilova, tərcümə işinin redaktoru Farsdilli 
əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin böyük elmi işçisi Rauf 

Şeyxzamanlıdır. İslam alimi Sədrəddin Bəlaği bu əsərini müqəddəs Qurandakı bir sıra mətləblərə 
yığcam şəkildə, sadə dillə aydınlıq gətirmək məqsədilə qələmə alıb. Kitab iki hissədən ibarətdir. 
Müəllif birinci hissədə peyğəmbərlərin başlarına gələn əhvalatları yüksək ustalıqla, təsirli 
hekayətlər şəklində nəql edib. Hər bir hekayətin başlanğıcında onun Qurani-Kərimin hansı 
surəsindən götürüldüyü qeyd olunub və ayələrin sıra sayları ilə göstərilib. Kitabın “Lüğət” 
başlıqlı ikinci hissəsində Quranda adları çəkilmiş peyğəmbərlər, hekayətlərdəki ayrı-ayrı 
surətlər, dini məfhum və anlayışların mahiyyəti haqqında məlumatlar və bir çox Quran ayələrinin 
izahları verilib. 
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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 adınaƏlyazmalar 

İnstitutunun“Elmi Əsərlər” jurnalının redaksiyasına təqdim edilən elmi məqalələr aşağıda 
göstərilən qaydalar əsasında tərtib edilməlidir: 

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

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

оформлены на основании указанных ниже правил: 
 
1. Текст статьи набирается на TimesNewRoman, шрифт – 12, межстрочный интервал - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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