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Giriş. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məmməd Səid Ordubadi 

dahi şairimiz Nizami Gəncəvi haqqında dəyərli araşdırmaların müəllifidir. Yazıçının 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi arxivində saxlanılan 

məqalələri bunu bir daha təsdiqləyir. “Nizaminin dövrü və həyatı” adlanan irihəcmli 

məqalə ərəb əlfbası ilə yazılmış avtoqrafdır. Arxivdə məqalənin “Nizami dövründə 

ədəbiyyat”, “Nizami doğulmaq ərəfəsində Şərq”, “Nizaminin doğulduğu və yaşadığı 

mühit” adlı hissələrinin qırx vərəq həcmində pərakəndə vərəqləri də saxlanılır. Bu 

hissələrdən aydın olur ki, yazıçı Nizami Gəncəviyə həsr etdiyi tədqiqat əsəri üzərində 

əsaslı surətdə işləmiş, ayrı-ayrı hissələri bir neçə variantda yazmış və nəhayət böyük 

şairdən bəhs edən əsərinin mükəmməl variantını ərsəyə gətirmişdir.   

Ordubadinin “Nizaminin dövrü və həyatı” adlı məqalənin mükəmməl nüsxəsinin 

əlyazması üzərində müəllif tərəfindən düzəlişlər edilmişdir. “Azərbaycanda ərəb istilası”, 

“Azərbaycanda din və məzhəb ixtilafı”, “İslam dininə qarşı xalq üsyanı”, “Nizami 

dövründə ədəbiyyat” adlı bölmələrdən ibarət bu irihəcmli əsərdə Azərbaycanın şairin 

yaşadığı dövrə qədərki tarixi izlənilir. Müəllif VII yüzildən başlayaraq Azərbaycanın siyasi 

və iqtisadi durumu haqqında müfəssəl məlumat verir və Nizami Gəncəvinin bütün 

əsərlərində Azərbaycanın keçirdiyi ağır vəziyyətə laqeyd qalmadığını və tarixi 

hadisələrdən təsirləndiyini bildirir. Bu konteksdən çıxış edən Ordubadi böyük şairin dövrü 

və həyatı haqqında tədqiqatını ilk növbədə onun hansı tarixi olaylardan təsir aldığını 

müəyyənləşdirməyə çalışır. 

Tarixi hadisələrin icmalını verən müəllif Nizami Gəncəvinin Sultan Səncərin 

hökmranlığı dövründə, Azərbaycanın qanlar içərisində inlədiyi bir zamanda doğulduğunu, 

uşaqlıq və gənclik həyatının mürəkkəb bir dövrə təsadüf etdiyini qeyd edir və Nizami 

şeirinin iqbal dövrünün Səlcuq xanədanının iqbalının sönməsi ilə başladığını vurğulayır. 

Nizami Gəncəvi əsərlərinin yazılış tarixi də məhz Eldəgizlər sülaləsinə mənsub Atabəylər 

hakimiyyəti dövrünə təsadüf edir. Məqalədə Atabəylər dövrünün tarixi hadisələri, bu 

dövrdə ölkənin siyasi və iqtisadi durumu, xalqın acınacaqlı və çətin vəziyyəti bütün 

təfərrüatı ilə təsvir edilmiş və Ordubadi bir tarixçi alim kimi bu olaylara öz münasibətini 

bildirmişdir. Böyük şairin çətin və qorxulu bir zamanda yaşadığını, hökmdarların zalım və 

müstəbid olduğunu Ordubadi onun əsərlərindən gətirdiyi nümunələrlə canlandırmışdır.  

mailto:nailesamadova@yahoo.com
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Xalqın və ölkənin belə bir ağır dövründə Nizami Gəncəvi öz zəngin əsərlərini yaradırdı. 

Bununla belə, onun əsərlərində dövrün tarixi hadisələri əks olunmamışdır. Halbuki onun 

həyatı və yaradıcılığı qanlı, dəhşətli olaylardan keçmişdir, şair öz əsərləri ilə siyasi düşüncə 

və siyasi mühakimə cəhətdən daima yüksəkdə olduğunu göstərmişdir. Ordubadi Nizami ilə 

Firdovsini bu yöndən müqayisə edərək qeyd edir ki, “bu gün biz Firdovsi əsərində zamanın 

tarixi hadisələrini sıra ilə oxuya biliriksə də, buna baxmayaraq şairin şəxsən bu hadisələrə 

dair yürütdüyü mühakimələrə təsadüf edə bilmirik. Orada yüksək bədiilik və yüksək 

təsvirlər varsa da, tarixi hadisələri doğuran səbəblərin geniş təhlilini görmürük” [1, s. 39]. 

Nizami “İskəndərnamə”si isə dövrün tarixi olaylarını əhatə etmirsə də, bədii əsər olmaqla 

yanaşı böyük şairin siyasi mühakimələrinə dair dəyərli sənəddir. Bununla belə “... tarixi 

hadisə və tarixi şəxsiyyətdən istifadə edərkən Nizaminin məqsədi heç də tarixi olduğu kimi 

nəzmə çəkib oxucuya çatdırmaq olmamışdır. Buna görə də yeri gəldikcə öz poemalarında 

təsvir etdiyi tarixi hadisə və tarixi şəxsiyyətlər Nizami tərəfindən müxtəlif məna çalarları 

alır” [2, s.145]. 

Ordubadi hər iki şairin əsərlərində əfsanəçilik məsələsinə toxunur, Nizaminin Firdovsi 

ilə müqayisədə əsərlərində geniş fantaziyaçılığa yer verməməsini göstərir və əgər bu olsa 

da, tənqidi surətdə verildiyini və şairin oxucularını inandırmağa çalışmadığını bildirir. 

Məsələn, şair İskəndərin zülmətə getdiyini və dirilik suyunu axtardığını yazırsa da, eyni 

zamanda, “İskəndər ancaq mənim bu əsərimlə həyat çeşməsini tapacaqdır” – deyir. 

Firdovsinin yaşadığı mühitlə Nizaminin yaşadığı mühiti müqayisə edən Ordubadi 

onların əsərlərinin yazıldığı şəraitə də nəzər salır. Qəznəvilər dövründə yaşayan 

Firdovsinin tarixi əsərini ərsəyə gətirmək üçün geniş imkanları var idi. Dinc və sakit 

mühitdə mühüm bir əsər yaratmaq o qədər də çətin deyildi. Lakin Nizaminin yaşadığı çətin 

və mürəkkəb şəraitdə ictimai məsələləri özündə ehtiva edən bədii bir əsər meydana 

qoymaq böyük mətanət və fədakarlıq tələb edirdi. “Nizami ilə Firdovsi arasında aydın 

nəzərə çarpan ən mühüm fərqlərdən biri, heç şübhəsiz ki, ideya və dünyagörüşü məsələsi 

ilə bağlıdır. Firdovsi ilə Nizami müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif baxışlar və görüşlər şəraitində 

yaşamış, hər kəs öz dövrünün ideya, fikir axtarışlarına cavab verməyə çalışmışdır” [3, 

s.212]. Məmməd Səid Ordubadi eyni zamanda Nizami və Firdovsi əsərlərində təsvir edilən 

müharibə səhnələrini, hər iki şairin bu müharibələrə münasibətini müqayisə edərək təhlillər 

aparır. 

Ordubadi böyük şairin “Sirlər xəzinəsi” ilə “Xosrov və Şirin” əsərləri arasında olan 20 

illik fasiləni, azərbaycanlı bir şairin öz ana dilində əsər yazmamasını onun tez-tez 

mühacirət etməsi ilə əlaqələndirir və bu səbəbdən əsərlərinin əldə olmamasını təxmin edir, 

bir çox əsərlərinin tələf olduğu, “Xəmsə”nin Nizaminin şeir dəryasından bir damla olduğu 

qənaətinə gəlir. “Xəmsə”yə daxil olan beş əsər isə dövlət xəzinəsində mühafizə 

edildiyindən dövrümüzə gəlib çıxmışdır. “Bunlar Şirvanşahlar, Əlaəddin Təkişlər, Qızıl 

Arslanlar və Nüsrətəddinlərin əllərinə keçən əsərlərdir. Şairin bundan başqa əsərlərini isə 

küləklər və qasırğalar məhv etmişdir” [1, s.57].   

“Nizaminin dövrü və həyatı” adlı əsərində Ordubadi yalnız Nizami Gəncəvi yaradıcılığını 

deyil, eyni zamanda, ədəbiyyatın o dövrdəki inkişaf yollarını da yaradıcılıq süzgəcindən 

keçirir, Şirvan şahlarının şairlərə qoyduğu qiymət və şeir sənətinə verdiyi əhəmiyyəti təhlil 

edərək belə qənaətə gəlir ki, onların siyasəti şairlərə milli dildə əsərlər yaratmasına imkan 

verməmişdir. Nizami dövrünün ədəbiyyatının dörd böyük hökumət: Şirvanşahlar, Qəznəvi- 
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lər, Səlcuqilər və Atabəylər, Xarəzmşahlar saraylarında mərkəzləşdiyini göstərən Ordubadi 

bu saraylarda fəaliyyət göstərən şairlər haqqında məlumat verir, Əbülüla Gəncəvi, Xaqani 

Şirvani, Fələki Şirvani əsərlərindən gətirdiyi nümunələr əsasında onların həyat və 

fəaliyyətlərini araşdırır. Yazıçı Nizami Gəncəvini dövrünün digər qələm sahibləri ilə 

müqayisə edir və böyük şairin şeir sahəsində yalnız Şirvanşahlar sarayında deyil, 

Səlcuqilər, Xarəzmşahlar, Qəznəvilər sarayında böyük nüfuza malik olduğunu bir daha 

nəzərə çatdırır. O dövrdə Əbülüla Gəncəvinin təşkil etdiyi şairlər əncümənində bir çox 

şairlərlə yanaşı Xaqani və Fələki də iştirak edirdi. Lakin Nizami Gəncəvi bu cəmiyyətə 

daxil olmayaraq öz yaradıcılığını müstəqil inkişaf etdirirdi. Bununla belə, o, saray 

intriqalarından yaxa qurtarmağı bacarmamışdır. Böyük şair Gəncədə və Şirvanda olan 

əxilər məsləkinə rəhbərlik edirdi. O, “...bütün sufi təriqətlərindən və cərəyanlarından ən 

cürətlisini, şəhər zəhmətkeşlərini daha cəsarətlə müdafiə edən təriqəti qəbul etmişdir” [4, 

s.33]. Ətrafına yığılan tərəfdaşlar qanlı müharibələrin qarşısını almaq üçün xalqın 

qardaşlığını, xalqın birliyini düşünürdü. 

Gəncə ziyalılarının əksəriyyəti Şirvan şahlarının sarayına, Təbrizə, Həmədana 

köçdükləri halda Nizami Gəncəvi aclıq və məhrumiyyətlərə dözərək öz doğma şəhərindən 

və xalqından ayrılmırdı. Dahi şair “geniş xalq kütlələrinin içində yetişib yüksəlmiş bir şair 

idi və öz cəsarətli, haqlı tənqidi mülahizələrini söylərkən, hər şeydən əvvəl, xalq kütləsinin 

özünə arxalanırdı” [5, s.85]. 

  Şəxsi arxivdə ayrıca saxlama vahidi altında Ordubadinin Nizami Gəncəvi haqqında 72 

vərəqdən ibarət məqalələri də mühafizə olunur [6]. Bunlar “Nizaminin doğulduğu və 

yaşadığı mühit”, “Nizamiyə təqlid etmiş şairlər”, “Nizami inqilabçı şair”, “Nizaminin 

əsərləri haqqında”, “Şeyx Nizami Gəncəli”, “Nizami tərki-dünya və xalqdan qaçan, 

sufiməslək və bədbin bir şair”, “Nizami mədhgu şair” başlıqları ilə verilmişdir. Bu saxlama 

vahidi altında Nizami Gəncəvi əsərlərindən 3 vərəq həcmində fars dilində olan nümunələr 

də vardır. 

  Ordubadinin “Nizaminin dövrü və həyatı” əsərində “Nizami tərki-dünya və xalqdan 

qaçan, sufiməslək və bədbin bir şair” məqaləsindəki fikirlərin tam əksi yer almışdır. Dahi 

şairin xalqa bağlı olduğunu göstərən Ordubadi, eyni zamanda, onun “yaşadığı mühitin 

ağırlıqlarına, həyatının məhrumiyyət içərisində keçdiyinə, hakimlərin ikiüzlülüyünə, zülm 

və işkəncəsinə baxmayaraq bədbinlik təsirinə” [1, s.33] düşmədiyini nəzərə çatdırır və 

fikirlərini şairin əsərlərindən nümunə verməklə təsdiq edir. Başqa bir məqaləsində 

Ordubadi yazır: “... Nizami xalq şairidir, xalq tərəfdarıdır. Xalqı intibaha, padşahları kef-

mayəşadan vaz keçməyə çağıran bir şairdir” [6, s.3].  

Digər bir məqaləsində Məmməd Səid Ordubadi Nizamini “mədhgu şair” adlandırır. 

Halbuki “Nizaminin dövrü və həyatı” əsərində bu fikirlər təkzib edilir. Çox güman ki, 

Nizami Gəncəvini xalqdan qaçan, bədbin və mədhgu şair kimi qələmə verməsi 

Ordubadinin dahi şair haqqında tədqiqatlarının ilk mərhələsinə aiddir. Sonrakı illərdə 

yazdığı opera librettosunda da böyük Nizaminin “şahların hazırladığı xələt ancaq onlara 

səcdə edən başların çiyninə salınır. Lakin mən Azərbaycan xalqının əməl və arzularını 

daşıyan bir başın hər bir nakəsin qarşısında əyilməsinə imkan verməyəcəyəm” [7, s.18] 

sözləri ilə Ordubadi onun xalqa bağlı olduğunu və bir parça arpa çörəyinin sarayın 

nemətlərindən daha üstün hesab etdiyini göstərir. 
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Ordubadinin “XII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı və onun Şərq klassik ədəbiyyatına təsiri” 

məqaləsini “Nizaminin dövrü və həyatı” əsərinin bir növ davamı nəzərdən keçirmək olar. 

Doğrudur, məqalədə yer alan bəzi fikirlər təkrardır, bununla belə, bu nümunədə XII yüzil  

Azərbaycan ədəbiyyatı, əsasən, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı və onun Şərq klassik 

ədəbiyyatına təsiri sistemli şəkildə araşdırılmışdır. O dövrün mürəkkəb tarixi hadisələri, 

dini çəkişmələr, Səlcuqilər xanədanının süqut etməsi ilə yaranan hərc-mərclik 

Azərbaycanın siyasi həyatında təbəddülat yaratsa da, ədəbi mühitinə təsiri olmamışdı. 

Şərqin şairləri Nizami Gəncəvi əsərlərinə nəzirələr yazır və onu təqlid edirdilər. Məqalədə 

“Xəmsə”yə nəzirə yazan şairlər haqqında məlumat verilir, onların nə dərəcədə uğura nail  

olduqları göstərilir, bəziləri təqdir, bəziləri tənqid edilir, hətta müvəffəqiyyət əldə edənlərin 

belə Nizami zirvəsini fəth edə bilmədiyi nəzərə çatdırılır. Lakin Ordubadinin fikrincə, “... 

nəzirəçilikdə şəxsi yaradıcılıq və orijinallıq özünü göstərə bilmir və şair başqasının fikrini 

təzə bir dona geydirmək və iqtibasçılıq xəstəliyinə tutulmaq məcburiyyəti qarşısında 

qalırdı” [8, s.8].  

Nizami Gəncəvi əsərlərində şairin dinə olan münasibətini Məmməd Səid Ordubadi 

“Nizamidə dinçilik” adlı məqaləsində [9] təhlil etməyə çalışmışdır. Yazıçının şəxsi 

arxivində məqalənin ərəb əlifbası ilə qələmə alınmış avtoqraf nüsxəsi saxlanılır. Ordubadi 

məqalədə Nizaminin əsərlərini Rudəkinin və onun müasirlərinin əsərləri ilə müqayisə 

edərək bu qənaətə gəlmişdir ki, Rudəki və onun müasirləri əsərlərinin müqəddimələrini 

eşq, məhəbbət mövzusu ilə başladıqları halda, Nizami əsərlərinin dibaçələrini Allahın adı 

ilə başlayır. Ordubadi öz qənaətlərini Rudəkinin əsərindən və Nizami Gəncəvi 

“Xəmsə”sindən verdiyi nümunələrlə əsaslandırmışdır.   

Məmməd Səid Ordubadinin şəxsi arxivində Nizami Gəncəvi haqqında irihəcmli əsəri ilə 

yanaşı, daha öncə qeyd etdiyimiz kimi, kiçik həcmli silsilə məqalələri də vardır ki, bunların 

bəziləri haqqında məlumat verildi. Arxivdə “Böyük şairin yaşadığı mühit” adlı bir vərəq 

həcmində məqalə ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqraf nüsxədir, üzərində düzəlişlər 

edilmişdir. “Nizaminin doğulduğu və yaşadığı mühit” məqaləsi nisbətən genişdir, altı 

vərəqdən ibarətdir. Müəllif bu məqalədə əsasən dövrün tarixi olaylarından, böyük şairin 

əsərlərinin yazılma tarixindən bəhs edir. “Nizamiyə təqlid etmiş şairlər” məqaləsində Əlişir 

Nəvai və Nizami “Xəmsə”si haqqında fikirlər yürüdülür. “Nizami inqilabçı şair” 

məqaləsində müəllif böyük şairin xalqa yaxın olduğunu, digər şairlər kimi saraylara 

getməyərək azad yaşamasını göstərir, xalqa yaxınlığı, Ordubadinin təbirincə, inqilabçılıq 

ruhunun “Xosrov və Şirin” əsərində daha aydın əks olunduğunu verdiyi nümunələrlə 

nəzərə çatdırır. “Nizaminin əsərləri haqqında” məqaləsində dahi şairin əsərləri təhlil edilir, 

səlis təbə malik bir söz ustadı kimi qiymətləndirilir. “Şeyx Nizami Gəncəli” məqaləsində 

şairin həyatı və əsərləri haqqında təzkirələrə istinadən, müqtədir şairlərin fikirlərinə 

yönəlik, eyni zamanda, Ordubadinin öz tədqiqatları əsasında qısa məlumat verilir, şairin 

türklüyü barədə fikirlər yürüdülür.   

Nəticə. Məmməd Səid Ordubadinin dahi şairimiz Nizami Gəncəviyə həsr etdiyi 

məqalələri dövrün tarixi olaylarını, Nizami sənətinin özəlliklərini,  Ömər Xəyyamın, 

Məhsəti Gəncəvinin, Xaqani Şirvaninin və Şərqin digər şairlərinin həyat və yaradıcılığını 

öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. Böyük şairin həyatının, dövrünün, mühitinin 

öyrənilməsində dəyərli əsərlər olan bu nümunələrlə Ordubadi nəinki Nizami dövrünün və 

yaradıcılığının, eləcə də Şərq ədəbiyyatının mütəxəssisi kimi özünü təsdiqləmişdir. 

Məmməd Səid Ordubadi  
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mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvi haqqındakı silsilə məqalələrində onun dövrünü, həyatını, 

yaradıcılığını mötəbər mənbələrə əsaslanaraq təhlil və tədqiq etmiş, öz elmi mülahizələrini 

nəzərə çatdırmışdır.   

 

Ədəbiyyat: 

1. Ordubadi M.S. Nizaminin dövrü və həyatı. AMEA ƏYİ, f. 14, s.v. 415.    

2. Kərimli T. Nizami və tarix. Bakı: Elm, 2002. 

3. Yusifli X. Nizami Gəncəvi: Sələflər və xələflər. Bakı: Adiloğlu, 2011. 

4. Bertels Y. Böyük Azərbaycan şairi Nizami. Bakı: Təhsil, 2017. 

5. Ağayev Ə. Nizami və dünya ədəbiyyatı. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1964. 

6. Ordubadi M.S. Nizami haqqında məqalələr. AMEA ƏYİ, f. 14, s.v. 417. 

7. Ordubadi M.S. Nizami. AMEA ƏYİ, f. 14, s.v. 238. 

8. Ordubadi M.S. XII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı və onun Şərq klassik ədəbiyyatına 

təsiri. AMEA ƏYİ, f. 14, s.v. 420. 

9. Ordubadi M.S. Nizamidə dinçilik. AMEA ƏYİ, f. 14, s.v. 414. 

 

                                                                                                          Самедова Наиля  

  

НАСЛЕДИE НИЗАМИ ГЯНДЖАВИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  

МАМЕД САИДА ОРДУБАДИ 

 

Резюме 

Выдающийся писатель Мамед Саид Ордубади является автором серии статей, 

посвященных великому поэту азербайджанской литературы XII века Низами 

Гянджеви. Эти статьи хранятся в личном архиве писателя в Институте Рукописей 

имени Мухаммада Физули НАНА. В произведениях «Период и жизнь Низами», 

«Среда Низами, где он родился и жил», «О творчестве Низами», «Шейх Низами 

Гянджали», «Религия в Низами» Ордубади анализирует и изучает жизнь, творчество 

и среду, в которой жил великий поэт. 

В статье представлены произведения Мамед Саида Ордубади о великом поэте и 

значении этих произведений в изучении наследия Низами Гянджеви. 

Ключевые слова: Ордубади, Низами, архив, рукопись, статья.  

       

Samadova Naila  

 

NIZAMI GANJAVI'S LEGACY FOUND IN THE RESEARCH 

 OF MAMMAD SAID ORDUBADI 

 

Summary 

Our prominent writer Mammad Said Ordubadi is the author of a series of articles 

dedicated to the great poet of the 20th century Azerbaijani literature, Nizami Ganjavi. 

These articles are kept in the personal archive of the writer at the Institute of Manuscripts 

named after Muhammad Fuzuli of ANAS. Ordubadi analyzes and studiesthe life, creativity 

and environment of the great poet Nizami  in his works: "Nizami's period and life", 

"Nizami's  
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birth and living environment", "On Nizami's works", "Sheikh Nizami Ganjali" and 

"Religion in Nizami". 

The article presents the works of Mammad Said Ordubadi about the great poet and the 

importance of these works in the study of Nizami Ganjavi's legacy. 

Key words: Ordubadi, Nizami, archive, manuscript, article. 
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AZƏRBAYCAN ATALAR SÖZLƏRİNİN İLK TOPLU NƏŞRİ 

 

Açar sözlər: atalar sözü, folklor, toplu nəşr, Şirvan, tərcümə. 

 

Atalar sözü və zərbül-məsəllər yığcamlılığına və məzmununun dərinliyinə, geniş fikir 

bildirməsinə görə xalq ədəbiyyatının ən çox istifadə olunan və geniş yayılmış paremik ifa-

dələrindəndir. Azərbaycan atalar sözləri XIX yüzilliyin sonlarına qədər əsasən şifahi 

şəkildə gəlib çatmışdır. Bu ifadələrin şifahi dildən toplanması, nəşri ilə bağlı daha geniş 

şəkildə XX yüzillikdə və son illərdə kifayət qədər folklorçu mütəxəssislər tədqiqat əsərləri 

yazmış və atalar sözlərinin ayrı-ayrı vaxtlarda toplu şəkildə nəşrləri yerinə yetirilmişdir. 

Atalar sözlərinin hələ kitab şəklində nəşri meydana gəlməzdən xeyli əvvəl, klassiklərin 

əsərlərində, ilk dərc olunan dövri mətbuatımızda informatorların dilindən qələmə alınan 

nümunələri hissə-hissə dərc olunmuş, təhsil sahəsində şagirdlərin xalq ədəbiyyatına maraq-

diqqətini cəlb etmək üçün dərsliklərdəki mövzulara uyğun atalar sözləri əlavə edilmiş, bə-

dii əsərlərdə müəllifin təhkiyəsində və obrazların dilində yeri gəldikcə istifadə edildiyinə 

tez-tez rast gəlirik. 

Atalar sözlərinin toplanıb nəşr olunduğu ilk kitablardan xeyli əvvəl, hələ XVI, XVIII əsrin 

sonu və XIX əsrin əvvəllərinə aid Azərbaycan yazılı folklor ədəbiyyatının ən qiymətli qay-

naqlarından hesab olunan atalar sözlərinin köçürüldüyü əlyazma topluları tədqiqatçılarımız 

tərəfindən aşkar olunub üzə çıxarılmışdır. Yaxın vaxtlaradək folklorşünaslığımızda belə bir 

fikir var idi ki, “atalar sözləri doğrudan-doğruya toplanması və nəşri XIX əsrin sonlarından 

etibarən başlanır” [1, 125]. İfadələrin toplayıcıları da rus və azərbaycanlı ziyalılar 

olmuşdur. Toplanan atalar sözləri 1881-ci ildən Tiflisdə nəşr olunmağa başlayan 

SMOMPK – «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» 

(QƏXTMT – “Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu”) məc-

muəsinin ayrı-ayrı buraxılışlarında dərc olunmuşdur. Bu nəşrdən etibarən də Azərbaycan 

türklərinə aid atalar sözlərinin toplanma və nəşr tarixinin həmin dövrdən başlandığı elmi 

ədəbiyyatda qeyd olunurdu. 

Atalar sözlərinin toplu şəkildə nəşri XIX əsrin sonlarından başlasa da, əlyazma 

toplularına köçürülənləri ilk dəfə XVI əsrdə meydana çıxmışdır. Professor S.Əlizadənin 

Sankt-Peterburq Universitetinin Şərq fakültəsinin kitabxanasından əlyazmasını əldə etdiyi 

“Oğuznamə” (“Əmsali-Məhəmmədəli”) Azərbaycan atalar sözlərinin köçürüldüyü ilk ya-

zılı mənbədir. Atalar sözlərinin köçürüldüyü digər bir qədim əlyazma toplusu isə Berlin 

Dövlət Kitabxanasında saxlanılır. “Kitabi-Oğuznameyi-türki və tatarca zərbi-məsəldir” 

(“Oğuznamə”) adlanan bu toplunun surəti məşhur alman tədqiqatçısı Henrix fon Dits tərə-

findən köçürülmüşdür [3].  

1990-cı illərin əvvəlində tanınmış əlyazmaşünas alimlər Məmməd Adilov və 

Müqəddəs Payızovun Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində saxlanılan və atalar sözlərinin 

köçürüldüyü bir əlyazmanı aşkar edib [4] nəşr etdirmələri ilə atalar sözlərinin toplanma  

mailto:ali.aliyev55@gmail.com
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tarixi haqqında məlumatın qeyd olunan tarixdən xeyli əvvələ aid olması bir daha öz 

təsdiqini tapdı. “Əmsali-türkanə” adlanan bu əlyazma toplusunun köçürülmə tarixi olmasa 

da, tədqiqatçıların paleoqrafik araşdırmaları nəticəsində əlyazmanın 1789-cu ilə aid olduğu 

dəqiqləşdirilib. Əlyazmaya fars dilində yazılmış bir səhifəlik müqəddimədən bəlli olan 

budur ki, toplu Ağa Məhəmməd şah Qacarın qardaşı Hüseynqulu xanın sifarişi ilə 

Abbasqulu Marağayi adlı katib tərəfindən Güney Azərbaycanda köçürülmüşdür [5].  

Bu səpkidə atalar sözlərinin köçürüldüyü başqa bir əlyazma tolusu isə “Əmsal və 

nəsayehi-türki” adlanır və bu qiymətli mənbə XIX əsrin əvvəllərində yenə də Güney Azər-

baycanda folklor ədəbiyyatımızın bilicisi, şair Mirzə Əlinağı Marağayi tərəfindən qələmə 

alınıb. “Əmsal və nəsayehi-türki”nin yeganə əlyazması hal-hazırda Tehran Parlament 

Kitabxanasında (Kitabxanaye-Məclise-Milli) saxlanılır [6]. 

Son iki əlyazma toplusunda atalar sözləri əlifba sırası ilə köçürülmüşdür. Birincidə 

kaf (ک) hərfi daxil olmaqla köçürülmüş atalar sözlərinin sayı 1143 saydadır. Qeyd olunan 

ikinci mənbədə isə əski əlifbanın demək olar ki, bütün hərfləri əhatə olunmaqla 996 ədəd 

paremik ifadə köçürülmüşdür.  

Bu əlyazma topluları və pərakəndə şəkildə atalar sözlərinin köçürüldüyü digər 

əlyazma mənbələrindən sonra Azərbaycan ərazisindən toplanmış atalar sözləri ilk dəfə 

SMOMPK məcmuəsində nəşr olunmuşdur. 

Qeyd edək ki, SMOMPK məcmuəsinin  nəşrini  o zaman Qafqazın güney hissəsini 

işğal etmiş çar Rusiyasının siyasətindən kənarda hesab etmək olmaz. Çünki yerlərdə 

işğaldan sonra çar hakimiyyətinin idarəçiliyini daha da möhkəmlətmək üçün Qafqaz 

xalqlarının, o cümlədə də Azərbaycan xalqının dilini, ədəbiyyatını, adət-ənənələrini, 

həmçinin folklor yaradıcılığının öyrənilməsi işğalçı dövlət üçün ən mühüm işlərdən biri sa-

yılırdı. O zaman Tiflis şəhəri Qafqazın siyası mərkəzi olmaqla bərabər, həm də regionun 

mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdi. Burada qəzetlər dərc olunur, kitablar nəşr olunur, 

Rusiyanın mərkəzi şəhərlərindən gələn bir çox ziyalıların, eləcə də Rusiya təəbəliyini 

qəbul etmiş bəzi avropalı tanınmış tədqiqatçıların rəhbərliyi ilə mühüm elmi-tədqiqatlarla 

bağlı ensiklopedik mənbələr hazırlanır və çap olunurdu. Sözsüz ki, belə mühüm nəşrlərdən 

biri də 1881-1929-cı illərdə 46 cilddən ibarət, əvvəlcə uzun müddət ərzində Tiflis 

şəhərində, sonuncu cildi isə Mahacqala şəhərində nəşr olunmuş SMOMPK məcmuəsidir 

[7, 5]. Nəşrin gerçəkləşməsində Rusiyadan gələnlərlə yanaşı yerli ziyalılar da iştirak edirdi. 

Onların başlıca vəzifəsi yerli xalqlara məxsus adət-ənənələr haqqında məlumatları, el nəğ-

mələrini, şifahi xalq ədəbiyyatının bilicilərinin dilindən folklor örnəklərini toplayıb köçür-

mək idi. Bu mədəni aksiyada başlıca olaraq iştirak edən Azərbaycan ziyalıları – məktəb 

müəllimləri, digər maarif xadimləri topladıqları mədəni irsi rus dilinə tərcüməsilə birlikdə 

toplunun redaksiyasına təqdim edirdilər.  

SMOMPK məcmuəsində ən çox yer alan Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına aid 

örnəklərdən biri atalar sözləridir. Toplanmış atalar sözləri və məsəllər əsasən 4 buraxılışın 

– I (1881), II (1882), XVIII (1894) və XIX (1894) cildlərindədir [8]. Ümumiyyətlə, 

SMOMPK məcmuəsində 2864 atalar sözü və məsəl çap olunmuşdur. Müxtəlif folklor janr-

larına aid əsərlərin daxil edildiyi ayrı-ayrı cildlərdəki atalar sözlərinin böyük hissəsi son-

radan bir yerə cəm olunmaqla məcmuənin tərtibçiləri tərəfindən 1898-ci ilin xüsusi buraxı-

lışında (XXIV cild) təkrar çap olunmuşdur [9]. XXIV cildə əvvəllər I, XVIII və XIX 

cildlərdə nəşr olunan, Şirvandan toplanmış 1910 atalar sözü və məsəl daxil edilmişdir. 
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Xüsusi buraxılışın sonuna əlavə edilmiş “Müəllifdən” (“Oт автора”) adlı kiçik bir 

yazıda kitab haqqında yığcam məlumat verilib. 13 fevral 1898-ci il tarixli bu yazı kitabın 

müəllifi, Göyçay məktəbinin nəzarətçisi N.D.Kalaşevə məxsusdur. Yazıdan aydın olur ki, 

“Şirvan tatarlarının atalar sözləri” («Пословицы Ширванскихъ татаръ») adlandırılan 

kitab N.D.Kalaşevin rəhbərliyilə, özünün yazdığı kimi, müəllifliyilə araya-ərsəyə gəl-

mişdir. Kitab 1898-ci ildə nəşr olunsa da, onun çapa hazırlanma prosesi – ifadələrin toplan-

ması, atalar sözləri toplusu köçürmə ənənəsinə uyğun tərtibatı və nəhayət nəşrə hazırlan-

ması uzun bir müddət çəkmişdir. N.D.Kalaşev kitabın hazırlanmasında kimlərin xidmətinin 

nədən ibarət olduğunu həmin yazıda qeyd etmişdir. O yazır: 

a) Kitabın meydana gəlməsində Göyçay məktəbində çalışan maarif xadimləri – 

şəriət müəllimi Molla Əhməd Mirzə Hüseyn Babazadə mətni ərəb əlifbasında köçürmüş, 

müəllim Mahmud bəy Mahmudbəyov isə ifadələri rus dilinə tərcümə etmişdir; 

b)  Bakı rus-tatar məktəbinin nəzarətçisi Qəniyev (S.M.Qənizadə – Ə.M.) 1894-cü 

ilin mart ayında kitabın əlyazmasını nəzərdən keçirmiş, 1300 atalar sözünü əlavə etmiş, on-

lardan da 100-ə yaxını yenidir;  

c) Kalva (rus dilində «Кельвин» şəklində getmişdir – Ə.M.) ərazi məktəbinin 

müəllimi İskəndər bəy Əlibəyov Göyçay məktəbində olarkən bəzi atalar sözləri haqqında 

məlumat vermiş və 100-ə yaxın atalar sözünü rus dilinə tərcümə etmişdir; 

d) Məlik kənd məktəbinin keçmiş müəllimi Səmid bəy Hacıbəyov bəzi atalar sözləri 

haqqında məlumat verib, tərcümə etmiş və mətnin korrektəsində yardımçı olmuşdur. 

N.D.Kalaşevin bu qısa məlumatından aydın olur ki, kitaba daxil edilmiş Şirvan atalar 

sözlərinin toplanması, yazıya alınması və rus dilinə tərcüməsi əsasən məhz azərbaycanlı 

zilalılara məxsusdur. 

“Şirvan atalar sözləri” adlandırdığımız bu kitabın strukturu, atalar sözlərinin mövzu 

rəngarəngliyi, məzmun və üslubi xüsusiyyətləri haqqında isə aşağıdakıları deyə bilərik. 

Kitabın adı rus dilində «Пословицы Ширванскихъ татаръ» (“Şirvan tatarlarının 

atalar sözləri”) adlanır. Bildiyiniz kimi, Rusiya Azərbaycanın quzeyini XIX əsrin 

əvvəllərində işğal etdikdən sonra doğma vətənimizin siyasi, tarixi, coğrafi həyatı ilə yanaşı, 

onun mədəniyyətinə, milli kimliyinə də qəsdən müdaxilələr edilərək təhrif olunmuşdur. 

Bu, danılmaz həqiqətdir ki, hər bir xalq, etnos milli kimliyini özü müəyyən edir. Başqaları 

da buna ehtiramla yanaşmağa borcludur. XIX əsrdə, XX əsrin əvvəllərində torpaqlarımızın 

çar Rusiyasının işğalında olduğu müddətdə bütün rusdilli mənbələrdə, rəsmi idarələrin ica-

zəsi ilə çap olunan anadilli sənədlərdə, kitablarda, dərsliklərdə xalqımızın adı təhrif 

olunaraq tatar yazılmışdır. Biz isə kitabın adını redaktə edib, “Şirvan tatarlarının atalar 

sözləri” əvəzinə “Şirvan atalar sözləri” kimi yazmağı mütləq olaraq vacib bilirik. Çünki ki-

tabın adını tərcümədə, rus variantında olduğu kimi yazmaq həm tarixi-etnoqrafiya, həm də 

milli dəyərlər baxımından düzgün olmazdı. 

Atalar sözləri toplanarkən əvvəlcə ana dilində ərəb əlifbası ilə köçürülmüş, sonra 

mövzular üzrə sistemləşdirilərək rus dilinə tərcümə olunmuşdur. Mövzular həddən artıq 

rəngarəngdir. Burada Allah, peyğəmbər, müqəddəslər, imamlar, hökmdar, xan, bəy, ayrı-

ayrı xalqlar, regionlar və sair olamaqla, rus dilində yazılmış başlıqlar altında 283 mövzuda 

1910 atalar sözü və məsəl verilmişdir. İfadələrdən 287-i “Qarışıq” («Смесь») adı ilə kita-

bın sonuna əlavə olunmuşdur. Çox güman ki, bu sonuncu ifadələr sonradan toplanaraq ki-

taba daxil edilmişdir. Atalar sözləri əvvəlcə Azərbaycan türkcəsində, ardınca isə rus dilin- 
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dədir. Rus dilində ifadələrin çoxu iki variantlıdır. Tərcümələrin mənasından belə başa 

düşülür ki, bunlardan biri ifadənin hərfi tərcüməsi, ikincisi isə rus dilindəki qarşılığıdır. 

Hər bir mövzuya aid atalar sözlərinin SMOMPK-un hansı buraxılışından götürüldüyü baş-

lıqların altında rus dilində qeyd olunmuşdur. Bundan başqa, bir çox sözlər rus mətnində 

əslində olduğu kimi, məsələn, “təndir”, “dovğa”, “lavaş”, “küt”, “ayran”, “qazi”, “patava”, 

“zurna”, “saz”, “bəhməz”, “lələ”, “axça”, “el”, “şəhid”, “motal” və s. tərcüməsiz, onların 

izahlı şərhi isə, eyni zamanda bəzi atalar sözlərinin məna yozumu səhifənin ətəyində 

verilmişdir. 

 “Şirvan atalar sözləri” kitabının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri odur ki, 

tərtibçilərin ilk dəfə burada kiril əlifbasından istifadə etmələridir. Sovet dönəmində 

Azərbaycanda 1939-cu ildə qəbul edilmiş kiril əlifbası ilə bu kitabda istifadə olunan əlifba 

arasında müqayisədə bir neçə hərf istisna olunarsa, demək olar ki, hər iki əlifba 

qrafemlərinə görə bir-birinə çox yaxındır. XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda hələ ərəb 

əlifbasından istifadə olunan zaman kiril əlifbasının bu kitabın nəşrində tətbiqi çox güman 

ki, rusdilli oxucuların atalar sözlərini orijinal ilə paralel olaraq tərcüməsini də oxuyub 

müqayisə edə bilmələrilə əlaqəli ola bilərdi. Çünki, görünür, rusdilli oxucular üçün ərəb 

qrafikasında Azərbaycan atalar sözlərini oxumaq çox çətin olmuşdur. 

Atalar sözləri arasında qonşu xalqlara məxsus olanlarına da rast gəlirik. Bunlardan 7-

i fars, 2-i ərəb, 1-i erməni dilindədir. Ancaq bu atalar sözlərinin tərcüməsi yalnız rus 

dilində verilib. Atalar sözlərinin elələri də vardır ki, xalq dilindən qələmə alınsa da, onu 

sırf tərcümə hesab etmək olar. Məsələn, “Eşşək elə eşşəkdi, amma çulu dəyişib” ifadəsi 

“Xər həmən xər əst, əmma çul digər əst” məşhur fars atalar sözünün tərcüməsidir. Yabançı 

atalar sözlərinin, xüsusilə daha çox fars atalar sözlərinin Şirvanda xalq dilində işlənməsi 

elə hesab edirik ki, farsdilli əhali ilə Azərbaycan türklərinin tarixən birgə yaşayışı, sıx 

təmasda olmaları ilə bağlıdır. Bu cür atalar sözləri də var ki, sözlərin şəkilçisi fars dilinə 

aiddir: “Kor əst, şil əst, qəbul əst”; “Hər kəs cəld əst, mərd əst”. 

Atalar sözlərində dilimizin tarixi qrammatika və leksikasına aid xüsusiyyətlərinin 

təzahürü, yəni əski variantı onların sonrakı dövrlərdə toplanıb nəşr olunanları ilə tekstoloji 

cəhətdən müqayisə etməyə imkan verir. Kitabdakı atalar sözləri bu gün dilimizdə işlənən-

lərilə məzmun, bəzən də orfoqrafiyasına görə oxşardır. Ancaq elələri vardır ki, forma 

etibarilə bugünkülərdən fərqlənir. Çağdaş ədəbi dilimizin normaları baxımından, buradakı 

atalar sözlərinin bəziləri arxaizm və dialektizmlərlə müşaiyət olunur. Həmin sözlərinin 

çoxu hal-hazırda dilimizdə ümumişlək funksiyasını itirmiş, amma əski çap kitabındakı 

atalar sözlərində bizə gəlib çatmaqla dil tariximizi öyrənməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Məsələn, selbə - dəyənək; şopərəg - palazqulaq, yarasa cinsi; cürə - kiçik; ləpər - 

zərbə; qızdırmaq - hirsləndirmək; sələ - heyvan mədəsinin bir parçası; tünd - cəld, tez; dən-

gə - pul; vəl - saman döymək üçün alət və s. arxaizmləri, həmçinin becə yerə - boş yerə; 

küt - çörək bişən zaman təndirin divarında qalmayıb oda düşən kündə;  yava - pis; yalış - 

yanlış; xarar - böyük kisə və s. dialektizmləri qeyd edə bilərik.  

“Şirvan atalar sözləri” kitabı regionun əhalisinin həyat tərzi, məşğuliyyəti, 

sənətkarlığı, adət-ənənələri, ailə həyatı, mətbəxi, ataya-anaya münasibəti, elm, təhsil, dini 

inanc, hər hansı bir əhvalatla bağlı və s. haqqında lakonik şəkildə deyilmiş didaktik, 

ibratamiz ifadələrlə zəngindir. Atalar sözləri müxtəlif mövzularda meydana gəlsə də, 

mövzu ifadənin üst qatını təşkil edir. Onların hər birinin alt qatında isə, söyləyici tərəfin- 
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dən dinləyiciyə ünvanlanmış ibrətamiz, bəlkə də yüz dəfə ölçülüb-biçilmiş, sınaqdan 

çıxmış bir fikir dayanır. Atalar sözlərinin yaranma tarixi çox qədimdir. İllər, yüzillər 

keçdikcə dilin lüğət tərkibi dəyişir, ifadənin tərkibindəki sözlər arxaikləşir, olsa-olsa 

sözlərin bəziləri konkret regionun şivəsində saxlanılır və o regiona məxsus adamlar 

tərəfindən aydın başa düşülür. Amma çoxluq ifadədəki bəzi sözlərin mənasını anlamasa da, 

onun işlənmə məqamını, yerini duyur və öz danışığında yeri gəldikcə istifadə edir. Belə də 

ola bilər ki, ifadənin yarandığı zamandan sonra uzun bir dövr keçdiyindən ifadənin 

formalaşdığı siyasi, tarixi situasiya artıq dəyişdiyinə görə çağdaş oxucu atalar sözünün 

mənasını, nə məqsədə işləndiyini tam anlamır. Bu mənada atalar sözləri arasında, xüsusilə 

hər hansı bir əhvalatla bağlı yaranan ifadələr böyük maraq doğurur. Məsələn, aşağıda qeyd 

edəcəyimiz atalar sözlərinin hər biri nə vaxtsa baş vermiş bir əhvalatla əlaqəli yaranıb və 

müdrik bir fikirlə bağlıdır: Altı daş, üstü aş; Dəvə bu boynan həlbət uşaq imiş; Dəvənin 

azanı Ağcaqabula gedib; Aşağa, aşağa, kor Mahmuddan da aşağa? Get evdən gəl; Öküz 

öldü, ortaq ayrıldı; Hələm boynu qoltuq görməyib; Yük əyməsə, daş qəribliyə düşməz; 

Bazara girdin, gördün gözüqıpıq, sən də ol gözüqıpıq; Yerpənəyə alınan eşşəyin ölümü 

sudan çıxar; Bir dana bir naxırın adını batırar; Öküzün qaşqasını döyərlər. 

 “Şirvan atalar sözləri” kitabının 1898-ci ilə aid nüsxələri çox az sayda bizə gəlib 

çatmış ən nadir əski çap kitablarımızdan biridir. Yüz ildən yuxarı yaşı olan bu əski çap 

kitabı əlyazmalarımız qədər dəyərlidir. Kitabda ən başlıca xüsusiyyətlərdən biri də budur 

ki, ifadələrin orujinallığı olduğu kimi qorunub saxlanılmışdır. Bir faktı qeyd edə bilərik ki, 

çox sonralar – sovet dönəmindəki saxta xalqlar dostluğu təbliğatının təsirini burada 

görmürük. Müxtəlif xalqlarla bağlı yaranan ifadələr arasında ermənilərə aid olanları 

xüsusilə diqqəti cəlb edir və kitab çar hakimiyyəti zamanında nəşr olunsa da, onun mətninə  

bəzi məqamlarda senzor əli toxunmamışdır. Məsələn: “O qədər yedim erməniyə döndüm”; 

“Ermənidən bəy olmaz” və s. bu kimi ifadələrdə Şirvanda yaşayan əhalinin ermənilərə olan 

həqiqi münasibəti əks olunmuşdur.  

Kitab atalar sözlərinin tekstoloji və dil xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə araşdırıb 

öyrənməkdə folklorşünaslar, eyni zamanda xalq ədəbiyyatının ən çox yayılmış növlərindən 

biri olan atalar sözlərilə maraqlananlar üçün olduqca qiymətli mənbədir.  
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Али Мамедбагироглу 

 

ПЕРВОЕ СВОДНОЕ ИЗДАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПОСЛОВИЦ 

 

Резюме 

       Первое коллективное издание азербайджанских пословиц связано со сборником 

СМОМПК. Пословицы, которые были частично в 4-х изданиях сборника, позже  

  

были объединены и опубликованы в отдельном книжном формате под названием 

«Пословицы Ширванскихъ татаръ» в 1898 году. В книгу вошло 1910 пословиц, 

относящихся к 283 темам. Пословицы на разные темы были собраны в Ширванской 

области Азербайджана в конце XIX века. Пословицы написаны на двух языках - 

азербайджанском и русском.  

Ключевые слова: пословицы, фольклор, сводное издание, Ширван, перевод. 

 

 

Ali Mammadbagıroglu 

 

FİRST COLLECTİVE PUBLİCATİON OF AZERBAİJAN PROVERBS 

 

Summary 

First collective publication of Azerbaijan proverbs is related with collection of 

SMOMPK. The proverbs which were partially in 4 editions of collection, later were 

combined together and published in separate book format called “Proverbs of Shirvan 

tatars” in 1898. 1910 proverbs were included to the book which were related to 283 topics. 

Proverbs with different topics were collected in the Shirvan region of Azerbaijan in the end 

of XIX century. The proverbs were in two languages - Azerbaijan Turkish and Russian 

languages.  

Key words: proverbs, folklore, collective publication, Shirvan, translation. 
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TƏDQİQ VƏ TƏTƏBBÖ CƏMİYYƏTİNİN  

NAXÇIVAN ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ ROLU  

 

Açar sözlər: Naxçıvan ədəbi mühiti, Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti, “Şərq 

qapısı” qəzeti, Ədəbiyyat Cəmiyyəti, poeziya və publisistika. 

 

Giriş.1925-ci ildə Naxçıvan Xalq Maarif Komissarlığı nəzdində yaradılan Naxçıvanı 

Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti elmi qurum idi. Bu qurumun əsas vəzifəsi Naxçıvan diyarını 

ölkəşünaslıq baxımından öyrənmək olsa da, burada ədəbi mühitin formalaşmasında da 

mühüm rolu və əhəmiyyəti olmuşdur. 

Sovet ədəbiyyatının təşəkkülü dövründə Naxçıvan ədəbi mühitində ilk addımlarını 

atan gənc yaradıcı qüvvələrin təşkilatlandırılması və istiqamətləndirilməsi missiyasını 

həmin elmi qurum öz üzərinə götürmüş və bu işləri layiqincə yerinə yetirə bilmişdi. 

Məqalədə ilk dəfə olaraq Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin 1925-1930-cu 

illərdə Naxçıvanda ədəbi mühitin formalaşmasındakı rolu konkret faktlar əsasında tədqiq 

olunur, bu qurumun üzvlərinin həmin istiqamətdəki xidmətləri elmi baxımdan 

dəyərləndirilir.  

Müəllif belə qənaətə gəlir ki, Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin yaradıcı 

qüvvələri təşkilatlandırması və istiqamətləndirməsi muxtariyyət illərində Naxçıvanda yeni 

ictimai-siyasi şəraitə uyğun olan ədəbi mühitin formalaşmasına səbəb olmuşdur. 

1925-ci ilin əvvəllərində fəaliyyətə başlayan Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö 

Cəmiyyətinin (NTTC) yaradılmasında əsas məqsəd Naxçıvan diyarının maddi mədəniyyət 

abidələrini, tarix və etnoqrafiyasını, ədəbiyyatını, iqtisadiyyat və təbiətini ətraflı və planlı 

şəkildə öyrənmək olsa da, cəmiyyətin 1925-1930-cu illərdə Naxçıvanda ədəbi mühitin 

formalaşmasında da özünəməxsus rolu və əhəmiyyəti olmuşdur.  

NTTC yaradılanadək Azərbaycanın paytaxı Bakıda, digər regionlarda, o cümlədən 

Naxçıvanda da yeni sosialist mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə müxtəlif 

tədbirlər həyata keçirilirdi. 1921-ci ildən nəşrə başlayan “Şərq qapısı” qəzetinin 1925-ci 

ilin may ayınadək çap olunan nömrələrindən həmin dövr ərzində Naxçıvanda savadsızlığa 

qarşı mübarizə, maarif işlərinin təşkili, yeni mədəniyyət ocaqlarının yaradılması, mətbuatın 

inkişafı istiqamətlərində görülən işlərin ümumi mənzərəsi haqqında müəyyən təsəvvür əldə 

etmək, həmçinin yeni həvəskar ədəbi qüvvələrin publisistik və bədii yaradıcılığı, 

əsərlərinin mövzu dairəsi, məzmunu və ideyası barəsində də məlumatlar almaq 

mümkündür. Bəhs edilən dövrdə “Şərq qapısı” qəzetində dərc edilən publisistik yazılarda 

yeni sovet quruluşunun təbliğinə üstünlük verilməklə yanaşı, iqtisadi, ictimai, siyasi, 

mədəniyyət və məişət məsələləri də işıqlandırılırdı. Açıq və gizli imzalarla dərc olunan bu 

yazıların sərlövhələri onların həmin dövr üçün nə qədər aktual olduğunu nümayiş etdirir:  
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 Ə.Hacıyevin “Fəhlə və kəndli birliyi”, Ə.Sadıqın “Həmkarlar hərəkatı”, Tamaşaçının 

“Teatro və musiqi”, Gənc tələbəin “Maarif ocaqlarındakı mövhumat”, Ə.Şərifin “Əlifba və 

mədəniyyət”, S.Bağırovanın “Türk qadını elmli olmalıdır”, S.Rasizadənin “Səhiyyə işləri”, 

Ə.Abbasovun “Hamam”, K-nın “Naxçıvan cümhuriyyətində ovçuluq” adlı məqalələri və 

digər yazılar yeni şəraitdə Naxçıvanda start götürən publisistikanın ilk nümunələri idi.  

NTTC yarananadək Naxçıvan ədəbi mühitində gənc yaradıcı qüvvələr poeziyaya daha 

çox meyil edirdilər. Onlar qismən lirik və ciddi, daha çox isə ictimai eybəcərlikləri ifşa 

edən şeirlər yazırdılar. “Şərq qapısı”nın 1923-1925-ci il nömrələrində “Fəhlə” imzası ilə 

dərc olunan “Əşar”, Q.Kəngərlinin “Bir komsomolistikanın bacılarına xitabı” Tələbə 

Sadığın “Yetər artıq”, S.Səbrinin həmin dövrdə yazılan, lakin sonralar işıq üzü görən “Ey 

fələk”, “İnsaf eylə”, “İnsan ol” adlı lirik və ciddi şeirlərinin  (5, s. 138-142) mövzusunu 

sovet quruluşunun tərənnümü, qadın hüququnun müdafiəsi, kapitalizmin lənətlənməsi, çar 

Rusiyası zamanı məzlumların zülmə məruz qalması, ülvi duyğuların ifadəsi təşkil edirdisə, 

Aleq, Kefli, Tələbə, Həkimbaşı, Müxlis, Qaragöz, L.Həli, M.Babayev imzalı müəlliflərin 

“Balaca felyeton” ümumi başlıqlı yazılarının əsas tənqid hədəfləri savadsızlıq, qadın 

hüquqsuzluğu, fırıldaqçı mollalar, keçmişdə zəhmətkeşlərin istismarı, nadalıq, 

çoxarvadlılıq idi. 

Sovet ədəbiyyatinin təşəkkülü dövründə Naxçıvan ədəbi mühitində ilk addımlarını 

atan ədəbi qüvvələrin təşkilatlandırılması və istiqamətləndirilməsinə böyük ehtiyac 

duyulurdu. Elmi qurum olmasına baxmayaraq, bu missiyanı da NTTC öz üzərinə 

götürmüşdü. Cəmiyyətin yaradılmasının ilk ilində iqtisadi, ictimai, təbii, arxeoloji, 

etnoqrafik, türkoloji, tarix bölmələri ilə yanaşı, ədəbiyyat bölməsi də fəaliyyətə başlamışdı. 

Bu bölməyə H.Cavidin böyük qardaşı tanınmış pedaqoq və həvəskar şair Şeyx Məhəmməd 

Rasizadə rəhbərlik edirdi (4, s. 15). Ədəbiyyat bölməsi gənc yaradıcı qüvvələri 

istiqamətləndirmək üçün müxtəlif ədəbi müzakirələr təşkil edir, onların diqqətini günün 

aktual problemlərinə cəlb etməyə çalışırdı. 1925-1930-cu illərdə “Şərq qapısı” qəzetində 

cəmiyyət üzvlərinin və digər müəlliflərin dərc edilən publisistik yazıları, şeir və nəsr 

əsərləri göstərir ki, artıq əvvəlki illərə nisbətən onların qələmi xeyli dərəcədə 

püxtələşmişdir.  

Publisistik yazılarda mövzu və məzmun baxımından əvvəlki ənənələrin davam 

etdirilməsi və diqqətəlayiq novatorluq müşahidə edilirdi. Bu yazılarda hiss olunan yenilik 

müəlliflərin elm, mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyat məsələlərinə diqqət yönəltmələri idi.    

 Cəmiyyətin sədri Vahab Həsənzadənin “İzhari-təşəkkür”, elmi katibi Mirbağır 

Mirheydərzadənin “Asari-ətiqə”, “Ölkəşünaslığın əhəmiyyəti”, üzvlərdən Əvəz Sadığın 

“Məktəb muzeyləri haqqında”, ““Şərq qapısı”nın getdiyi və gedəcəyi yol”, Seyid Səbrinin 

“Quyulu dağ”, “Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətində”, Lətif Hüseynzadənin “Maarif evi”, 

Qəzənfər Hacılının “Yeni əlifba ilə yazanlara latın əlifbası haqqında” adlı məqalələri o 

dövrkü Naxçıvan ədəbi mühitində publisistikanın yeni mövzuları idi. 

Bədii yaradıcılıq istiqamətində də NTTC üzvlərinin aparıcı və nümunəvi mövqeyinin 

ədəbi mühitin formalaşmasında mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Yuxarıda qeyd olunduğu 

kimi yeni sovet quruluşu şəraitində Naxçıvan ədəbi mühitində poeziya iki istiqamətə 

yönəldilmişdi. Bu ənənə (lirik, ciddi və tənqidi şeirlər yazmaq) NTTC-nin fəaliyyəti 

dövründə də  davam etdirilməklə bərabər, nəsr və dram əsərləri də meydana çixmişdir. 

Bunu NTTC-nin fəal üzvləri Seyid Səbri və Mehdi bəy Hacınskinin həmin dövrdəki 

yaradıcılığını izləməklə daha aydın təsəvvür etmək olar.  
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Seyid Səbrinin 1925-1927-ci illərdə “Şərq qapısı” qəzetində  “Hansı vasitələrlə 

qəzetəmiz intişar tapar”, “Tazə həkim”, “Axşam texnikumu lazımdır”, 

“Darülmüəllimində”, “Ordubad qəzasında asari-ətiqə”, “Naxçıvan ölkəsində yeni əlifba 

işləri” və s. kimi 20-dən çox publisistik yazısı dərc edilmişdir. Onun “Gənclərə”, “8 mart”, 

“Elmə rəğbət”, “Məktəbli şərqisi”, “Azərbaycan dağları” kimi şeirləri isə maarif və 

mədəniyyətin təbliği, qadın azadlığı, təbiət və məhəbbətin tərənnümü və vətənpərvərlik 

mövzularına həsr olunmuşdur. 

S.Səbrinin 1925-ci ildə qələmə aldığı “Cəhalət pərdəsi” adlı birpərdəli vodevili həmin 

dövrdə Naxçıvan ədəbi mühitində dramaturgiya sahəsində atılan ilk addımlardan biri idi. 

O, bir sıra şeir və publisistik yazılarında olduğu kimi bu vodevilində də nadanlıq və 

geriliyin ictimai bir bəla kimi cəmiyyətin inkişafına əngəl törətdiyini oxucuların diqqətinə 

çatdırır. 

Vaxtilə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin parlamentinin üzvü, tanınmış 

ictimai-siyasi xadim Mehdi bəy Hacınski bəhs edilən dövrdə Naxçıvanda müxtəlif məsul 

vəzifələrdə işləməklə yanaşı, NTTC-nin ən fəal üzvlərindən biri idi. O, bədii yaradıcılıqla 

da məşğul olur, “Pinəçi”, “Abdal”, “Avara” kimi gizli imzalarla “Şərq qapısı” qəzetində 

“Balaca felyeton”larını dərc etdirirdi. Nəzm və nəsrlə yazılan bu felyetonlarda tez-tez 

arvad alıb boşayan kərbəlayilər, azyaşlı qızları ərə verənlər, vaxtlarını avaraçılıqla 

keçirənlər, “dam altında ərizə yazanlar”, “qadınpərəstlər”, qızları təhsildən yayındıranlar, 

ana dilinə xor baxanlar kəskin şəkildə tənqid və ifşa edilirdi. M.Hacınskinin felyetonları o 

dövrdə Naxçıvan ədəbi mühitində bu istiqamətdə qələmini sınayan gənc yazarlar üçün bir 

örnək idi. 

NTTC-nin ədəbiyyat bölməsində aparılan müzakirələr gənc yazarların mövzu 

axtarışına və müxtəlif janrlara müracıət etməsinə yardımçı olurdu. 1926-1930-cu illərdə 

“Şərq qapısı” qəzetində dərc olunan Məmurənin “Türk qadını” , Güllünün “Şanlı gün”, 

“Dədə” imzalı müəllifin “Gənc oğula”, Avaranın “Qızıl əsgər”, Müzəffər Asimin 

“Qalibiyyət müjdəsi” şeirləri, Nemət Nəimin “Zavallı Nədimə” hekayəsi ədəbiyyar 

aləminə yeni qədəm qoyan gənc müəlliflərin yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi idi. 

 Ədəbi qüvvələrin səfərbər edilməsində ədəbiyyat bölməsinin imkanları məhdud idi. 

Məhz buna görə də NTTC rəhbərliyi yaradıcı qüvvələri daha əhatəli şəkildə 

təşkilatlandırmağı məqsədəuyğun hesab edir. Ədəbiyyat bölməsi yaradılandan düz bir il 

sonra, yəni 3 sentyabr 1926-cı ildə NTTC-nin ümumi iclasında Azərbaycan Ədəbiyyat 

Cəmiyyətinin Naxçıvan şöbəsinin yaradılması məsələsi qaldırılır. İclasda 9 nəfər – Vahab 

Həsənzadə (sədr), Əvəz Sadıq (katib), Mirbağır Mirheydərzadə, Mehdi bəy Nacınski, 

Qəzənfər Hacılı, Şərif Əfəndizadə, Şeyx Məhəmməd Rasizadə, Rza Paşazadə və Həsən 

Səfərli şöbənin rəyasət heyətinin tərkibinə daxil edilir (7, s. 3). İki aydan sonra isə Xalq 

Maarif Komissarlığının şura iclasında Naxçıvan Ədəbiyyat Cəmiyyətinin iş planı və 

birillik smetası təsdiq edilir (4,  s. 102). 

Beləliklə, sovet dövründə Naxçıvanda ilk dəfə olaraq yaradıcı qüvvələri öz ətrafına 

toplayan bir cəmiyyətin təməli qoyulur.  

Həmin cəmiyyətin yolu heç də hamar olmamışdır. NTTC-nin üzvü Ə. Sadığın “Şərq 

qapısı” qəzetinin 1928-ci il 38-ci nömrəsində dərc etdirdiyi ““Qızıl qələm” Ədəbiyyat 

Cəmiyyəti” adlı məqaləsindən aydın olur ki, 1926-cı ildə yaradılan bu ədəbiyyat cəmiyyəti 

“Mərkəzin rəhbərliyi olmadığından... bir iş görmədi”. Sonra Ə.Sadıq qeyd edir ki, 1928-ci  
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ilin əvvəllərində Azərbaycan “Qızıl qələm” cəmiyyətinin məsul katibi Süleyman 

Rüstəmzadə Naxçıvana gələrək burada “Qızıl qələm” cəmiyyətinin yaradılmasına nail olur. 

Əslində “Qızıl qələm” cəmiyyəti “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qısa müddət 

ərzində fəaliyyət göstərmiş “Yaşıl qələmlər” ədəbi cəmiyyətinin əksinə olan, bolşevik 

ideyalarına yol açan ədəbiyyat təşkilatı kimi düşünülmüşdü” (2, s. 436).  

 “Qızıl qələm” cəmiyyətinin də ömrü uzun olmur. Bu cəmiyyətin böhrana düşməsinin 

səbəbləri 1929-cu ilin dekabr ayında jurnalist Məmmədəli Tarverdiyev və Xəlil Fikirlinin 

“Şərq qapısı” qəzetində dərc olunan məqalələrində göstərilmişdir. 

M.Tarverdiyev yazır: “Nə üçün gərək Naxçıvan gənclərinə gələcəkdə böyük ümidlər 

verən yazıçılar cəmiyyəti yox halına düşsün? Nə üçün gərək Naxçıvan Yazıçılar Cəmiyyəti  

müsavatçı Əhməd Cavada qarşı öz qərar və protestosun etməkdən, bir daş kimi sussun?... 

Nə üçün cəmiyyət yağsız makina kimi birdən-birə dayanmışdır?... Çünki cəmiyyətin heyəti 

pozğun və zəif bir haldadır” (11, s. 1). 

X.Fikirli isə M.Tarverdiyevin iddialarını müdafiə etməklə yanaşı, təşkilatın böhranlı 

vəziyyətə düşməsinin günahını cəmiyyətin məsul katibi Əli Zəbunda görür: “Əli Zəbun... 

yeni qüvvələri gözdən qaçırır. O yalnız keçmişin yazıçılarını qüvvə sanır... Zatən Əli 

Zəbunda bir az da bədbinlik var desək, səhv etmərik. O, həmişə keçmişin və Cavadların 

fikirlərini də bəzən müdafiəyə qalxır” (3, s. 3).  

Göründüyü kimi, Naxçıvanda “Qızıl qələm” cəmiyyətinin süqutunun əsl səbəbi 

“Cavadların fikirlərini müdafiəyəyə qalxan” Əli Zəbunlar və  “keçmişin yazıçıları”nın 

“bolşevik ideyalarına yol açan ədəbiyyat təşkilatı kimi düşünülən” bir cəmiyyəti 

yaratmaqdan imtina etmələri idi. 

 “Qızıl qələm” cəmiyyətində birləşən ədəbi qüvvələr “köhnələr” və “təzələrdən” ibarət 

idi. “Köhnələr” klassik ədəbiyyata möhkəm tellərlə bağlanan, milli ənənələr üzərində 

köklənən, ərəb və fars dillərini mükəmməl bilənlər, “təzələr” isə proletar ədəbiyyatını 

yaradacaq təcrübəsiz yeni ədəbi qüvvələr idi. Bu iki qüvvə arasında fikir müxtəlifliyi və 

ixtilaf “Qızıl qələm” cəmiyyətinin buxovuna çevrilmişdi. Həmin məsələnin sorağı “Molla 

Nəsrəddin” jurnalına da gedib çıxmışdı. Jurnalın 2 mart 1928-ci il 9-cu nömrəsində “İki 

müxbirin məktubundan” ünvanı ilə dərc olunan ““Qızıl qələmlər” cəmiyyətində” adlı 

yazıda “gənclər klubunda şəhərin (Naxçıvan nəzərdə tutulur – F.X.) müəllim, müəllimə, 

tələbə və talibələri və maarif xadimlərinin” iştirakı ilə keçirilən iclasda cəmiyyət 

üzvlərindən “80 yaşlı Balabəyin Şeyx Sədinin firənglərə əsir düşüb Firəngistana 

getməsindən danışması”, “özünün sonet üsulunda yazdığı şeirlərdən oxuması”, həmçinin 

Molla Mahmud Çakərin klassik üslubda bir şeir oxuması lağa qoyulurdu. Jurnalın üz 

qabığında  həmin iclasa aid karikatura da verilmişdi. 

Yazıda adı çəkilənlərdən biri Naxçıvanda Dövlət Tarix Muzeyinin əsasını qoyan 

NTTC-nin üzvü Balabəy Əlibəyovdur. Digəri isə “Molla Nəsrədin”in “köhnə dostu”, 

klassik üslubda müxtəlif janrlarda əsərlər yazan, zidiyyətli bir həyat yolu keçmiş Molla 

Mahmud Çakərdir. Onların heç biri kommunist ideologiyasını qəbul etmirdi.  

NTTC üzvlərinin əksəriyyəti kommunist ideologiyasına uyğunlaşa bilmirdi. Axı 

“Azərbaycanda nisbi müstəqillik ideyalarına bəslənən ümidlər hələ ölməmişdi”, üstəgəl 

“elmi qurumda fəaliyyət göstərənlərin çoxu “köhnə qvardiyanın” müstəqil qabiliyyətini 

itirməmiş nümayəndələri idilər” (6, s. 4) Onları narazı salan əsas problemlərdən biri 

ruslaşma siyasətinin həyata keçirilməsi idi. Bu narazılıq və müqavimət cəmiyyətin 20 

noyabr 1925-ci ildə keçirilən iclasında ortaya atılan “hərgah biz ərəb ləhcəsinə yavuq idik, 
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nə üçün ləhcəmiz getdikcə ruslaşır?” sualında açıq-aşkar hiss olunur.  

“Şərq qapısı” qəzetinin 1925-ci ilin dekabrında çıxan 52-ci nömrəsində “Bisavad” 

imzası ilə dərc edilən “İdarələrimiz türkləşməli, yaxud ruslaşmalı” adlı məqalədə isə 

müəllif öz mövqeyini kəskinliklə ortaya qoyur. Onun fikrincə, bütün idarələrdə işlər türkcə 

(azərbaycanca – F.X.) aparılmalıdır ki,  kəndli bir idarəyə gələndə yanında tərcüməçi 

gətirməsin.  

NTTC-nin üzvü Mehdi bəy Hacınski 1926-cı ilin oktyabr ayında bu məsələyə yenə 

qayıdaraq “Pinəçi” imzası ilə yazdığı “Qorxaqlara” adlı felyetonunda türk dilində ruslaşma 

meyillərinə qarşı çıxır, bu dilə xor baxanları “qorxaq” adlandırır (10, s. 3)..  

Bu gün vaxtilə sovet ideologiyasına boyun əyməyən, üzərlərinə “keçmişin qalığı”, 

“bədbin”, “yeni sosializm cəmiyyəti ilə ayaqlaşmayan” damğaları vurulan naxçıvanlı şair, 

yazıçı və jurnalistlərin həyat yolu və yaradıcılığına azərbaycançılıq ideologiyası 

mövqeyindən işıq salarkən etiraf olunmalıdır ki, onlara qarşı edilən hücumlar nahaq imiş.   

Naxçıvan ədəbi-mədəni mühitinin formalaşmasında teatr işinin təşkili də mühüm 

əhəmiyyət daşıyırdı. 1925-1930-cu illərdə nəinki təkcə Naxçıvan şəhərində, həm də Şərur, 

Ordubad, Culfa, Əylis, Qazançı kimi rayon və kəndlərdə, Naxçıvan Darülmüəllimində də 

teatrı və dram dərnəkləri fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan Tənqid-təbliğ Teatrı, Tiflis Türk 

Dram Cəmiyyəti Naxçıvanda qastrol səfərlərində olmuşdur. Adı çəkilən dram 

dərnəklərində və qastrol səfərlərində nümayiş etdirilən M.F.Axundovun “Hacı Qara”, 

Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, “Arşın mal alan”, Ə.Haqverdiyevin 

“Dağılan tifaq”, “Məşədi Qulam qiraət öyrənir”, H.Cavidin “İblis”, “Şeyx Sənan”, 

C.Məmmədquluzadənin “Ölülər”, A.Talıblının “Kef içində”, C.Cabbarlının “Aydın”, 

“Oqtay Eloğlu”, M.Nəsirlinin “Azadlıq günəşi”, B.Tomasın  “Tələbələrin kələyi”, 

K.Qaldoninin“İki yetimə”, F.Şillerin “Qaçaqlar”, “Cəhənnəm”, “Qaçaq Kərəm”, “Ədalət 

qapıları”, “Vəzirin gözləri”, “Kar nökər” əsərlərinin tamaşaçıların estetik tərbiyyəsində 

mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Bu tamaşalarda NTTC-nin üzvlərindən Rza İsfəndiyarli, 

Həsən Səfərli, Əvəz Sadıq, Abbas Gülmməmədov, Qəzənfər Hacılı da bir aktyor kimi 

iştirak etmişlər. Həmin tamaşalar Naxçıvan ədəbi mühitində özünəməxsus iz buraxmış, şair 

və yazıçıların yaradıcılığının istiqamətləndirilməsinə öz müsbət təsirini göstərmişdir.  

1926-cı ildə beynəlxalq əhəmiyyətə malik olan Birinci Türkoloji Qurultay 

Azərbaycanda keçiriləcəyi üçün bu möhtəşəm tədbirə təkcə paytaxt Bakıda yox, 

respublikanın digər regionlarında, o cümlədən Naxçıvanda da ciddi hazırlıq işləri 

aparılırdı. Bu işlərin yerinə yetirilməsi NTTC-yə tapşırılmışdı. Həmin ilin oktyabr ayında 

qurultayla bağlı müəyyən izahat və məlumatlandırma mərhələsi bitdkdən sonra Cəmiyyətin 

5 noyabr 1925-ci il tarixli iclasında “Bakıda çağırılmış Türkoloji Qurultayın yaxınlaşması 

və ona hazırlıq görülməsi barəsində” məsələ müzakirə olunur. Sədr     V.Həsənzadənin 

çıxışı dinlənildikdən  sonra qərar qəbul edilir ki, qurultaya hazırlıq aparılması “vacib və 

lazımdır. Bu barədə Cəmiyyətin türkoloji və ədəbiyyat bölməsi tezliklə gərək təşəbbüsatda 

bulunsun, bu yolda mühazirələr versin, maarif və ədəbiyyat xadimlərindən məlumat və 

materiallar toplasın” (4, s. 21).  

Türkoloji və ədəbiyyat bölməsi bu qərarın icrasını yubatmır. Qısa müddət ərzində 

mühazirə mövzuları müəyyənləşdirilir, 13, 20, 27 noyabr və 4 dekabrda isə cəmiyyət 

üzvlərindən M.Rasizadə “Dillərin tülu və qürubu”, H.Səfərli “Türk dilinin mənşəyi və  
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inkişafı”, Ə.Rüstəmov “Türk dilinin bugünkü vəziyyəti, ərəb və latın əlifbası ilə tovzih və 

tənzimi”, Ə.Qılmanov “Türk millətinin ibtidai tarixi və dini təsəvvürləri” mövzularında 

cəmiyyət üzvləri və həvəskarlar qarşısında çıxış edirlər.  

Cəmiyyət tərəfindən Birinci Türkoloji Qurultayda iştirak etmək üçün nümayəndə də 

göndərilmiş, hətta həmin nümayəndə - xalq maarif komissarı H.Musayev qurultay 

haqqında təəssüratlarını mətbuatda çap etdirmişdir (9, s. 4). 

Naxçıvanda Birinci Türkoloji Qurultaya hazlrlıq işləri ilə əlaqədar olan tədbirlərin 

həyata keçirilməsi ədəbi-mədəni mühitdə bir canlanma yaratmış və şübhəsiz ki, yaradıcı 

ziyalılara öz müsbət təsirini göstərmişdir.  

 Nəticə olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, NTTC öz fəaliyyəti dövründə Naxçıvan 

ədəbi mühitində publisistikaya elmilik gətirdi, klassik mədəni irsə sadiqliyini nümayiş 

etdirdi, gənc həvəskarların ədəbiyyat aləminə gəlməsinə təkan verdi, şair və yazıçıları 

istiqamətləndirdi, yaradıcı qüvvələrin təşkilatlanmasına səy   göstərdi, ədəbi mühitin 

canlanmasına təsir etdi. 

NTTC-nin Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühitindəki rolu yüksək dəyərə 

malikdir.  
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РОЛЬ ОБЩЕСТВА ОБЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ  НАХЧЫВАНА В 

ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ НАХЧЫВАНА 

 

Резюме 

Созданное в 1925 году при Народном комиссариате просвещения Нахчывана 

Общество обследования и изучения Нахчывана, являлось научным учреждением.  
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Несмотря на то, что основной задачей этой структуры было изучение Нахчы-

ванского края с точки зрения страноведения, Общество также сыграло важную роль 

и в формировании литературной среды Нахчывана. В период становления советской 

литературы научное Общество взяло на себя миссию целенаправленной организации 

молодых творческих сил, которые делали первые шаги и достойно выполнило её. 

 В статье впервые на основе конкретных фактов раскрыта с научной точки зре-

ния роль Общества обследования и изучения Нахчывана в формировании литера-

турной среды в Нахчыване в 1925-1930 годах, оцениваются заслуги членов этой 

структуры в этом направлении.  

Автор приходит к выводу, что организация и руководство творческими силами 

Обществом обследования и изучения Нахчывана в годы автономии привели к 

формированию в здесь литературной среды, соответствующей новым общественно-

политическим условиям. 

Ключевые слова: литературная среда Нахчывана, Общество обследования и 

изучения Нахчывана, газета “Шарг гапысы”, литературное общество, поэзия и 

публицистика. 

Farman Khalilov 

 

THE ROLE OF THE SOCIETY OF RESEARCH AND STUDY OF 

NAKHCHYVAN IN THE LITERARY ENVIRONMENT OF NAKHCHYVAN 

 

Summary 

The Nakhchivan Society for Scientific Research and Studies established under the 

Nakhchivan Education Commission in 1925 was a scientific organization. Although the 

main task of this organization is to study Nakhchivan from the point of view of the country 

study, it had an important role in the formation of literary environment as well. 

The mission of organizing and directing young creative forces who made their first 

steps in the Nakhchivan literary environment during the formation of the Soviet literature 

was undertaken by this organization and could properly fulfill these activities. 

For the first time, the article examines the role of the he Nakhchivan Society for 

Scientific Research and Studies is studied on the basis of concrete facts in the formation of 

a literary environment in Nakhchivan over the period of 1925-1930 years, the services of 

the members of this organization in that direction is appreciated in scientific turns.  

The author concludes that the creation and direction of the creative forces of the he 

Nakhchivan Society for Scientific Research and Studies led to the formation of a literary 

environment in Nakhchivan appropriate to the new socio-political context in the years of 

autonomy. 

Keywords: Nakhchivan literary environment, he Nakhchivan Society for Scientific 

Research and Studies, the newspaper "Sharg gapisi", Literary Society, poetry and 

publicity. 
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ƏBDÜRRƏHMAN CAMİNİN “RİSALEYİ - ƏRUZ” ƏSƏRİNİN 

TƏRCÜMƏSİNDƏ TEKSTОLОJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİN FİLOLOJİ AMİLLƏRƏ 

TƏSİRİ   

 

           Açar sözlər: Əbdürrəhman Cami, əruz, poeziya, metrik, qəzəl, şeir janrı. 

 

Təbii ki, hər bir əsərin tərcüməsinin keyfiyyəti оnun məzmununun оrijinаlа 

yаxınlığının dərəcəsi ilə ölçülür. Bu zаmаn əsərin digər xüsusiyyətləri - fоrmа məsələləri, 

yəni jаnrı, üslubu, pоetikliyi, elmiliyi, mətnşünаslıq prоblemləri nəzərə аlınsа dа,  əsаs 

diqqət məzmunun keyfiyyətinə verilir. Bаşqа şəkildə desək, tərcümə zаmаnı fоrmаl 

xüsusiyyətlər əsаsən əsərin məzmununа xidmət edir. Qeyd edək ki, bu fаkt özünü 

Əbdürrəhmаn Cаminin “Risаleyi - əruz” trаktаtının Cəfər Təyyаr tərəfindən  оsmаnlıcаyа 

tərcümə оlunmuş “Tərcümeyi - əruz Əbdürrəhmаn Cаmi Rəhmətullаh” əsərinin mətnində 

də göstərir. Belə ki, Cəfər Təyyаrın “Tərcümeyi - əruz Əbdürrəhmаn Cаmi Rəhmətullаh” 

əsərinin mətni ilə yаxındаn tаnış оlаrkən, əsərin bütün xüsusiyyətlərinin, аyrıcа dа 

mətnşünаslıq məsələlərinin tərcümənin keyfiyyətinə xidmət etməsinin şаhidi оluruq. Bu 

mənаdа, Cəfər Təyyаrın “Tərcümeyi - əruz Əbdürrəhmаn Cаmi Rəhmətullаh” əsərində hər 

bir detаl - qrаmmаtik izаhаt, şərh, tərcümə, təfsir, məаl hаmısı tərcüməyə xidmət edir və 

tərcümə ilə оrijinаlı bu bаxımdаn tutuşdurmаq, оnlаrın оxşаr və fərqli cəhətlərini meydаnа 

çıxаrmаq  isə tərcümənin filоlоji - elmi keyfiyyətlərini üzə çıxаrmаğа imkаn verir. Qeyd 

edək ki, Əbdürrəhmаn Cаminin “Risаleyi - əruz” əsərinin eyni zаmаndа elmi əsər оlmаsı 

оnun tərcüməsinin dəqiqliyinin məsuliyyətini də müəyyənləşdirir 

Cəfər Təyyаr Əbdürrəhmаn Cаmidən sitаt gətirərkən, yəni əsərin fаrscа mətninə 

mürаciət edərkən, оrаdа  Əbdürrəhmаn Cаminin müxtəlif rüknlər əsаsındа səkkiz əsli təfilə 

yаrаndığı fikrini söylədiyini desə də, Cаmidən misаl gətirən zаmаn fаrscа mətndə fА”ilün 

əsli təfiləsinin аdını çəkməyərək, yeddi əsli təfiləni göstərir: “Pəs dər təlife-kəlаme-

mоvzun nаçаr bаşəd əz ictimаi in ərkаn hаsil miаyəd və binаe-cumleyi-əşаre-ərəb və əcəm 

bər аn əst və əruziyyаn аn rа ﴿افاعيل﴾  (əfаil) və əczа və  ərkаn və ﴿تفاعيل﴾  (təfаil) quyənd. 

Mоnhəsirəst behökme istiqrа dər həşt əsl. ﴿فعولن﴾  (fə’Ulün) be təqdim vətəde-məcmu bər 

səbəbe - xəfif; ﴿مفاعيلن﴾  (məfА’İlün) be təqdim vətəde - məcmu  bər dо səbəbe - xəfif; 

﴾لنمستفع﴿  (müstəf’ilün) be təqdim dо səbəbe - xəfif bər vətəde - məcmu;  ﴿فاعالتن﴾  

(fА’ilАtün) be аvərdəne vətəde-məcmu dər miyаne dо səbəbe - xəfif; ﴿مفاعلتن﴾  

(məfА’ələtün) be təqdim vətəde - məcmu bər fаsileyi - suğrа; ﴿متفاعلن﴾  (mutəfА’ilün) be 

təqdim fаsileyi - suğrа bər vətəde - məcmu; ﴿مفعوالت﴾  (məfU’lАtü) be təqdim dо səbəbe - 

xəfif bər vətəde - məfruq” [1, s.351]. Аmmа əruz elmindən və eyni zаmаndа, 

Əbdürrəhmаn Cаminin Əbübəkr Zühuriddinоv çаpınа əsаslаnаn “Risаleyi -əruz” əsərindən 

əruzun əsli təfilələri sırаsındа fА”ilün əsli təfiləsinin özünəməxsus yer tutduğu hаmıyа gün 

kimi аydındır. Qeyd edək ki, Cəfər Təyyаr tərcümə zаmаnı bu nöqsаnı bərpа edir. Lаkin 

burаdа bаşqа bir məsələ də vаrdır ki, bu dа filоlоji - elmi izаh tələb edir. 
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Belə ki, biz istər Əbdürrəhmаn Cаminin və istərsə də Cəfər Təyyаrın əsərlərini 

qeyd etdiyimiz yerdən bir  qədər də аrtıq şəkildə оxusаq, оrаdа аşаğıdаkı cümlələrlə tаnış 

оlаrıq.  

Əbdürrəhmаn Cаmidə: “Vа оn çi аz in usul dаr аvzоni şeiri fоrsi kаsirulvuqu аst, 

pənc beş nest: məfА”İlün, fА”ilАtün, müstəf”ilün, məf”UlАtü, fə”Ulün” [2, s.163].  Cəfər 

Təyyаrdа: “Və əvvəle - əfаil ki, bu usuldаn оvzаni - şeire-fаrsidə kəsirulvuqudur, beş оlub 

ziyаdə deyildir ki, аnlər ﴿مفاعيلن فاعالتن مستفعلن مفعوالت فعولن﴾  məfА”İlün, fА”ilАtün, 

müstəf”ilün, məf”UlАtü, fə”Ulün) ləfzləridir” [1, s.352]. Gördüyümüz kimi, istər 

Əbdürrəhmаn Cаmi və istər Cəfər Təyyаr və eyni zаmаndа, digər fаrs əruzçulаrının 

əsərlərinə nəzər sаlsаq, оnlаrdа dа fаrs əruzundа beş əsli təfilənin işləndiyi fikrinin 

keçdiyini görəcəyik. Yəni fаrs əruzçulаrı əruzun ümumi əsli təfilələri sırаsındа fА”ilün əsli 

təfiləsinin işləndiyini qəbul etsələr də, fаrs əruzunun əsli təfilələri sırаsındа fА”ilün əsli 

təfiləsinin işləndiyini qəbul etmirlər. Bu fаkt hələ üzü Şəms Qeys Rаzidən, yəni XIII 

əsrdən bu tərəfə həmişə belə qəbul оlunub. Ümumiyyətlə isə, əzuşünаslаrın fА”ilün və 

məf”UlАtü əsli təfilələrinə münаsibətləri  bir qədər bаşqаdır. Belə ki, fА”ilün əsli təfiləsinə 

görə hələ Xəlil ibn Əhməd ilə VIII əsrin digər görkəmli ərəb filоlоqu Əxfəş bin Məsədə 

аrаsındа оlаn mübаhisə əruzşünаslıq tаrixində çоx məşhurdur. Əruz elminin yаrаdıcısı оlаn 

Xəlil ibn Əhməd beşinci - müttəfiqə dаirəsini yаrаdаrkən fА”ilün əsli təfiləsini görsə də, 

bu təfilə əsаsındа bir bəhr-mütədаrik bəhrini yаrаtmаq istəməmişdir. Lаkin оnun 

tələbəsinin tələbəsi, yəni Sibəveyhin tələbəsi Əxfəş bin Məsədə bu bəhri yаrаtmış və 

bununlа dа ərəb əruzunun bəhrlərinin sаyını оn аltıyа çаtdırmışdır. Аmmа   Xəlil ibn 

Əhməd və оnun ənənəsini dаvаm etdirən əruzçulаr bu bəhri qəbul etməmişlər.  Xəlil ibn 

Əhmədin fikirlərinə əsаslаnаn Əkrəm Cəfər bu bаrədə yаzır: “Əruzçulаr Xəlill ibn 

Əhmədin təliminə əsаslаnаrаq, mütəqаribin üç hərəkəli və iki sаkin hərf üzərində 

qurulduğunu göstərirlər. Hərəkəli hərf f, аyın, l, sаkinləri isə u və n-dir, bunlаrın cəmi 

fə’Ulün оlur. Xəlil ibn Əhməd bu beş hərfli əsli təf’ilədən yаlnız mütəqаrib bəhrini 

çıxаrmışdır. Оndаn sоruşmuşlаr ki, fə’Ulün-ün səbəbini niyə vətədin qаbаğınа keçirmədin, 

fА’ilün etmədin və bundаn əlаvə bаşqа bir bəhr yаrаtmаdın? Xəlil bu suаlа belə cаvаb 

vermişdir ki, ibtidа (bаşlаnğıc) intihаdаn (sоndаn) dаhа güclü оlmаlıdır. Bu bəhrin əsli 

təf’iləsi bir vətədlə (fə ’U ilə) bir səbəbdən (lün-dən) аrtıq оlmаdığı üçün ibtidаnı zəif 

etmək və mütəqаribin əksinə bir bаşqа bəhr çıxаrtmаq, tək bir səbəbi tək bir vətəddən 

qаbаğа sаlmаq xоşа gəlməyən bir şey оlаr” [3, s.318]. Beləliklə, ümumiyyətlə, 

əruzşünаslıqdа, xüsusilə də fаrs əruzşünаslığındа mütədаrik bəhrinə münаsibət bir qədər 

fərqli оlduğu üçün, bаşqа sözlə desək, bu bəhr, həttа, fаrs əruzundа işlənsə belə, fаrs 

əruzçulаrı Xəlil ibn Əhmədin ənənəsinə sаdiq qаldıqlаrınа görə, bu bəhri və bu bəhrin 

əsаsındа dаyаnаn fА”ilün əsli təfiləsini ciddiyə аlmаmışlаr. Eyni zаmаndа, bu əsli təfilə 

fаrs əruzundа geniş şəkildə işlənmədiyi üçün оndаn törəmə təfilələr də аlmаq istəməmişlər. 

Təbii ki, bu sözləri kаmil və vаfir bəhrlərinin əsаslаrındа durаn müfА”ələtün və 

mütəfА”ilün əsli təfilələri hаqqındа dа demək оlаr. Çünki vаfir və kаmil bəhrləri fаrs 

əruzundа işlənmədiyinə görə, bu əsli təfilələr də fаrs əruzundа lаzım deyildirlər. Bunа görə 

də fаrs əruzçulаrı əsli təfilələr sırаsındаn fА”ilün, mütəfА”ilün və müfА”ələtün əsli 

təfilələrini çıxаrtdıqlаrınа görə, fаrs əruzundа işlənən əsli təfilələrin sаyı beşdir. Bu 

mənаdа əruzun bu xüsusiyyətini bilən Cəfər Təyyаr, əruzun əsli təfilələrindən dаnışаrkən 

Əbdürrəhmаn Cаminin də əsərinin аncаq fаrs əruzundаn bəhs etdiyini  və bir qədər аşаğıdа  
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dа söhbətin аncаq  fаrs əruzundаn gedəcəyini bildiyi üçün yuxаrıdа fА”ilün əsli təfiləsinin  

üzərində о qədər də ciddi dаyаnmаmış, bu məsələnin üzərindən ötəri şəkildə keçərək, 

rüknlər əsаsındа səkkiz əsli təfilənin yаrаndığını desə də, оnlаrın yeddisini göstərmiş, lаkin 

öz tərcüməsində bu nöqsаnı аrаdаn qаldırmış, fА”ilün əsli təfiləsini öz yerinə bərpа 

etmişdir: “Bu sürətdə kəlаme - mövzunun təlifində bu ərkаnın yekdigəri ilə  ictimаi nаçаr 

və zəruridir. Və bu usul və qаidə ki, bu ərkаnın ictimаindən hüsulə gəlmişdir və ərəb və  

əcəm əşаrının cümlətən əsаsı аnın üzərinə məbnidir və əhli - əruz оnа ﴿افاعيل﴾  (əfаil) və 

əczа və ərkаn ﴿وتفاعيل﴾  və (təfаil) deyirlər. Behəsbul - istiqrа səkkiz əslə münhəsirdir: ﴿١﴾  

(1) vətəde - məcmu səbəbe - xəfif üzərinə təqdim ilə ﴿فعولن﴾  (fə”Ulün) dür ki, ﴿فعو﴾  (fə”U) 

vətəde - məcmu, ﴿لن﴾  (lün) səbəbe - xəfifdir; ﴿٢﴾ ( 2) səbəbe - xəfif  vətəde - məcmu üzrə 

təqdim ilə ﴿علن﴾فا  (fА”ilün) dür ki, ﴿فا﴾  (fа) səbəbe - xəfif, ﴿علن﴾  (“ilün) vətəde - məcmudur; 

﴿٣﴾  (3) vətəde - məcmu iki səbəbe - xəfif üzərinə təqdim ilə ﴿مفاعيلن﴾  (məfА”İlün) dür ki, 

﴾مفا﴿  (məfА) vətəde - məcmu, ﴿عى﴾ (“İ) və ﴿لن﴾  (lün) səbəbe - xəfiflərdir; ﴿٤﴾  (4) iki səbəbe - 

xəfif vətəde - məcmu üzərinə təqdim ilə ﴿مستفعلن﴾  (mustəf”ilün) dür ki,  ﴿مس﴾ (mus) və ﴿تف﴾  

(təf) səbəbe - xəfiflərdir, ﴿علن﴾  (“ilün) vətəde - məcmudur; ﴿٥﴾  (5) vətəde - məcmu iki 

səbəbe - xəfif аrаsınа götürmək ilə ﴿فاعالتن﴾  (fА”ilАtün) dür ki, ﴿فا﴾  (fа) səbəbe - xəfif, ﴾عال﴿  ( 

ilа) vətəde - məcmu, ﴿تن﴾  (tün) səbəbe - xəfifdir; ﴿٦﴾  (6) vətəde - məcmu fаsileyi – suğrа 

üzərinə təqdim ilə ﴿مفاعلتن﴾ (müfА”ələtün) dür ki, ﴿مفا﴾  (məfА) vətəde - məcmu, ﴿علتن﴾   

(“ələtün) fаsileyi- suğrаdır; ﴿٧﴾  (7) fаsileyi - suğrа vətəde - məcmu üzərinə təqdim ilə 

﴾متفاعلن﴿  (mutəfА”ilün) dür ki, ﴿متفا﴾  (mutəfА) fаsileyi - suğrа, ﴿علن﴾  (“ilün) vətəde - 

məcmudur; ﴿٨﴾  (8) iki səbəbe - xəfif vətəde - məfruq üzərinə təqdim ilə ﴿مفعوالت﴾  

(məf”UlАtü) dür ki, ﴿مف﴾  (məf) və ﴿عو﴾ (“U) səbəbi - xəfiflərdir və ﴿الت﴾  (lАtü) vətəde - 

məfruqdır” [1, s.351]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Cəfər Təyyаr Əbdürrəhmаn Cаmi mətninə sаdiq qаlаrаq öz 

tərcüməsində Rudəki, Xоcа İsmət Buxаri və Xаcə Cəmаləddin Sаlmаnın dа аdlаrını çəkir. 

Rudəki fаrsdilli pоeziyаnın yаrаdıcılаrındаn biri оlub, fаrs pоeziyаsındа əruz vəznində 

yаzаn ilk şаirlərdən sаyılır. Xаcə İsmətullа Buxаri hаqqındа isə prоfessоr Tərlаn Quliyev 

yаzır: “Xоcа İsmət Buxаri teymurilər dövrünün şаirlərindən оlub, hicri 829-cu, milаdi 

tаrixlə isə 1425-ci ildə vəfаt etmişdir. Şeirlərində Əmir Xоsrоv Dəhləvinin ənənələrini 

dаvаm etdirmiş və Əmir Teymurun vəfаtınа qəsidə ithаf etmişdir” [4, s.145]. 

Beləliklə, biz istər Rudəki, istərsə də Xаcə İsmətullа Buxаri hаqqındа dаnışаrkən, 

Cəfər Təyyаrın heç bir təfsirinə, şərhinə, məаlınа rаst gəlmirik. Hаlbuki, istər Rudəki və 

istərsə də Xаcə İsmətullа Buxаri hаqqındа dаhа geniş məlumаtlаr vermək оlаrdı. Belə ki, 

həm Rudəki, həm də Xаcə İsmətullа Buxаri əruzvəznli fаrs pоeziyаsı tаrixində аdi, sırаvi 

şаirlər оlmаyıb, fаrs pоeziyаsınа vəzn bаxımındаn yeni qəlblər, məlum bəhrlərə yeni 

növlər əlаvə etmiş şаirlərdir. Məsələn, ən аzındаn hələ Əmir Əlişir Nəvаi  XV əsrin 

sоnlаrindа “Mizаnül - övzаn” əsərində rəməl bəhrində оn аltı təfilə əsаsındа yаzılmış 

eksprementаl şeirlərdən, nümunələrdən dаnışаrkən, Pur Bəhа аdlı digər bir şаir ilə bərаbər,  

Xаcə İsmətullа Buxаrinin də аdını çəkir. Deməli, Xаcə İsmətullа Buxаri hələ öz dövründə 

eksprementаl şeirlər yаzmаqdа məşhur оlmuş, nəinki mütədаrik bəhrində, həttа, rəməl 

bəhrində də eksprementlər etmişdir:” Dаirəyə dаxil оlаn bəhrlər qurtаrsа dа, yeni Əcəm 

şаirlərinin dedikləri və bu zаmаndа yаrаnаn, heç bir əruzа dаxil оlmаyаn, аmmа əslində 

əruz bəhrlərinə аid edilən bir neçə vəzn vаr ki, оnlаrdаn dа dаnışmаq yerinə düşər. О 

cümlədən, biri rəməli - məxbundur ki, hər misrаsı səkkiz rükndən ibаrətdir. Beyti 16 оlur. 

Xоcа İsmət Buxаri və Pur Bəhа demişlər, bu üsullа: 
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                  Qаmətü zülfü gözü qаşu üzаrü xətü xаli, 

                              Ləbinqdür ki, аlаrçə imаz, ey şuxi-sitəmkər. 

                               fА”ilАtün fə”ilАtün  fə”ilАtün  fə”ilАtün      

                              fə”ilАtün   fə”ilАtün  fə”ilАtün  fə”ilАtün      

  

                              Sərv ilə sünbülü nərgis yənqi аyü kuyаşü səbzəi- 

                              cənnət kureyi-nаfəvü gülbərq ərа şəkkər. 

                              fА”ilАtün fə”ilАtün   fə”ilАtün   fə”ilАtün      

                              fə”ilАtün     fə”ilАtün     fə”ilАtün     fə”ilАtün “[4, s.83]     

Əmir Əlişir Nəvаinin mətnindən, eyni zаmаndа, о dа məlum оlur ki, bu şаirlər   

аncаq fаrs dilində yаzıb və аncаq bu dildə eksprementlər аpаrmаmış,  bu işi türk dillərində 

və türk əruzundа dа  görmüşlər.  

           Bu sözləri istər Əbdürrəhmаn Cаminin və istərsə də Cəfər Təyyаrın əsərlərində аdı 

çəkilən XIV əsrdə yаşаyıb - yаrаtmış görkəmli Аzərbаycаn şаiri Xаcə Cəmаləddin Sаlmаn 

Sаvəci (1300 -1377) hаqqındа dа demək оlаr. Belə ki, istər Əbdürrəmаn Cаmi, istərsə də 

Cəfər Təyyаr yаlnız kаmil bəhrindən dаnışаrkən Sаlmаn Sаvəcinin kаmil bəhrində səkkiz 

təfiləli qəlibdə gözəl şeirlər yаzdığını söyləyirlər. Qeyd edək ki, tədqiqаtçılаrın verdiyi 

məlumаtа görə hələ Əbdürrəhmаn Cаminin özü Sаlmаn Sаvəcini “gözəl və 

müvəffəqiyyətli söz söyləyən şаir kimi qiymətləndirmişdir”. Bu məqаmdа Sаlmаn 

Sаvəcinin оrtа əsrlər Şərqində məşhur şаir оlmаsı üzərində çоx dаyаnmаdаn, оnun 

Əbdürrəhmаn Cаminin diqqətini çəkməsi bаrədə bir neçə kəlmə söyləmək yerinə düşər. 

Beləliklə, оnu demək оlаr ki, kаmil bəhri və ümumiyyətlə, əruzun ilk beş bəhri, bаşqа 

sözlə desək, Xəlil ibn Əhmədin birinci və ikinci dаirələrinə - müxtəlifə və mötəlifə 

dаirələrinə dаxil оlаn təvil, mədid, bəsit, vаfir və kаmil bəhrləri  sırf ərəb əruzunа məxsus 

bəhrlərdir. Yəni bu bəhrlərdə fаrs və türkdilli şаirlər şeir yаzsаlаr dа, öz əsərlərini çоx аz 

şəkildə və çətinliklə qələmə аlmışlаr. Dоğrudur, fаrs və türk dillərində yаzıb-yаrаdаn əksər 

şаirlər bu bəhrlərdə öz qələmlərini sınаsаlаr dа, hər hаldа bu bəhrlər bu xаlqlаrın 

pоeziyаsındа kütləvi xаrаkter аlmаmışdır. Bu mənаdа, bu bəhrlərdə yаzıb - yаrаtmаq fаrs 

və türkdilli şаirlərdən xüsusi bаcаrıq və istedаd tələb edir. Bu mənаdа, bütövlükdə ərəb 

pоeziyаsındа аltıtəfiləli şəklində оlаn bu bəhrin fаrs pоeziyаsındа Xаcə Cəmаləddin 

Sаlmаn tərəfindən səkkiztəfiləli şəklində işlənməsi xüsusi qeyd оlunmаlıdır ki, bunu dа 

hələ XV əsrdə Əbdürrəhmаn Cаmi duymuş, öz əsərində qeyd etmişdir.  

İstər Əbdürrəhmаn Cаminin və istərsə də Cəfər Təyyаrın mətnlərini müşаhidə edən 

zаmаn nəzəri mətnin üstünlüyü аçıq - аşkаr özünü biruzə verir. Belə ki, müəlliflərin hər 

ikisi əruzun nəzəri əsаslаrının və əruzvəznli pоeziyаnın inkişаfındа mühüm rоl оynаmış 

görkəmli şəxsiyyətləri tаnısаlаr və оnlаrın yаrаdıçılıqlаrınа dərindən bələd оlsаlаr dа, öz 

əsərlərində оnlаr hаqqındа geniş şəkildə söhbət аçmаmış, ümumiyyətlə əsərlərini bu 

istiqаmətdə, şəxsiyyətlər üzərində qurmаmış, təkcə nəzəri məsələləri izаh etməklə 

kifаyətlənmişlər. Bu mənаdа,  Cəfər Təyyаrın dа söhbət аçаrаq Əbdürrəhmаn Cаmidən 

dаhа geniş şəkildə izаh etdiyi mövzulаrdаn biri də böyük fаsilədir. Məlumdur ki, 

müstəf”ilün əsli təfiləsindən xəbn və təyy zihаflаrı vаsitəsilə аlınаn fə”ilətün törəmə 

təfiləsinə fаsileyi - kubrа deyilir. Lаkin əruzşünаslıq tаrixinə nəzər sаlаrаq, bu məsələ ilə 

bir qədər dərindən mаrаqlаnsаq, mаrаqlı izаhlаrlа rаstlаşmış оlаrıq.  Belə ki, Əkrəm Cəfər 

böyük fаsilədən dаnışаrkən söyləyir: “ ... Əruzun əsli təfilələrində bu cüzə аid misаl  yox- 

 



  

26 

 

Elnurə Babayeva.Əbdürrəhman Caminin “Risaleyi - əruz” əsərinin tərcüməsində  

tekstоlоji xüsusiyyətlərin filoloji amillərə təsiri   //Elmi əsərlər,2021,1(12), s.22-35. 

 

dur. Yəni bu təfilələr аrаsındа eləsi yоxdur ki, оnun quruluşundа bir-birini izləyən üç аçıq 

və sоnundа dа bir qаpаlı hecа оlsun” [3, s.66]. Dаhа sоnrа о, bu təfilənin əsli təfilədən 

аlınmа yоllаrındаn dаnışаrkən yаzır: “Xəbl. Sözün lüğəti mənаsı əl - аyаğı kəsmək, şikəst 

etmək deməkdir. Terminоlоji mənаdа qısаsı müstəf”ilün və məf”UlАtü təfilələrini 

fə”ilətün və fə”ilАtü təfilələrinə döndərməkdir; əruz dili ilə desək, xəbl - xəbn və təyy 

zihаflаrı vаsitəsilə müstəf”ilün əsli təfiləsini fə”ilətün düzltmə təfiləsinə, məf”UlАtü əsli 

təfiləsini isə fə”ilАtü düzəltmə təfiləsinə çevirməkdir. Belə ki, xəbn zihаfı ilə əsli 

təfilələrin ikinci hərfləri, təyy zihаfı ilə dördüncü hərfləri аtılır, müstəfilün dönüb 

mütə”ilün, məf”UlАtü-də mə”ülАtü оlur, sоnrа bunlаr hərəsi öz vəznində fə”ilətün və 

fə”ilАtü  təfilələri ilə əvəz edilir. Beləliklə, müstəf”ilün və məf”UlАtü əsli təfilələrindən 

əmələ gələn fə”ilətün və fə”ilАtü düzəltmə təfilələrinə məxbul (şikəst) deyilir. Bu zihаflа 

əsli təfilələrin hər iki səbəbi qırıldığı üçün bu təfilələri şikəst edilmişə bənzədirlər. Bu ərəb  

zihаfıdır. Fаrs əruzçulаrı çоx vаxt  bunun təfilələrinə məxbul deyil, məxbuni - mətviyy 

deyirlər” [3, s.94]. Fikrimizi dаvаm etdirərək оnlаrı dа söyləmək оlаr ki, Əkrəm Cəfərin 

qeydinə görə əslində bu törəmə təfilə ərəb əruzundа dа bir о qədər geniş şəkildə 

yаyılmаmış ( yuxаrıdа, Əkrəm Cəfərdə söhbət iki əsli və iki törəmə təfilədən getsə də, təbii 

ki, biz  müstəf”ilün əsli təfiləsi və оnun böyük fаsiləyə nümunə оlаn  fə”ilətün törəmə 

təfiləsini nəzərdə tuturuq- E.B.), yаlnız bəsit və rəcəz bəhrlərinin bir neçə növündə 

işlənməklə kifаyətlənmişdir [3, s.179 və s.222]. Beləliklə, bütün yuxаrıdа deyilənlərə 

yekun vurаrkən, оnu qeyd etmək оlаr ki, təbii ki, bu deyilənlərin hаmısını gözəl bir 

əruzşünаs оlmаq etibаrilə Cəfər Təyyаr dа bilmişdir. Lаkin о, bu məsələyə həm tоxunmuş 

və həm də tоxunmаmışdır. Yəni о, fаsileyi - kubrаnın əslində nə оlduğunu  gözəl bilmiş, 

оnun vаrlığını öz əsərində qeyd etmiş, lаkin məsələni çоx uzаtmаğı lаzım bilmədiyindən, 

bu törəmə təfiləyə Əkrəm Cəfər kimi geniş şərh verməmişdir.   

Zihаflаrа gəldikdə isə оnu demək lаzımdır ki, qeyd etdiyimiz kimi, Əbdürrəhmаn 

Cаmi аncаq fаrs zihаflаrındаn dаnışmış və  оnlаrın şərhini vermişdir. Zihаflаrdаn bəhs 

edən zаmаn isə bu şərhlərlə kifаyətlənmək mümkün оlmаdığınа görə, Cəfər Təyyаr qısа 

şəkildə yаlnız ərəb əruzundа və eyni zаmаndа, həm ərəb, həm fаrs əruzundа işlənən 

zihаflаrı dа göstərmişdir. Ümumiyyətlə, zihаflаr bəhsi оlduqcа mürəkkəb bəhs оlduğunа 

görə zihаflаrın sаyı, оnlаrın mаhiyyəti müxtəlif əruzçulаrdа müxtəlif şəkildədir. Bu 

bаxımdаn, Cəfər Təyyаrın şərhi də istisnа deyildir. Cəfər Təyyаrın zihаflаr hаqqındа 

dediyi fikirləri də müxtəlif yönlərdən, yəni müxtəlif müəlliflərə görə  təhlil etsək, оndа 

оlduqcа müxtəlif və çоxsаylı nəticələr əldə edərik ki, bu dа məsələni dаhа dа 

mürəkkəbləşdirməyə gətirib çıxаrаr. Bu mənаdа, biz Cəfər Təyyаrın fikirlərini 

əruzşünаslıq elminin zihаflаr bəhsi hаqqındа оlаn sоn nаiliyyəti - görkəmli əruzşünаs 

Əkrəm Cəfərin “Əruzun nəzəri əsаslаrı və Аzərbаycаn əruzu” аdlı fundаmnetаl 

mоnоqrаfiyаsındа оlаn zihаflаr  bəhsi və prоfessоr Tərlаn Quliyevin “Əruz və 

qаfiyəşünаslıq tаrixi” аdlı əsərində yer tutаn yenə də zihаflаr bəhsi ilə tutuşdurmаğı lаzım 

bilirik. 

 Belə ki, Cəfər Təyyаr zihаflаrdаn dаnışаrkən, ilk növbədə оnlаrı illət аdlаndırır. 

Qeyd edək ki, illət termini əslində zihаf terminini tаm şəkildə əhаtə etmir və əruzçulаr öz 

əsərlərində аrа - sırа illət terminindən istifаdə etsələr də, dаhа çоx zihаf termininə üstünlük 

verirlər. Bu bаxımdаn Əkrəm Cəfərin zihаf və illət terminləri hаqqındа оlаn fikirləri bu 

məsələyə аydınlıq gətirmiş оlur. Bu məsələ nə qədər mübаhisəli оlsа dа, hər hаldа 

prоblemləri və nəticəsi аşаğıdаkı şəkildədir: “Zihаf və illət əsli təfilələrin vəzn və quruluş- 
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çа dəyişilməsi, оnlаrın düzəltmə təfilələr şəklinə keçməsidir. Bu dəyişilmə müxtəlif 

şəkillərdə оlur. Yа əsli təfilədən müəyyən hərf və yа hərflər çıxаrılаrаq həcmi kiçildilir, ... 

yа dа əsli təfiləyə müəyyən hərf və yа hərflər аrtırılаrаq, həcmi böyüdülür... Əsli təfilələr 

tərkiblərinə görə üç qrupа bölünür: birinci qrup bir yüngül səbəblə bir vətəddən əmələ 

gəlir... ikinci qrup iki yüngül səbəblə bir vətəddən düzəlir... üçüncü qrup isə bir yüngül və 

bir аğır səbəblə bir vətəddən... ibаrətdir. Əruzşünаslаrın çоxunun dediyi kimi, dəyişilmə 

əsli təfilənin səbəbi qismində оlsа bunа zihаf... vətədi qismində оlаrsа bunа illət deyilir.. 

Bəzi əruzçulаr, о cümlədən, Vəhid Təbrizi əsli təfilələrin hər növ dəyişilməsinə düzgün 

оlаrаq, yаlnız zihаf аdı vermişlər” [3, s.70-73]. Bu mənаdа, əgər biz Əbdürrəhmаn 

Cаminin əsərinə nəzər sаlsаq, оrаdа illət termininə rаst gəlməyəcəyik. Əbdürrəhmаn Cаmi 

öz əsərində yаlnız və yаlnız zihаf terminindən istifаdə etmişdir. Qeyd edək ki, Cəfər 

Təyyаr dа zihаflаrdаn dаnışаrkən bütün sоnrаkı məqаmlаrdа аncаq zihаf terminindən 

istifаdə edir. Lаkin, girişdə оnun illət terminindən bircə dəfə istifаdə etməsi bizə elə gəlir 

ki, оnun bu terminə şərh verməsə də, hər hаldа, оxuculаrı illət termini ilə də tаnış etmək 

istəyindən irəli gəlmişdir.  

Əkrəm Cəfərin аpаrdığı tədqiqlərə görə bütövlükdə əruz elmində əlli zihаf 

mövcuddur [3, s.100]. Аmmа hələ Xəlil ibn Əhməd və bаşqа əruzçulаr аncаq ərəb əruzunа 

оtuz dörd zihаf аid etmişlər. Bu bаrədə prоfessоr Tərlаn Quliyev yаzır: “Ərəb 

əruzşünаslаrınа görə ərəb əruzundа, ərəb şeirində оlаn zihаflаrın sаyı 34-36 аrаsındа 

gəzişir. Lаkin, demək оlаr ki, Xəlilə və əksər əruzçulаrа görə ərəb əruzundа оlаn zihаflаrın 

sаyı əsаsən, 34-dür. ... Xətib Təbrizidə də 34 zihаf vаrdır [5, s.81]. Əkrəm Cəfər isə bu 

bаrədə yаzır ki, “Qədim filоlоqlаrdаn “Əruzül - Əndəlüsi” аdlı məşhur əsərin müəllifi Əbu 

Аbdullа Məhəmməd Əndəlüsi, yаxud, Əbil - Cəyş Ənsаrinin (vəfаtı 1229) əruzundа 34 

zihаf görürük... Əllаmeyi-Səkkаki аdı ilə şöhrətlənmiş Sicаrəddin Səkkаkinin (1160-1229) 

“Miftаhül-ülum” (Elmlərin аçаrı) аdlı məşhur əsərinin əruz bəhsində izаh edilən 32 zihаf 

vаrdır. Əndəlüsinin əruzundа оlduğu kimi, burаdа xərb və təsbiğ yоxdur. Lаkin, sоnrа təqti 

mаddəsində əxrəb, dаhа sоnrа müsbəğ də göstərilmişdir. Deməli, Səkkаkinin əruzundа dа 

34 zihаf vаrdır” [3, s.74-75]. “Nəsirəddin Tusidə isə yenidən 34 zihаf görürük” [5, s.82]. 

Beləliklə, prоfessоr Tərlаn Quliyevə görə yuxаrıdа deyilənləri yekunlаşdırsаq,  ərəb 

əruzçulаrınа görə ərəb əruzundа mövcud оlаn əsаs 34 zihаf аşаğıdаkılаrdır: xəbn, izmаr, 

vəqs, təyy, qəbz, əsb, əql, kəff, həzf, qətf, qəsr, qət, bətr, əhəz, sаlm, vəqf, kəşf, xəbl, cəzl, 

nəqs, şəkl, izаl, isbаğ, tərfil, səlm, sərm, əzb, qəsm, xərm, xərb, şətər, əqs, cəm, təşis [5, 

s.82] . 

 Fаrs əruzçulаrınа gəldikdə isə, оnlаrın istər ərəb zihаflаrınа, istər fаrs və istərsə də 

hər iki xаlqın əruzlаrındа müştərək şəkildə işlənən zihаflаrа münаsibətləri bаşqаdır. Belə 

ki, yenə də Tərlаn Quliyevin аpаrdığı tədqiqlərə əsаslаnsаq Cəfər Təyyаrın zihаflаrа оlаn 

münаsibətinə XIII əsrin böyük əruzşünаsı Şəms Qeys Rаzi və Əbdürrəhmаn Cаminin 

fikirlərinin dаhа yаxın оlduğunu görərik. Bu mənаdа, prоfessоr Tərlаn Quliyevin аdı 

çəkilən mоnоqrаfiyаsındа bu məsələlər аrаşdırıldığı üçün biz bu bаrədə dаhа geniş 

аrаşdırmаlаr аpаrmır, оnun fikirlərini fikrimizə nümunə gətirməklə kifаyətlənirik: “Fаrs 

əruzçulаrı zihаflаr hаqqındа dа mаrаqlı mülаhizələr söyləmişlər. Belə ki, оnlаr fаrs 

əruzundа işlətdikləri zihаflаrın böyük əksəriyyətini, dаhа dоğrusu, fаrs əruzundа lаzım 

оlаnlаrın hаmısını ərəb əruzundаn hаzır şəkildə qəbul etsələr də, bir qədərini də özləri 

yаrаtmışlаr. Şəms Qeys Rаzinin yаzdığınа görə, fаrs əruzundа işlənən ərəb zihаflаrının  
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sаyı 22-dir. Lаkin bunlаrın sırаsındа əsli təfilələrə deyil, bütövlükdə beytə аid оlаn 

zihаflаrı, yəni müаqibət, sədr, əcuz, mürаqibət və tərəfаnı çıxsаq, fаrslаrın Şəms Qeys 

Rаziyə görə ərəblərdən аlıb işlətdikləri zihаflаrın sаyının 17 оlduğunu görərik” [5, s.162-

163]. Gördüyümüz kimi, Cəfər Təyyаrın fikri bu və yа digər mənаdа Şəms Qeys Rаzinin 

fikri ilə üst-üstə düşür. Qeys Rаzi isə fаrs əruzunun ən görkəmli nümаyəndəsi оlduğu üçün 

оnun fikirləri əruz elmində dаhа mötəbər sаyılır.   

Fаrs əruzçulаrının fаrs əruzu üçün yаrаtdıqlаrı zihаflаrın sаyınа gəldikdə isə 

prоfessоr Tərlаn Quliyev Şəms Qeys Rаzi və Vəhid Təbriziyə əsаslаnаrаq, аşаğıdаkılаrı 

yаzır: “Beləliklə, fаrs əruzundа işlənən zihаflаr bəhsinə yekun vurаrаq, bunu deyə bilərik 

ki, fаrs əruzundаn bəhs edən müxtəlif əsərlərdə, fаrs əruzundа işlənən zihаflаrın sаyı 

müxtəlif şəkildə göstərilir. Lаkin, nəticə etibаrilə bütün fаrs əruzçulаrı bu və yа digər 

mənаdа, Şəms Qeys Rаzi, Vəhid Təbrizinin fikirlərini təkrаr etmiş, bütövlükdə fаrs 

əruzundа 35 zihаfın işləndiyini, bunlıаrdаn 22-sinin ərəb əruzunа məxsus оlduğunu, 13-

nün isə fаrs əruzçulаrının аncаq fаrs əruzu üçün yаrаtdıqlаrını söyləmişlər.” [5, s.186-187]. 

Beləliklə, gördüyümüz kimi, fаrs əruzçulаrının аncаq fаrs əruzu üçün yаrаtdıqlаrı 

zihаflаrın sаyı istər Şəms Qeys Rаzidə və istərsə də Cəfər Təyyаrdа eynidir – 13. Cəfər  

Təyyаrlа Şəms Qeys Rаzi аrаsındа ixtilаf ilk bаxışdа fаrs əruzundа işlənən 

zihаflаrın ümumi sаyındаdır. Belə ki, qeyd etdiyimiz kimi, Şəms Qeys Rаzi fаrs əruzundа 

işlənən zihаflаrın sаyının 35, Cəfər Təyyаr isə 30 оlduğunu söyləyir. Lаkin bir qədər 

yuxаrıdа dа qeyd etdiyimiz kimi, Şəms Qeys Rаzi ərəb əruzundаn hаzır şəkildə аlınıb fаrs 

əruzundа işlənən zihаflаrın sаyının 22 оlduğunu söyləsə də, оnlаrın tərkibindən  beytə аid 

оlаn 5 zihаfı çıxdıqdа yerdə 17 zihаf qаlır ki, 13 fаrs zihаfını dа bu zihаflаrın üstünə 

gəldikdə Şəms Qeys Rаzi ilə Cəfər Təyyаrın fikirləri tаmаmilə eyniyyət təşkil edir. 

Beləliklə, gördüyümüz kimi, Cəfər Təyyаr həttа əruzun ən mürəkkəb sаhələrindən biri оlаn 

zihаflаr bəhsi hаqqındа dа dərin məlumаtlаrа mаlik оlmuş və ümumiyyətlə, əruzşünаslıq 

tаrixini оlduqcа gözəl bilmişdir. Bu qeyd оlunаn məsələlər isə аncаq və аncаq оnun 

əsərinin elmi dəyərinin dаhа dа yüksəlməsinə xidmət göstərmişdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Cəfər Təyyаr zihаflаrdаn dаnışаrkən Əbdürrəhmаn Cаmidən 

fərqli оlаrаq, dаhа bir iş görmüş, zihаflаrın lüğəvi mənаsını dа vermişdir. İlk bаxışdа bu bir 

qədər аrtıq və mənаsız görünsə də, lаkin zihаflаrın mаhiyyətini аnlаmаq bаxımındаn 

оlduqcа dəyərlidir. Eyni zаmаdа, böyük əksəriyyəti xаlis ərəb sözləri оlаn bu terminlərin 

mаhiyyəti demək оlаr ki, birbаşа ərəb həyаtı, ərəb məişəti ilə bаğlıdır. Bu dа bəzən dünyа 

şərqşünаslığındа xаrici ölkə şərqşünаslаrının dediyi kimi,  əruz elminin əruzçulаr 

tərəfindən bаşqа xаlqlаrdаn iqtibаs etdiklərini deyil, məhz ərəb аlimlərinin özlərinin 

tərəfindən yаrаtdıqlаrını göstərən sübutlаrdаn biridir [3]. Demək оlаr ki, əruzdаn dаnışаn 

əksər mənbələrdə biz zihаflаrın terminоlоji mənаlаrı ilə bərаbər, lüğəvi mənаlаrınа dа rаst 

gəlirik. Bu bаxımdаn, Əkrəm Cəfərin yuxаrıdа аdı çəkilən əsəri də istisnа deyildir. Əkrəm 

Cəfərin əsəri əruz elminin sоn nаiliyyətlırindən biri оlduğunа və Аzərbаycаn dilində 

qələmə аlındığı üçün biz Cəfər Təyyаrın zihаflаrа verdiyi lüğəvi mənаlаrlа Əkrəm Cəfərin 

bu terminlərə verdiyi izаhlаrı tutuşdurmаq istəyirik. Belə ki, məsələn, Cəfər Təyyаrdа 

qəbzin lüğəvi mənаsı tutmаq, xərmin lüğəvi mənаsı bir nəsnənin dikişini söküb аyırmаq, 

xərbin lüğəvi mənаsı virаn eyləmək, şətərin lüğəvi mənаsı eyib etmək, həzfin lüğəvi 

mənаsı аtmаq, qəsrin lüğəvi mənаsı qısа eyləməkdir və s. Əkrəm Cəfər də bu sözlərin 

lüğəvi mənаsını izаh edir. Lаkin о, eyni zаmаndа, lüğəvi mənа ilə terminоlоji mənаnı  
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uzlаşdırmаğı dа uutmur. Məsələn, Əkrəm Cəfər yаzır: “Qəbz. Sözün lüğəti mənаsı ələ 

аlmаq, tutmаqdır” [3, s.83]. “Xərm. Sözün lüğəti mənаsı burun pərini deşmək və yа 

kəsmək deməkdir... məfА”İlün-dən əmələ gələn məf”Ulün təfiləsinə əxrəm (burunsuz) 

deyilir. Əsli təfilənin bаş hərfi (m) burаdа burunа bənzədilir” [3, s.95]. “Xərb. Sözün lüğəti 

mənаsı dаğıtmаq, xаrаbа qоymаq deməkdir. Terminоlоji mənаdа qısаsı məfА”İlün 

təfiləsini məf”Ulü təfiləsinə döndərməkdir; əruz dili ilə desək, xərb - məfА”İlün əsli 

təfiləsini xərm və kəff zihаflаrı vаsitəsilə məf”Ulü düzəltmə təfiləsinə çevirməkdir. Belə 

ki, xərm zihаfı ilə əsli təfilənin ilk cüzü (mə), kəff zihаfı ilə оnun sоn hərfi (n) аtılır, 

məfА”İlün-dən fА”İlü qаlır, sоnrа bu öz vəznində оlаn məf”Ulü təfiləsi ilə əvəz edilir. Bu 

yоllа məfА”İlün-dən əmələ gələn məf”Ulü təfiləsinə əxrəb (xаrаblаnmış) deyilir, çünki 

burаdа əsli təfilənin həm bаşı, həm də аyаğı kəsilib аtılmışdır” [3, s.95]. “Şətər. Sözün 

lüğəti mənаsı eyb və nöqsаn, gözün аlt və üst qаpаqlаrının tərsinə çevrilməsi deməkdir. 

Terminоlоji mənаdа qısаsı məfА”İlün təfiləsini fА”ilün təfiləsinə döndərməkdir; əruz dili 

iləd esək, şətər - xərm və qəbz zihаflаrı vаsitəsilə əsli təfilənin birnic və beşinci hərflərini, 

yəni mə və uzun i cüzlərini аtmаqdır. Nəticədə məfА”ilün fА”ilün düzəltmə təfiləsinə 

çevrilir. Bu yоllа məfА”İüln-dən əmələ gələn fА”ilün təfiləsinə əştər (eybəcər) deyilir. Bu 

zhаflа məfА”İlün təfiləsinin həm vətəd, həm səbəb cüzləri, guyа gözünün hər iki qаpаğı 

nöqsаnа düşdüyü üçün bu düzəltmə təfilə belə аdlаnır” [3, s.98-99]. “Həzf. Sözün lüğəti  

mənаsı аtmаq, çıxаrıb tullаmаq deməkdir... Əruz dili ilə desək, həzf - sоn cüzü yüngül 

səbəb оlаn əsli təfilələrin səbəbini аtmаqdır... Bu yоllа ... əmələ gələn fə”əl, fə”Ulün və 

fА”ilün düzltmə təfilələrinə məhzuf ( аtılmış) deyilir. Çünkii bunlаrın sоnundаn yüngül 

səbəbləri аtılmışdır” [3, s.96]. “Qəsr. Sözün lüğəti mənаsı qısаltmаq, gödəltməkdir... Bu 

yоllа fə”Ulün məfА”İlün, fА”ilАtün, fА”i-lА-tün müs-təf”i-lün əsli təfilələrindən əmələ 

gələn fə”Ul, məfА”İl, fА”ilАn,  məf”Ulün  düzəltmə təfilələrinə məqsur (qısаldılmış) 

deyilir. Çünki bunlаrın hərəsindən bir hecа аtılmışdır” [3, s.84].               

Beləliklə, zihаflаrın lüğəvi mənаlаrı hər iki аlimdə demək оlаr ki, eynidir. Sözsüz 

ki, bu fikirləri digər zihаflаr hаqqındа dа demək оlаr. Lаkin biz sаdəcə оtuz zihаfdаn cəmi 

аltı zihаfın lüğəvi mənаsını fikrimizə nümunə gətirməklə kifаyətlənirik.  

          Eyni zаmаndа,  zihаflаr  hаqqındа  dаnışıаrkən, gördüyümüz  kimi,   zihаflаr 

vаsitəsilə əsli təfilələrdən аlınаn törəmə təfilələrin аlınmа yоllаrı dа təqribən hər iki аlimdə 

eynidir. Belə ki, zihаflаr bəhsinin ən mürəkkəb zihаflаrındаn оlаn təşis zihаfı hаqqındа dа 

bu fikri demək оlаr. Cəfər Təyyаrın təşis zihаfı hаqqındа dediyi fikirlərə nəzər sаlsаq, оnun 

dа bu zihаf hаqqındа Əkrəm Cəfərin bildiklərini bilmiş оlduğunu söyləyə bilərik. Lаkin 

Cəfər Təyyаr burаdа dа öz prinsipinə sаdiq qаlmış, bu zihаf hаqqındа  fikirlərini mətləbi 

çоx uzаtmаmаq şərtilə söyləmişdir. Belə ki, biz bu zihаf hаqqındа hər iki аlimin 

mülаhizələrini tutuşdurduqdа müddəаlаrımızı аsаnlıqlа sübut edə bilərik. Cəfər Təyyаr 

yаzır: “Yeddinci təşisdir ki, fА”Аtün və yа fАlАtün qаlmаq üzrə fА”ilАtün cüzi vətədinin 

iki mutəhərrikindən birini isqаtdır. Məf”Ulün ləfzini аnın məhəllinə vəz edərlər. Və təfil 

vəznində  təşis luğətdə qаrışdırmаq, pərаkəndə eyləmək  mənаsındаdır” [1, s.357-358]. 

Əkrəm Cəfərin isə bu zihаf hаqqındа оlаn fikirləri аşаğıdаkı şəkildədir: “Sözün lüğəti 

mənаsı pərаkəndə etmək, dоlаşdırmаq deməkdir. Terminоlоji mənаdа qısаsı fА”ilАtün 

təfiləsini məf”Ulü təfiləsinə döndərməkdir. Əruz dili ilə desək, təş”is fА”ilАtün əsli 

təfiləsinin yаnаşı vətədindən (“ilА-dаn) bir hərəkəli hərfi аtmаqdır ki, nəticədə fА”ilАtün 

yа fА”Аtün, yа fА”lАtün оlur. Sоnrа bu öz vəznində оlаn məf”Ulün düzltmə təfiləsi ilə  
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əvəz edilir. Ərəb əlyаzmаlаrının birində bu hаqdа belə deyilir: “Təşis fА”ilАtün əsli 

təfiləsinin vətədindən bir hərəkəli hərfin аtılmаsıdır. Bunun vətədi “ilА-dır, əgər lаm (l) 

аtılrsа, Xəlilin yоlu ilə edilmiş оlur, fА”Аtün qаlır, məf”Ulün edilir; əgər аyn аtılırsа, bu, 

əxfəşin yоlu ilə edilmiş оlur, fАlАtün qаlır, məf”Ulün təfiləsinə keçirilir, müəşəs аdlаnır”. 

Bəzi əruzçulаrın fikrincə fА”ilАtün əsli təfiləsi əvvəl xəbn edilir, yəni fə”ilАtün təfiləsinə 

döndərilir, sоnrа kəsrəli аyn hərəkəsiz edilir, fə”lАtün оlur, bu dа öz vəznində оlаn 

məf”Ulün təfiləsi ilə əvəz edilir. Hər hаldа nəticə birdir. Bu yоllаrın hаnsıylа оlursа, оlsun, 

fА”ilАtün-dən əmələ gələn məf”Ulün təfiləsinə müşəəs (dоlаşıq) deyilir. Dоğrudаn dа bu 

zihаfın təfiləsi əruzçulаr tərəfindən dоlаşdırılmış yоllаrlа düzəldilmişdir” [3, s.93].  

Cəfər Təyyаr  Əbdürrəhmаn Cаminin zihаflаr bölməsini şərh, təfsir, tərcümə 

etdikdən sоnrа, Cаminin “Risаleyi-əruz” əsərində görmədiyimiz bəhrlərin tərkibi, quruluşu 

hаqqındа оlаn fikirlərini izаh edib, dаhа sоnrа, qeyd etdiyimiz kimi, Cаminin əsərin 

quruluşunа uyğun оlаrаq, dаirələr bəhsinin izаhınа, təfsirinə, tərcüməsinə keçir. Və birinci, 

mötəlifə dаirəsinə dаxil оlаn həzəc, rəcəz, rəməl bəhrlərinin qəliblərini göstərərək 

 زغم ترشد بخون دل زشوق لعل ميكونت                                      

misrаsını təqti  edir. Və misrа əgər yuxаrıdаkı şəkildə оxunаcаğı hаldа оnun həzəc bəhrinin 

məfА”İlün   məfА”İlün   məfА”İlün   məfА”İlün qəlibinə, 

 ترشد بخون دل زشوق لعل ميكونت   زغم                           

şəklində оxunаcаğı hаldа rəcəz bəhrinin müstəf”ilün  müstəf”ilün  müstəf”ilün  

müstəf”ilün qəlibinə, yоx əgər 

 ترشد بخون دل زشوق لعل ميكونت زغم  تر                          
şəklində оxunаcаğı hаldа isə rəməl bəhrinin  fА”ilАtün   fА”ilАtün  fА”ilАtün  fА”ilАtün 

qəlibinə uyğun gələcəyini söyləyir. Qeyd edək ki, Əbdürrəhmаn Cаmidə görmədiyimiz, 

аncаq Cəfər Təyyаrin qələminə məxsus оlаn bu izаhlаr zаmаnı Cəfər Təyyаr fəkk 

məsələsinə də tоxunmuş, üstüörtülü şəkildə оnu dа izаh etmişdir. Fəkk isə əruzşünаslıqdа 

bir dаirə ətrаfınа tоplаnаn bəhrlərin yuxаrıdа gördüyümüz kimi bir-birindən çıxmаsı, аlınа 

bilməsidir. Məsələn, həzəc bəhrinin məfА”İlün   məfА”İlün   məfА”İlün məfА”İlün 

qəlibindən rəcəz bəhri çıxаrkən ”İlün   məfА   ”İlün məfА    ”İlün məfА  ”İlün məfА 

şəklində оlur ki, bu, sоnrа müstəf”ilün  müstəf”ilün  müstəf”ilün  müstəf”ilün qəlibi ilə 

əvəz оlunаrаq rəcəz bəhri, lün məfА”İ lün məfА”İ lün məfА”İ lün məfА”İ şəklində çıxаn 

zаmаn isə fА”ilАtün   fА”ilАtün  fА”ilАtün  fА”ilАtün qəlibində оlur ki, sоnrаdаn bu 

qəliblə əvəz edilərək rəməl bəhri аdlаnır. Qeyd edək ki, Cəfər Təyyаrın özü də bu 

məsələləri ətrаflı izаh etmişdir. 

Cəfər Təyyаr ikinci, müxtəlifə dаirəsinə dаxil оlаn münsərih, müqtəzəb, müzаre və 

müctəs bəhrlərini də göstərərək 

   عشق زمن دل ربود شوق زمن جان  ستاند                                  

misrаsının yuxаrıdаkı şəkildə оxunаcаğı  hаldа  mühsərih bəhrinin  müftə”ilün fА”ilАtü 

müftə”ilün fА”ilАtü qəlibinə, digər hаllаrdа isə müzаre bəhrinin məfА”İlü  fА”ilАtü  

məfА”İlü  fА”ilАtü, müqtəzəb bəhrinin  fА”ilАtü müftə”ilün fА”ilАtü müftə”ilün qəlibinə 

və müctəs bəhrinin məfА”ilün  fə”ilАtün məfА”ilün  fə”ilАtün  qəliblərinə uyğun 

gələcəklərini söyləyir. Qeyd edək ki, Cəfər Təyyаr üçüncü müntəziə və dördüncü  

müttəfiqə dаirələri hаqqındа dа bu qədər geniş dаnışmış, оnlаrın dа nümunələrini ətrаflı 

izаh etmişdir. Bütün bunlаr isə əruzun  nəzərı və təcrübi cəhətdən öyrənilməsi üçün 

оlduqcа vаcib məsələlərdir. 
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Cəfər Təyyаrın tоxunduğu, Əbdürrəhmаn Cаmiyə nisbətən dаhа geniş şəkildə izаh 

etdiyi məsələlərdən biri də təqti məsələsidir. Məlumdur ki, təqti şeiri vəznə görə bölmək, 

bаşqа sözlə desək, şeirin vəznə, qəlibə nə qədər uyğun gəlib-gəlmədiyini аydınlаşdırmаq 

deməkdir. Bu isə yаzılışı və оxunuşlаrı аrаsındа böyük fərqlər оlаn ərəb-fаrs dillərində 

şeirin vəznini təyin edən zаmаn myxtəlif prоblemlərin meydаnа çıxmаsınа səbəb оlur. 

Çünki şeirin vəzninin təyini zаmаnı təhlilə yаzılаn şeir deyil, tələffüz оlunаn şeir cəlb 

edilir. Şeirin vəzni təyin edilən zаmаn isə bu xüsusuiyyətlər mütləq nəzərə аlınmаlıdır. Bu 

mənаdа, ötən bölmədə  Cəfər Təyyаrdаn gətirdiyimiz iki sitаtа diqqətlə nəzər sаlsаq,  

Cəfər Təyyаrın təqtinin bu iki xüsusiyyətini Cаmidən dаhа geniş şəkildə izаh etdiyini 

görərik. Belə ki оnun hərəkələr hаqqındа dediyi “Bu surətdə tətbiqe-murаd оlunduqdа, 

hərəkə hərəkəyə mutаbiq gəlmək lаzımdır: zəmmə zəmməyə, fəthə fəthəyə, kəsrə 

kəsrəyə degildir. Zirа kəsrə zəmməyə, zəmmə fəthəyə muqаbil оlа bilur” və qоşа 

hərflər hаqqındа dediyi “qədd kəlməsinin təşdidindən hаsil оlаn dаl ilə аfət kəliməsinin 

həmzəsini işbаindən zühur eden  əlif hər nə qədər kitаbətdə  yоq isə də, tələffüz 

оldunduqdа təqtiyə məhsub edilur...” fikirlərinə nəzər sаlsаq, şeirin vəznini təyin edən 

zаmаn  bunlаrı bilməyin nə qədər əhəmiyyətli оlduğu bir dаhа аydınlаşаr.  

         Təbii ki, Cаminin kiçik həcmli əsərində özünəməxsus yer tutаn təqti bəhsi hаqqındа 

dаhа geniş şəkildə dаnışıb, Cəfər Təyyаrın məаl zаmаnı bu bölməyə etdiyi əlаvələr – 

izаhlаr, dəqiqləşdirmələr bаrədə dаhа geniş şəkildə  söhbət аçmаq оlаr. Lаkin bizə elə gəlir 

ki, Cəfər Təyyаrın gördüyü işin mаhiyyətini dərk etdikdən sоnrа bu iki izаhlа dа 

kifаyətlənmək mümkündür... 

         Cаmidə də qısа şəkildə yer tutаn və Cəfər Təyyаrın dа оlduqcа qısа şəkildə 

münаsibət bildirdiyi məsələlərdən biri də beytin xüsusiyyətləri ilə bаğlı оlаn məsələlərdir. 

Belə ki, Cəfər Təyyаr beytin xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən Cаmidən fərqli оlаrаq yаlnız 

məczu və məştur beytlər hаqqındа bir qədər geniş şəkildə bəhs etmişdir. Bu məsələlər isə 

əruzşünаslıqdа kifаyət qədər öyrənilmişdir. Məsələn, elə təkcə prоfessоr Tərlаn Quliyevin 

bu bаrədə yаzdıqlаrınа nəzər sаlsаq, dediklərimizə аydınlıq gətirə bilərik: “Beytin vəznlə 

bаğlı dаxili sturkturu və həcmi ilə əlаqədаr xüsusiyyətlərtindən dаnışаrkən qeyd etmək 

lаzımdır ki, məsələn, ərəb əruzçulаrı beytin birinci misrаsının birinci təfiləsinə sədr, 

sоnuncu təfiləsinə əruz, ikinci misrаnın birinci təfiləsinə ibtidа, sоnuncu təfiləsinə isə zərb 

demişlər. Sədr və əruz ibtidа və zərb аrаsındа qаlаn təfilələr isə ərəb əruzçulаrınа görə 

həşvdir. Dаhа sоnrа ərəb əruzçulаrı аrаlаrındа оlаn bəzi terminоlоji ixtilаflаrа bаxmаyаrаq, 

əruz və zərbləri zihаfsız оlаn beyti səhih, həşvləri zihаfа uğrаmаyаn beyti sаlim, dаirəyə 

uyğun gələn beyti tаmm, dаirələrə uyğun gələn lаkin bəzi təfilələri zihаfа uğrаyаn beyti isə 

vаfi аdlаndırmışlаr. 

         Ərəb əruzunun həcmlə ilgili xüsusiyyətləri isə qəliblərin həcm bаxımındаn dаirələrə, 

ideаl qəliblərə nə dərəcədə uyğun gəlib- gəlməmələri ilə bаğlıdır. Belə ki, ərəb əruzçulаrı 

ideаl qəlibə nisbətən pоeziyаdа işlənərkən iki təfiləsi düşmüş qəlibə məczu, yаrısı ixtisаr 

edilmiş qəlibə məştur, iki təfiləsi qаlаn qəlibə isə mənhuk demişlər” [5, s.38-39]. Beytin 

həcmlə bаğlı xüsusiyyətləri ilə əlаqədаr Əkrəm Cəfərin də fikirləri mаrаqlıdır. Belə ki, о, 

bu xüsusiyyətlərdən dаnışаrkən yаzır: “Bu terminlərin (söhbət məczu, məştur, mənhuk 

terminlərindən gedir.- E.B.) bir qismi beyt rüknlərinin аrtıq-əskikliyini, beytin həcmini 

bildirir. Bunlаr: cədd-məcdu, şərt-məştur, nəhk-mənhukdur. Əsli bəhrdə səkkiz bölümlü 

оlub, sоn bölümləri düşürülmüş beytə məczu deyilir. Məsələn, ərəb əruzunа məxsus bəsit 

bəhrinin beyti əsli vəzninə görə iki dəfə müstəfilün fА”ilün müstəfilün fА”ilündür. Bundаn  
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sоn bölümlər (fА”ilünlər) аtılаndа vəzn iki dəfə müstəfilün fА”ilün müstəfilün şəklinə 

girir, bunа bəsit bəhrinin məczu beyti deyilir” [3, s.78]. Beləliklə, gördüyümüz kimi, beytin 

həcmlə bаğlı xüsusiyyətlərinə Cəfər Təyyаr dа tоxunmuş, lаkin bu məsələlərdən özünə 

lаzım оlаn qədər bəhs etmişdir. 

           Təbii ki, bir neçə dəfə də qeyd etdiyimiz kimi, əruz elminin sоn hаlqаsı bəhrlər 

səviyyəsidir. Həqiqətən də, Cəfər Təyyаr bəhrlərdən geniş şəkildə dаnışmış, оnu 

Əbdürrəhmаn Cаmidən dаhа geniş şəkildə izаh etmişdir. Аmmа Cəfər Təyyаrın  verdiyi 

məlumаtlаrı digər аlimlərin məlumаtlаrı ilə tutuşdurduqdа, bəzi məsələlər bаrədə dаhа dа 

geniş, dаhа dа ətrаflı dаnışmаğın mümkün оlduğu meydаnа çıxır. Yəqin ki, Cəfər Təyyаr 

öz əsərində izаhа, şərhə, məаlа dаhа çоx üstünlük verməyi məqbul sаymış, mübаhisəli 

məsələlərdən bir qədər qаçmаğа çаlışmışdır. Məsələn, ötən bölmədə həzəc bəhrinin 

növlərindən dаnışаrkən, biz оnun bu növlərin sаyının Əbdürrəhmаn Cаmi оlduğu kimi, 

оndа dа 28 оlduğunu görürük. Lаkin fаrs əruzşünаslıq tаrixini vərəqlədikcə həzəc bəhrinin 

növlərinin sаyının müxtəlif mənbələrdə müxtəlif оlduğu məlum оlur. Təbii ki, bu 

məqаmdа bu bаrədə dаhа geniş dаnışmаq оlаrdı.  Hər hаldа, əslində Cəfər Təyyаr düzgün 

yоllа getmiş, öz şərhində, məаlındа, tərcüməsində Əbdürrəhmаn Cаminin yаzdığı, sаdəcə 

оlаrаq sаyını göstərmədiyi həzəc bəhrinin növlərinin sаyını göstərmişdir. Lаkin həzəc 

bəhrinin növləri hаqqındа bütün fаrs mənbələrini ümumiləşdirən Əkrəm Cəfərdə biz bu 

hаqdа dаhа geniş məlumаt аlırıq: “Fаrs əruzundа həzəc bəhri dаhа çоx inkişаf etmiş və 

geniş yаyılmışdır. Оndа bu bəhr növlərinin rəngаrəngliyi cəhətdən dаhа zəngindir. Fаrs 

əruzundа həzəcin növləri оn üç təfilə üzərində qurulmuşdur... Bunlаr vаsitəsilə müxtəlif 

əruzçulаrın müxtəlif sаydа göstərdikləri fаrs əruzu həzəcinin bütün növləri yаrаdılmışdır. 

Bunlаrın sаyı bir sırа əruzçulаrdа оn dördlə qırx bir аrаsındаdır. Məsələn, Qeys Rаzi fаrs 

əruzunun həzəcində аktivli-pаssivli qırx bir növ, Nəsirəddin Tusi - оtuz dörd, Seyfi 

Nişаburi - оn dоqquz, Vəhid Təbrizi - оn dörd, Əbdülnаfe - iyirmi yeddi növ göstərirlər” 

[3, s.195].  

Sözsüz ki, belə izаhlаrı və fərqli rəqəmləri biz digər bəhrlər hаqqındа dа söyləyə 

bilərik.  Belə ki, rəcəz bəhrinin növlərinin sаyı Cаmi və Cəfər Təyyаrdа оn beş оlduğu 

hаldа Qeys Rаzidə iyirmi bir, Vəhid Təbrizidə yeddi,  Nəsir Tusidə qırx dörd, Əbdülnаfedə 

оn dörd [3, s.223],  rəməl bəhrinin növlərinin sаyı Cаmi və Cəfər Təyyаrdа оn dörd оlduğu 

hаldа Qeys Rаzidə iyirmi üç, Nəsirəddin Tusidə оtuz dörd, [3, s.240], səri bəhrinin 

növlərinin sаyı Cаmi və Cəfər Təyyаrdа аltı оlduğu hаldа Qeys Rаzi yeddi, Nəsirəddin 

Tusidə оn,  Vəhid Təbrizi iki, Əbdülnаfe аltıdır və s. [3, s253-254] Beləliklə, gördüyümüz 

kimi, Cəfər Təyyаr Əbdürrəhmаn Cаmiyə şərh yаzаrkən Cаminin qeyd etmədiklərini öz 

əsərində qeyd etmiş, lаkin fаrs əruzşünаslığındа оlаn müxtəlif fikirlərə tоxunmаdаn, 

məsələyə bir nöqteyi - nəzərdən bаxmаğı dаhа üstün sаymışdır.  

         Dəfələrlə qeyd etdiyimiz kimi, Cəfər Təyyаrın əsərinin ən mühüm xüsusiyyətlərindən 

biri burаdа Əbdürrəhmаn Cаmi tərəfindən verilən bütün beytlərin, nümunələrin göstərilən 

qəliblər üzrə təqti edilməsidir. Məsələn, Əbdürrəhmаn Cаmi həzəc bəhrinin birinci 

növündən dаnışаrkən yаzır: “...Bəhre - həzəce - müsəmməne -sаlim 

دآيت هر كزم نقشى بخاطر در نمى چوروي  

دهآيمرا خود جزتو در خاطر كسى ديكر نمى   

                              çо ruyət hər gezəm nəqşi bexаtir dər nəmi аyəd  

                             mərа xоd cоz tо dər xаter kəsi digər nəmi аyəd 

                             məfА”İlün  məfА”İlün  məfА”İlün  məfА”İlün “ 
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Vəssаlаm. Əbdürrəhmаn Cаmidə biz bundаn аrtıq bir şey görmürük. Lаkin Cəfər Təyyаr 

bəhrlər bəhsində bu beyti şərh və qrаmmаtik bаxımdаn izаh etməklə bərаbər, eyni 

zаmаndа, təqti də edir. Təqti isə аrtıq bir dəfə qeyd etdiyimiz kimi, beytin vəzn 

bаxımındаn qəlibə nə qədər uyğun gəlib - gəlmədiyini, bаşqа sözlə  desək, şeirin vəzn 

bаxımındаn nə qədər dəqiq оlub - оlmаdığını üzə çıxаrаn, beytin düzgün оxunuşunu, оnun 

ritmini məlum edən, mənаsının qаvrаnılmаsını dаhа dа аsаnlаşdırаn bir vаsitədir. Оnа görə 

də əruzçulаr təqti bəhsinə həmişə böyük önəm vermiş, аdətən öz əsərlərində nümunə 

gətirdikləri bütün beytləri təqüti etməyə çаlışmışlаr. Bu bаxımdаn Cəfər Təyyаr dа dоğru 

və elmi yоllа gedərək, öz əsərində Əbdürrəhmаn Cаminin bütün beytlərini təqti etmişdir. 

Dediklərimizin nə qədər dоğru оlduğunu yuxаrıdаkı beytin Cəfər Təyyаr tərəfindən təqti 

edilmiş nümunəsinə bаxаrkən bir dаhа аydın şəkildə görə bilərik. “(təqti) çu ruyət hər 

﴾مفاعيلن﴿  (məfА”İlün) gezəm nəqşi ﴿لن﴾مفاعي  (məfА”İlün) bexаtir dər (məfА”İlün) nəmi аyəd  

﴾مفاعيلن﴿ (məfА”İlün) mərа xоd cоz ﴿عيلنمفا﴾  (məfА”İlün) tо dər xаter ﴿مفاعيلن﴾ (məfА”İlün) 

kəsi digər (məfА”İlün) nəmi аyəd (məfА”İlün)” [1, s.386-387].   

Nəticə. Beləliklə, Cəfər Təyyаrın Əbdürrəhmаn Cаmiyə etdiyi əlаvələrin əsаsən 

heç biri bizim izаhımızdаn kənаrdа qаlmаmışdır. Lаkin bir məsələ vаrdır ki, biz özümüz 

оnu qəsdən tədqiqаtın sоnundа işıqlаndırmаğı dаhа məqsədəuyğun hesаb edirik. Bu, bütün 

əruzçulаrın həzəc bəhrinin dаxilində qələmə аldıqlаrı rübаi vəzni ilə 

bаğlıdır.Tədqiqаtçılаrın qeydlərinə görə, rübаi vəzni əruz təfilələri və terminоlоgiyаsı ilə 

ifаdə оlunsа dа, əslində mаhiyyət etibаrilə əruzdаn fərqlənir. Lаkin bu vəznin təfilə və 

terminоlоji xüsusiyyətləri həzəc bəhri ilə üst - üstə düşdüyü üçün, demək оlаr ki, bütün 

əruzçulаr rübаi vəznlərindən həzəc bəhrinin dаxilində dаnışmаğı dаhа məqsədəuyğun 

sаymışlаr. Bu mənаdа, Əbdürrəhmаn Cаmi və Cəfər Təyyаr dа istisnа deyildirlər. Оnlаr dа 

həzəc bəhrindən dаnışаrkən, qısа şəkildə də оlsа, rübаi vəznlərindən də bəhs etmiş və 

оnlаrın qəliblərini, hər qəlibə аid nümunələri öz əsərlərində əks etdirmişlər.  

      Cəfər Təyyаrın “Tərcümeyi - əruz Əbdürrəhmаn Cаmi Rəhmətullаh” əsərində hər bir 

detаl - qrаmmаtik izаhаt, şərh, tərcümə, təfsir, məаl hаmısı tərcüməyə xidmət edir və 

tərcümə ilə оrijinаlı bu bаxımdаn tutuşdurmаq, оnlаrın оxşаr və fərqli cəhətlərini meydаnа 

çıxаrmаq  isə tərcümənin filоlоji - elmi keyfiyyətlərini üzə çıxаrmаğа imkаn verir [6 ]. 
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Эльнура Бабаева 

     

ВЛИЯНИЕ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

“РИСАЛЕЙИ - АРУЗ” АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ  

 

Резюме 

            В статье говорится о влиянии текстологических особенностей на филологи-

ческие факторы в переводе "Рисалейи - аруз" Абдуррахмана Джами.  

Известный классик персидской поэзии Абдуррахман Джами родился 7 ноября 

1414 года в селении Харджид, недалеко от города Хорасан Джам. В своём первом 

диване Джами отмечает, что взял свой литературный псевдоним в честь Ахмеда 

Намаки Джами и названия родной деревни, в которой он родился.  

Джами приобрёл высочайший авторитет при жизни не только как духовный 

наставник, учёный – теолог, но и как поэт и покровитель искусств, воспитатель твор-

ческой молодежи. Он был для своего времени одним из крупнейших теоретиков ли-

тературы. Перечень всего написанного Джами показывает, насколько широк был 

диапазон его литературного и научного творчества. 

      Изучение сочинения «Рисале – и аруз»   позволяет нам проследить историю 

развития аруза в целом, а также понять разницу между арабским и персидским ару-

зом. Автор попытался изучить историю развития аруза как в теоритическом, так и в 

практическом аспектах, представить картину становления и формирования поэтики, 

стилистики, художественных форм, жанров и литературно - критической мысли, а 

также попытался проследить степень распространения аруза в поэзии различных 

народов, в том числе, на примерах азербайджанской и турецкой поэзии.  

Ключевые слова: Абдуррахман Джами, аруз, поэзия, метрика, qазели, 

стихотворный жанр. 
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THE İNFLUENCE OF TEXTUAL FEATURES ON PHİLOLOGICAL FACTORS 

İN THE TRANSLATİON OF ABDURRAHMAN JAMİ “RİSALEYİ-ARUZ” 

 

Summary 

The article deals with the influence of textual features on philological factors in the 

translation of Abdurrahman Jami "Risaleyi - aruz".  

The famous classic of Persian poetry Abdurrahman Jami was born on November 7, 

1414 in the village of Harjid, near the city of Khorasan Jam. In his first diwan, Jami notes 

that he took his literary pseudonym in honor of Ahmed Namaki Jami and the name of the 

native village in which he was born. 

Jami gained the highest authority during his lifetime not only as a spiritual mentor, 

a theologian, but also as a poet and patron of the arts, educator of creative youth. He was, 

for his time, one of the greatest literary theorists. The list of everything described by Jami 

shows how wide was the range of his literary and scientific creativity.  
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The study of the composition "Risale-i Aruz" allows us to trace the history of the 

development of aruz in general, as well as to understand the difference between the Arabic 

and Persian aruz. The author tried to study the history of the development of aruz both in 

theoretical and practical aspects, to present a picture of the formation and formation of 

poetics, stylistics, artistic forms, genres and literary-critical thought, and also tried to trace 

the extent of the spread of aruz in the poetry of various peoples, including the examples of 

Azerbaijani and Turkish poetry. 

Key words: Abdurrahman Jami, aruz, poetry, metric, qazeli, poetic genre. 
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Türkiyə ədəbiyyatı ilə tanışlığım 2000-ci ildə XVI əsr şairi və təbib-yazarı Məhəmməd 

Nidainin Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan “Mənafeün-nas” əsəri ilə bağlı 

dissertasiya mövzusu götürdüyüm zamandan başlayıb. Nidainin bu əsərini ərəb 

əlifbasından çevirib nəşrə hazırladım. Arada XVII əsr yazarı Dərviş Osman Sinəçakın 

“Gülşəni-ürfan” əsərinə rastladım, əlyazma yarımçıq olsa da, diqqətimi çəkdi, onu da 

transfoneliterasiya etdim. Nidainin institutumuzda saxlanılan “Kitabi-tibbi-mənzum” 

əsərini də tranfoneliterasiya edib nəşrə hazırladım. Daha sonra əski çap kitabları içərisində 

Nəcib Asimin “Milli əruzumuz” adlı kiçik bir kitabını əldə etdim və transfoneliterasiya 

etdim. “Cənubi Azərbaycan yazarları” silsiləsindən müasir poeziya ilə bağlı nəşrə 

hazırladığım səkkiz kitabdan altısı çap olunmuşdu. Düşündüm ki, “Türkiyə yazarları” 

silsiləsindən orta əsr yazarları ilə yanaşı çağdaş şairlərin də kitablarını çap etdirmək yaxşı 

olardı. 2020-ci ildə feyzbuka qoşuldum ki, bu da mənə müasir Türkiyə yazarlarının əsərləri 

ilə tanış olmaq imkanı yaratdı. Dostluğumda olan şairlərdən Vilayət Aytanın və Rahim 

Çətinqayanın şeir toplularını nəşrə hazırlamağı plan işimə daxil etdim.  

Vilayət Aytan 1969-cu ildə Türkiyənin İqdır vilayətində doğulmuşdur, 1974-cü ildə 

Almaniyanın Nürnberq şəhərinə köçmüşlər. Türkiyə vətəndaşıdır, Oğuzun Bayat 

boyundandır. 13 il Almaniyada litseydə oxumuşdur. Evlidir, 6 uşaq atasıdır. Müxtəlif 

işlərdə çalışmışdır. Dediyinə görə, əsas vaxtını şeir yazmağa həsr edir.  

Vilayət Aytan ədəbiyyatı ilkin olaraq atasından öyrənmişdir. Atası Kaşəm Aytan hələ 

gənclik illərindən ədəbiyyat həvəskarı olmuş, Anadolunun, həm də Azərbaycanın aşıq şei-

rini, dastanlarımızı sevmiş, əzbərləmiş, məclislərdə oxumuşdur. Vilayət belə bir ailədə 

böyümüş, şeirə, sənətə uşaqlıqdan vurğun olmuş, həmçinin evlərindəki kitabları da həvəslə 

oxumuş, Şah Xətainin, Pir Sultan Abdalın, Qul Himmətin şeirləri ilə tanış olmuş, özünün 

dediyinə görə, Türkiyəli Aşıq Mahzuni Şərifdən bəhrələnmişdir. Beləliklə, onu duyğulan-

dıran poeziya həyatının bir hissəsinə çevrilmişdir.  

Vilayət 16 yaşında ilk şeirlərini yazmağa başlamış, özünün dediyi kimi, əvvəlcə 

ustadları təqlid etmiş, sonra püxtələşmişdir. “Hər şairin kəndisinə xas bir şeir tərzi 

olmalıdır” deyən Vilayət 30 yaşından sonra şair dostlarının ona “Sənin şeirini min şeirin 

içindən seçə bilirik” deməsinə əsasən, özünə xas üslubu olduğunu bildirir. Elə mənim 

diqqətimi çəkən də onu hamıdan fərqləndirən üslubu oldu.Vilayət Aytan olduğu ədəbi 

mühitdə bir sıra şairlərin yetişməsində də böyük rol oynamışdır.    

Vilayət Aytanın şeirləri Musa Aydının “Gülzari-Əhli-beyt”, Cəmil Çiftçinin “Xalq 

ədəbiyyatında Kərbəla ağıtları” adlı almanaxlarda, təqvim yayınlarından Aydın Altayın 

“Dirəniş və Diriliş”, “Ələvi Bəktaşi” antolojilərində çap olunmuşdur. 

Şeirlərinə Aşıq Məftuni və Seyyid Taleh Boradigahi musiqi bəstələmişdir. Cəm Zorəlin 

həvəskar bəstələri də vardır.Vilayət Aytanın mərsiyələri məhərrəmilikdə əza məclislərində 

oxunur. O, 2004-cü ildə Həc ziyarətində, 2009-cu ildə Məşhəd və Qum ziyarətində, 
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2015- ci ildə ərbəində Kərbəla ziyarətində olmuşdur. 

Mən Vilayət Aytanın şeirlərini bir ilə yaxındır ki, izləyirəm. Onun yaradıcılığı heca 

vəznindədir.  Qələmə aldığı şeirlərin əsas mövzusunu Allaha və Əhli-beytə məhəbbət təşkil 

edir. Lakin vətən həsrəti, yurd tıəəssübkeşliyi də onu heç vaxt tərk etməmişdir. Həmişə 

məmləkəti İqdıra qayıtmaq arzusunda olmuşdur. Azərbaycanı da özünə doğma, əziz 

bilmişdir. Azərbaycanla bağlı şeirlərində onun bu sevgisi, hüsn-rəğbəti poetik obrazlarla 

əks olunmuşdur: 

 

Mədəniyyət yurdu, sevda beşiyi, 

Mənim səndə gözüm var, Azərbaycan. 

Sən məşuqsan, mən də sənin aşiqin, 

Sənsən bu könlümə yar, Azərbaycan. 

 

Vilayətin Allaha müraciətlə yazdığı şeirlərində onun necə saf bir əqidədə olduğunun, 

imanlı, dindar bir insan kimi təmiz həyat yaşadığının şahidi oluruq. Vilayət Allahdan 

vəzifə istəmir, dünya malı istəmir, ümumiyyətlə, bu dünyanı istəmir, onun istədiyi 

mənəviyyatdır, Əhli-beyt sevgisidir, Allahın hidayətində, Peyğəmbərin (s) yolunda, Əlinin 

(ə) vilayətində sabitqədəm olmaqdır: 

  

Könlümüzü kindən qoru, ya Rəbbim, 

Məhəbbətdən ayrı düşürmə bizi. 

Asan eylə bizə zoru, ya Rəbbim, 

Hidayətdən ayrı düşürmə bizi.  

 

„Qovgaya dəvət etmə, mən eşqin səfiriyəm“, “Döyüş-qovganın deyil, mən eşqin şairiyəm” 

deyən Vilayətin eşqi dünyəvi eşq deyil. Bu eşq Allaha, onun rəsuluna, Əhli-beytə (ə.m.) 

olan eşqdir. „Bu gün“, „Rəhmət olan Mühəmməd“, „Ya Mühəmməd“ və s. şeirlərində 

Həzrəti-Mühəmmədi (s) vəsf edən, ona olan pak sevgisini, islami dəyərlərə olan inamını, 

qəlbindəki ixlasını, imanını, təqvasını poetik boyalarla oxuculara çatdıran şair bizi bu eşqə 

inandırır:    

 

Ərşü Kürsidən əvvəl var idi sənin nurun, 

On səkkiz min aləmə rəhmət olan Mühəmməd. 

 

Peyğəmbəri (s) əziz qızı, iki dünya xanımı Fatimeyi-Zəhranın vəsfi də xanıma layiq 

ifadələrlə, zərif boyalarla oxuculara çatdırılmışdır: 

 

Mənəm Mühəmmədin nazlı sonası, 

Çiynimdə yüksəlir Ərşin binası. 

Həsən, Hüseyn, Zeynəb, Gülsüm anası, 

Mürtəzanın yarı, Fatiməyəm mən. 

 

Vilayət Aytanın Həzrəti-Əliyə (ə) daha çox şeir həsr etməsi, onun Əli şairi olmasını, 

Əli eşqi ilə yaşamasını, Əli adı ilə nəfəs almasını göstərir. “Əlidir”, “Əlisiz olmaz”, “Şahi-

mərdan vuruldu”, “Dedi: Ya Əli”, “Edən Əlidir”, “Dəyişməm, Əli”, “Qüdrəti-Əli”, 

Əliyiaşiq”,  
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 “Ya Əli, mədəd” və s. şeirlərində Əli eşqini mənalı, obrazlı, poetik ifadələrlə oxucu  

lara çatdıran şair üçün Əlisiz dünya heç nədir. Sanki hər bir varlıq Əliyə aşiq, hər bir 

varlıq Əli deyir:  

Loğman Həkim bilir dərd ilə dəva, 

Qurana sor, öyrən əhd ilə vəfa. 

Arifin gözündə Mərvəylə Səfa, 

Kəbə ilə Zəmzəm Əliyə aşiq. 

 

Ürəyində on iki imam (ə.m.) sevgisi yaşadan, Kərbəla faciəsinin qəhrəmanlarını vəsf 

edən, qələmini Əhli-beytə (ə.m.) məhəbbət, hüsn-rəğbət ruhunda kökləyən Vilayət Aytan 

sözün əsl mənasında Hüseynçidir. Hüseynə (ə) müraciətlə yazdığı və Hüseyn rəşadətini, 

Hüseyn əqidəsini, Hüseyn böyüklüyünü əsk etdirdiyi “Ya Hüseyn”, “Ağlaram, Hüseyn”, 

“Səslərəm “Ya Hüseyn”, “Ey vay Hüseyn”, “Kərbəla istər könlüm” və s. şeirlərində 

Vilayətin Hüseynçi əqidəsi öz dolğun ifadəsini tapmışdır.  

 

Aşiqlərə nə Mərvə, nə də Səfa ver, Allah, 

Nə Kəbə, nə Ərəfat, nə də Mina ver, Allah. 

O uca dərgahından bir arzumuz var bizim: 

Hüseyn aşiqlərinə Kərbübəla ver, Allah. 

 

Kərbəla qəhrəmanı Zeynəbi-kübraya, eləcə də Əbəlfəzl Abbasa, balaca Rüqəyyəyə, Əli 

Əsqərə həsr olunmuş şeirlərdə də Kərbəla hadisəsinin dəhşətli məqamlarını və həm də 

Zeynəbin (ə) diliylə desək, “gözəlliklərini” qələmə alan şairin Hüseynçi əqidəsini aşıq-

aşkar görürük. Zeynəbi-kübranın mövluduna həsr olunmuş şeirdə, eləcə də “Cənnətimiz 

Zeynəbdir” adlı şeirdə müəllifin Kərbəla qəhrəmanına olan sevgisi poetik boyalarla əks 

olunmuşdur: 

 

Sözümüzdə irfan, mərifət çoxdur, 

Dünyanın malına könlümüz toxdur. 

Zahid cənnətinə meylimiz yoxdur, 

Bizim əsil cənnətimiz Zeynəbdir. 

 

Vilayət Aytan uşaqlıqdan, ağlı kəsəndən, Allahın, dinin varlığını duyandan Əli 

vilayətində olmuşdur. Kaşəm kişi oğlunun adını bica yerə Vilayət qoymamışdır. Bəlkə 

dəVilayət doğulanda onun adı Kaşəm kişiyə ilham olunmuşdur.  

Əli yolunda sabitqədəm olan, qəlbində Əhli-beyt (ə.m.) sevgisini hər bir çətinlikdə hər 

bir eybəcərlikdən qorumağı bacaran Vilayət  bir gün zamanın sahibinin gələcəyinə, Mehdi-

nin (ə.f.) zühur edəcəyinə sidqi-ürəklə inanır, gecə-gündüz onu çağırır və bu inam, bu istək 

misralanıb şeirlərə çevrilir. Şair yazır: 

 

Yaradana şükrümüzsən, ya Mehdi,  

Vilayətdə fikrimizsən, ya Mehdi.  

Gecə-gündüz zikrimizsən, ya Mehdi,  

Zikri şəfa, harda qaldın, gəl artıq. 
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Vilayət Aytanın Qarabağla bağlı şeirləri də diqqəti çəkir. Şairin II Qarabağ 

müharibəsinə həsr olunmuş şeirlərində Azərbaycan əsgərinin rəşadətinin, şücaətinin 

tərənnümünü görürük. “Qurban olaram” adlı qoşmasında yazır:  

 

Otuz ildir sürər bu işgal hali,. 

Təcəlli eylədi Haqqın cəlali. 

Zülm zəncirini Hüseyn misali 

Qıran əsgərimə qurban olaram. 

 

Bütün dünya bilir, bu savaş niyə 

Azadlıq ölkəmə olsun hədiyyə. 

Düşmən səflərini “ya Əli” deyə 

Yaran əsgərimə qurban olaram. 

 

Zalımlar məzluma verəndə əzab, 

Dünya gördü necə verilir cəvab. 

Bu gün Qarabağda düşməndən hesab 

Soran əsgərimə qurban olaram. 

 

Vilayət Aytanın şeirləri almanaxlarda çap olunsa da, nə Almaniya da, nə də Türkiyədə 

ayrıca kitabı çap olunmamışdır. Bəlkə bu da taleyin hökmüdür, Allahın yazısıdır. Əslən İq-

dırdan olan, Almaniyada yaşayıb-yaradan bir Əhli-beyt şairinin ilk kitabı məhz 

Azərbaycanda çap olunmalıymış. Şair qardaşımızı səmimi qəlbdən təbrik edir, ona uzun 

ömür, cansağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır və ondan daha samballı kitablar 

gözləyirik. 
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Сонаханым Хадыева 

ВИЛАЯТ  АЙТАН 

 

Резюме                                                                                      

         Вилаят Айтан, гражданин Турции, живет в Нюрнберге, Германия. Родился в 

Игдыре, родом из Азербайджана. Он изучил классическую литературу у своего отца 

и начал писать стихи в возрасте 16 лет. Его стихи опубликованы в ряде антологий, 

на его слова написаны песни. Хотя темы разнообразны, хвала Ахль аль-Байт более 

заметны в его произведениях. Мы подготовили к изданию сборник стихов поэта. 

Ключевые слова: классическая литература, Игдыр, поэт, произведение, 

антология. 
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VİLAYAT AYTAN 

 

Summary 

       Vilayat Aytan, a Turkish citizen, lives in Nurenberg, Germany. He was born in Igdir, 

he is originally from Azerbaijan. He learned classical literature from his father and started  

writing poetry at the age of 16. His poems have been published in a number of anthologies, 

songs have been composed to his words. Although the themes of his works are varied, the 

hymns of the Ahl al-Bayt are more prominent among them. We have prepared a collection 

of the poet's poems for publication. 

Key words: classical literature, Igdir, poet, work, anthology. 
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AZƏR BUZOVNALI YARADICILIĞINDAN NÜMUNƏLƏR 

 DÖVRİ MƏTBUAT SƏHİFƏLƏRİNDƏ 

 

Açar sözlər: dövri mətbuat, satira, məcmuə, əlyazma 

 

XX əsrin əvvəllərində bir sıra proseslərin tüğyan etdiyi bir dövrdə yaradıcılıq 

nümunələrini, fəaliyyətlərini dövri mətbuat səhifələrində nəşr etdirməyə müvəffəq olan şair 

və yazıçılarımız yaşadıqları mühitin aynası kimi ictimai-siyasi prosesləri cəmiyyətə təbliğ 

edirdilər.  Mətbu orqan səhifələrində təkcə Azərbaycanın sosial-siyasi, mənəvi-psixoloji 

həyatı deyil, həmçinin bütövlükdə Qafqazın, Yaxın və Orta Şərqin ümumi mənzərəsi 

canlandırıldı. 1906-cı ildən fəaliyətə başlayan və digər mətbu orqanlara öncüllük edən 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının təsiri altında Azərbaycanda "Bəhlul" (1907), "Zənbur" 

(1909-1919),"Lək-lək" (1914), "Tuti" (1914-1917), "Məzəli" (1914-1915), "Babayi-Əmir" 

(1915-1916), "Şeypur" (1918-1919), "Məşəl" (1919-1920) və s. kimi satirik dərgilər dərc 

olunurdu. İctimai satira vasitəsilə mövcud cəmiyyəti yeniləşdirmək, məmləkəti irəli 

aparmaq ideyalarını önə çəkən şair və yazıçılar yaradıcılıq fəaliyyətləri ilə dövrün nəbzini 

tutaraq əsas proseslər fonunda çıxış edirdilər.  

Dövrün görkəmli ziyalılarının yaradıcılıq nümunələrinin nəşr olunduğu jurnallarda 

mütəmadi olaraq Azər Buzovnalının da müxtəlif məzmunlu yazıları, eləcə də Şərq 

ədəbiyyatından tərcümələri çap edilmişdir. Şair müəyyən zaman çərçivəsində dövri 

mətbuatda ayrı-ayrı imzalarla qələmini sınamış, satirik əsərləri ilə çıxış etmişdir. Bu 

mənada Azər Buzovnalının  arxivindəki  materiallar arasında rus dilində makina yazısı ilə 

şairin özünün tərtib etdiyi “Türk şairi Azər Məcid oğlu İmaməliyev” adlı qısa tərcümeyi-

halında bir sıra məlumatlarla yanaşı onun hansı mətbu orqanlarda fəal iştirak etməsi 

haqqında məlumatı da maraqlıdır. Burada şairin 1870-ci ildə Buzovnada anadan olması, 

gənc yaşlarından Şərq ədəbiyyatına böyük maraq göstərməsi və buna görə Şərq 

poetikasının incəliklərinə vaqif olmaq üçün türk, fars, ərəb dillərini mükəmməl öyrənməsi 

haqqında məlumat verilir. Tərcümeyi-halda Məşədi Azərin Dağıstanda yaşadığı illərdə 

ikisinifli rus məktəbində təhsil alması, ilk şeirlərini yazmağa başlaması qeyd olunur. 

Bundan başqa, onun  “İrşad”, “Səda”, “Sədayi-həqq”, “İttifaq”, “Dirilik”, “Babayi-Əmir”, 

“Zənbur”, “Şərq qadını”, “Oktyabr alovları”ı adlı qəzet və jurnallarda müxtəlif səpkili 

şeirlərinin dərc olunduğu göstərilir. Sonda şairin “Həmvətənlərim” kitabının xüsusi dövlət 

müəssisələri tərəfindən icazə ilə nəşr olunduğu bildirilir. Həmçinin “türk sovşkolalarında” 

pedaqoq kimi fəaliyyətindən də danışılır (1). 

Azər Buzovnalı tərcümeyi-halın sonuna ayrı-ayrı məcmuələrdə müxtəlif illərdə fərqli 

təxəllüslərlə qələmə aldığı əsərlərinin siyahısını da əlavə etmişdir: “İnqilabdan əvvəl mən 

lirik-inqilabi ruhlu şeirlərimlə 1905-ci ildə “İrşad”, 1906-cı ildə “Təzə həyat”, 1907-1908-

ci illərdə “İttifaq”, 1908-1909-cu illərdə “Səda”, “Sədayi-həqq” qəzetlərində, 1909-cu ildə  
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“Zənbur”, 1910-cu ildə “Dirilik”, “Babayi-Əmir” jurnallarında, 1914-15-ci illərdə 

“Bəsirət” qəzetində, 1922-ci ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalında müxtəlif ləqəblər və yaxud  

 

öz adımla çıxış etmişəm. İnqilabdan sonra “İnqilab alovları”, “Şərq qadını” jurnallarında 

əsərlərimi “Azər” imzası ilə dərc etdirmişəm. Bu məcmuələrdə şeirlərim və portretim yer 

almışdır. Mənim əməyimin həqiqiliyinə əmin olmaq üçün adları qeyd olunan qəzet və 

jurnalların surətlərini arxivdən tələb edə bilərsiz” (1).  

1909-1919-cu illərdə Bakıda "Molla Nəsrəddin" jurnalının təsiri ilə nəşr edilən 

“Zənbur” həftəlik illustrasiyalı satira jurnalında mədəniyyət məsələlərindən bəhs olunur, 

ikiüzlülər, dini fanatizm əleyhinə yönəlmiş mövzular müxtəlif səpkili yazılarla ifşa olunur, 

həmçinin  sosial quruluşun bütün qüsurlu və pis cəhətlərini ortaya çıxaran satirik rəsmlərə 

də geniş yer verilirdi.  

Şairin 1909-cu ildə “Zənbur” qəzetinin 30-cu nömrəsində “Getdi əlimdən” rədifli 

mənzuməsi dərc olunmuşdur: 

Fəryad, fəqan izzəti-şan getdi əlimdən, 

            Eyvah! O cəlalim nə yəman getdi əlimdən (2, s.6-7). 

“Mədəlinin axırıncı nohəsi” başlıqlı mənzumədə əlindən cah-cəlal, hökmranlıq 

getmiş birisinin acı naləsi şairin satira qələmi ilə ifşa olunur. Dünyanın naz-nemətlərindən 

məhrum olmuş keçmiş taxt-tac sahibinin  fəryad dolu iniltiləri şairin usta qələmiylə 

tərənnüm olunur: 

Hər gündə baxırdın nə qədər mahi-liqaya, 

Dövrəmdə neçə növrəs uşaq payəbəpayə. 

                                    Əfsus mənim işrətimə yetdi nəhayə, 

                 Düşdüm nə yəman dərdə nə biqayə bəlayə (2. s.6-7). 

 

1915-ci il 21 apreldən 1916-cı il 17 oktyabradək Bakıda cəmi 65 nömrəsi nəşr edilən 

“Babayi-Əmir” jurnalınin səhifələrində müxtəlif yazılara xüsusən də şeirlərə yer verilirdi. 

Dövrün məşhur ziyalıları, o cümlədən M.S.Ordubadi, Ə.Nəzmi, S.Hüseyn, Ə.Vahid, 

Ə.Müznib, C.Cabbarlı və başqaları felyeton, satirik şeirlərdən istifadə edərək dövrün 

nəbzini tutmağa çalışırdılar. Müxtəlif ədəbi ictimai məsələlərin yer aldığı jurnalın 

səhifələrində Azər Buzovnalının da yaradıcılıq nümunələri nəşr olunurdu.  

“Babayi-Əmir” jurnalının 1915-ci ildə çıxan ayrı-ayrı saylarında Azər Buzovnalı 

“Azər Əyyar” imzası ilə müxtəlif məzmunlu şeirlərlə çıxış etmişdir. Müqəddəs Ramazan 

ayının gəlişini tərənnüm edən şair sevincli bayram əhval ruhiyyəsini oxucusuna şərh 

edərək, müxtəlif təamlarla dolu bayram süfrəsini tərənnüm etmişdir: 

 

Ay dolanub, keçdi il, 

Mahi-Rəmazan gəlir. 

Paxlalı, lobyalı aş, 

Yağlı fisincan gəlir (3, s.5). 

 

Azər Buzovnalı təmtəraqlı iftar süfrəsindən bəhs edərkən yalançı, fırıldaq din 

adamlarını da unutmur, kasıbların bayram süfrəsinin çatışmayan nemətlərinin “İftari-

dövlətlidə” olduğunu sətiraltı mənalarla diqqətə çatdırır: 
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Bəh, bəh əcəb nəşəli 

Aydır orucluq ayı, 

Molla, seyid, rövzəxan, 

İftarə hər an gəlir. 

Kef çəkəcək mollalar 

İftari-dövlətlidə; 

Sanki orucluqdə kim 

Onlarə iman gəlir (3, s.5). 

 

Şair “dövlətli” və “kasıb” süfrəsini qarşılaşdıraraq naz nemətin kasad olduğu fəqir 

süfrəsinin kamil imanını önə çəkir, mənəviyyatı kasıb zənginləri satira atəşinə tutur:  

Çəkmə qəm, ey millətin 

Başçısı! Miskinlərə 

Lütfilə bu aydə 

Naləvü əfqan gəlir. 

İftarə tapmaz çörək, 

Qapı-qapı gəşt edər 

Qovmağə onlari də, 

Qapiyə dərban gəlir (3, s.5). 

 

 Sonda şair özünə xitabən bu misraları qələmə alır: 

 

Sən də, ey Azər, bu ay 

Tərk eylə əyyarlığı 

Zahid olub düş çölə, 

Dərdinə dərman gəlir (3, s.5). 

Azər Buzovnalının “Babayi-Əmir” jurnalının növbəti 3 saylı buraxılışında “Aşna 

saxlayan müsəlmanlara” adlı şeiri nəşr olunmuşdur. Satirik üslubda, mizahi bir dillə 

qələmə alınan şeirdə “ər”in “arvad”a xəyanəti ifşa olunur, ümumilikdə ailə-məişət 

problemlərinə toxunulur: 

 

Gündə dədəni min cürə föhş ilə yad edər, 

Ah səndəki arvad. 

   Aşnandı cəvab heç nə demə, ey evi bərbad, 

Demə ona heç zad. 

     Dinmə ki gedər yoxsə qalarsan tək, amandır, 

Çünki sənə candır. 

   Xərclə pulunu, xərcləməsən çoxlu ziyandır, 

Halin də imandır. 

     Ver yüzlüyünü “Mariya” ya ta ki ola xəndan, 

Məsrurü şadan. 

                                        Ətfalın əgər ölsə də xanəndə acından, 

Heç olma pərişan. 

Külfətin üçün çəkmə əbəs dərdü məlamət; 

Qoy o çəkə zillət (4, s.3). 
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Şair təəssüf hissi ilə hədəfini “Mariya”lara pul xərcləməklə ittiham edir, sonda yenə 

də öz ailəsinə qayıdacağını unutmamağı tövsiyə edərək acı reallığı ona çatdırmağa çalışır: 

 

Bir də görəcəksən ki o aşnan odu getdi, 

Gözdən də həm itdi. 

Var-yoxun hamu getdi, işin cümləsi bitdi, 

Gör sonra nə etdi. 

Məcburən o dəmdə sən əl açıb dilənərsən, 

Xəlqə baş əyərsən. 

Keçmiş gününü yadə salub ah çəkərsən, 

Həm nalə edərsən. 

                                    Göz yaşı tökərsən, ah, vay edərsən. 

Axirdə bu bəlli çərləyüb ölərsən (4, s.3). 

 

Onun 1916-cı ildə “Babayi-Əmir” jurnalında (4, s.8) maarifçiliyi, elmi, təhsili təbliğ 

edən “Zərərdir” adlı şeiri də çap olunmuşdur. Şair ifşaedici ifadələrlə məktəbə, yeni təhsil 

üsuluna qarşı sərt, mühafizəkar mövqe tutanları tənqid edir. Azər Buzovnalının eyhamlı 

mənalarla zəngin olan şeirində sabiranə ruh duyulur: 

 

    Məktəb sözü heç söyləmə imanə zərərdir, 

     Get-get a kişi! Çünki müsəlmanə zərərdir. 

 

    Ye bozbaşı, ört yorganı, yat ordəcə rahət, 

  Nə kar kadırsən çəkəsən qeyrəti-millət, 

Bu beş gün olan dəhrdə et eyşlə işrət. 

 

Bir bax ki, danışdıqlərin hər yanə zərərdir, 

             Məktəb sözü də cümlə müsəlmanə zərərdir (4, s.8). 

 

Maarifpərvər şair qız övladını təhsildən yayındıran, qadını elmi-ictimai həyatda öndə 

görə bilməyən nadanlara üzünü tutaraq, cəmiyyəti narahat edən bir çox problemləri əks 

etdirir, elmə çağırışı, maarifçiliyi, qadın azadlığını, milli dəyərləri önə çəkir: 

 

        Nahəq deyilir qız uşağı məktəbə getsin, 

 Yaxud oradə elm oxuyub mətləbə yetsin! 

                                     Xaliq bu cürə şəxsləri dərbədər etsin. 

Bu sözlər ilə dinimiz az qaldı ki, bitsin. 

 

Gəl böylə demə, evdə Tükəzbanə zərərdir, 

         Rəd ol buradən böylə söz imanə zərərdir (4, s.8). 

 

Azər Buzovnalı elm, tərəqqi carçısı olaraq qız ilə oğlan arasında qoyulmuş fərqin 

yanlışlığını izah etmişdir. Şair bilavasitə gənclərin təlim-tərbiyəsi, onların savadlanması ilə  

 



  

45 

 

Könül Bağırova. Azər Buzovnalı yaradıcılığından nümunələr dövri 

 mətbuat səhifələrində //Elmi əsərlər,2021,1(12), s.41-47. 

 

müntəzəm məşğul olmuş, yeni üsullu məktəblərdə dərs deyərək, yüksək təhsilin, 

dünyagörüşünün, savadın cəmiyyətin hər bir fərdinin ehtiyac dairəsində olduğunu 

çatdırmağa çalışmışdır: 

Çöx söylədiniz ki, gərək oğlanı oxutmaq, 

   Gic sözlərə axır qulaq asdim də bən axmaq, 

       Pul tökdüm oxutdum Səmədi bən dəli, sarsaq. 

    İndi qurtarub bilməyür heç bənlə danışmaq. 

    “Net”, “Yestdü” sözü bunlar imanə zərərdir,  

               Məktəb dediyin həm qızə, oğlanə zərərdir (4, s.8). 

Qeyd etmək lazımdır ki, şairin adı çəkilən mətbuat orqanlarında çap olunan 

əsərlərinə arxivində təsadüf olunmur.  

Azər Buzovnalı “İttifaq” qəzetinin də yazarlarından olmuşdur. Qəzetin 1909-cu il 

buraxılışlarında ardıcıl olaraq şairin “Hürriyyəti-Hüseyniyyə” felyetonu “Azər Petrovski, 

Dağıstan” imzası ilə çap olunmuşdur. Felyetonun dərci qəzetin  1909-cu il 12 yanvar 

buraxılışından başlanılır və 15-ci sayında bitir. Qəzetin tarixindən və şairin imzasında 

Dağıstanın qeyd edilməsindən məlum olur ki, Azər Buzovnalı qürbətdə olduğu vaxtlarda 

da Azərbaycan ədəbi mühitindən və mətbuatından kənarda qalmamışdır.  

Dövri mətbuatda nəşr olunan qəzəllərindən, əlyazmalardakı avtoqraf imzalarından 

məlum olur ki, şair Azərbaycan türkcəsindəki qəzəllərində “Azər”, farsca qəzəllərində 

“Rüfət”, mərsiyələrində isə “Xosrovi” təxəllüslərindən istifadə etmişdir. Tədqiqatçı 

Ağarəfi Zeynalzadə Azər Buzovnalının həyat və fəaliyyətindən bəhs edərkən “Xosrovi” 

təxəllüsünün həm də ədibin adı olduğunu göstərmişdir (5, s.276). Lakin araşdırma boyunca 

müraciət etdiyimiz əlyazma qaynaqlarında, dövri mətbuatda və şairin tərcümeyi-hal 

sənədlərində bu haqda hər hansı bir məlumata rast gəlmədik.  

Azər Buzovnalının zəngin ədəbi irsi və ictimai fəaliyyəti göstərir ki, o, dövrünün 

mütərəqqi, vətənpərvər ziyalıları kimi ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin, təhsilimizin 

tərəqqisi yolunda usanmadan mücadilə etmişdir. Mürəkkəb, tez-tez dəyişən proseslər 

axarında yaşayan şair bir vətəndaş və xalqının, vətəninin taleyini düşünən ziyalı kimi 

üzərinə düşən vəzifənin məsuliyyətinin yükünü hiss edirdi. 
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Кёнуль Багирова  

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ТВОРЧЕСТВА АЗЕРА БУЗОВНАЛЫ 

НА СТРАНИЦАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

Резюме 

В начале ХХ века, в период развития стремительных и неспокойных 

исторических событий, литературные деятели Азербайджана продолжали публика-

цию своих произведений, как зеркало отражающих среду, в которой они жили, на 

страницах периодической печати. Этим поэты и писатели того времени привлекали 

внимание общественности к происходящим социально-политическим процессам. 

Труды видных представителей интеллигенции публиковались во многих журналах.  

Произведения разного содержания поэта,  Азера Бузовналы, его литературные 

переводы, сатирические произведения также публиковались в периодической печа-

ти. Поэт публиковался под разными псевдонимами. Первые его лирическо-револю-

ционные стихи были опубликованы в 1905 году в газетах «Иршад», 1906 году в 

«Тезе Хаят», в 1907-1908 годах в газете «Иттифак», в 1908-1909 годах в «Сада», 

«Садайи-хакк». Позже его произведения были изданы в 1909 году в журналах 

«Занбур», в 1910 году в «Дирилик», «Бабайи-Амир», в 1914-15 годах в газете 

«Басират», а в 1922 году в журнале «Молла Насреддин» или под псевдонимом, или 

же  под личной подписью. В статье также приводятся цитаты из произведений поэта 

с редифами «Зерердир» (Пагубно), «Гелир» (Прибывает), «Гетди елимден» 

(Потерял). 

    Ключевые слова: периодическая печать, сатира, коллекция, рукопись.  

 

 

Kyonul Baqırova 

 

AZER BUZOVNALI’S CREATİVE SAMPLES İN THE PAGES 

OF THE PERİODİCAL PRESS 

 

Summary 

At a time of turbulent processes in the early 20th century, our poets and writers, who 

managed to publish their works and activities in the pages of the periodical press, 

promoted socio-political processes as a mirror of their environment. Azer Buzovnali's 

works with various contents, as well as translations from Oriental literature were regularly 

published in magazines and journals in which the works of prominent intellectuals of the 

period were published. Within a certain period of time, the poet used to publish his various 

works, including satirical ones under different pen names in periodical press. 
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Azer Buzovnali’s lyrical-revolutionary poems were published in “Irshad” in 1905, in 

“Taza hayat” in 1906, in “Ittifaq” in 1907-1908, in “Sada” and “Sadayi-haqq” newspapers 

in 1908-1909, in "Zanbur" in 1909, in "Dirilik", "Babayi-Amir" magazines in 1910, in the 

newspaper "Basirat during 1914-15 years, and finally in "Molla Nasreddin" magazine in 

1922 under various pen names or with his own name. The article quotes the poet's works 

with the radifs “Harmful”, “Coming", "Flown past in a wink”. 

Keywords: periodical press, satire, collection, manuscript. 
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“TƏSRİF” ƏLYAZMASINDA FEİL MƏSƏLƏLƏRİ 

  

Açar sözlər: “Təsrif”, əlyazma, feil, keçmiş zaman məlum və  məchul feillər, indiki-

gələcək zaman məlum və  məchul feillər, üç köklü və dörd köklü feillər, ərəb dili. 

 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda ərəb dilinin qrammatikasına aid 

əlyazma və çap kitabları da saxlanılır. Ərəb dilinin morfologiya bölməsini əhatə edən belə 

əlyazmalardan biri də Kərbəlayi Kazım Ordubadinin “Təsrif” əsəridir. Əsər feil və isim 

mövzularını əhatə edən beş fəsildən ibarətdir. Nəstəliq-süls  xətti ilə işlənmiş əlyazmada bu 

sahədə yazılmış digər kitablarda olduğu kimi müqəddimə və mövzu ilə əlaqəli geniş izahlar 

yoxdur.  

Əsər qısa və məzmunlu olması ilə seçilir. Kitabda mövzunun başlıqları verildikdən 

sonra həmin mövzu geniş şəkildə açıqlanmış və misallarla izah olunmuşdur. Müəllif 

əvvəlcə “təsrif” elminin tərifini, qayəsini izah etmiş, sonra feilin növlərini, yəni sülasi 

mücərrəd və məzid (üç köklü sadə və düzəltmə) və rübai mücərrəd və məzid (dörd köklü 

sadə və düzəltmə) və mütəaddi (təsirli) və lazım (təsirsiz) feilləri babları ilə müfəssəl 

şəkildə misallarla şərh etmişdir. 

 Məqalədə Kərbalayi Kazım Ordubadinin feillərin təsriflənməsinə dair orjinal 

mülahizələri araşdırılaraq onların elmi əhəmiyyəti də müəyyənləşdirilmişdir.  

Nəticə olaraq müəllif belə bir qənaətə gəlmişdir ki, bu əlyazma müasir dövrdə də 

tədqiqatçılar üçün istinad edilə biləcək dəyərli elmi mənbələrdən biridir. 

XIX əsrdə də alim və mütəfəkkürlərimiz orta əsrlər dövründə olduğu kimi əsərlərini 

ana dilindən əlavə ərəb və fars dillərində də yazırdılar. Bunlardan biridə fondda B-183/334 

şifrəsi altında qorunan “Sərfi-Mir” adlı əlyazmadır. Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa 

Saleh Ordubadinin katibi olduğu bu əlyazma ərəb və fars dillərində qələmə alınmışdır. 

Onun sərf və nəhv elmindən bəhs edən bu dəyərli əsəri bu gün də öz elmi əhəmiyyəti ilə 

seçilir.          

“Yazılı abidələrin paleoqrafik xüsusiyyətlərinin araşdırılması əlyazma mətnlərinin 

düzgün oxunuşu, tekstoloji tədqiqi, onların yaranma tarixi və yerlərinin 

müəyyənləşdirilməsi və s. kimi məsələlərin həllində böyük təcrübi əhəmiyyət daşıyır” [2, 

s. 10-12]. 

Nəstəliq-süls  xətti ilə işlənmiş əlyazmada bir cilddə üç kitab toplanmışdır. “Sərfi-

Mir”, “Təsrif” və “Avamil”. Orta əsrlər dövründə səhifələmə metodu paqinasiya üsulundan 

ibarət olduğuna görə əlyazmaya səhifələr vurulmamışdır. Araşdırma zamanı vərəqlərin 

nömrələnməsi şərti olaraq bizim tərəfimizdən icra edilmişdir. Əlyazmanın həcmi 105 

vərəqdən -“Sərf” bölməsi 46, “Təsrif” bölməsi 22, “Avamil” bölməsi isə 37 vərəqdən 

ibarətdir. Vərəqlərin ölçüsü 17x21 sm., mətnin yazılı hissəsi 15x9 sm., hər səhifədəki 

sətirlərin sayı 10-a bərabərdir.    

Əlyazmanın ikinci kitabı “Təsrif” adlanır. Bu bölmənin əvvəlində [3, s. 93] qırmızı 

mürəkkəblə “Həzə-l-kitabu təsrifun va bihi nəstəin” yazılmışdır [şəkil 1]. Tərcüməsi: 

mailto:kubra.valiyeva@yahoo.com
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 “Bu kitab Təsrifdir və Allahın (c.c) köməyinə sığınırıq”. 

Bütün islami mənbələrdə olduğu kimi bu kitabın da əvvəli “bismillahi-rahmani-

rahim” (“rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə”) sözləri ilə başlamış və müqəddimə 

olmadan ərəb dilinin morfologiya bölməsinə keçilmişdir [3, s. 93]. 

 

    Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi əlyazmanın “Təsrif” bölməsini bu 

ifadə ilə başlayır: 

َناعِة تحويُل ٱألصِل الواحِد إلى أمثلٍة مختلفٍة ِلَمعَاٍن مقصودةٍ ال  تحصُل  "اِْعلْم أَنَّ ٱلتَّْصِريَف في ٱللغِة التغييُر، وفي ٱلص ِ

ها".                                                                                                     إال ب               

      “Bil ki, söz dəyişikliyində və yaranmasında əsli vahid olan məsdəri istənilən müxtəlif 

mənalar, ancaq özü ilə hasil olan dəyişik qəliblərə çevirməyə təsrif deyilir” [şəkil 1]. 

 

                       

                                                                        Şəkil 1.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə hicri qəməri cəmadiyəl-sani ayının 21-i 1227 (1812 miladi)-ci ildə 

tamamlanmışdır [3, s. 135]. 

Beş fəsildən ibarət olan bölmədə müəllif təsrif elmini misallar üzrə açıq şəkildə təhlil 

etmiş və bəzi dilçilik məsələlərinə öz fikirlərini də bildirmişdir. 

 Mətnin tərcüməsindən məlum olur ki, bu hissə də klassik ərəb dilinin morfologiyası 

bölməsini əhatə edir. “Sərfi-Mir” bölməsindən fərqli olaraq “Təsrif” bölməsində 

terminlərdən əlavə,  əsas mətnlər də ərəb dilində verilmişdir:      

 "و معنى التصريف عند سيبويه على هذا: "هو تغير الكلمة من وزن إلى وزن آخر"     

“Məşhur nəhvçi alim Sibəveyhi təsrif elmini belə mənalandırmışdır: “ o dəyişən bir 

kəlmənin bir qəlibdən başqa bir qəlibə çevirilməsidir” [4, s. 4].                                                     

        İstənilən mənaları əldə etmək üçün məsdəri dəyişik qəliblərə çevirməyə sərf ( ُْرف  (الصَّ

yox, təsrif ( ُالتَّْصِرف) deyilmişdir. Belə ki, sərf dəyişdirmək deməkdir. Təsrif isə çox 

dəyişdirmək deməkdir.  

         Bu elmdə çox dəyişdirmələr olduğuna görə təfsiri, yəni çox dəyişdirmələri ifadə 

etmək üçün təsrif kəlməsi istifadə olunmuşdur. Dediyimzdən aydın olduğu kimi bir 

kəlmənin mənasını dəyişdirmək və ya başqa bir məna ifadə etmək lazım olduqda o kəlmə 

başqa bir qəlibə daxil olmaqdadır. Buna görə əsli vahid olan məsdərdən, dəyişik mənaları 

bildirmək üçün çox kəlmələr yaradılmışdır. 

   Bəzən müəyyən kəlmələrin məsdərdən deyil, feildən yarandığını görürük. Məsələn, feili  
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əmrlər, ismi faillər, ismi məfullar və s. buna oxşar bəzi kəlmələr feildən yaranmışdır  

deyilsə də, adı çəkilən bu kəlmələrin qayıtdığı yer yenə də məsdərdir. Məsdərdən 

yaradılan bütün kəlmələr ya vasitəli, ya da ki, vasitəsiz olaraq yaranmışdır. Məsələn, indiki 

zaman feilindən yaradılan əmri hazır, ismi feil kimi kəlmələr vasitəli yol ilə yaradılmışdır.  

Bu vasitə isə indiki zaman feilinin özüdür. Keçmiş zaman feili isə məsdərdən vasitəsiz 

olaraq yaradılmışdır. 

 “Bir sözün bir şəkildən digər şəklə çevrilməsinə “təsrif” ( ُالتَّْصِرف)  deyilir.  Bu elmdə 

feillərin və ismlərin təsrifi fərqli olur. Feillərin təsrifi keçmiş zamandan indiki zamana və 

indiki zamandan əmr feilinə ötürməklə olur. Məsələn,  اِْفَهمْ  –يَْفَهمُ  –فَِهَم . İsmlərin təsrifi isə 

təsniyə və cəmə, ismi təsğirə, ismi mənsuba olur. Məsələn,  ُحورٌ بُ  –بَْحَراِن  –بَْحٌر ” [1, s. 41].   

Katib birinci fəsildə feili madi (keçmiş zaman), məlum feili madi (keçmiş zamanın 

məlum növü) və məchul feili madi (keçmiş zamanın məchul növü),  məlum feili mudari 

(indiki zamanın məlum növü) və məchul feili mudari (indiki zamanın məchul növü), əmri 

hazır (əmr feili), iftial babında gələn feilin faul feili əsasında bəzi feillərdə edilən 

dəyişikliklər, təkid nunları, ismi feil və ismi məfulu əhatəli şəkildə babları ilə misallarla 

izah edilərək açıqlamışdır.  

İkinci fəsildə mudaaf feil (II və III kök samitləri eyni olan üçsamitli feil) və mümtəni 

və caiz idğamdan (qovuşma, geminasiya) bəhs olunmuşdur.  

Üçüncü fəsildə mutəll (əsl hərflərindən biri və ya ikisi illət hərfi olan feil) feil və 

onun növləri, mutəllul fə feili, mutəllul ayn feili, mutəllul ləm feili, mutəll feili madi və  

mutəll feili mudari, mutəll əmr feili, mutəllul ismi fail və ismi məful, mutəllul ayn və ləm 

feili, mutəllul fə və ləm feili, mutəllul fə və ayn olan ləfz və mutəllul fə, ayn və ləm olan 

ləfz müfəssəl şəkildə misallarla izah olunur.   

Dördüncü fəsildə məhmuz (həmzəli feil) feil və onun madi, mudari və əmr feili, 

həmçinin ismi fail və ismi məful babları misallarla geniş şəkildə izah olunmuşdur. 

Beçinci fəsildə isə ismi zaman və ismi məkan, ismi alət, sulasi mücərrəd feilin 

məsdəri geniş şəkildə açıqlanıb hər birinin ayrı-ayrılıqda izahı misallar üzrə verilmişdir. 

Ərəb dilində yazılan əlyazmada feil aşağıdakı kimi təhlil olunur:     

Feilin növləri: 

Əlyazmanın müqəddiməsində qeyd olunur ki, [3, s. 93] feillər ya sülasidir, yəni əsl 

hərfləri üç hərf olan feillərdir. Və yaxud da rübaidir, yəni əsil hərfləri dörd hərf olan 

feillərdir. 

Əsl hərfləri üç və dörd olan feillərdən hər biri ya mücərrəddir, yəni əsl hərflərinə hərf 

əlavə edilməmiş feillərdir və yaxud da məzidi-i fihtir, yəni əsl hərflərinə hərf əlavə edilmiş 

feillərdir. O dörd hissədən hər biri, yəni sülasi mücərrəd, rübai mücərrəd, sülasi məzid, 

rübai məzid olan feillərdən hər biri ya salim feildir və yaxud salim olmayan feildir. 

 Salim o feildir ki, onun kök hərflərində (ف، ع، ل) illət hərfləri, həmzə olmur”.  

Sülasi mücərrəd bablar: 

Sülasi mücərrəd feilin keçmiş zamanında  َفَعَل babında ayn (ع) hərfi fəthəli və indiki 

zamanda isə ayn hərfi  dammalı və kəsrəli olur يَْفعُُل :    və   ُيَْفِعل kimi. Məsələn,   يَْنُصرُ نََصَر  və 

.kimi َضَرَب  يَْضِربُ  يفعل   babında fəthəli ayn hərfi illətli və ya ləm hərfinin yerində boğaz 

hərfləri olarsa bunlar həmzə (ء), hə (هـ), ayn (عـ), ğayn (غـ), ha (حـ), və xə (خـ) olacaqdır, 

məsələn, َسأََل  يَْسأَُل və   َُمنََع  يَْمنَع feilləri kimi.  

 feili isə istisnadır, yəni deyilən qaydaya uyğun olaraq gəlməmişdir. Bu َوأَبَى  يَأَْبى 

feilin əsli  ُأََبَى  يَأْبَى şəklindədir. Göründüyü kimi bu feilin aynul feili və ləmul feili boğaz 
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 hərflərindən biri olmadığı halda, َشاذ [istisna] olaraq, qaydaya uyğun olmayaraq, 

üçüncü babda işlənmişdir. 

 َعِلَم  يَْعلَمُ  babında işlənməsinə misal olaraq يَْفَعلُ  babında olan feilin mudarisinin فَِعلَ 

feilini misal göstərmək olar. Ancaq  َُحِسَب  يَْحِسب feili istisnalıq təşkil edir.  ُيَْفعَل vəzni üzrə 

gəlməsi  

lazımkən  ُيَْفِعل vəzni üzrə gələn feillər kimidir.  َفَعُل babının dammalı ayn hərfi indiki zaman 

modelində də damma olur. Məsələn,  َُحسَُن  يَْحسُن kimi. 

 Ancaq rubai mücərrəd feilə gəlincə bu feil üçün tək bab vardır. O bab 

ً  :vəznidir. Misal olaraq فعلل يُفَْعِلُل  فَْعلَلَةً و فِْعالالً    .kimidir دَْحَرَج يُدَْحِرُج  دَْحَرَجةً  ِدْحَراجا

  Sülasi məzidi fih [özündə əlavə edilmiş] feilə gəlincə, o sülasi məzidi-fih feil üç 

hissədən ibarətdir. Sülasi məzidi-i fih feilin üç hissəsindən birincisi madisi (keçmiş 

zamanı) dörd hərf (üzrə) olandır. 

Madisi dörd hərf olan sülasi məzid feillərin vəzinləri [3, s. 96]: 

:vəznində olan sözlərin misalı اَْفعَلَ  .vəzni اَْفعَلَ  اَْكَرَم  يُْكِرُم  اِْكَراًما   sözləri kimi.   

لُ  .vəzni فَعَّلَ  ُج  تَْفِريًجا :vəznində olan sözlərin misalı يُفَع ِ َج  يُفَر ِ  .sözləri kimi َفرَّ

يتَاالً قَاتََل  يُقَاتُِل  ُمقَاتَلَةً َو قِتَاالً َو قِ  :vəznində olan sözlərin misalı فَاَعلَ  .vəzni فَاَعلَ   sözləri kimi. 

 Sülasi məzidi fih feilinin üç növündən ikincisi, madisi beş hərfdən ibarət olan feildir. 

Madisi beş hərf olan sülasi məzidi fih feilin əvvəlki hərfi tə (تَـ) hərfidir. İlk hərfi tə olan 

sülasi məzidi fih feilinin vəznləri: 

 .sözləri kimi تََكسََّر  يَتََكسَُّر  تََكسًُّرا :vəznində olan sözlərin misalı تَفَعَّلَ  .vəzni تَفَعَّلَ 

تَفَاَعلَ   vəzni.  َتَفَاَعل vəznində olan sözlərin misalı: تََباَعدَ  يَتَبَاَعدُ  تَبَاعُدًا sözləri kimi. 

 Madisi beş hərf olan sülasi məzidi fih feilinin əvvəlki hərfi həmzə ( ِا) olan vəznlər: 

 .sözləri kimi اِْنقََطَع  يَْنقَِطُع  اِْنِقَطاًعا :vəznində olan sözlərin misalı اِْنفَعَلَ  .vəzni اِْنفَعَلَ 

 .sözləri kimi ِاْجتََمَع  يَْجتَِمُع  اِْجتَِماًعا :vəznində olan sözlərin misalı اِْفتَعَلَ  .vəzni اِْفتَعَلَ 

 .sözləri kimi اِْحَمرَّ  يَْحَمرُّ  اِْحِمَراًرا :vəznində olan sözlərin misalı اِْفعَلَّ  .vəzni اِْفعَلَّ 

 Sülasi məzid fih feilinin üç növündən üçüncüsünün madisi altı sözdən ibarət olan 

feildir. Madisi altı hərfdən ibarət olan sülasi məzid fih feilinin vəzinləri [3, s. 96]: 

 .sözləri kimi اِْستَْخَرَج  يَْستَْخِرُج  اِْستِْخَراًجا :vəznində olan sözlərin misalı اِْستَْفعَلَ  .vəzni اِْستَْفعَلَ 

 .sözləri kimi اِْحَمارَّ  يَْحَمارُّ  اِْحِميَراًرا :vəznində olan sözlərin misalı ِاْفعَالَّ  .vəzni اِْفعَالَّ 

 .sözləri kimi ِاْعَشْوَشَب  يَعَْشْوِشُب  اِْعِشيَشابًا :vəznində olan sözlərin misalı اِْفعَْوَعلَ  .vəzni اِْفعَْوَعلَ 

لَ  لَ  .vəzni اِْفعَوَّ اذًا :vəznində olan sözlərin misalı اِْفعَوَّ ذُ  اِْجِلوَّ ِ ذَ  يَْجلَو   .sözləri kimi ِاْجلَوَّ

 .sözləri kimi اِْقعَْنَسَس  يَْقعَنِْسُس  اِْقِعْنَساًسا :vəznində olan sözlərin misalı اِْفعَْنلَلَ  .vəzni اِْفعَْنلَلَ 

 .sözləri kimi اِْسلَْنقَى  يَْسلَْنِقى  اِْسِلْنقَاءً  :vəznində olan sözlərin misalı اِْفعَْنَلى .vəzni اِْفعَْنلَى

 Ruba-i məzidi fih feilə gəlincə, bu feillərin vəznlərinin misalları bunlardır: 

 .sözləri kimi تَدَْحَرَج  يَتَدَْحَرُج  تَدَْحُرًجا :vəznində olan sözlərin misalı تَفَْعلَلَ  .vəzni تَفَْعلَلَ 

اًما ِاْحَرْنَجَم  يَْحَرْنِجُم  اِْحِرْنجَ  :vəznində olan sözlərin misalı اِْفعَْنلَلَ  .vəzni اِْفعَْنلَلَ   sözləri kimi. 

  .sözləri kimi اِْقَشعَرَّ  يَْقَشِعرُّ  اِْقِشْعَراًرا :vəznində olan sözlərin misalı ِاْفعَلَلَّ  .vəzni اِْفعَلَلَّ 

 Bu gələcək olan qaydalar bir tənbihdir, yəni əvvəlcədən cəm şəkildə anlaşılan 

mənaları təfsilatı formada ifadə edən qaydalardır. Feil ya mütəaddidir (təsirli) [3, s. 96], 

yəni ki, məfulun bihə birbaşa təsir edəndir. Məsələn, َضَرْبُت َزْيدًا cümləsində  ََضَرب feili kimi.  

 Bu misalda göründüyü kimi vurmaq feili fail mütəkəllimdən (I şəxs) məful olan 

Zeydə (III şəxs) keçmişdir. Məful bihiyə birbaşa təsir göstərən mütəaddi feil, həmçinin 

vaqi kimi də adlandırılır. Onun belə adlandırılmasının səbəbi feilin birbaşa təsirinin 

məfulun bihə vaqi olmağından qaynaqlanır. Və həmçinin ُمتََجاِوًزا [mutəcaviz] , yəni ki, 

həmsərhəd deyə adlandırılır. Çünki feilin təsiri faildə (mübtəda) qalmadan, faili keçib 

məfulun bihiyə birbaşa təsir etməyindəndir. 
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       Feil eyni zamanda qeyri-mutəaddidir (təsirsiz). Yəni, sadəcə failin özündə qalır, 

məfulun bihiyə birbaşa təsiri yoxdur. Məsələn,  ٌَحسَُن َزْيد cümləsində  ََحسُن feili kimi. 

Bu cür feillər lazım (الَِزًما), eyni zamanda qeyri-vaqi ( ٍَغْيَر َواقِع) feillər olaraq adlandırılırlar.  

Sülasi mücərrəd feillərdə lazım (təsirsiz feili) feili mutəaddiyə (təsirli feilə) çevirmək 

üçün aynul feili təkrarlamaqla, həmçinin lazım feilin əvvəlinə həmzə əlavə etməklə 

düzəltmək olar. Məsələn,  ُْحُت َزْيدًا ، اَْجلَْستُه حَ  cümlələrində فَرَّ  .feilləri kimi اَْجلَسَ  və فَرَّ

 Və bu prossesi bütün feillərdə hərfi cərlər (ön qoşmalar) vasitəsilə yerinə yetirmək 

olar. Məsələn,  ٍَزَهْبُت بَِزْيد (Zeydi göndərdim) cümləsində  َذََهب feili kimi.  ِِاْنَطلَْقُت بِه (Onu 

göndərdim) cümləsində  َاِْنَطلَق feili kimi.  

 Misallardan da aydın olur ki,  َاِْنَطلَق və  َذََهب feili lazım feillərdir. Bu feillər  ِبِه və  ٍِبَزْيد 

sözləri ilə birgə işlənərək hərfi cər vasitəsilə mutəaddi feilə çevrildilər.  

 I Fəsil.  ِفَْصٌل في اَْمثِلَِة تَثِْريِف َهِذِه اْالَْفعَال. Haqqında bəhs olunacaq feillərin 

məsdərlərinin təsrifindən əmələ gələn formaların və sözlərin bəyanı, təhlili haqqında 

olan  bir fəsildir. 

 Madi (keçmiş zaman) feilə gəlincə [3, s. 97], o keçmiş zamanda mövcud olan bir 

mənaya dəlalət edən feildir. O madi feilindən fail üçün yaradılan feil və yaxud ilk hərfi 

məhtuh (təsirlik hal), fəthələnmiş olan feilə deyilir. Məsələn,   َنََصَرا  نََصُروا نََصَرْت  نَصَرتَا -نََصر

نََصْرَن  نََصْرَت  نََصْرتَُما  نََصْرتُم  نََصْرِت  نََصرتَُما  نََصْرتُنَّ  نََصْرُت  نََصْرنَا    kimi formalardır. Və bu  َفَْعلَل 

və  َتَفَْعَلل və  َتََفاَعل və  َاِْفتَعَل və  َاِْستَْفعَل və  َّاشْفعَلَل və  َاِْنفَعَل və  َِاْفعَوَعل babında gələn sözləri qiyas et. 

Əliflərin (həmze-i vasılların) hərəkələri feillərin əvvəllərində etibar edilməz. Feillərin 

əvvəlindəki bu əliflər zaiddirlər (artırılmış). Bunlar saitsizliklə sözə başlamağı dəf etmək 

üçün sözə gətirilmişdir. Sözə onunla başlama anında sabit olurlar və keçiş zamanı düşərlər. 

Çünki o anda onların özlərinə bir ehtiyac qalmır. 

 Adı keçən feillərin əvvəllərindəki həmzə-i vasıllara əliflər təbiri istifadəsinin səbəbi, 

bir feilin əvvəlində həmzə varsa əlif şəklində yazılıb, sonra əlif deyə adlandırılmasından 

irəli gəlir. 

الَمْبنِىُّ ِللَْمْفعُولِ  -   Məchul feili madi. Feili madi [3, s. 101] məful üçün, yəni öz üzərinə 

vaqi olan şeyi müəyyən etmək üçün bina (məchul) edilən feil, öz əsas feili olaraq 

adlanmayan və ilk hərfi məzmum (dammalanmış) olan feildir. Necə ki,  َفُِعل və  َفُْعِلل və  َاُْفِعل 

və  َفُوِعل və  َل لَ  və فُع ِ  bablarında gələn feillər kimi. Feili madidən məchul تُفُوِعلَ  və تُفُْعِللَ  və تُفُع ِ

üçün bina edilən feilin ilk hərəkəli hərfi dammalı olur. Məsələn,  َاُْفتُِعل və  َاُْستُْفِعل babında 

gələn feillər kimi. Həmzətul-vasl isə dammalı olan ilk hərəkəli hərfə damma olaraq tabe 

olur. Və axırıncı hərfdən əvvəlki hərf daima məksur olur. Məsələn,  ٌنُِصَر َزْيد və   ُاُْستُْخِرَج اْلَمال 

cümlələrində  َنُِصر və  َاُْستُْخِرج feillərində olduğu kimi.  

 Feili mudari. Mudari feilə gəlincə [3, s. 99], o elə bir feildir ki, onun – الِفْعُل الُمَضاِرعُ 

əvvəlində  َْوائِِد اْالَْربَعِ ِاح دَى الزَّ , yəni ki, dörd zaid hərfən biri oldu. O dörd zaid hərflər həmzə 

 sözləri zaid hərflərin َنأْتِى və ya اَتَْينَ  və اَنَْيتَ  .hərfləridir (اليَاءُ ) və yə (التَّاءُ ) tə ,(النُّونُ ) nun ,(الَهْمَزةُ )

hamısını özündə cəm edir.  

Həmzə hərfi tək olan mutəkəllimə (I şəxs) dəalət etsin deyə qoyulmuşdur.  

Nun hərfi mutəkəllim ilə bərabər başqa biri olduğu vaxtda mutəkəllimə dəlalət etsin 

deyə qoyulmuşdur.  

Tə hərfi isə, söz xitab olunan şəxsə dəlalət etsin deyə qoyulmuşdur. İstər muxatəb 

mufrəd (tək), istər musənnə (ikilik), istərsədə cəm olsun. İstər müzəkkər (kişi cinsi), istər 

də müənnəs (qadın cinsi) olsun hamısına şamildir. Həmçinin haqqında danışılan ğaibə 

müənnəs mufrad və iki ğaibə müənnəsə dəlalət etsin deyə qoyulmuşdur.  
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 Yə hərfi ğaib müzəkkər mufrad, musənnə və istərsə də cəm olsun, bu şəxslərə 

dəlalət etsin deyə qoyulmuşdur. Həmçinin yə hərfi cəm müənnəs ğaibəyə dəlalət etməsi 

üçün də qoyulmuşdur.  

Feili mudarinin feildəki halın indiki və gələcək zamanda icra olunmasına dəlalət 

etməyə səlahiyyəti vardır.  َيَْفعَُل اآلن [O indi edir] sözünü deyərsən. Bir işin indiki zamanda 

icra olunmasına dəlalət edən feil hal və hazır deyə adlandırılır.  

Və yaxud يَْفعَُل َغدًا [O sabah edəcək] sözünü deyərsən.  

 Bir işin gələcək zamanda icra olunmasına dəlalət edən feil müstəqbəl deyə 

adlandırılır. Sən feili mudari feilinə sin hərfini və  ََسْوف sözünü daxil edərsən  َُسيَْفعَل [O 

edəcək] və ya  ْعَلُ َسْوَف يَف  [O sonra edəcək] deyərsən. سـ hərfini və  ََسْوف sözünü feili muzariyə 

daxil edəndə o  feili muzariyə, gələcək zamana aid olur. Hər nə vaxtsa feili muzari üzərinə 

 fəthəli ləm hərfini daxil edərsən o hal zamanına, yəni feili muzariyə məxsus ,الالم المفتوحة

olur.  ُلَيَْفعَل [O indi edir] feili kimi. 

 .Məlum feili mudari. Feili mudaridən fail üçün bina edilən feil [3, s - الَمبْنِىُّ لِْلفَاِعِل            

100], mudari hərfi məftuh olan feildir. Ancaq madisi dörd hərf olan feili mudarilər 

istisnadır. Feili mudarilərilərin mudariat hərfləri hər zaman mədmum (dammalı) olur. 

Məsələn,  ُجُ   يُقَاتِلُ   يُدَْحِرجُ   يُْكِرم  feili kimi. Fail üçün bina əlamətləri bu dörd hərfin يُفَر ِ

olmasıdır. Belə ki, axırıncı hərfdən əvvəlki hərf daima məksur (kəsrəli) olur.  Misal,  ُِمْن يَْفعُل 

babı formasında olduğundan يَْنُصُر  تَْنُصُر تَْنُصَراِن تَْنُصُروَن  تَْنُصِرْيَن تَْنُصَراِن تَْنُصْرَن اَْنُصُر نَْنُصُر

.vəznləridir يَْنُصَراِن يَْنُصُروَن تَْنُصُر تَْنُصَراِن يَْنُصْرَن  ُج يَتََكسَُّر يَتَبَاَعدُ يَْنقَِطُع يَْضِرُب يَْعلَُم يُدَْحِرُج يُْكِرُم يُقَاتِ  ُل يُفَر ِ

  .feilinin çəkimini qiyas et, uydur يَْجتَِمُع يَْحَمرُّ يَْحَمارُّ يَْستَْخِرُج يَْعَشْوِشُب يَْسلَْنِقى يَتَدَْحَرُج يَْحَرْنِجُم يَْقَشِعرَّ 

 Məchul feili mudari. Məful üçün bina edilən feil [3, s. 101], elə bir – الَمبْنِىُّ ِللَْمْفعُولِ  

feildir ki, mudariat hərfi feili mudaridən mədmum (dammalanmış) oldu. Belə ki, axırıncı 

hərfdən əvvəlki hərf daima məftuh (fəthəli) olur.  Məsələn,  ُج يُقَاتَُل يُْستَْخَرُج  يُْنَصُر يُدَْحَرُج يُْكَرُم يُفَرَّ

feili kimi.  

Bil ki, feili mudariyə nəfyedici, yəni feilin mənasını nəfy edən, inkarlaşdıran ما və ال sözləri 

daxil olanda feili mudarinin siyğasını, mənasını dəyişdirməzlər. Məsələn,  ال يَْنُصُر ال يَْنُصَراِن

 ال تَْنُصُر ال تَْنُصَراِن ال تَْنُصُروَن ال تَْنُصِريَن ال تَْنُصَراِن  تَْنُصْرَن ال ال يَْنُصُروَن ال تَْنُصُر ال تَْنُصَراِن ال يَْنُصْرنَ 

ا və لَمْ  feilinin təsrifi kimi. Feili mudariyə ال اَْنُصُر ال نَْنُصرُ   cəzmedici ədatları daxil olanda لَمَّ

mufrəd siğaların, təsniyə nunlarını, cəmi muzəkkər nunlarını mufrəd muənnəs muxatəbə 

nunlarını həzf edər, salar. Məsələn,   

ْنُصُرو لَْم تَْنُصِرى لَْم تَْنُصَرا  لَْم لَْم يَْنُصْر لَْم يَْنُصَرا لَْم يَْنِصُروا لَْم تَْنُصْر لَْم تَْنُصَرا لَْم يَْنُصْرَن لَْم تَْنُصْر لَْم تَْنُصَرا لَْم تَ 

ُصْر لَْم نَْنُصرْ تَْنُصْرَن لَْم اَنْ   feilində olduğu kimi.   

 Və feili mudariyə nəsbedici söz daxil olur. Feili mudariyə bu nəsbedici söz daxil 

olanda damma hərəkəsini fəthə hərəkəsinə dəyişdirir. Və feili mudaridəki cəmi müənnəs 

nun istisna olmaqla bütün nunları salır. Məsələn, لَْن اَْنُصْر لَْن نَْنُصْر feili kimi. 

  Öz dövrünün tanınmış dilçisi Kərbalayi Kazım Ordubadinin “Sərfi-Mir” əsərinin 

“Təsrif” hissəsi ərəb dilçiliyində morfologiya bəhsinə dair yeni və orjinal mülahizələrdir. 

Bu mülahizələr sonrakı tədqiqatlar üçün möhkəm elmi zəmindir. 
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Кюбра Велиева 

 

ВОПРОСЫ  ГЛАГОЛА В РУКОПИСИ «ТАСРИФ» 

 

Резюме 

 В Фонде рукописей Нахчыванского отделения НАНА хранятся также рукописи 

и печатные книги по грамматике арабского языка. Одной из таких рукописей, охва-

тывающих раздел морфологии арабского языка, является произведение Кербалаи 

Казыма Ордубади “Тасриф”. Работа состоит из пяти глав, охватывающих темы гла-

гола и существительного. Рукопись, написанная шрифтом Насталик-Сулс, не имеет 

такого обширного введения и темы, как в других книгах, написанных в этой области. 

Работа отличается краткостью и содержательностью. В начале в книге даются 

названия тем, после чего тема широко раскрывается и разъясняется на конкретных 

примерах. Разъяснив определение и цель науки «тасриф», автор примерами подроб-

но раскрывает типы глагола : суласимужаррад и мазид (трехкорневой простой и 

производный) и рубаимужаррад и мазид (четырехкорневой простой и производный) 

и мутаадди (переходный) и лазым (непереходный). 

 В статье рассмотрены оригинальные суждения Кербалаи Казыма Ордубади о 

спряжении глаголов, а также определено их научное значение. 

 В заключении автор приходит к выводу, что данная рукопись является одним 

из ценных научных источников, на которые можно ссылаться исследователям и в 

настоящее время. 

Ключевые слова: «Taсриф», рукопись, глагол, действительные и страдательные 

глаголы прошедшего времени, действительные и страдательные глаголы 

настоящего и будущего времени, трехкорневые и четырехкорневые глаголы, 

арабский язык. 

 

                                                                                                  Kubra Valiyeva 

 

VERB PROBLEMS IN THE “TASRIF” MANUSCRIPT 

 

Summary 

 Manuscripts and printed books on Arabic grammar are also preserved in the 

Manuscripts Fund of the Nakhchivan Branch of ANAS.One of such manuscripts covering 

the morphology section of the Arabic is "Tasrif" by Karbalai Kazim Ordubadi.The work 

consists of five chapters covering the topics of verb and noun.The Nastaliq-Suls 

manuscript does not contain foreword and broad explanations related to the subject, as in 

other books written in this field. 
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        The work is distinguished by its short content.After the headings of the topic were 

given in the book, this topic was explained in detail and illustrated with examples.The 

author first explained the definition and purpose of the science of "tasrif".Then he ex-

plained in detail the types of verbs, that is, the sulasi abstract and mazid (simple and 

derivative verbs with three-roots) and the rubai abstract and mazid (simple and derivative  

verbs with four-roots) and the mütəaddi (transitive verbs) and lazim (intransitive verbs) 

with appropriate verbs. 

 The article examines the original views of Karbalai Kazim Ordubadi on the 

conjucation of verbs and identifies their scientific significance. 

 As a result, the author concluded that this manuscript is one of the most valuable 

scientific sources for researchers in modern times. 

Keywords: "Tasrif", manuscript, verb, known and unknown verbs in the past, known and 

unknown verbs in the present and future, three-root and four-root verbs, Arabic. 
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MOLLA CÜMƏ ƏSƏRLƏRİNİN TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ 

 (sənədlər və əsərləri əsasında) 

        

   Açar sözlər: Azərbaycan poeziyası, Molla Cümə, klassik  əsərlər, tekstoloji tədqiq.   

                                

Giriş: Məqalənin giriş hissəsində  ustad aşıq, şair Molla Cümənin  yaradıcılığının  

XIX əsrin sonları-XX əsrin əvvəllərinə təsadüf etdiyi, onun yaradıcılığının Azərbaycan 

poeziyasının çox mürəkkəb və ziddiyyətli dövrünə təsadüf etdiyi barədə məlumatlar yer 

alır. Eləcə də məqalənin giriş hissəsində Molla Cümə barədə əvvəlki nəşrlərə istinadən 

həyatı barədə qısa məlumatlar qeyd edilir. Bu hissədə qısaca olaraq Molla Cümənin adı və 

doğum tarixi ilə bağlı yanlışlıqlara  aydınlıq gətirilir. 

Məqalənin əsas hissəsində Molla Cüməyə aid bu günədək məlum olan yazılı 

abidələr xarakterizə edilir. Burada Molla Cümə əsərlərinin əlyazma nüsxələrinin AMEA-

nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunda saxlanılan əlyazma  nüsxısi və tədqiqat 

zamanı tərəfimizdən əldə edilən şairin dörd əlyazma nüsxəsindən söhbət açılır. Bu əlyazma 

nüsxələr şairin yaşadığı Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin müxtəlif rayonlarından, yerli 

sakinlərdən və Molla Cümənin nəticəsi Əzizov Elmandan əldə edilmişdir. Burada əlyazma 

nüsxələr və əsərlərin elmi paleoqrafik xüsusiyyətlərindən izahlar edilir.  

Məqalənin nəticə hissəsində Molla Cümə əsərlərinin tədqiqi ilə əlaqədar bölgələrə 

etdiyimiz fərdi ekspedisiyalar  və əldə etdiyimiz məlumatlarla bağlı fikirlərimiz yer alır.   

Əsas hissə: Molla Cümənin tədqiqatçıları tərəfindən onun adı və doğum tarixi 

yanlışlıqlarla qeyd edilmişdir. Müxtəlif mənbələrdə şairin doğum tarixi 1853, 1854, 1855-

ci il, adı isə Cuma kimi qeyd edilmişdir. Molla Cümənin adı və doğum tarixindəki fərqlərə 

münasibətə tədqiqatçılar tərəfindən fərqli yanaşmalar məlumdur. Məsələn, şairin 

tədqiqatçılarından olan f.e.d. Movlud Yarəhmədov onun Cumadi-əb-Əvvəl ayında 

doğulduğuna görə əsil adının “Cuma” olduğunu göstərir [1.s.3-19]. Orasını da qeyd edək 

ki, yerli şivədə Şəki camaatının tələffüzündə bu söz,  onun adı “Cuma” kimi səslənir. 

Şairin əsərlərinin əlyazmalarına baxdıqda görürük ki, onun adı bəzi yerlərdə “Cuma”, bəzi 

yerlərdə “Cümə” kimi yazılır. Fikrimizcə əlyazmaları nəzərdən keçirdikdən sonra onun 

adının iki variantda olmasını belə başa düşmək lazımdır. Şairin əsil adı “Cümə”dir.  

Şeirlərdə qafiyə və vəznin tələbilə, eləcə də yerli dialektin təsirilə bu söz bir sıra 

yerlərdə “Cuma” kimi getmişdir. Beləliklə, Movlud Yarəhmədovun verdiyi ad “Cuma” 

yanlışdır. Qeyd edək ki, Paşa Əfəndiyevin nəşrlərində də şairin adı iki cür getmişdir ki, bu 

da izah edilmişdir[2.s.4-22]. Bildiyimiz kimi onun əsərlərinin əlyazmalarında da belədir. 

Vəzn və qafiyənin təsirilə şairin adı iki variantda getsə də, onun əsil adının “Cümə” 

hərfləri getdiyindən adının uyğun olaraq “Cümə” olduğunu əminliklə bildirmək istəyirik. 

Həm də “Qurani-kərimlə”, “Cümə”-toplaşmaq, cəm olmaq xarakteri daşıdığı bu ada bir 

işarədir.  
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Nəhayət, tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar zamanı 1863-cü il siyahıya almasında, 

arxiv materiallarına istinadən Cümənin 1859-cu ildə anadan olduğu, adının isə “Cümə” 

yazıldığının şahidi oluruq. Bununla da Molla Cümənin 1859-cu ildə Şəki rayonunun Layıs-  

qı kəndində anadan olduğu, adının isə “Cümə” olduğu sübut edilmiş olması anlamına 

gətirir. Bu barədə geniş məlumatlar BDU-nin “Dil və ədəbiyyat” adlı, 1919-cu il 4(112) 

nömrəli beynəlxalq elmi nəzəri jurnalının 99-106-cı səhifələrində qeyd edilmişdir [3.s.99-

106]. 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatına yeniliklər gətirmiş şair Molla Cümənin ədəbi 

yaradıcılığı isə  XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Öz bəstələri ilə el 

şənliklərindəki çıxışları şairi 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 oğlu Həsənin vaxtsız vəfatı şairi 

sarsıtmışdır. O, artıq el şənliklərində çıxışlar etmirdi. Molla Cümə oğlunun ölümündən bir 

neşə il sonra,  1920-ci ildə 61 yaşında yeni yaranmış Şura höküməti tərəfindən 

amansızcasına qətlə yetirilmişdir.  

Hamımıza məlumdur ki, Azərbaycan ədəbiyyatı zəngin ədəbi irsə malikdir. 

Azərbaycan xalqının ədibləri, xalq ədəbiyyatının nümayəndələri 1400 il ərəb əlifbasında 

yazıb-yaratmışlar. Keçən dövr ərzində Azərbaycan xalqı dünya ədəbiyyat   tarixininə çox 

sayda sayılıb seçilən Nizami Gəncəvi, Məhəmməd  Füzuli, İmadəddin Nəsimi və çox 

sayda digərləri kimi klassik ədiblər bəxş etmişdir. Son dövrlərdə siyasi cərəyanlar sürətlə 

dəyişdiyindən, ədiblər də əsərlərini müasirliyə uyğunlaşdırmağa çalışmışlar.  

 “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”[4.s.3-9].  

Dövrümüzə qədər nəşr edilmiş kitablar istisna olmaqla, xalq ədəbiyyatının 

tərəfimizdən öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Müasir dövrə qədər tam tədqiq edilməmiş 

klassik şairlərimizdən, ustad aşıqlardan biri də xalqımızın sevimlisi Molla Cümədir.  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 əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Onun əsərləri bir 

çox tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq edilmişdir. Məhz tədqiqatçılar hər dəfə onun yeni 

əsərlərini ortaya çıxara biliblər. Bu da bizə Molla Cümə əsərlərinin hələ də tam  tədqiq 

edilməməsi anlamına gətirir.  

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 
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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 bura daxil edilmişdir [5.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 səhifələ- 

rində Molla Cüməyə məxsus “Sərçələr” şeiri verilmişdir [6.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 toplanmışdır [7.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 verolmişdir 

[8.s.74-76]. 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 [9.s.48-51]. 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 [10.s.90-95]. 

Molla Cümə əsərlərinin ilk məhsuldar tədqiqatçısı hesab edirik ki, 1920-1930-cu 

illərdə el şairlərinin şifahi dildən, yaxud əlyazma nüsxələrinin toplanmasında Azərbaycan 

hökümətinin qərarı ilə bölgələrə səfərbər edilmiş komissiya heyətinin rəhbərlərindən bir 

olmuş Ərtoğrol Cavid olmuşdur.  Ərtoğrol Cavid və onun rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupu 

hesab edirəm bu sahədə çox məhsuldar iş görmüşlər. Onlar tədqiqatlar zamanı Molla 

Cümənin çox sayda əlyazmalarını aşkar etmişlər. Bu əlyazmalar filologiya elmləri doktoru 

Gülbəniz Babaxanlı tərəfindən Ərtoğrol Cavidin 12 cildlik külliyatı hazırlananarkən tədqiq 

edilmiş və külliyatın 9-cu cildi tamamilə Molla Cümə yaradıcılığına həsr edilmişdir. 

Əsərlər müxtəlif janrlarda yazılmış və ilk dəfə olaraq toplum şəklində çap olunmuşdur. 

Qeyd edilən cilddə şairin müxtəlif forma və janrlarda yazılmış çox sayda əsərləri 

toplanmışdır. Onlardan: 3 həcv, 50 gözəlləmə, 69 digər əsərlər, 3 dastan, 3 deyişmə, 12 

gözəllər haqqında, 1 dodaxdəyməz, 5 müxtəlif şeirləri göstərmək olar. Ümumilikdə, şairin 

146 əsəri bu cilddə nəşr edilmişdir [11.294s.]. Göründüyü kimi Molla Cümə əsərləri külli 

miqdarda ilk dəfə 1920-1930-cu 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 İdrisov, Mövlud Yarəhmədov və başqalarını da 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, təpcibənd, 

zəncirləmə, dübeyti, misal, deyişmə və s. nəşr edilmişdir. Ümumilikdə, kitabda 181 əsər 

nəşr edilmişdir.   

Molla Cümə əsərlərinin tam olaraq tədqiqi və üzə çıxarılması daima tədqiqat-

çılarımızın diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu sahədə son dövrün ən məhsuldar təd-

qiqatçılarından  əməkdar elm xadimi, professor Paşa Əfəndiyevi göstərmək olar. Molla  
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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  “Molla Cümə. Əsərləri” kitabı 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 bayatı və 2-dastanı verilmişdir [2.648s.]. 

Göründüyü kimi “Molla Cümə. Əsərləri”  kitabı dövrümüzə qədər Molla Cümənin əsərləri 

toplanmış 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. [12. 428s.]. 

        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 ayırmışdır. Onlardan, 1-ci cildi hazırlanaraq 2000-ci ildə Bakıda 

“Örnək” nəşriyyatında çap edilmişdir. Kitabda Molla Cümənin müxtəlif  forma və 

janrlarda yazılmış kifayət qədər çox sayda əsərləri 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. [13.227s.].  Kitabın 

hələlik 2 və 3-cü cildləri  nəşr edilməmişdir. Mövlud Yarəhmədov tərəfindən Molla 

Cümənin ədəbi irsi ilə bağlı toplanmış digər məlumatlar tədqiqatçının şəxsi arxivində 

saxlanılır. Kitabın nəşr edilməmiş 2 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 [13.226s.]. 
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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[14. 226s.]. 

  Tərəfimizdən aparılan tədqiqatlar zamanı Molla Cüməyə məxsus 4 (dörd) yeni 

qeyri-mətbu əlyazma dəftər ortaya çıxarılmışdır. Əlyazmalar şairin yaşadığı bölgəyə fərdi 

ekspedisiyalar zamanı Şəkinin Layısqı kəndindən Molla Cümənin həmyerliləri və nəticəsi 

Elman Əzizovdan əldə edilmişdir. Dəftərlər tərəfimizdən 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: 394 qoşma (təmmət-qafiyə), 41 beyt (qoşma), 85 bayatı, 94 

müxəmməslər, 69 divani, 49 təmmət-təcnis, 42 təxmis, 1 deyişmə, 7 gözəlləmə, 37 

müxtəlif  şeirlər, 12 qəzəl, 2 münacat, 49 gəraylı olmuşdur. Ümumilikdə 4 (dörd) əlyazma 

dəftərdə 882 adda əsər müəyyən edilmişdir [15]. 

  Qeyd edilən faktlar şair Molla Cümənin zəngin ədəbi irsə malik olduğunu sübut 

edir.  
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ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОЛЛЫ 

ДЖУМЫ (на основании  документов и произведений) 

 

                                                          Резюме 

         В вводной части статьи дается информация о том, что деятельность мастера 

ашуга, поэта Молла Джумы относится к концу 19 - началу 20 века и совпадает с 

очень сложным и неоднозначным периодом азербайджанской поэзии. Здесь также 

содержится краткая информация о жизни Моллы Джумы со ссылкой на предыдущие 

публикации, кратко разъясняются неточности в отношении имени и даты его рожде-

ния. 

В основной части статьи описываются известные на сегодняшний день письмен-

ные памятники Моллы Джумы, а также рассматриваются единственный экземпляр 

его рукописи, хранящийся в Институте рукописей имени Мухаммада Физули НАНА, 

и еще четыре рукописи, выявленные в ходе провдения исследования. Эти рукописи 

были собраны в различных регионах северо-западного  Азербайджана, где жил поэт,  

у местных жителей. Коротко описывается каждая из копий рукописи и их научно- 

палеографические особенности. 

  В заключении содержатся  выводы  относительно отдельных экспедиций в ре-

гионы Азербайджана и итоги исследования произведений Моллы Джумы. 

Ключевые слова: азербайджанская поэзия, Молла Джума, классические  

произведения,  текстологическое исследование.  

 

Novruz Bakirov 

           

TEXTOLOGICAL RESEARCH OF WORKS BY MOLLA JUMA  

(on the basis of documents and the works)  

 

Summary 

The introduction section of the article deals with information that the activities of 

the master ashug, poet Molla Juma dates back to the late 19th and early 20th centuries, and 

that his activities coincides with a very difficult and controversial period of Azerbaijani  
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poetry. The introduction part of the article also contains brief information of Molla Juma's 

life, referring to previous publications. This section concisely clarifies incorrectness 

regarding the name and date of birth of Molla Juma. 

Main body of the article describes written monuments of Molla Juma known to date 

and considers the only copy of the manuscripts of Molla Juma's works kept at the Institute 

of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli of ANAS and four manuscripts of the poet 

obtained during our research. These manuscripts were collected from various regions of 

the north-western region of Azerbaijan, where the poet lived and from local residents. Each 

of the manuscript copies and their scientific palaeographic features is briefly explained in 

this section. 

The conclusion contains our views on individual expeditions to the regions and the 

information we received in connection with the research of the works of Molla Juma. 

Keywords: Azerbaijani poetry, Molla Juma, classical works, textological research.  
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QARABAĞIN YETİRMƏSİ QƏMƏR BƏYİM ŞEYDA 

 

Açar sözlər: Qəmər bəyim Şeyda, şairə, ictimai fəaliyyət, arxiv. 

 

Giriş. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda XIX əsr 

Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Qəmər bəyim Şeydanın şəxsi arxivi 

qorunub saxlanılır. Burada onun haqqında yazılan xatirələr, şairənin əsərlərinin 

əlyazmaları, məqalələr, ailə üzvləri tərəfindən yazılan məktublar, ictimai fəaliyyəti ilə 

əlaqədar olan materiallar mövcuddur. 

Əsas mətn. XIX əsr Azərbaycan poeziyasında özünəməxsus yer tutan Qəmər 

bəyim Şeyda 1881-ci ildə incəsənət və mədəniyyətin beşiyi olan Şuşada dünyaya 

gəlmişdir. Qəmər bəyim Şeyda Pənah xanın  nəslindəndir. O, kiçik yaşlarında atası Ata 

xanı itirmiş və dayısının himayəsində yaşamışdır. Ədəbiyyatşünas Bəxtiyar Balakişiyev 

yazır: “Qəmər bəyim dünyaya gələndə onun beşiyinə qara bağlayıblar. Çünki üç 

bacıdan sonra onun dünyaya gəlməsini heç kim istəmirdi” [1, 12]. Bir çox mənbələrdə 

şairənin böyük qardaşı Məhəmməd ağanın onun tərbiyəsi və təhsili ilə məşğul olduğu 

qeyd olunmuşdur. Lakin şairənin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda 28 saylı fondda saxlanılan arxivində Əzizə Cəfərzadəyə ünvanlanmış 

məktubu oxuduqda daha dəqiq qənaətə gəlmək mümkündür. Qəmər bəyimin qızı 

Əntiqə Abdullayeva tərəfindən anasının həyatına aid yazılmış qısa məktubda onun 

böyük qardaşının deyil, dayısının himayəsində yaşayaraq təhsil alması haqqında 

məlumat verilmişdir. Qəmər bəyimin dayısı onun təhsilinə xüsusi diqqət yetirmiş, onu 

Qafqazın ictimai-mədəni mərkəzlərindən biri olan Şuşadakı Qızlar gimnaziyasında 

oxutdurmuşdur. Qəmər bəyim gimnaziyada oxuyarkən Şərq mədəniyyəti ilə, Nizami, 

Füzuli, Nəsiminin sənət dünyaları ilə tanış olmuş və onları dərindən öyrənmişdir. 

1872-ci ildə Şuşa ziyalılarının təşəbbüsü, Xurşidbanu Natəvanın köməkliyi və 

maddi təminatı ilə Şuşada “Məclisi-üns” (“Dostluq məclisi”) adlı ədəbi məclis təşkil 

edilmişdir. Şuşa ziyalılarının həvəslə toplanıb şeirləşdiyi bu məclisin rəhbərliyini və 

bütün xərclərini Natəvan öz öhdəsinə götürmüşdü. Məclisə şairlərlə bərabər musiqi 

biliciləri və ifaçıları da toplaşır, şeirlə musiqinin qarşılıqlı əlaqəsi barədə ədəbi, elmi 

söhbətlər aparırdılar. Qəmər bəyim Xurşidbanu Natəvanın başçılıq etdiyi “Məclisi-

üns”ə tez-tez gələr, şeir və qəzəllər oxuyarmış. 

“Tanınmış şairə Xurşidbanu Natəvan onu özü ilə “Məclisi-üns”ün 

yığıncaqlarına aparır və məclisin üzvlərinə təqdim edərək deyir: 

“Bu gənc qızın adı Qəmərdir. Yaxın qohumumdur. Şeirə marağı isə hədsizdir. 

İcazə versəniz, şeirlərindən bir neçəsini oxuyar. Xoşunuza gəlsə, sıralarımıza qəbul 

edərik. Ancaq qohumum olduğu üçün üzgörənlik etməyin. Qəmər bəyim uşaq 

utancaqlığı və əsilzadə ədəb-ərkanı ilə irəli çıxaraq xüsusi ahənglə şeir oxuyur. 

Məclisin ağsaqqalı Mirzə Sadıq Piran ondan daha bir şeir oxumasını rica edir. O, qoca- 
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man şairin xahişini yerinə yetirir. Sonra keçib yerində əyləşir. Xurşidbanu Natəvan 

üzünü Mirzə Sadığa tutub deyir: 

- Mirzə, nə deyirsən, xoşuna gəldimi? Bu qızcığazdan şair olarmı?- 

- Sizin bu qohumunuz gerçək şair imiş ki. 

misralarında məna çalarları var. 

Nitqi, tələffüzü öz yerindədir. Böyük inamla demək olar ki, Qəmər bəyim sizin 

və bizim davamçımız olacaq” [2, s.15]. 

Xan qızı məclis üzvlərinə ona ədəbi təxəllüs də verdiyini bildirərək deyir ki, siz 

özünüz də gördünüz ki, Qəmər bəyim şeir söyləyərkən şeyda bülbül kimi necə ötürdü. 

Ona ədəbi təxəllüs vermişəm. Şeyda, Qəmər bəyim Şeyda. Bu ədəbi mühit Qəmər 

bəyimin şairə kimi formalaşmasında böyük rol oynamışdır. 

Qəmər bəyim Şeydanın şəxsi arxivində qızı Əntiqə Abdullayeva tərəfindən 

yazılmış məktubda isə deyilir ki, anam səkkiz yaşında olarkən Xurşidbanu Natəvanla 

məktublaşmış, ona bir qəzəl yazmış, Natəvan isə cavab olaraq öz qəzəlində ona 

“Şeyda” ləqəbi vermişdir [3, s.1].  

Qəmər bəyim Şeyda gimnaziyada oxuduğu müddətdə Nəcəf bəy Vəzirovun 

nəslindən olan Sadıq bəylə nişanlanmışdır. Lakin nişanlı olduğu müddətdə dayısı onun 

nişanını qaytarıb xan ailəsindən olan bir oğlana ərə vermək istəmişdir. Qəmər bəyim isə 

öz məhəbbətinə sadiq qalaraq, nişanlısına qoşulub evdən getmişdir. Bu izdivacdan 

onların altı övladı olmuşdur: Bahadur bəy, Nadir bəy, Həmidə xanım, Əntiqə xanım, 

Sənubər xanım və Leyla xanım. Leyla xanım on beş yaşında vəfat etmişdir. Ağır 

sarsıntı keçirən Qəmər bəyim Şeyda Leylanın şəninə qəzəl yazır. 

Şairə qızı Leylaya yazdığı qəzəlin bir neçə beytini Bərdədəki İmamzadə 

həyətinin baş daşına həkk etdirir:  

 

Olubdu sərv qədim, ey gülüm, kaman sənsiz, 

Misali-lalə əcəl bağrım oldu qan sənsiz. 

 

Şikəstə könlüm açılmaz və nə üzüm gülməz, 

Gözümdə tirəvü tar oldu bu cahan sənsiz. 

 

 Düşəndə bərrü biyabanə mən də Məcnun tək, 

Deyillər Leylisi ölüb, eyləyir fəğan sənsiz. 

 

Əgərçi gəlməyəsən can verən zamanimdə, 

Görünməsən gözümə, çıxmaz onda can sənsiz. 

 

Gecə səbahə kimi yatmaram, yuxum gəlməz, 

 Keçirdirəm günümü, ey gülüm, yaman sənsiz. 

 Deyillə qorxuludur bu səfər gedən gəlməz, 

 Gözüm yolunda qalıb ağlaram nihan sənsiz [4, s. 134]. 

 

Şairənin həyat yoldaşı Sadıq bəy Qarabağda müəllim işləmiş, Qəmər bəyim isə 

evdar qadın olmuşdur. Ailə 1924-cü ildə Qarabağda olan mülklərini könüllü surətdə  
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hökumətin ixtiyarına verib Bakıya köçmüşdür. Sadıq bəy sonralar Zaqatala rayonunda  

xalq hakimi işləmiş, 1928-cı ildə isə vəfat etmişdir. Həmin il Naxçıvanda 

işləyən böyük oğlu Qəmər bəyimi öz yanına aparmışdır. Bu illər ərzində Qəmər bəyim 

Naxçıvanda mövhümatın hökm sürdüyü dövrdə qadınlar arasında iş aparan şöbənin 

müdiri vəzifəsində işləmiş, qadınların savad kurslarına cəlb etməkdə və çadralarını 

atmaqda xeyli iş görmüşdür. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Qəmər bəyim 

Şeydanın şəxsi arxivindəki saxlanılan sənədlərə nəzər saldıqda, onun neçənci illər və 

hansı sahələrdə fəaliyyət göstərdiyini öyrənmək mümkündür. Sənədlər içərisində qəbz, 

etibarnamə, üzvlük biletləri, nümayəndə vərəqələri, üzvlük haqqında hesab kitabçaları, 

şəhadətnamə, təliqələr, dəvətnamə, vəsiqələr, arayış, mandatlar, ərizələr, üzvlük 

dəftərçəsi, haqq-hesab dəftərçəsi vardır.  Qəmər bəyimin şəxsi arxivində 1929-cu il 

Təyyarə və kimya müdafiə cəmiyyətinin üzvü, 1930-cu ildə Həmkarlar ittifaqının üzvü, 

1930-cu ildə “Azərbaycan Sənaye Kooperativ ittifaqı”nın üzvü, 1930-cu ildə AK(b)F 

Mərkəzi Komitəsinin təbliğat və kütləvi kompaniyalar şöbəsinin nümayəndəsi 

olduğunu təsdiq edən sənədlər mövcuddur. Eyni zamanda onun 1930-cu il seçki 

kompaniyasını səfərbərliyə almaq üçün Ordubadın Biləv kəndinə göndərilməsi ilə bağlı 

şəhadətnamə, həmin ildə Q.Vəzirovanın seçkiləri bitirib təhvil alması haqqında təliqə 

və digər sənədlər də vardır. Arxivdəki sənədlər Qəmər Vəzirovanın 1928-ci ildə Baş 

Noraşen Dairə İcraiyyə Komitəsi yanında qadınlar müvəkkili, 1929-cu ildə Naxçıvan 

şəhərində toxuculuq artelində müdir, 1930-cu ildə Ordubad corab artelində heyət 

idarəsinin sədri vəzifələrində çalışdığını deməyə əsas verir. 

Həmçinin qızı Əntiqə Abdullayevanın Əzizə Cəfərzadəyə yazdığı məktubda 

Q.Vəzirovanın 1926-1930-cu illərdə Naxçıvanda, Ordubadda qadınlar arasında iş 

aparan şöbənin müdiri olduğu yazılır. O bildirir ki, Ordubadda corab artelini anam 

açdırmış və bütün qadınları artelə cəlb etmişdir. 1930-1932-ci illər ərzində isə Bakıda 

(keçmiş Bazarnı) indiki Azərbaycan küçəsində yerləşən corab artelində müdir müavini 

vəzifəsində işləmişdir [3, s.1]. 

1928-1930-cu illərdə onun müxtəlif idarə və müəssisələrdə xidmət etməsi, eyni 

zamanda digər təşkilatlar tərəfindən bir çox ictimai işlərə cəlb olunaraq, verilən 

vəzifələri aktiv və layiqli şəkildə yerinə yetirməsi haqqında vəsiqələr də mövcuddur. 

1931-ci ildə qızı Həmidənin dəvəti ilə Qarabağa gəlir. Qəmər bəyim doğma 

torpağa olduqca bağlı və vətənpərvər qadın idi. O elə bil son günlərini yaşadığını hiss 

edir, Qarabağı qarış-qarış gəzib dolaşdı. 

Dərin zəkaya, geniş məlumata sahib Qəmər bəyimin yaradıcıllığı çoxşaxəlidir. 

Güman etmək olar ki, onun zəngin bədii irsi olmuşdur. Lakin çox təəssüf onun 

yaradıcılığından bizə çox az nümunə gəlib çatmışdır. Qəmər bəyim Şeydanın şəxsi 

fondunda onun ancaq bir qəzəli və “Zülmün daşqını” adlı faciəsi vardır. Əntiqə 

Abdullayevanın Əzizə Cəfərzadəyə ünvanlanan məktubunda bu haqda məlumat verilir. 

Məktubda yazılır ki, əfsuslar olsun  mən kiçik olduğum üçün onun nə əsəri, nə də 

şeirləri mənim əlimə düşməmişdir və o vaxtı mənim on üç yaşım olardı. Qəmər 

bəyimin qalan materiallarının böyük qızı Sənubərdə olduğu deyilir. Əntiqə xanım yazır 

ki, Sənubərin yoldaşı şair Əkbər Məftundur və bacım vəfat edəndə anamın 

materiallarını ondan tələb etdim, lakin o vermədi. Əntiqə xanım məlumat verir ki, anam  
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əlində bir əsər yazırdı, amma əsərin adı yadımda deyil. Əsərdə Qarabağda olan bəzi 

xanlıqlardan, onların və İbrahim xanın zülmkarlığından bəhs olunur. Çox güman ntiqə 

xanımın bəhs etdiyi əsər şairənin “Zülmün daşqını” adlı faciəsidir [3, s.1]. 

Qəmər bəyim Şeyda görkəmli şair Fatma xanım Kəminə, Ziba xanım Ləli ilə 

yaxınlıq etmişdir. Ziba xanım “Pərişan eyləsəm zülfi-pərişanı ağam canı” qəzəlini yazır 

və Qəmər bəyim Şeydaya göndərir. Qəmər bəyim Şeyda Ziba xanım Ləliyə: “Dağıtsam 

hər tərəf zülfi-çəmənsanı, ağan canı” rədifli qəzəllə cavab verir: 

Dağıtsam hər tərəf zülfi-simnanı, ağan canı, 

Giriftar eylərəm sən kimi Zibanı, ağan canı! 

 

Əgər olsan gözəllikdə bərabər mahi-tabana, 

 Sənə xurşid olan ruyim olar mane, ağan canı! 

 

   Sənin tək hər büti-ziba çalışsa, sayəmə çatmaz, 

                             Camalım Yusifi-Misri edib fani, ağan canı! 

 

 Açılsam gər tutar qovğa bu dünyanı, ağan canı! 

 

Lətafət mülkünün sultanıyam, sən kimi zibalar 

                            Kənizi-mətbəximdir, et tamaşanı, ağan canı! 

 

Ləbi şəkər, sözü şirin bu Şeyda tək hərifin var, 

  Əgər mümkün ola tərk et, bu sövdanı, ağan canı! 

 

Lakin Qəmər bəyim Şeydanın şəxsi fondunda saxlanılan qəzəlin çap variantında 

sonda daha bir beyt də yazılmışdır: 

 

Məni ki, görməmisən əndəlibi-şeydayam, 

   Özüm də xanzadayam bir gülü hüveydayam. 

 

Fatma xanım Kəminə Ziba xanım Ləli və Qəmər bəyim Şeydanın qəzəl 

deyişməsinə “Pərişan etmişəm zülfi-pərişanı, ağan canı” nəzirəsi ilə yekun vurmuşdur. 

Bu qəzələ “Azərbaycan aşıq və şair qadınları” kitabında 1974-cü ildə, 

“Azərbaycan qəzəlləri” kitabında isə 1991-ci ildə rast gəlinir. Başqa bir mənbədə 

qəzəlin 1962-ci ildə çap üzünün köçürüldüyü yazılmışdır [5, s.18]. 

Qəmər bəyimin dövrümüzə qədər gəlib çatan və əlimizdə olan ikinci əsəri isə 

“Zülmün daşqını” adlı faciəsidir. Altı pərdədən ibarət dram əsəri 1918-ci ildə qələmə 

alınmışdır. Əsərin dili səlis, süjeti maraqlıdır. Qarabağda baş verən hadisə xalqın həyat 

tərzi, ictimai şüuru, psixologiyası barədə aydın şəkildə məlumat verir. 

Əsərin məzmunu belədir ki, gənc Həsənəli yoxsul olsa da, həmkəndlisi Çıraq 

bəyin qızı Nərgizi sevir. Lakin Çıraq bəy qızını kəndin qoçusu Heydər bəyə vermək 

istəyir. Qanunsuzluq və özbaşınalığın hökm sürdüyü bu kənddə qoçu Heydər bəy 

istədiyini edir. Çıraq bəyin qəflətən vəfat etməsindən sonra axund Nərgizin kəbinini 

Həsənəliyə kəsir. Bu hadisədən sonra əsərdə vəziyyət daha da gərginləşir. Heydər bəy  
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Əsəd adlı kəndlini öldürərək günahı Həsənəlinin üstünə atır. Həsənəlini Sibirə sürgün 

elətdirən Heydər bəy arvadı və oğlanlarının narazılığına baxmayaraq, Nərgizlə yenidən 

evlənmək istəyir. Vaxt yetişir və Həsənəli evinə qayıdır. Lakin o bilmir ki, bu müddət 

ərzində onun oğlu olmuş və daim yolunu gözləyən anasının gözləri tutulmuşdur. 

Həsənəlinin qayıdışı Heydər bəyi özündən çıxardır və o, Həsənəlini, onun üç yaşlı 

oğlunu güllələyir. Oğlunun və nəvəsinin bu faciəsinə Pəri arvadın ürəyi dözməyib ölür. 

Çaşqın halda qalmış Nərgiz daha yaşamağın mənasız olduğunu görüb özünü xəncərlə 

vurur. Əsərin sonu bolşeviklərin bu vilayətə gəlişi ilə tamamlanır. 

“Zülmün daşqını” əsəri 1918-ci ildə qələmə alınsa da, baş verən hadisələr bu 

gün üçün də aktualdır. Qəmər bəyim Şeydanın bu əsərində ümidlərin qırılması, haqsız- 

lığın hökm sürməsi, şərin xeyir üzərində qələbə çalması və cəmiyyətdə baş verən 

faciələr bir ailənin fonunda öz əksini tapmışdır. Şairənin “Zülmün daşqını” faciəsi heç 

bir yerdə nəşr olunmamışdır. 

Şairənin vəfat tarixi və hansı səbəbdən dünyasını dəyişməsi şəxsi arxivdə 

saxlanılan sənəd əsasında müəyyənləşdirilmişdir. Bu sənəd şairənin ağ-qara fonda tək 

şəklidir. Fotoda Qəmər bəyim Şeyda milli geyimdə əyləşmişdir. Şəklin arxasında rus 

dilində qeydlər vardır. Əlyazısı onun oğlu tərəfindən yazılmışdır. Bu qeydlərdən məlum 

olur ki, Qəmər bəyim Şeyda 15 aprel 1933-cü ildə Bakıda bağırsaq dolaşmasından 

vəfat etmişdir. 

Nəticə. Qəmər bəyim Şeydanın övladları şairənin çoxlu əsərləri olduğunu 

söyləsə də, həmin əsərlərin taleyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Şairənin ilk 

tədqiqatçısı professor Əzizə Cəfərzadə yazır ki, təəssüflər olsun ki, şairənin başqa 

əsərləri, xüsusən də lirikası bizə gəlib çatmamışdır. Qəmər bəyim Şeydanın həyat və 

yaradıcılığının dərin araşdırılması və ədəbi irsinin toplanması bu gün üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 
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Мустафазаде Наргиз 

 

ГАМАР БЕЙИМ ШЕЙДА РОДОМ ИЗ КАРАБАХА 

 

Резюме 

Гамар бейим Шейда, представитель азербайджанской поэзии XIX века, 

родилась в 1881 году в городе Шуша. Гамар бейим Шейда – является потомком 

Панах хана.  
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В Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА хранится 

личный архив видного представителя азербайджанской поэзии Гамар бейим 

Шейды. Поэтесса имела богатое творческое наследие, но мы получили очень 

мало образцов ее творчества. В личном фонде Гамар бейим Шейды только одна 

газель и трагедия под названием «Потоп угнетения». Сегодня большое значение 

имеет изучение жизни и творчества поэтессы, собраний её литературного 

наследия.     

Ключевые слова: Гамар бейим Шейда, поэтесса, общественная 

деятельность, архив. 

      

Mustafazadeh Nargiz 

 

ORIGINALLY FROM KARABGH GAMAR BEYIM SHEIDA 

 

Summary 

Gamar beyim Sheida, a representative of Azerbaijani poetry of the 19th century, 

was born in 1881 in the city of Shusha. Gamar bayim Sheyda is a descendant of Panah  

khan.  The Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli of ANAS keeps 

the personal archive of the prominent representative of Azerbaijani poetry Gamar 

bayim Sheyda. The poetess had a rich artistic heritage, but we have received very few 

examples of her work. In the personal fund of Gamar bayim Sheyda has only one 

ghazal and a tragedy called " Flood of oppression ". Today, the study of the life and 

work of the poetess, a collection of her literary heritage, are of great importance. 

Key words: Gamar beyim Sheida, poetess, public activity, archive. 
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TARİX 

 

UOT 94 (581)                                                                                            Tahirə Həsənzadə, 

tarix üzrə elmlər doktoru 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

Bakı ş., İstiqlaliyyət küç.26. 

 

AMERİKALI SƏYYAH SEYİD CƏMALƏDDİN ƏFQANİ HAQQINDA 

 

Açar sözlər: Seyid Cəmaləddin Əfqani, Jak Amerikayi, islam, azadlıq, inqilab. 

 

Giriş.Məlum olduğu kimi, Şərqdə İslami birlik hərəkatının bayraqdarı adlandırılan 

Seyid Cəmaləddin Əfqaninin həyat və fəaliyyəti haqqında Azərbaycanda, Türkiyədə, 

İranda və digər dünya ölkələrində çoxlu sayda əsərlər yazılmışdır. Bu tədqiqatlarda onun 

haqqında fərqli, müxtəlif məlumat və fikirlər vardır. Bu ziddiyyətli fikirlər Seyid 

Cəmaləddin Əfqani-Həmədaninin özünü gah Kabili, gah Əfqani, gah da İstanbuli, rumlu, 

turani kimi tanıtması olmuşdur. Öz milliyyəti, doğulduğu məkan, ana dili və dini 

(məzhəbi) barədə həqiqəti bildirmək istəməməsinin səbəbi isə siyasi baxışlarını, məramını, 

xaricdə təhlükəsiz həyat keçirmək yolunda maneələrdən, həbslərdən qorunmaq idi. O, 

bununla əlaqədar fikirlərini belə ifadə etmişdir : “İran dövlətinin xarici ölkələrdə 

nümayəndələri vardır, onlar mənim həyata keçirmək istədiyim işlərə mane ola bilərlər və 

məni həbs edə bilərlər. Bu səbəbdən “Əfqani” olmuşam. Əfqanıstanın isə heç bir yerdə 

siyasi nümayəndəsi yoxdur”... 

Əsas mətn.AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi 

fondlarında Jak Amerikayi adlı müəllifin Tehranda şəmsi 1306-cı (1927 m.) ildə fars 

dilində nəşr olunmuş “Səyahətname. Se qomşode” adlı kitabında Seyid Cəmaləddin 

Əfqaninin həyatından maraqlı bir səhifə diqqəti cəlb edir. Bu da müəllifin Seyid 

Cəmaləddinlə Bakıda olan görüşüdür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Jak Amerikayi 1851-ci ildə həkim-cərrah ailəsində anadan 

olmuş, atasını erkən yaşlarında itirmişdir. O, tibbi, cərrahi, hikmət və fəlsəfi elmləri 

öyrənməklə məşğul olmuşdur. Jak Amerikayinin ilk səfəri 1872-ci ildə, 19 yaşında 

Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərinə olmuşdur. Oradan Petrovska (indiki Mahaçkala), daha 

sonra Bakı şəhərinə gəlmişdir. Müəllif “Səyahətnamə”sində Bakının Qafqazda olan 70 

şəhərdən ən görkəmlisi, ən mühümü olduğunu, “necə Hindistan əvvəllər İranın, sonra isə 

İngiltərənin əlinə keçmişdir, Bakı da Rusiyanın əlinə keçmişdir” deyə tarixə müraciət 

etmişdir. Bakının Qafqaz şəhərlərindən fərqli cəhətini iki amillə izah edən müəllif göstərir 

ki,  

1. Bakının liman şəhəri olaraq, gəmilər vasitəsilə ticarətin həm İrana, həm də 

Rusiyaya fayda verdiyini. 

2. Torpağının qiymətli sərvətlə, qara qızıl adlanan neftlə zəngin olduğunu, 

milyonlarla fayda verdiyini sübut etməyə ehtiyac yoxdur. 

Jak Amerikayi əsərdə Bakıda tanış olduğu Seyid Cəmaləddindən böyük şəxsiyyət, 

görkəmli siyasi xadim kimi bəhs etmiş, onun ya Əfqani, ya da iranlı olduğunu bildirmişdir. 

Müəllif yazır ki, indi görüşdüyümüz bu şəxsi iranlılar iranlı bilirlər, onun Həmədanın 

Əsədabad əhalisindən olduğu barədə fikirlər də vardır. Lakin Seyid Cəmaləddin özünün  
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Əfqani olduğunu, Əfqanıstanın Əsədabad kəndindən olduğunu bildirmişdir. Bu fikirlərin 

hansının gerçək olduğunu, bunların hansına inandığını dəqiqləşdirə bilməyən Jak Amerika- 

yi yazır ki, görkəmli siyasi xadimlər, məşhur şəxsiyyətlər, öz mühüm işlərini gizli 

saxlamaq üçün özlərini başqa cür tanıdırlar. Bu sirli, müəmmalı cəhəti Seyid Cəmaləddin 

özü yaxşı bilir, o, İranda azadlıq tərəfdarıdır, bu ölkənin siyasi həyatı ilə çox əlaqəlidir, bu 

cəhət onun iranlı olduğunu şübhə altına almır. Amma digər tərəfdən bu azadlığı islami 

birlikdə görmək istəyir, mövcüd siyasəti islami birlik sayəsində islah etməyə çalışır. Bunun 

üçün o, Osmanlı dövləti, Əfqanıstan və Hindistanla çox əlaqəlidir. Hal-hazırda İranda 

aparılan tədqiqatlara görə Seyid Cəmaləddin böyük alimdir. Müsəlmanlar özləri etiraf 

edirlər ki, bu son əsr dünyaya (XIX əsr) onun kimi böyük insan gəlməmişdir. O, bütün 

islam elmlərini mənimsəmiş və islamı mədəniyyət fəlsəfəsinə və ictimaya tətbiq etməyi 

bacaran zəkaya malikdir. Zəmanənin tələb etdiyinə açıq gözlə baxan insandır. 

Müəllif kitabda Seyid Cəmaləddinlə tanışlığını belə təsvir edir : Bir axşam o, tanış 

olduğu keşiş Məlküm və onun zövcəsi ilə evdən çıxaraq gəzmək üçün Milli bağa gəlirlər. 

Onların yanında fars dilini bilən Əkbər adlı mütərcim də vardı. Bağda çoxlu insanlar 

arasında diqqəti cəlb edən, xoş qiyafəli, başında yaşıl rəngli kiçik əmmamə olan bir şəxsin 

də ətrafına xeyli adam toplaşdığını gördülər. O şəxsin uzun libası və əmmaməsi maraq 

doğururdu : “Ona xeyli tamaşa etdik. Onun iri gözləri, geniş alnı cəlbedici idi. Külrəngli 

saçları vardı və saqqalına qarışmışdı. O, ortaboylu olsa da, əynindəki uzun libasla hündür 

adam təsiri bağışlayırdı. Onu gördüyümüz zaman 30 yaşlarında olardı. Ətrafında, sağ və 

solunda bir neçə nəfər vardı. Məlum oldu ki, bu insanlar heç də onun şəxsi nökərləri 

deyildilər, lakin ona çox qayğı göstərirdilər, ona diqqətlə qulaq asır, ehtiram bəsləyirdilər. 

Mən, Məlküm və madam Məlkümlə hər üçümüz onların söhbətlərinə qulaq asırdıq. Bu 

insan çox vüqarlı idi, simasından zəkalı, ağıllı insan olduğu bilinirdi, yəqin ki, o, bir 

partiyanın lideri ola bilər, yaxşı olardı ki, onunla tanış olaydıq. Biz bir qədər onun 

əhatəsində olan insanlarla yol getdik. Hiss olunurdu ki, o, bizimlə danışmaq istəyir. Bağa 

yetişdiyimiz zaman bizimlə bir-iki kəlmə danışdı və məlum oldu ki, rus dilini bilmir. Mən 

Məlkümün bağışladığı lüğət kitabından istifadə edərək, bir-iki kəlmə yarımçıq fars dilində 

onunla danışdım. O, bizim söhbətimizdən çox şad oldu, sanki bu danışıqla ona ən dəyərli 

hədiyyə etmişdik. Eyni zamanda təəssüf etdi və dedi ki, kaş mən də dil biləydim və bir-

birimizin fikirlərindən agah olaydıq.” 

Jak Amerikayi Albert adlandırdığı iranlı Əkbərin ingilis dilinə bir qədər bələd 

olduğunu bildirdi və Əkbər Seyid Cəmaləddinlə onların arasında tərcüməçilik etməyə 

başladı. Bu da məlumdur ki, hər kəs lüğət vasitəsilə hər hansı bir xarici dili öyrənən zaman 

sözləri bəzən gülməli tələffüz edir, amma eyni zamanda xeyli şirin və ürəkaçan olur. 

Seyid Cəmaləddinlə söhbət tərcüməçinin rəftarı üzündən olduqca şirin, məzəli 

alınmışdı və hər iki tərəfi qayğılandırırdı. Mütərcim bəzən səhvlər etdiyindən fikirlər hər 

iki tərəfdə gülüş doğururdu. 

Seyid Cəmaləddinlə söhbətin mövzusu Şərqin tərəqqisi, xüsusən islam şəhərlərinin 

tərəqqisi mövzusunda idi. Onun əqidəsi barədə amerikalı səyyahın mülahizələri 

diqqətəlayiqdir. O, Seyid Cəmaləddini diqqətlə dinlədikdən sonra onun fikirlərinin ali 

olduğunu düşünmüşdü. Jak onun söhbətlərini, fikirlərini təhlil edərək yazır ki, Seyidin 

əqidəsinə görə islamda əmələ gəlib, zühur edən və indi tüğyan edən məzhəb və təriqətlər 

zalim, müstəbid sultanların siyasətləri nəticəsində meydana gəlmişdir. Bu müstəbid sultan- 
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lar insanların bir-birindən ayrılmasına, fərağına səbəb olmuşlar. O deyirdi ki, millətlərin 

bir-birindən ayrılmasına islam səbəb deyildir. Kitab əhli pak və təmizdər. Əgər islamın 

siyasiləşməsi olmasa, bütün millətlər dinc və əminamanlıqla yaşayarlar. Müəllif yazır ki, 

bu şəxsin fikirləri ali və böyükdür. Onunla ünsiyyət qurmaq çox faydalıdır. 

            Seyid Cəmaləddinin dediyinə görə o, Bakıdan Tiflisə getmək niyyətində idi. Jak 

Amerikayi  yazır ki, onun Tiflisə nə üçün getməsi məlum olmadı və sözsüz ki, bu, böyük 

şəxsiyyətlərə xas olan cəhətdir və xüsusi fikirlərini, görəcəyi işləri gizli saxlayırlar. “Bizə 

yalnız bu məlum oldu ki, onun məqsədi bir inqilab və yenilik etməkdir,quruluşu dəyişmək- 

dir. Bu dahi insanın faydalı söhbətləri Şərq ölkələrinin azadlığını əks etdirirdi və bunları 

ondan eşitdiyimiz üçün nikbin əhval-ruhiyyədə idik.” 

Kitabda Seyid Cəmaləddinin keşiş Məlkuma dediyi sözlər diqqəti cəlb edir :”Cənab 

keşiş, sizin Şərqdə və islam millətləri arasında məzhəb adından təbliğatınızın nəticəsi 

yoxdur. Çünki indi islam aləmində mövcud olan nizamsızlıqların əsl islam qanunları ilə 

heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunlar cahil təfsirçilərin islam şəriətinə etdikləri əlavə şeylərdir. 

Quranın həqiqi ruhu tamamilə azadixah düşüncələrə və yeni fikirlərə əsaslanır. Siz yaxşı 

olardı ki, Şərq xalqlarına elmi və fənni kömək edə idiniz, ittihada (birliyə) kömək 

edəydiniz! Məzhəb əsəbiliyi yaratmayın, əksinə, İslam əhli ilə öz aranızda ülfət yaradın. 

Bundan yaxşı nə ola bilər?” 

 Keşişin Seyidə cavab verəcəyini hiss edən Jak Amerikayi onu qabaqlayaraq, Seyid 

Cəmaləddinin sözləri ilə razılaşmış, “Ağa, belədir.” deyərək, onun dediklərinin həqiqət 

olduğunu bildirmişdir. Sonra keşiş də ona təsdiq və təşəkkür etmişdir. 

 Seyid Cəmaləddin onlarla söhbət əsnasında deyirdi : “Mən müsəlmanam. Lakin 

imkanım olsaydı, hətta çalışardım ki, müsəlmanlar bütpərəstlərlə də dost və bir olsunlar. 

Doğrudur, müqəddəs islam bütpərəstliyi yaxşı qəbul etmir, bəlkə də bu hökmündə haqlıdır, 

bunu siz də bilirsiniz və təsdiq edərsiniz. Lakin mən bu əqidədəyəm ki, islami dəyərlərə 

xələl gətirmədən asanlıqla bir dostluq münasibəti ilə buna nail olmaq mümkündür. Çünki 

bütün dünya nifrəti və əsəbiliyi qəbul etmir, qatı dindarlığı qəbul etmir. Hər dindar fəqih və 

müctəhid gərək mövqeşünas olsun? Mən bütün bu dediklərimə hər zaman əməl edəcəyəm. 

Çalışacağam ki, bütün islam aləmi, bütün Şərq ittifaqda olsun, bir olsun! Əgər Şərq və 

Qərb millətlərinin ittifaqı baş tutsa, dünyada sözsüz ki, asayiş olar. Lakin bu Şərqin 

birliyinə nail olmaqdan bir qədər çətindir.” Seyid Cəmaləddin burada sözünü bitirmişdir. 

 Bir neçə ildən sonra Jak Amerikayiyə aydın oldu ki, Seyid Cəmaləddin öz 

məramını həyata keçirmək üçün xeyli səfərlər etmiş, şahlarla və siyasi xadimlərlə 

görüşmüşdür, müzakirələr aparmışdır. Hətta Hindistanda çox çalışmış, müsəlman, hindu və 

abidlərlə yaxınlıq və ittifaq yaratmışdı, lakin bu dərhal baş tutmasa da, daimi, möhkəm 

olmasa da təsirsiz qalmadı. Bu fikirlər onun “Səyahətnamə”sində əksini tapmışdır. 

Jak Amerikayi Seyid Cəmaləddinin əsərlərindən yalnız dostlarına yazdığı məktublarını 

gördüyünü bildirmiş, bunlardan onu inqilabi ruhlu, mətin insan kimi tanımışdır.O, Seyidlə 

söhbətindən sonra İrana səfər etməyi qarşısına məqsəd qoymuş və buna əməl etmişdir. 

Seyid Cəmaləddin 1892-ci ildən ömrünün sonunadək (1897) İstanbulda yaşamışdır. Jak 

Amerikayi “Səyahətnamə”sini yazarkən Seyid Cəmaləddin İstanbulda idi və artıq şöhrəti 

hər tərəfə yayılmışdı. Onun elm və siyasət haqqında tövsiyələri nəşr olunmuşdu. Kitabında 

Jak Amerikayi yazır : “Şərqdə onun qədrini bilmirlər, Volter kimi onun da çoxlu 

düşmənləri var!”. 
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Тахира Гасанзаде 

 

АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕНИИК О ДЖЕМАЛЕДДИНЕ АФГАНИ 

 

Резюме 

          В статье освещается  встреча  знаменосца  исламского единства на Востоке 

Джамаледдина Афгани с американским путешественником  Жаком Америкайи. Аме-

риканский путешественник   рассказывает об этой  встрече  в  своих  путевых  замет-

ках. Он пишет, что Джамаледдин Афгани - этот  гениальный  человек в  своих бесе-

дах   говорил о  свободе  народов   Востока, его  целью   были  революция  и  новов-

ведения. Джемаледдин  Афгани  мечтал о  союзе  между народами   Востока  и  Запа-

да и утверждал, что только в  этом  случае на Земле будет  мир и  спокойствие. 

Ключевые слова : Сейид Джемаледдин, Жак Америкайи, ислам, свобода,революция. 
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ABOUT THE AMERİCAN TRAVELER SEYYİD JAMALEDDİN AFGHANİ 

 

Summary 

The article tells about the meeting of the American traveler Said Jamaleddin Afghani 

AsadAbadi, the standard-bearer of the Eastern Islamic Union, who fought for the unity of 

Muslims around the world and died a martyr's death along the way.Seyid Cemaleddin 

Afghani visited Baku in the 19th century and the 90th of the century, then went to Tbilisi 

(Tbilisi) and from there to Istanbul. An American traveler and doctor in Baku, saw Seyid 

Jamaladdin in the crowd in the city park and got to know him.He detailed his impressions 

of this acquaintance in his Travelogue and acknowledged that Seyid was a great scientist 

and a struggling man. 
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ŞUŞA AZƏRBAYCANIN MƏDƏNİYYƏT PAYTAXTI KİMİ 
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Qarabağ təbiətin bütün özəlliklərini özündə əks etdirən gözəl bir diyardır və ən səfalı 

guşələrindən biri də Şuşadır. Şuşanın hər daşı, hər qarış torpağı xalqımızın həyatında baş 

vermiş tarixi hadisələri əks etdirir. Şuşa təkcə cənnət məkanı deyil, həm də hərbi strateji 

əhəmiyyət kəsb edən alınmazlıq, basılmazlıq qalasıdır.  

Sahəsinin kiçik olmasına baxmayaraq, dünyada elə bir şəhər tapmaq olmaz ki, onun 

ərazisi Şuşa qalasının ərazisi kimi maddi-mədəni cəhətdən zəngin olsun. Bu mənada 

Şuşanın hər qarış torpağı, daşı canlı tarixdir, təbii panoramadır. Elmimizin, 

mədəniyyətimizin, ədəbiyyat və incəsənətimizin mərkəzi kimi Cənubi Zaqafqaziyada ön 

mövqedə dayanan Şuşa qalası öz məğrurluğunu həmişə saxlamış və indi də saxlamaqdadır 

[1, s.223].  

Əsrarəngiz Şuşa şəhərinin binasını qarabağlı Pənahəli xan Cavanşir qoymuşdur. 

1747-ci ildə Nadir şah öldükdən sonra, Pənahəli bəy xan elan edilir və Qarabağ xanlığını 

düşmən hücumlarından qorumaq məqsədi ilə alınmaz bir qala tikdirməyi qərara alır. 1750-

ci ildə Qarabağın ən səfalı guşəsində, 3 tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş dağ 

yaylasında yeni qalanın bünövrəsini qoyur. Pənahəli xan hasarın içərisində  yeni binalar ve 

özü üçün saray tikdrir. Yerli əhali yeni salınmış şəhəri Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad 

adlandırır [5, s.6]. 

Şiş uclu dağların əhatəsində olan Pənahabad sonralar Şuşa adlandırılmağa başlandı. 

Pənahəli xan və İbrahimxəlil xan Qarabağ xanlığının paytaxtı Şuşa şəhərini qədim və orta 

əsr nümunələri əsasında yüksək səviyyədə bina etmişdilər. Şəhər 17 məhəlləyə – kvartala 

bölünmüşdü. Bu məhəllələr Böyük qurdlar, Kiçik qurdlar, Seyidli, Culfalar, Təzə məhəllə, 

Hamam qabağı, Dəmirçilər, Quyuluq, Xoca Əmircan, Mamayı, Saatlı, Köçərli, Mərdinli, 

Çöl qala, Hacı Yusifli, Çuxur məhəllə, Ağa dədəlilərdi. 

Dəniz səviyyəsindən təxminən 1400-1800 metr yüksəklikdə yerləşən Şuşa hər 

tərəfdən uzunluğu 400-600 metrə yaxın dərələrlə əhatə olunub, daha yuxarılarda isə 

Qırxqız, Kirs, Murov, Bağrıqan, Sarıbaba dağlarını görmək mümkündür. Şəhərin cənub 

tərəfi nisbətən hündür və horizontal düzənlikdir. Bura cıdır düzü adlanır. Şuşanın 

yerləşdiyi sahə isə 350 hektardi [ 5, s.7]. 

Şuşa şəhərinin ərazisi qədim abidələrlə zəngindir. Ümumiyyətlə, şəhərdə 549 qədim 

bina, ümumi uzunluğu 1203 metr daş döşənmiş küçələr, 17 məhəllə bulağı, 17 məscid, 6 

karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları mövcud idi. O cümlədən 248 

mühüm sənət və tarixi abidə, dövlət xadimlərinin və başqa tanınmış şəxslərin evləri 

olmuşdur. Şəhər XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Qafqazın musiqi mərkəzinə çevril-

mişdir. Şuşa musiqisi Azərbaycan musiqisinin əsasını təşkil edirdi. İstedadlı musiqi tədqi-

qatçısı Firudin Şuşinskinin təbirincə desək, “İtaliya vokal məktəbi musiqi tarixində hansı 

mövqeyi tutursa, Şuşa vokal məktəbi də Şərq musiqi tarixində eyni mövqe tutur”[8]. 
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Qafqazın, Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın hər yerindən buraya şairlər, dramaturqlar, 

bəstəkarlar, artistlər və musiqiçilər, həm də Rusiya və Qərbi Avropada ali məktəblərdə  

oxuyan azərbaycanlı tələbələr toplaşaraq teatr tamaşaları göstərir, musiqi məclislərində 

iştirak edirdilər. Şuşa musiqiçilərinin şöhrəti Azərbaycan hüdudlarından uzaqlarda da geniş 

yayılmışdır. Xüsusilə  XIX əsrdə Şuşada mədəniyyətin inkişafı Azərbaycan sənət 

xəzinəsinə  

Mir Mövsün Nəvvab, Sadıqcan, Hacı Hüsü, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu 

Məhəmməd, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev, İslam Abdullayev, Qurban Pirimov, Üzeyir 

Hacıbəyov, Bülbül və neçə- neçə sənətkarlar bəxş etmişdir.  

Şuşada yaranmış muğam məktəbləri, musiqi məclisləri, bir pərdəli musiqili 

tamaşalar, şərq konsertləri sonradan Azərbaycanın digər regionlarında da geniş yayılmış, 

Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin inkişafında mühüm mərhələ olmuşdur. XIX əsrin 

sonu XX əvvəllərində Şuşa musiqiçilərinin yaratdıqları muğam  ənənələri XXI əsrdə də 

davam etməkdədir [3, s.188]. 

Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, bir çox görkəmli sənətkarların, musiqiçi, 

memar, rəssam və ədiblərin, dünya mədəniyyət xəzinəsinə böyük töhfələr vermiş şəxsiy-

yətlərin vətənidir. Onlardan bəzilərini yada salaq. 

Azərbaycan ədəbiyyatında satirik şeirin təməlini qoyanlardan biri olan Qasım bəy 

Zakir (1784-1857) Şuşada doğulmuşdu. 

   XIX əsrin qabaqcıl şəxslərindən olan Mir Möhsün Nəvvab (1833-1918) Şuşada 

anadan olmuşdu. O, şair, rəssam, musiqişünas, astronom, xəttat, nəqqaş, riyaziyyatçı idi. 

   Şuşanın yetişdirdiyi məşhur sənətkarlardan biri də XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi Nəcəf bəy Vəzirovdur (1854-1926). Ədib milli dramaturgiyamızda 

tragediya janrının banisi, istedadlı publisist idi. 

 Şuşa şəhərində mədəniyyətin, xüsusilə incəsənətin inkişafında Əbdürrəhim bəy 

Haqverdiyevin (1870-1933) böyük xidmətləri olub. M.F.Axundovun, N.Vəzirovun 

ənənələrini davam etdirən Ə.Haqverdiyev mədəniyyət tariximizdə istedadlı dramaturq, 

nasir, rejissor və görkəmli alim kimi iz qoyub. 

   Şuşada doğulan və ədəbiyyatımıza böyük töhfələr verən ədiblərdən biri də 

görkəmli yazıçı, tarixi romanlar müəllifi Yusif Vəzir Çəmənzəminlidir (1887-1943). 

Tanınmış ədəbiyyatşünas Firudin bəy Əhmədağa oğlu Köçərli (1863-1920) Şuşada anadan 

olmuşdu. Uzun illər Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi ilə məşğul olmuş, “Azərbaycan 

türklərinin ədəbiyyatı” adlı irihəcmli əsərini yazmışdır. 

   XX əsrin əvvəllərində görkəmli jurnalist və yazıçı kimi məşhur olan Haşım bəy Vəzirov 

(1868-1916) Şuşada doğulmuşdu. 30 il ədəbi jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərmişdir. 

   Şuşanın tarixində Gövhər Ağa, Xurşidbanu Natəvan, Ağabəyim Ağa, Fatma xanım 

Kəminə və Leyla xanım kimi məşhur qadınlar olub. İbrahimxəlil xanın nəvəsi, Qarabağın 

sonuncu xanı Mehdiqulu xanın qızı Natəvan həm şairə, həm də rəssam idi. Onlarla bir 

sırada Həmidə xanımın da adı hörmətlə çəkilir. Həmidə xanım Cavanşir (1873-1955) 

İbrahim xanın nəslindən olub, Qarabağ tarixçisi Əhməd bəy Cavanşirin qızı, böyük ədib 

Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşıdır. “Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim” adlı 

qiymətli əsərin müəllifidir. 

   Azərbaycanın maarif xadimlərindən biri Bədəl bəy Bəşir oğlu Bədəlbəyov (1875-1932) 

Şuşada anadan olub. Respublikanın xalq artistləri Əfrasiyab Bədəlbəyli, Şəmsi Bədəlbəyli  
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onun oğlu, Fərhad Bədəlbəyli nəvəsidir. Şuşanın yetişdirdiyi şəxsiyyətlərdən biri Əhməd 

bəy Ağaoğlu (1869-1939) ömrünün 50 ilini publisistika və jurnalistika ilə məşğul olub. 

        Şuşa XVIII əsrin II yarısından musiqi mərkəzinə çevrilmiş və Azərbaycan musiqisinin 

yüksəlişinə səbəb olmuşdur. Öz məlahətli səsləri və böyük sənətləri ilə bütün Yaxın Şərqdə 

məşhur olan xanəndələrdən Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Keştazlı Həşim, Əbdülbaği Zülalov  

 (Bülbülcan), Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Keçəçioğlu Məhəmməd, 

Segah İslam, Zabul Qasım, Malıbəyli Həmid, Musa Şuşinski, Məcid Behbudov, Mütəllim 

Mütəllimov və bir çox başqaları Şuşanın yetirdiyi məşhur sənətkarlardır. 

       Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi, dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyli (1885-

1948) Şuşanın dünya şöhrətli yetirmələrindən birincisidir. Azərbaycan opera musiqisinin 

banisi kimi tanınmaqla yanaşı tarixdə istedadlı jurnalist, görkəmli dramaturq, pedaqoq, 

musiqişünas kimi də ad qoyub. 

        Şuşada xanəndəlik sənəti ilə əlaqədar olaraq gözəl tar, kamança və qarmon çalanlar da 

yetişmişdi. Bu musiqiçilərdən böyük tarzən Sadıqcan, Məşədi Zeynal, Məşədi Cəmil 

Əmirov, Qurban Pirimov və başqaları ən məşhur sənətkarlardır. 

       Şuşa Azərbaycanın bir çox görkəmli bəstəkarlarının vətənidir. Fikrət Əmirov, Zülfüqar 

bəy Hacıbəyov, Niyazi, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Soltan Hacıbəyov, Əşrəf Abbasov, Zakir 

Bağırov, Süleyman Ələsgərov və bir çox başqaları gənclik illərini Şuşada – “Qız 

qayası”nda, “Üç mıx”da, “Cıdır düzü”ndə, “Çanaqqala”da keçirmişlər.  Azərbaycan 

musiqi sənətinin tədqiqatçısı, görkəmli musiqişünas Firudin Şuşinski də Şuşada 

doğulmuşdu. Şuşanın verdiyi nadir istedadlardan biri də görkəmli incəsənət xadimi Mehdi 

Məmmədovdur (1918-1985). O, milli dramaturgiya, incəsənət nəzəriyyəsi və estetikaya aid 

bir sıra əsərlərin müəllifidir [6].    Azərbaycan teatr sənətinin parlaq ulduzlarından olan 

Barat Həbib qızı Şəkinskaya 1914-cü ildə Şuşada anadan olub. Barat xanım İbrahim xanın 

nəslindəndir.  Şuşa görkəmli memarların, xəttatların, nəqqaşların, istedadlı rəssamların 

vətəni kimi də məşhurdur. Müasir şuşalı rəssamlardan Cəlal Qaryağdını, Əmir Hacıyevi, 

Nadir Əbdürrəhmanovu və Toğrul Nərimanbəyovu göstərmək olar. Azərbaycan milli xalça 

sənətinin inkişafında, dünyaya tanıdılmasında şuşalı sənətkar Lətif Kərimovun müstəsna 

xidmətləri olub. 

Şuşada “Nəvvabın məclisi”, Şamaxıda “Mahmud ağanın dərnəyi”, Bakıda 

isə “Məşədi Məlik Mənsurovun salonu” adlı məclislər qeyd olunurdu. Bütün bu musiqi 

məclisləri əsl musiqi məktəbinə, sənətkarlıq məktəbinə çevrilmişdi. Belə məclislərin əks-

sədası təkcə iri şəhərlərdə deyil, əyalətlərdə və hətta kəndlərdə yayılır, buradakı 

musiqisevərlər tərəfindən də xüsusi muğam məclisləri təşkil olunurdu [3, s.142]. 

Kor Xəlifənin məktəbi 1883-cü ildən 1893-cü ilə qədər Şuşada fəaliyyət göstərmiş 

dini xarakterli musiqi məktəbi idi. Məktəb şəhərdə xəlifə vəzifəsində çalışan və dini işlərə 

nəzarət edən “Kor Xəlifə” ləqəbli Molla Əli Qarabaği tərəfindən açılmışdır. Burada dini 

elmlər geniş tədris olunsa da, Şərq şairlərinin və mütəfəkkirlərinin əsərləri, klassik 

muğamlar, onları oxumaq qaydaları, xanəndəlik sənətinin incəlikləri, musiqi nəzəriyyəsi və 

praktikası, muğam oxumaq, tar, kamança və digər musiqi alətlərində çalmaq da öyrədilir, 

klassik musiqi əhali arasında geniş tətbiq olunur, şagirdlər kamil musiqişünas, ədəbiyyatçı 

kimi yetişirdilər. Məktəbdə tez-tez poeziya və muğam müsabiqələri də təşkil edilir, daha 

çox istedadı olan gənclər üzə çıxardılır, onları həvəsləndirmək üçün mükafat verilirdi. 

Onillik fəaliyyəti dövründə Kor Xəlifənin məktəbi nəinki Qarabağda, həmçinin qonşu  

 

https://az.wikipedia.org/wiki/1883
https://az.wikipedia.org/wiki/1893
https://az.wikipedia.org/wiki/Molla_%C6%8Fli_Qaraba%C4%9Fi
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vilayətlərdə və İranda da tanınmışdı. Bu təhsil müəssisəsi Qarabağ əhalisinin mədəni 

inkişafına böyük təsir göstərmiş, Şuşanın Zaqafqaziyanın musiqi mərkəzinə çevrilməsində 

mühüm rol oynamışdı [9]. 

Ədəbi məclis olan Məclisi Fəramuşan - 1872-ci ildə Mir Möhsün Nəvvabın evində 

təşkil edilmiş və 1910-cu ilədək fəaliyyət göstərmişdir. Mir Möhsün Nəvvab, Həsənəli xan 

Qaradaği, Fatma xanım Kəminə, Abdulla bəy Asi,  Baxış bəy Səbur və b. şairlər məclisin 

fəal iştirakçıları idilər. “Məclisi-fəramuşan” Azərbaycan musiqisinin və muğam sənətinin  

inkişafında yeni-yeni xanəndələr və musiqiçilər nəslinin yetişməsində mühüm rol 

oynamışdır.  

Ədəbi-musiqili məclis olan Məclisi-üns - 1864-cü ildə Şuşada, şair Hacı Abbas 

Agahın evində təşkil olunmuş, Xurşudbanu Natəvanın rəhbərliyi ilə 1897-ci ilədək 

fəaliyyət göstərmişdir. X.Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəs, Mirzə Həsən 

Yüzbaşov-Qarabaği, Məmo bəy Məmai, M.S. Piran və b. şairlər məclisin fəal iştirakçıları 

idilər. Məclisə Qarabağ xanəndələri də dəvət olunur və şairlərin qəzəlləri əsasında 

muğamlar ifa edirdilər [3, s.127].  

Tədris ocağı kimi “muğam məktəbi” ilk dəfə XIX əsrin ortalarında Xarrat 

Qulu tərəfindən yaradılmışdır. XIX əsrin ortalarında fəaliyyət göstərən bu məktəb əsasən 

dini məqsədlərə xidmət etmişdir. Xarrat Qulu dini mərasimlərdə (məhərrəmlik təziyəsində) 

iştirak etmək üçün gözəl səsi olan gəncləri öz məktəbinə cəlb edir, onlara muğamatı və 

oxumaq qaydalarını öyrədirdi. Lakin inkar olunmaz bir faktdır ki, bu məktəb sonradan 

muğam tədris edən musiqi məktəblərinin təşkilində nümunə olmuşdur.  

Xarrat Qulunun musiqi məktəbi dinə xidmət etsə də, Azərbaycan muğam sənətinin 

inkişafında mühüm rol oynamış bir sıra ustad sənətkarların yetişməsinə səbəb olmuşdur. 

Qarabağın ən görkəmli xanəndələri Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Dəli İsmayıl, Şahnaz 

Abbas, Əbdülbağı Zülalov (Bülbülcan), Keştazlı Həşim, Keçəçi oğlu Məhəmməd, Cabbar 

Qaryağdıoğlu və tarzən Sadıqcan həmin məktəbin yetirmələridir [3, s.91].  

Xarrat Qulunun vəfatından sonra Şuşada musiqi məktəbində muğamın tədrisi 

işini Kor Xəlifə adlı musiqiçi, daha sonra Molla İbrahim davam etdirərək, yeni musiqiçilər 

nəslini yetişdirdi. Şuşa məktəblərində də poeziyanın və musiqinin sirrləri yeniyetmələrə 

gənc yaşlarından öyrədilirdi. Ona görə də muğamı və şeiri Qarabağın sənətkarları, xüsusən 

də xanəndələri və instrumental muğam ifaçıları hələ uşaq yaşlarından dərindən bilirdilər [4, 

s.108].  

XIX əsrin axırlarında Şuşada Molla İbrahim adlı bir şəxs musiqi məktəbi 

yaratmışdır. Bu məktəbdə özündən əvvəl fəaliyyət göstərən musiqi məktəbləri kimi dini 

xarakterli idi. Bura yalnız gözəl səsli, poeziyaya xüsusi həvəsi olan istedadlı gənclər seçilib 

götürülürdü. Məktəbdə gənclərə klassik muğamlardan dərs keçilir, fars, ərəb dilləri, dini 

mərasimlər öyrədilir, Hafiz Şirazi, Nizami Gəncəvi, Sədi Şirazi, Ömər Xəyyam, Mə-

həmməd Füzuli, Qasım bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani kimi Şərq şairlərinin qəzəlləri tədris 

olunurdu. Qarabağın bir çox musiqi xadimləri, muğam ustaları, o cümlədən, Bahadur 

Mehralı oğlu, Bülbül və başqa sənətkarlar musiqi təhsilini Molla İbrahimin musiqi 

məktəbində almışlar. Məktəb təxminən 1920-ci illərinə qədər fəaliyyətini davam 

etdirmişdir [7].  

XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi mərkəzinə 

çevrilmişdi. Şuşanı “Kiçik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbaycan musiqisinin 

beşiyi” və “Zaqafqaziyanın konservatoriyası” adlandırırdılar. Artıq XX əsrdən başlayaraq  
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peşəkar musiqi təhsili daha geniş sahələri əhatə edərək, sistemləşdirilməyə və 

kütləviləşməyə doğru istiqamət götürmüşdü. O dövrdə Azərbaycanda bəstəkar Üzeyir 

Hacıbəyovun böyük əməyi sayəsində peşəkar musiqi təhsilinin bünövrəsi qoyulur. 1930-cu 

ilin əvvəllərində Şuşada ilk musiqi texnikumu təşkil olunur [9]. 1948-ci ildən həmin 

texnikum uşaq musiqi məktəbi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Şuşada çəkilən məşhur 

kinolardan Koroğlu, Gilan qızı, Hacı Qara, Oxuyur Şövkət Ələkbərova və digərlərini qeyd 

etmək olar. 1897-ci ilin fevralında ilk şəhər kitabxanası yaradılmışdır. Təməli Mir Möhsün 

Nəvvab tərəfindən qoyulan ilk kitabxana-qiraətxananın çoxlu sayda ziyalı üzvləri 

olmuşdur. Mir Möhsün Nəvvab özünün daş mətbəəsində Şuşa şairlərinin şerlərini çap etdir 

mişdir. Kitabxananın yaradılmasında hərbiçi Mehdiqulu xan Vəfa və həkim Kərim bəy 

Mehmandarovun böyük xidmətləri vardır. Sovet hakimiyyəti dövründə M.M.Nəvvabın 

yaratdığı kitabxananı oğlu Miriş Ağa işlətmişdir. Daha sonralar Şuşa şəhərində 2 kitabxana 

fəaliyyət göstərmişdir. Bunlar şəhər və uşaq kitabxanası olmuşdur. Mədəniyyət Nazirinin 

əmri ilə 1977-ci ilin may ayında kitabxananın fəaliyyəti genişləndirilərək Şuşa rayon 

Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1992-ci il may 

ayının 8-də 200 min nüsxədən artıq kitab fondu olan Şuşa şəhər Mərkəzi kitabxanası məhv 

edilmişdir [2]. 

Şuşada XIX əsrin birinci yarısında müasir teatr tamaşalarının meydana gəlməsi 

bilavasitə Tbilisi mədəni mühitinin təsiri ilə bağlı idi. 1848-ci ildə Şuşada iki böyük tamaşa 

mərkəzi-teatr və sirk mövcud idi. 1870-ci illərdə isə bu sahəyə diqqət daha da gücləndi. 

1882-ci ildən etibarən Şuşada teatr tamaşaları müntəzəm şəkil alır, nisbətən mütəşəkkil 

xarakter daşıyır. 1870-80-ci illərdə Şuşada teatra məxsus bir bina olmadığından tamaşalar 

kazarmada oynanılmışdır.1871-ci ildən isə Şuşadakı köhnə klub binası yenidən təmir 

edilib, istifadəyə verilmiş, burada yerli həvəskarlar tamaşalar göstərmişlər. 1890-cı ildən 

başlayaraq, Şuşada teatra həvəs göstərən müəllim-ziyalıların sayı azalır. Onların 

içərisindən səhnə əsəri yazmağa həvəs göstərənlər meydana çıxır. 1890-cı ilin aprel ayının 

22-də Şuşa realnı məktəbində keçirilmiş musiqi şəhərciyi güclü təsirə malik 

olmuşdur. Burada müəllim aktyorların köməyi ilə uşaqlar Azərbaycan, fransız, alman 

dillərində hekayə, təmsil, şeir söyləmiş, xorda oxumuş, musiqi nömrələri ifa etmişlər. 

1894-cü ilin yay aylarında xeyriyyə məqsədilə bir-birinin ardınca üç əsərin “Hacı Qara”, 

“Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah”, “Xırs quldurbasan” tamaşasını oynayan Şuşanın 

həvəskar artistləri-gənc müəllimlər 1895-ci ildə yerli müəllimlərdən olan Haşım bəy 

Vəzirovun “Evlənmək su içmək deyil” adlı pyesinin tamaşasını göstərmiş, əldə etdikləri 

500 manat gəliri sənət məktəbinə vermişlər. 1896-cı ildə Şuşada Əbdürrəhim bəy Haqver-

diyevin “Dağılan tifaq” faciəsinin ilk tamaşası olmuşdur. 1904-cü il avqust ayının 22-də 

Şuşada göstərilən “Otello” tamaşası daha böyük müvəffəqiyyət qazanmış, tamaşanın sorağı 

Azərbaycandan kənarda da əks-sədaya səbəb olmuşdur. Onun quruluşunu əsərin mütərcimi 

və baş rolun ifaçısı Haşım bəy Vəzirov hazırlamışdı. 1906-cı ildən başlayaraq Şuşada daha 

ciddi tamaşalar oynanılmağa başlamışdır [ 4]. 

Şuşa – Zaqafqaziyanın konservatoriyasıdır, təbirini və təyinini haqlı olaraq 

qazanmışdır. Ticarət ve sənətkarlıq baxımından çox inkişaf etmiş bu şəhər, həm də gözəl 

təbiətə malik sağlamlıq ocağı və istirahət zonası kimi tanınmışdir. Şuşa Azərbaycanın 

qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Şuşanı musiqi ve poeziyanın beşiyi - Qafqazın 

konservatoriyası  

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czeyir_Hac%C4%B1b%C9%99yov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%9Czeyir_Hac%C4%B1b%C9%99yov
https://az.wikipedia.org/wiki/Koro%C4%9Flu_(film,_1960)
https://az.wikipedia.org/wiki/Gilan_q%C4%B1z%C4%B1_(film,_1928)
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Qara_(film,_1929)
https://az.wikipedia.org/wiki/Oxuyur_%C5%9E%C3%B6vk%C9%99t_%C6%8Fl%C9%99kb%C9%99rova_(film,_1970)
https://az.wikipedia.org/wiki/Mehdiqulu_xan_V%C9%99fa
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99rim_b%C9%99y_Mehmandarov
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99rim_b%C9%99y_Mehmandarov
https://az.wikipedia.org/wiki/Tbilisi
https://az.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%9F%C4%B1m_b%C9%99y_V%C9%99zirov
https://az.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%9F%C4%B1m_b%C9%99y_V%C9%99zirov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fbd%C3%BCrr%C9%99him_b%C9%99y_Haqverdiyev
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fbd%C3%BCrr%C9%99him_b%C9%99y_Haqverdiyev


  

78 

 

Sevinc Muxtarova. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxı kimi 

//Elmi əsərlər,2021,1(11), s.73-79. 

 

kimi adlandırırlar. Şuşa konservatoriyasının parlaq nümayəndələri dünyanın bütün 

qitələrində Azərbaycan musiqisini ləyaqətlə təmsil edərək ona şöhrət gətirmişlər. 
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Севиндж Мухтарова  

 

ШУША КАК КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Резюме 

Шуша - один из древних культурных центров Азербайджана. Шушу называ-

ют колыбелью музыки и поэзии, консерваторией Кавказа. Развитие культуры в 

Шуше в 19 веке подарило азербайджанской литературе и искусству таких видных 

представителей как Хуршудбану Натаван, Мир Мовсун Невваб, Садыгджан, Гаджи 

Хусу, Кечечиоглу Махаммад, Мешади Махаммад Фарзалиев, Ислам Абдуллаев, 

Гурбан Пиримов, Узеир Гаджибеков,  Бюльбюль и других. Слава шушинских 

музыкантов распространилась далеко за пределы Азербайджана. Поколение этих 

художников прославляет Азербайджан и сегодня. Учрежденные в Шуше школы 

мугама, проводимые музыкальные фестивали, одноактные музыкальные 

представления, восточные концерты позже распространились на другие регионы 

Азербайджана и явились важным этапом в развитии музыкальной культуры 

Азербайджана. Традиции мугама, созданные шушинскими музыкантами в конце 19 - 

начале 20 веков, продолжаются и в 21 веке. 

Ключевые слова: Азербайджан, Шуша, музыка, мугам, театр. 

 

Sevinc Mukhtarova  

 

SHUSHA AS THE CULTURAL CAPITAL OF AZERBAIJAN 

 

Summary 

Mugham traditions created by Shusha musicians in the late 19th and early 20th 

centuries continue in the 21st century. Shusha is called the cradle of music and poetry, the 

Caucasus Conservatory. The development of culture in Shusha in the 19th century gave the 

Azerbaijani art treasury Natavan, Mir Movsun Nevvab, Sadigjan, Haji Husu, Kechechioglu 

Mahammad, Mashadi Mahammad Farzaliyev, Islam Abdullayev, Gurban Pirimov, Uzeyir 

Hajibeyov, Bulbul and several other artists. The fame of Shusha musicians is widespread 

far beyond the borders of Azerbaijan. Especially these generations of artists continue today. 
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Mugham schools, music festivals, one-act musical performances, and Oriental concerts 

established in Shusha later spread to other regions of Azerbaijan and became an important 

stage in the development of Azerbaijan's musical culture. The mugham traditions created 

by Shusha musicians in the late 19th and early 20th centuries continue in the 21st century. 

Key words: Azerbaijan, Shusha, music, mugam, theater. 
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Giriş. Məqalədə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki Dövlət Universitetinin 

şərqşünaslıq fakültəsinin əlyazmalar fondunda mühafizə olunan “Oğuznamə” və “Əmsali-

türkanə” kimi iki möhtəşəm orta çağ əlyazma-kitabı təhlilə cəlb olunur. Azərbaycan folklor 

mədəniyyətinin tərkib hissəsini təşkil edən bu əlyazma-kitabları ilk dəfə olaraq 

kitabşünaslığın nəzəri müddəaları əsasında araşdırılır. Əlyazmaların həm əhatə etdiyi 

materialların həcm və sayına, həm də tərtib-hazırlanma prinsipinə görə orta çağ “Folklor 

kitabı”nın normativ standartlarına uyğunluğu konkret misallarla əsaslandırılır. 

Əsas mətn. Başqa məmləkət kitabxanalarında qorunub saxlanılan əlyazma-

kitablarından biri Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki Dövlət Universitetinin (keçmiş 

Leninqrad Dövlət Universiteti) şərqşünaslıq fakültəsinin əlyazmalar fondundadır. XVI 

əsrin sonu ilə XVII əsrin əvəlləri arasında yazıya alınmış və ya üzü köçürülmüş bu 

əlyazma elm aləmində şərti olaraq “Oğuznamə” adı altında tanınır. Bunun səbəbi 

əlyazmanın titul səhifəsində iri, qalın hərflərlə sərlövhə əvəzində fars dilində yazılmış 

“Haza kitabi - Oğuznamə” (“bu, “Oğuznamə” kitabıdır”) ifadəsidir. İki minə yaxın atalar 

sözü, məsəl, qanadlı söz və hikmətamiz kəlamın toplanıldığı bu əlyazma kitabın 

sərlövhəsindən aşağıda onun toplayıcı-tərtibçisi olan katibin də adı aşağıdakı şəkildə 

göstərilmişdir: “Məcməül-əmsali - Məhəmmədəli”. Bunun altında sadəcə olaraq “Əmsali - 

Məhəmmədəli” yazısı da vardır [1, s.7-11]. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, haqqında 

danışılan əlyazma saxlanıldığı kitabxana fondunun kataloquna “Əmsali-türki” adı altında 

daxil edilmişdir. “Əmsali - türki” - “Türk məsəlləri” və ya “Türk atalar sözləri” anlamına 

gələn bir başlıqdır. Bütün bu sərlövhələr içərisində ən çox diqqəti çəkən kitabın müəllifi 

saydığımız Məhəmmədəlinin əlyazmaya verdiyi əsas-ümumi addır: “Oğuznamə”.  

Əvvəlki oğuznamələrdən söz açarkən onları oğuzların nəsil-tayfa şəcərəsinə, babaları 

Oğuz  Xanın (Oğuz Kağanın)   və onun ardıcılları  olan  fütuhatçı  oğuz  bahadırlarının  

şücaətinə həsr olunmuş dastanlar və  tarix kitabları kimi səciyyələndirmişdik. 

Məhəmmədəlinin hazırladığı eyni adlı əlyazmada həmin səciyyəni əks etdirən müəyyən  
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işartı və işarələr (atalar sözlərindəki oğuzçuluq əhval-ruhiyyəsi, bir qisim məsəl və atalar 

sözlərinin “Dədə Qorqud”un müqəddiməsindəki öyüd və nəsihətlərlə üst-üstə düşməsi və 

s.) olsa da, təqdim olunan mətnin ana xətti oğuzların etnik şəcərə-geniologiya və fütuhat 

yürüşlərinin inikasına bağlı deyildir. Elə isə, bəs nə səbəbə bu əlyazma “Oğuznamə” 

adlandırılmışdır? Zənnimizcə, yuxarıda göstərilən məzmun xətlərində başqa, geniş mənada 

“oğuzlara, oğuz türklərinə mənsub olan, onlardan bəhs edən kitab” mənası verən 

“Oğuznamə” əlavə olaraq həm də “oğuzlara məxsus mənəvi dəyərlər kitabı” kimi 

düşünüldüyündən əlyazma-kitabın belə bir adı daşıması təbiidir. Milli düşüncəyə və yaxşı 

savada malik olan əlyazmaçı-katib Məhəmmədəli oğuzlar arasından toplanılmış atalar 

sözləri və müdrik, hikmətamiz kəlamlar toplusunu heç də təsadüfən “Oğuznamə” 

adlandırmazdı. Məhəmmədəlinin sözü gedən əlyazma-məcmuəsinə qədər bu qəbildən olan 

bir çox başqa “Folklor kitabı” da oğuzların milli-mənəvi dəyərləri ilə əlaqədar olduğu üçün 

“Oğuznamə” adlandırılmışdır. 

Uzun müddət şərqşünas və türkoloqların diqqətindən yayınmış bu qiymətli “Folklor 

kitabı” ilk dəfə 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət 

Universiteti) Leninqradda elmi ezamiyyətdə olan müəllimi Samət Əlizadə tərəfindən üzə 

çıxarılmış, lakin imkan məhdudluğuna görə üstündən xeyli keçəndən sonra 1987-ci ildə 

transliterasiya edilərək geniş açıqlama və dolğun müqəddimə ilə birlikdə Bakıda nəşr 

olunmuşdur. 

Oğuz, konkret şəkildə isə Azərbaycan folklor arealına məxsusluğu təkcə 

sərlövhədəki addan (“Oğuznamə”) deyil, habelə yazıya alınmış örnəklərin dil-ləhcə 

xüsusiyyətlərindən, etnoqrafiya realilərindən açıq şəkildə görsənən bu atalar sözü toplusu 

uzun bir zaman ərzində və gərgin zəhmət sayəsində hazırlanıb başa gətirilmişdir. Oğuz 

atalar sözləri və məsəllərinə bu məcmuəyə qədər Mahmud Kaşqarinin “Divani-lüğət-it-

türk” əsərində, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında, Yazıçıoğlu Əlinin “Səlcuqnamə”-

sində, bir çox başqa tarixi və ədəbi qaynaqlarda, o cümlədən də Qazi Bürhanəddin, 

İmadəddin Nəsimi, Nemətullah Kişvəri və başqa klassiklərin yaradıcılığında, XIII-XVI 

əsrlərə aid anadilli epik şeirin dilində az və ya çox dərəcədə rast gəlinsə də, hələlik ortada 

mövcud olan faktik mənzərəyə əsasən deyə bilərik ki, “Folklor kitabı” statusuna malik 

atalar sözü və məsəllər kitabı əlimizdəki Məhəmmədəli “Oğuznamə”sidir. Buradakı 

örnəklər əsrlər boyu oğuzların dilində onlara məxsus mənəvi mədəniyyətin-etnoqrafik 

həyat tərzinin, dünyagörüşün, düşüncə və əxlaq biçiminin tərkib hissəsi kimi yaranmış-

yaşamış, nəsildən-nəslə yüzildən-yüzilə ötürülmüşdür.  

“Kitabi-Dədə Qorqud”un müqəddiməsində Dədə Qorqudun dilindən səsləndirilən 

bir qisim atalar sözləri bu baxımdan təbii şəkildə “Oğuznamə”də də öz əksini tapmışdır. 

Dədə Qorquddakı: “Allah-allah diməyincə işlər onmaz” [2, s.19], “Qaravaşa don 

geyirsən qadın olmaz” [2, s.20], “Oğul atadan görməyincə süfrə açmaz” [2, s.20], “Kül 

təpə olmaz” [2, s.20] atalar sözləri demək olar ki, eyni şəkildə “Oğuznamə”də də 

təkrarlanır. Dədə Qorqud boylarının sonluq-qapanış duası olan “Yum” verəlim, xanım” 

bölümünə aid: 

“Gəlümlü-gedimlü dünya, 

axır ucu ölümlü dünya” [2, s.51] 
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poetik frazasını da “Oğuznamə”də “Uzun yaşın ucu ölümdür” [3, s.60] şəklində görürük. 

Belə bənzərlikləri ortaya qoya biləcək onlarca nümunəni xatırlatmaq olar. Bir qədər sonra 

başqa bir əlyazma-kitabdakı eyni məqamları təhlil edərkən və bu qəbildən olan paralellər 

üzərinə bir daha qayıdacağıq. 

“Oğuznamə”dəki paremik vahidlərin özündən sonrakı tarixi mərhələlərlə 

müqayisəsi də maraq doğurur. Bu əlyazmadan təqribən bir əsr sonra – XVIII yüzillikdə 

hazırlanmış “Əmsali-türkanə” adlı atalar sözləri məcmuəsindəki örnəklərlə, eləcə də XIX-

XX əsrlərdəki çeşidli toplama-nəşr materialları ilə, ən başlıcası isə, hazırda Azərbaycan 

türkcəsində canlı, dinamik vəziyyətdə yaşayan atalar sözləri ilə müqayisə apardıqda 

“Oğuznamə”dəki nümunələrin yetmiş-səksən faizinin cüzi variativ fərqlərlə hələ də 

dövriyyədə qaldığı xalqın yaddaşında, güzəranında öz folklor həyatını davam etdirdiyi 

məlum olur. Digər müqayisələri bir qədər sonraya saxlayaraq “Oğuznamə”dəki atalar 

sözləri ilə çağdaş Azərbaycan folklorundakı eyni səciyyəli örnəklərin bəzilərini müqayisə 

etmək yetərlidir: 

“Oğuznamə”də:  

“El ilə gələn bəla bayramdır” [3, s.25] 

 “Elnən hər nə gəlsə toy-bayramdır”. 

 

“Oğuznamə”də: 

“İnsaf din yarısıdır” [3, s.25] 

 

Çağdaş Azərbaycan folklorunda:  

“İnsaf dinin yarısıdır”. 

 

“Oğuznamə”də: 

 “Əgri otur doğru söylə” [3, s.33]. 

 

Çağdaş Azərbaycan folklorunda:  

“Əyri oturaq, düz danışaq”. 

 

“Oğuznamə”də: 

 “Anasını gör qızını al, qıyısın gör, bezinal” [3, s.33]. 

 

Çağdaş Azərbaycan folklorunda:  

“Anasına bax, qızını al, qırağına bax bezini” 

 

“Oğuznamə”də:  

“İki qarbuz bir qoltuğa sığmaz” [3, s.42]. 

 

Çağdaş Azərbaycan folklorunda:  

“Bir əldə iki qarpız tutmazlar” və s. 

 

Türk-oğuz mənəvi-tarixi kimliyini üzərinə ad almış bu əlyazma-kitabda türklüyü, oğuzluğu 

şərtləndirən mənəvi keyfiyyətlərə geniş yer verilmişdir. Ömrü at belində, savaş  
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meydanlarında keçən etnosun aşağıdakı atalar sözlərində əks olunmuş portreti 

unudulmazdır: 

 “Türk atının samanı bol gərək”,  

“At muraddır”,  

“Türk ucuz bulduğun murdar sanar”, 

“Atı dostun kimi bəslə, düşmənin kimi bin”, 

“Ər yumuşağın ər yer, ağac yumuşağın qurd yer”, 

“Ad altında ər ölür”,  

“Oğuz yumundan bayımışdır” və s. 

 

Göründüyü kimi, türk-at-mərdlik-igidlik anlayışları bu frazeoloji vahidlərin əsas 

məğzini təşkil edir. Burada türk etnopsixologiyasının ən mühüm cizgiləri lakonik şəkildə 

öz ifadəsini tapmışdır. “Oğuz yumundan bayımışdır” - deyimində isə oğuzun alxış-xeyir-

dua, xeyirxahlıq yolu ilə yüksəlməsi, hörmət-izzət sahibi olması vurğulanmışdır. Tanrı 

dərgahına yönəlmiş alqış-duanın “yum” adı altında çıxış etdiyini “Kitabi-Dədə Qorqud”un 

boy sonlarındakı “yum verəlim, xanım!” müraciət-xitabında qərar tapmışdır. 

Ümumiyyətlə, “Oğuznamə”də cəmləşdirilmiş atalar sözləri və hikmətli kəlamlar 

xalqın yüzillər boyundan gələn həyat təcrübəsi, təsərrüfat-yaşayış biçimi, gün-güzəran 

götür-qoyları, ailə-məişət münasibətləri, dostluq, qohumluq, yoldaşlıq əlaqələri zəminində 

yaratdığı dərin mətn-məzmun yükünə malik ümumiləşdirici və bir çox hallarda dolayı və 

məcazi məna daşıyan lakonik, yığcam folklor örnəkləridir. 

Etnoqrafik həyat tərzini, gün-güzəranı əks etdirən və tədbirli, diqqətli olmağı 

xatırladan örnəklər: 

 

“Buğdayı qonşuna sat, çörəgin bilə yeyəsən” [3, s.70] 

“Buğday əkmək yoq isə, buğda dilündəmi yoqdur” [3, s.70] 

“Təki ayranın olsun, sinək Bağdatdan gəlür, qonar” [3, s.86] 

“Dəgirməndə unluğu süpürüncə, xırman yerində süpürgəni bir artıq çal!” 

[3,s.99] 

“Söz var, aş bitürüz, söz var, baş yedürür” [3, s.113] 

“Boş torvayla at bir gəz tutulur” [3, s.47]. 

 

Ailə-məişət, qohum-qonşu münasibətlərini və cəmiyyət daxili əxlaq normalarına 

diqqət çatdıran örnəklər: 

 

“Əski düşmən dost olmaz,  

Əski dost düşmən olmaz” [3, s.42] 

“Azacıq aşım-qovğasız başım” [3, s.53] 

“Həmamda bir tas suyu bilməyən, həmmamı başına yığarsan da bilməz” [3, s.97] 

“Dost başa baqar, düşmən ayaqa baqar” [3, s.101] 

“Qonşı haqqı - Tanrı haqqı” [3, s.145] 

“Qonşı qızı çapaqlı olur” [3, s.146]. 
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 “Oğuznamə”də el ağzından götürülmüş sərt-kəskin deyimlər və vulqar sözlərlə 

müşayiət olunan elat ifadələri də nəzərə çarpmaqdadır. Görünür ki, folklor nümunələrini 

toplayan müəllif kitabı tərtib edərkən bu səpgidəki nümunələri saf-çürük etməyə ehtiyac 

duymamışdır. O, atalar sözləri və el deyimlərini təbii vəziyyətdə necə varsa o şəkildə də  

 

saxlamağı daha məqsədyönlü saymışdır. Bəlkə də orta çağ kitab mədəniyyətində bu, yol 

verilən bir hal olmuşdur. 

“Oğuznamə” ərəb əlifbasının hərf ardıcıllığının düzümünə uyğun olaraq atalar 

sözlərini “əlif”dən “ya”ya doğru sıralamaq prinsipi ilə tərtib olunmuşdur. Nümunələrə hər 

hansı  bir şərh-açıqlama verilməmişdir. “Əmsali-Məhəmmədəli” ifadəsindən toplayıcı-

tərtibçinin kimliyi bilinsə də folklor informatorları və materialların əldə edildiyi mənbələr 

və toplanıldığı ərazi barədə heç bir qeyd verilməmişdir. Nümunələr xəlqi tələffüz 

qaydasına uyğun şəkildə, yəni söylənildiyi kimi yazıya alınmışdır. Məcmuədə ərəb və fars 

dillərində də bir neçə atalar sözü, hikmətamiz deyim və kəlamlar, habelə Şərq klassiklərinə 

məxsus didaktik beyt və misralar da yer almışdır. Bu qəbildən olan xırda əlavə və 

müdaxilələr “Oğuznamə”nin ümumi ruhuna, yəni onun “Folklor kitabı” səciyyəsinə elə bir 

ciddi xələl gətirməmişdir. Əlyazma həm əhatə etdiyi materialların həcm və sayına, həm də 

tərtib-hazırlanma prinsipinə görə orta çağ “Folklor kitabı”nın normativ standartlarına 

uyğun gəlir. 

Nəticə. Azərbaycan folklor mədəniyyətinin mühüm bir hissəsini təşkil edən atalar 

sözü və hikmətamiz el kəlamlarının bir janr və folklor mətni kimi keçirdiyi təkamül və 

inkişaf prosesinin tarixini aydınlaşdırmaq, onların etnosun mənəvi həyatındakı işləklik 

dərəcəsini müəyyənləşdirmək, bədii-üslubi və semantik keyfiyyətlərinin tarixi və müasir 

spesifikasını öyrənmək baxımından orta əsrlərə məxsus “Folklor kitabı” kimi 

“Oğuznamə” əlyazma-kitabının böyük elmi- 

mədəni əhəmiyyəti vardır. Folklorşünaslıq, etnoqrafiya, linqvistika və mətnşünaslıq prob-

lemlərinə həsr olunmuş ən müxtəlif tədqiqatlarda bu misilsiz qaynaqdan dönə-dönə 

yararlanılacağı qətiyyən şübhə doğurmur. 
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                                                                                            Айбениз Алиева-Кенгерли 

 

РУКОПИСИ "ОГУЗНАМА" И "АМСАЛИ-ТУРКАНА", ХРАНЯЩИЕСЯ В 

ФОНДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Резюме 

 В статье анализируются две знаменитые средневековые рукописи «Огузнаме» 

и «Амсали-Туркана», хранящиеся в рукописном фонде факультета востоковедения 

Санкт-Петербургского государственного университета. Эти рукописи, являющиеся 
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неотъемлемой частью азербайджанской фольклорной культуры, впервые изучаются 

на основе теоретических положений библиографии. Соответствие рукописей 

нормативным требованиям средневековой «Книги фольклора» как по объему, так и 

по количеству охваченных материалов, а также принципу составления 

подтверждается конкретными примерами. 

Ключевые слова: рукописи, исторические и моральные ценности, 

библиотечные услуги, библиографический справочник, читатель. 
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Summary 

The article analyzes two great medieval manuscripts, such as "Oguzname" and 

"Amsali-Turkana" preserved in the manuscript fund of the Faculty of Oriental Studies of 

the State University in St. Petersburg, Russia. These manuscripts, which are an integral 

part of Azerbaijani folklore culture, are studied for the first time on the basis of theoretical 

provisions of bibliology. The conformity of the manuscripts to the normative standards of 

the medieval "Book of Folklore" in terms of both the volume and number of materials 

covered and the principle of compilation is substantiated by concrete examples. 

Key words: manuscripts, historical and moral values, library services, 
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Giriş. Sovet hakimiyyətinin dağılması ilə milli dillərdə ədəbiyyatın nəşri 

genişləndi. Bu prosesi bütün possovet respublikalarında müşahidə etmək olar. Çap 

məhsullarının tematik əlamətlərinin genişlənməsi ilə yanaşı, senzura aradan qaldırıldı və 

kitab məhsulunun tiraj xüsusiyyətləri də əsaslı şəkildə dəyişdi. Sovet hakimiyyətinin kitab 

nəşri siyasəti ayrıca bir neçə tədqiqatın obyektidir. Lakin milli dövlətlərin yaranması ilə 

dəyişən kitab nəşri və tiraj problemləri müxtəlif respublikalarda, müxtəlif metodlarla həll 

olunmağa başladıldı. Bəzi respublikalarda sovet mirası olan və böyük tirajlarla çap 

olunmuş siyasi və humanitar ədəbiyyat dövriyyədən çıxarılır və utulizasiya olunur, bəzi 

respublikalarda kitab çatışmamazlıgı səbəbindən kitabxanalar bağlanırdı, orta məktəblərdə, 

universitetlərdə dərslik problemləri ilə qarşılaşırdılar.  

1980-cı illərdən Azərbaycanda elmi-kütləvi (eləcə də humanitar elmlər üzrə) kitab 

nəşrinin tirajında dövlətin ideolojı xüsusiyyətləri özünü ifadə edirdi. Məsələn, 1982-ci ildə 

çap edilmiş C.S. Quliyevin “İki dünya, iki həyat tərzi” kitabı 1000 nüsxə ilə, M. Cəlilovun 

“Məişət, ənənə və ateist tərbiyə” adlı elmi-kütləvi kitabı 500 nüsxə ilə, 1984-cü ildə çap 

olunan “Bəzi psixi və təbii fizioloji hadisələrin elmi izahına dair” kitabı 500 nüsxə ilə, T. 

Bünyadovun “Qızıl qaya” əsəri 10 min nüsxə ilə, E. Hacıyevin “Ömrü nəyə həsr edək” 

əsəri 7 min nüsxə ilə, 1986-cı ilə çap edilən V.Ə. Paşayevin “Elmi qabaqgörənlik” əsəri 

500 nüsxə ilə, B. Çərkəsovun “Beynəlmiləl tərbiyə və incəsənət” kitabı 7 min nüsxə ilə 

buraxılmışdır [1,2,3]. Çap məhsullarının yuxarıda göstərilən tirajları heç bir elmi, iqtisadi 

təhlilə uyğun gəlmir. Belə bir mənzərə yalnız dövlətin ideolojı xüsusiyyəti ilə izah oluna 

bilər. 

Müstəqilliyin əldə olunması ilə Azərbaycan Respublikasında da milli nəşrlərin 

genişlənməsi ilə yanaşı, sovet mirası tədricən dövriyyədən çıxır, əlifba islahatı isə yeni və 

radikal tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edirdi. 

Problemin mahiyyəti. Belə hesab edilir ki, kitab məhsulunun tirajı əsas etibarı ilə 

ölkənin istehlak bazarı əsasında müəyyənləşir. İstehlak bazarında süni istehlakın 

yaradılması, müxtəlif marketinq texnologiyasının təsiri ilə bazar yaratmaq və s. müxtəlif  
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metodların tətbiqindən xəbərdar olsaq da, sabit inkişafın göstəricisi olaraq istehlak bazarı 

anlayışı və Azərbaycanda kitab məhsullarının tiraj problemini araşdırmağa çalışaq. Kitab 

məhsulunun tirajı istehlak bazarından asılıdır və onu müəyyənləşdirən istehlak bazarı isə 

bir neçə amildən asılı ola bilir. Bu asılılıq aşağıdakı göstəricilərdən asılıdır: 

1. Ölkə əhalisinin sayı 

2. Əhalinin savadlılıq səviyyəsi və ya aktiv oxucu kontingenti. 

3. Əhalinin dil xüsusiyyətləri. 

4. əhalinin alıcılıq qabiliyyəti. 

5. Kitab yayım kommunikasiyalarının mövcud olması. 

Bu amillərin məcmusu ölkədə kitab məhsulunun tipologiyasından asılı olaraq 

tirajlarını müəyyən etməyə əsas verir. Müstəqillik illərində müxtəlif problemlərlə 

qarşılaşan kitab nəşri və kitab yayımçılığı nəhayət Azərbaycan dövlətinin düzgün milli 

siyasətinin nəticəsi olaraq sabit duruma  gətirildi və istehlak bazarının tələblərinə cavab 

vermək səviyyəsinə çatdırıldı. Azərbaycan əhalisinin sayı və əhalinin savadlılıq səviyyəsi 

dinamik inkişaf edən statistika ilə özünü göstərir. Azərbaycan bu göstəricilərdə Şərqi 

Avropa ölkələrindən bəzi əlamətlərə görə hətta irəlidə gedir. Sadalanan beş xüsusiyyətin 

üçüncüsü Azərbaycan kitabçılıq mədəniyyətinin formalaşmasımda, inkişafında və bu günki 

informativ mühitinin ifadə olunmasında mühüm rol oynayır.  

Məlumdur ki, XX əsrdə Azərbaycanda üç dəfə əlifba islahatı keçirilib və bu da öz 

növbəsində kitab məhsulunun yenilənməsini, yeni nəslin əvvəllər çap olunmuş kitab 

məhsulundan istifadə edə bilməməsi kimi texniki problemlər yaratmışdır. Əgər buna Sovet 

hakimiyyətinin ideoloji dövlət olması, humanitar sahələrdə çap olunmuş kitab 

məhsullarının az bir müddətdə məzmunca köhnəlməsi və dövriyyədən çıxması hallarını da 

nəzərə alsaq ümumi mənzərənin ürək açan olmadığını görərik. 

Müstəqilliyin ilk illərində bu problemləri həll etmək mümkün olmadı. Düşmən 

işğalı, iqtisadi tənəzzül, yeni ideoloji platformanın olmaması kitabçılıq işinə, onun tirajına, 

yayımına mənfi təsir edirdi. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması, başqa ölkələrdən 

gətirilən kağız və digər poliqrafiya materiallarının qıtlığı kitab nəşri və yayımı işinin 

geriləməsinə səbəb olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə 

gəlməsi ilə bir sıra yeniliklər baş verir, hər şeydən vacib isə insanlarda ümid yaranırdı. 

Dövlət üzərində, dövlətin büdcəsində böyük maliyyə yükü olan “Azərkitab” 

özəlləşdirməyə verilir, dövlət kitab nəşri siyasətində ünvanlı layihələrə üstünlük verməyə 

başlayır. İslahatların nəticəsi olaraq Azərbaycanda nəşriyyat-poliqrafiya avadanlığı 

yenilənir, yeni texnologiyalar gətirilir, azərbaycanlı mühəndislər qabaqcıl Avropa 

nəşriyyatlarında təcrübə keçərək yerli mətbəələrdə fəaliyyətə başlayır [5]. 

Dövlət kitab çapı sahəsində öz preoritetlərini müəyyənləşdirir və bu istiqamətə 

yönəldilmiş layihələri dəstəkləyir, onlara maliyyə vəsaiti ayırır və təmənnasız yayımını 

təşkil edir. Dövlətin kitab çapı sahəsində və nəşriyyat-poliqrafiya sənayesinin 

dəstəklənməsi istiqamətində ilk və çox əhəmiyyətli layihəsi orta məktəb dərsliklərinin 

dövlət hesabına çap edilməsi və məktəb kitabxanaları vasitəsi ilə məktəblilərə pulsuz 

paylanması oldu. Bu alimləri, pedaqoqları kitab tərtibatçısı kimi, nəşriyyat-poliqrafiya 

müəssisələrini isə sənaye və istehsalat sahəsi olaraq dəstəklənməsinə və inkişafına səbəb 

oldu [6, s.12-16]. 

2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəlməsi və inkişafı kitab 

mədəniyyətində də özünü göstərməyə başladı. Azərbaycan dövləti dünya və milli klassiklə- 
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rimizin əsərlərini latın qrafikasında yeni və nəfis nəşrlərinin sifarişçisi oldu. Dövlət böyük 

tirajlarla klassiklərin kitablarını məktəblərə və kitabxanalara pulsuz yayımını təşkil etdi və 

bununla da kitab istehlakında mövcud olan böyük boşluğu doldurmuş oldu.  

Problemin statistik analizi. 2010-cu ildən etibarən Azərbaycanda kitab 

məhsulunun tirajlanmasında bir tendensiya müşühidə olunmağa başlayır.  Yuxarıda qeyd 

olundugu kimi, Sovet hakimiyyəti illərində ciddi nəzarət altında olan kitab çapı bəzi 

hallarda 500 nüsxə, bəzi hallarda (sovet idealogiyasını təbliğ etdiyi zaman) yüz min 

tirajlarla çap olunduğu halda müstəqillik illərində sabit bazar münasibətlərinə 

uyğunlaşmağa başlayır. Doğrudur ki, azad bazar münasibətlərində kitab məhsulu ilə 

manipulyasiya imkanlarına yol verməyən müvafiq strukturlar bir sıra hallarda bazara 

müdaxilə edir, tənzimləyici addımlar atırdı. Nəticədə, 2000-ci illərdə aşağıdakı rəqəmlər 

Azərbaycanda kitab məhsulunun ümumiləşdirilmiş tiraj xüsusiyyətlərini ifadə etməyə 

başladı. 

Cədvəl.№1 

 

 XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda çap məhsullarının tirajlanması 

sabit rəqəmlərlə ifadə olunmağa başlanır. Kitab bazarını manitorinq edən ictimai birliklərin 

verdiyi məlumata görə cədvəl №1-də göstərilən rəqəmlər diqqəti cəlb edir. 

Dövlət sifarişi ilə çap olunan kitab məhsulu istehlak bazarında kitaba olan ehtiyacı 

ödəyir, möhtəkirliyə və sui-istifadəyə yol vermir. Kitab məhsulunun istehlak ehtiyaclarını 

ödəmək  məqsədi ilə yüksək tirajlarla çap olunan dövlət sifarişli nəşrlər kitabxanalara və 

məktəblərə pulsuz verilməsi ilə kitab bazarındakı boşluğun böyük bir hissəsini doldurur. 

Bununla yanaşı, bir çox dövlət strukturları və şirkətlər vaxdaşırı sosial-humanitar təyinatlı 

kitabların çap olunmasını maliyyələşdirir və sponsor dəstəyi göstərməklə nəfis nəşrlər 

kitab bazarına daxil olur. Bu nəşrlər də sponsur dəstəyi ilə nəşr olunduğuna görə istehlak 

bazarının şərtlərinə uyğun gəlir. Fiziki şəxslərin və müəlliflərin çap etdiyi kitab məhsulları 

ad göstəricisi geniş olsa da tiraj göstəricilərinə görə rasional hesab edilə bilər. 

Etiraf olunmalıdır ki, kitab yayım müəssisələri əsasən Bakı şəhərində yerləşir və 

kitab yayımı prosesinin çox böyük hissəsi məhz burada baş verir. Lakin qeyd olunmalıdır 

ki, son beş ildə Azərbaycanda onlayn kitab yayımı xeyli genişlənmiş və ölkənin bütün 

istiqamətlərində kitab yayımı işini həyata keçirirlər. Heç şübhəsiz yaxın zamanlarda onlayn 

kitab yayımı kitab ticatərinin böyük hissəsini öz əlinə alacaq və kitab magazaları bu 

istiqamətdə yeni servis formalarının tətbiqi hesabına ayaqda qala biləcəklər. Beynəlxalq 

təcrübə bunu sübut edir. 

Problemin kontent analizi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ilk dəfə “Kitabxana 

işi haqqında” (25 dekabr 1998-ci il); “Nəşriyyat işi haqqında” (30 may 2000-ci il) və bu  

 

 

 Çap məhsullarının xarakteri Tirajı Dil göstəricisi Ödəniş 

şərtləri 

1 Dövlət sifarişi ilə çap olunan kitablar 10000-25000 Azərbaycan Ödənişsiz 

2 Dövlət qurumları tərəfindən 

dəstəklənən nəşrlər 

1000-5000 Azərbaycan Ödənişli və 

ödənişsiz 

3 Müəlliflər tərəfindən çap olunan 

nəşrlər 

300-500 Azərbaycan Ödənişli 



  

89 

 

Pərviz Kazimi, Orxan Usubaliyev.Azərbaycanda kitab məhsullarının tiraj xüsusiyyətləri 

müstəqillik illərində   //Elmi əsərlər,2021,1(12), s.86-93. 

 

sahədə digər qəbul edilmiş qanunları Azərbaycançılıq fəlsəfi konsepsiyasına əsaslanmaqla 

müstəqil dövlətimizin kitabxanaçılıq və kitabçılıq işi sahəsində siyasətini formalaşdırdı, bu 

sahələr mədəni quruculuğun tərkib hissəsi kimi dövlətimizin diqqət və qayğısı nəticəsində 

uğurlu inkişaf yoluna qədəm qoydu.  Bu qanunlar kitab nəşrinin genişlənməsində, 

nəşriyyat müəssisələrinin fəaliyyətlərinin təşkilində və inkişaf etdirilməsində böyük əhə- 

miyyətli rol oynadı. “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 

nəşriyyat işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri: nəşriyyat işi sahəsində 

sərbəstliyin təmin edilməsi; nəşriyyat işinin maddi-texniki bazasının, təşkilati və hüquqi 

elmi əsaslara söykənməsi; kitab nəşrinin inkişafına yardım edilməsi; nəşriyyat işinin 

inkişafına dair dövlət proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi; Azərbaycan 

xalqının klassik irsi və milli-mənəvi sərvətləri sayılan əsərlərin dövlət sifarişi əsasında 

nəşrinin həyata keçirilməsi; nəşriyyatın maddi-texniki bazasının genişləndirilməsinin, 

poliqrafiya sənayesinin inkişafının, nəşriyyat məhsullarının satılmasının stimullaşdırılması 

və s. respublikamızda nəşriyyat fəaliyyətinin  dinamik inkişafına kömək etdi [7, s.522-

526]. 

 Azərbaycanda 1920-ci ildə yaradılmış Kitab Palatası 2002-ci ildə Milli 

Kitabxananın şöbəsi olaraq fəaliyyətini davam etdirməyə başladı. Respublikada kitab 

məhsulunun geniş palitrasını müəyyən etmək üçün Kitab Palatasının illik bülletenlərinin 

təhlil olunması vacibdir. Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, məcburi nüsxələr haqqında 

qonunun icra mexanizmi tətbiq olunmadığı səbəbdən Kitab Palatası çap məhsullarının 

nüsxələrini sistemli şəkildə almır. Bu kimi faktları ictimai təşkilatların çap etdirdiyi “Yeni 

nəşrlər” bülleteni ilə Milli Kitabxananın fonduna daxil olunmuş nəşrlərin müqayisəsi də 

təsdiq edir.  

 “Yeni nəşrlər” büllitenləri də mütamadi çap olunmadığı səbəbindən Azərbaycanda 

kitab məhsulunun tam mənzərəsini əldə etmək çətindir. Lakin humanitar sahələrdə kitab 

nəşrinin genişləndiyi bu büllitenlərdə özünü aydın göstərir. Eləcədə kitab bazarını 

manitorinq edən ictimai qurumların məlumatına görə humanitar yönümlü ədəbiyyatın 

kütləsi kitab bazarında dərslik və dərs vəsaitlərindən sonra üçüncü yerdə müəyyənləşir. 

Bununla yanaşı, ölkəmizdə kitab məhsulunun ümumiləşdirilmiş mənzərəsini müəyyən 

etmək mümkündür. Bu gün Azərbaycanın aktiv oxucusu azərbaycan dili ilə yanaşı, rus, 

türk və ingilis dillərində mütaliə etmək imkanlarına malikdir və bu baxımdan 

Azərbaycanın kitab bazarında müvafiq dillərdə ədəbiyyatın xüsusi kütləsi çap məhsulunun 

yalnız 6-10%-ini təşkil edir. Kitab bazarının sistemli manitorinqi nəticəsində müəyyən 

edilir ki, rus və ingilis dillərində əsasən dilçiliyə dair kitablar, rus və türk dillərində 

bestsellerlər, romanlar, hekayə və poeziya nümunələri, ingilis dilində xüsusi tədris 

ədəbiyyatı, eləcədə rus dilində elmi-pedoqoji ədəbiyyata daha çox tələbat mövcuddur. 

Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanda qadağan olunmuş kitablar anlayışı 

yoxdur. Dünyanın bir çox ölkələrində qadağan olunmuş kitabların hər il siyahısı çap 

olunduğu halda azərbaycanda kitab məhsulu sərbəst dövriyyə edir, yalnız dini mövzulu 

ədəbiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi və xüsusi kitab satış müəssisələrində yayım 

olunması tələb edilir. 

Cədvəl №1-də göstərilən üçüncü sətirdə göstərilən “Müəlliflər tərəfindən çap olunan 

nəşrlər” müvzusuna görə də geniş  sahələri əhatə edir. Bu kateqoriyaya şəxsi 
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yaradıcılıq məhsulları, həvəskar poeziya və nəsr nümunələri və bir sıra dar təyinatlı 

ədəbiyyat daxildir.  

Azərbaycanda akademik nəşrlərin tirajları da sahələrindən asılı olaraq 300-500 

nüsxə təşkil edir. Bu tiraj uzun illərlə formalaşmış və nəhayət müəyyənləşmiş ölkə daxili 

istehlak bazarının normalarını ifadə edir.  Elmin müxtəlif istiqamətlərinə dair hər il 

Azərbaycanda müxtəlif nəşriyyatların kitab məhsulu ölkənin elmi, elmi-pedoqojı 

ədəbiyyata ehtiyacını ödəyir. 

AMEA-nın “Elm” nəşriyyatı ilə yanaşı ali məktəblərin nəşriyyat fəaliyyəti son on 

ildə təhsilin informasiya təminatını uğurla yerinə yetirməkdədir.  Ali təhsil sistemində  

fundamental fənlər üzrə dərsliklərin və tədris planlarının hər beş ildə yenilənməsi eyni 

zamanda yeni tədris ədəbiyyatının çap olunmasını stimullaşdırır. 

Müstəqil Azərbaycanda əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş mədəni 

siyasət onun layiqli davamçısı ölkəmizin prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 

müvəffəqiyyətlə davam etdirilməkdədir. Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə imzaladığı 

“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”, 

“2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərinin 

siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” və “Azərbaycan Respublikasında kitabxana 

informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə dövlət proqramı” kimi böyük 

strateji əhəmiyyət kəsb edən sərəncamları və dövlət proqramları bu mənada 

diqqətəlayiqdir. Bu qanunlar Azərbaycanda nəşriyyat işinin inkişafında xüsusi rol oynadı. 

2005-2006-cı illərdə respublikamızda bütün elm və bilik sahələrinə dair (eləcə də 

humanitar elmlər üzrə) 1400-1500 addan çox kitab və kitabça, 10 milyon nüsxəyə qədər 

tirajla çap olundu. Kitabın nəşrində ad etibarilə artım nəzərə çarpırdı. Lakin ölkəmizdə tiraj 

siyasəti olmadığına görə artım nəzərə çarpmır. Belə bir faktı qeyd edim ki, cənab prezident 

İlham Əliyevin 2004-cü il 27 dekabr tarixli “2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın 

qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 

sərəncamına əsasən siyahıya 546 adda kitab daxil edilmiş və hər kitabın 25 min nüsxə 

tirajla çapdan buraxılması planlaşdırılmış, beləliklə də 13 milyon 650 min nüsxə kitabın 

nəşr olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bu kitablar 2005-2009-cu illərdə çapdan buraxılmış və 

pulsuz olaraq 46 respublika kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. Qeyd edim ki, hədiyyə 

olunan kitablar AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının da fondunun zənginləşdirilməsinə 

kömək etmişdir. Belə ki, 2005-ci ilin iyun ayınadək çap olunan 106 adda kitabdan 5500 

nüsxə bu kitabxanaya daxil edilmişdir [4, s.69-78]. Bu, həm də ölkəmizdə kitab 

mübadiləsinin genişlənməsinə kömək etmişdir. Həmin kitablar arasında Azərbaycan 

yazıçılarının,   dünya klassiklərinin əsərləri latın qrafikası ilə çap edilmişdir. Prezident 

İlham Əliyevin 150 cildlik “Dünya ədəbiyyatı kitabxanası” seriyasının çapdan 

buraxılmasına dair sərəncamı da kitab və kitabçılıq işinə dövlətimizin diqqət və qayğısının 

təzahürüdür [9]. 

Azərbaycanda humanitar sahələrdə kitab məhsulunun çap olunması dinamikası hər 

il Dövlət Rəhbəri tərəfindən elan olunan tarixi hadisələrin qeyd olunması ilə də 

səciyyələnir. Belə ki, Azərbaycanda Multikulturalizm ili, Nəsimi ili və nəhayət 2021-ci ili 

Nizami Gəncəvi ili elan olunması müvafiq mövzularda çox sayda kütləvi, elmi-kütləvi, 

elmi ədəbiyyatın çap olunması, müxtəlif dillərə tərcümə olunması ilə müşahidə olundu. Bu 

nəşrlərin də cədvəldə qeyd olunan tiraj xüsusiyyətlərinə malik olduğunu iddia etmək olar. 
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Nəticə. 2000-ci illərdən başlayaraq Azərbaycanda ölkənin mədəniyyətini, 

inkişafını, mədəniyyətinin arxitekturasını, musiqisini təbliğ edən və humanitar xassəli 

kitabları sayı bir tərəfdən genişlənir, digər tərəfdən Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq 

məqsədi ilə ingilis, rus, alman, fransız və ərəb dillərində tərcümələri yayılmağa başlayır. 

Bu növ kitabların nəfis poliqrafik icrasının olması bir tərəfdən onun maliyyə yükünü 

artırır, digər tərəfdən dövlət strukturlarının dəstəyi ilə çap olunduğuna görə bazar 

qiymətləri balanslaşdırılır və istehlak şərtlərinə uyğunlaşır.  

Bu gün də insanların həyat və peşə fəaliyyətində  kitab, ondan istifadə və ictimai 

mütaliə mühüm  rol oynayır. İnformasiya əldə etməyin üsulları genişlənmişsədə ictimai 

mütaliədə kitab hələ də öz mühüm yerini tutur. Eləcədə kitabın mədəni funksiyası da 

qorunub saxlanılmaqdadır. 

Çap məhsullarının tirajlarının artırılması məqsədi ilə dünyada tətbiq olunan 

təcrübənin də öyrənilməsi çox əhəmiyyətlidir. Bu gün müasir PR texnologiyalarının tətbiqi 

ilə bədii ədəbiyyatın təbliği vasitəsi ilə tirajların artırılması mümkündür və bunun çox 

sayda nümunələrini görə bilərik. Lakin Bionika, Nanatexnologiyalar, Mikalogiya 

sahələrində çap olunmuş elmi kitablar və xüsusi təhsil məqsədli dərsliklərin təbliği onun 

tirajının artmasına səbəb olmayacaq, yalnız tərtibatçı və müəlliflərinin təbliğini həyata  

keçirəcək, Məlumdur ki, bir çox sahələrə dair ədəbiyyat o sahənin mütəxəssislərinin 

istifadəsi üçün faydalı rasionallıq prinsipinə uyğun müəyyənləşir. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda kitab məhsulunun tirajı nə az, nə də çox anlayışları 

ilə qiymətləndirilə bilməz. Kitab məhsulu faydalı rasional statistika ilə 

qiymətləndirilməlidir. Faydalılıq əmsalının yüksəlməsi ölkədə mütaliənin artması və 

intellektual səviyyənin yüksəlməsini göstərə bilər. 

Bədii ədəbiyyatın tirajlanmasının faydalı rasionallıq faizini müəyyən etmək üçün 

əgər əhalinin müvafiq qrupunu konkret nəşrin tirajına bölməklə maraqlı göstəricilər əldə 

etmək olar. Eləcədə Akademik fəaliyyət göstərən qrupun hər il çap olunmuş elmi nəşrlər 

və monoqrafiyaların tirajına bölməklə akademik aktivliyi müəyyən etmək olar. Qeyd 

olunan nəzəri təhlil ilə yanaşı real kitab bazarının manitorinqi ölkənin elmmetrik 

tədqiqatları üçün də xeyli informativ material verir.   
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Парвиз Казыми, Орхан Усубалиев  

 

ОСОБЕННОСТИ ТИРАЖА КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Резюме 

        В статье анализируются особенности тиража книжной продукции в Азер-

байджане за годы независимости и изучаются пути решения существующих проблем 

в этой сфере. Особо освещена работа, проделанная государством и издательствами 

по решению этой проблемы. Проведено сравнение тиража книжной продукции в 

Азербайджане в советский период и в годы независимости. В статье также подчер-

кивается важность в решении этой проблемы взаимоотношения  издатель-книга-

читатель.  

Ключевые слова: издательское дело, взаимоотношения  издатель-книга-читатель, 

проблема тиражирования, распространение книг, книгоиздание. 

 

Kazimi Parviz, Usubaliyev Orkhan  

 

CIRCULATION FEATURES OF BOOK PRODUCTS IN AZERBAIJAN IN THE 

YEARS OF INDEPENDENCE 

  

                                                              Summary 

     The article analyzes the circulation features of book products in Azerbaijan during the 

years of independence and ways to solve the existing problems in this area. Solutions to 

this problem are being explored. The work done by publishing houses and the state to solve 

this problem is highlighted. Circulation of book products in Azerbaijan during the Soviet 

period and the years of independence is compared. The article also explains the 

importanceof publishing-book-reader relations in solving this problem. 

 



  

93 

 

Pərviz Kazimi, Orxan Usubaliyev.Azərbaycanda kitab məhsullarının tiraj 

xüsusiyyətlərimüstəqillik illərində //Elmi əsərlər,2021,1(12), s.86-93. 

 

Keywords: Publishing, publisher-book-reader relationship, circulation problem, book 

distribution, book publishing. 

 

 

 

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 19.04.2021 

Çapa qəbul olunma tarixi: 07.05.2021 

 
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nadir İsmayilov 

 tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

94 

 

Elmi əsərlər,2021,№1(12),yanvar-iyun 

 

 

ELMİ HƏYAT 
(elmi konfranslar, sessiyalar, beynəlxalq əlaqələr; 

təqdimatlar, tədbirlər, təltiflər) 

 

 

 

Naxçıvanda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun  

yaradılmasının 70 illiyi qeyd edilib 

onlayn elmi-praktik konfrans 

(Naxçıvan ş.)  

 

25 dekabr 2020-ci il tarixində AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 70 illik yubileyinə həsr olunan elmi-

praktik konfrans keçirilib. Onlayn formatda baş tutan tədbiri giriş nitqi ilə açan Əlyazmalar 

Fondunun direktoru, fil. ü.e.d. Fərman Xəlilov institutun kollektivini yubiley münasibətilə 

təbrik edib. “Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu mötəbər elmi mərkəzdir” 

mövzusunda məru-zəsini təqdim edən alim institutda çox dəyərli, nadir əlyazma və çap 

məhsulları, qiymətli kitablar, o cümlədən arxeoqrafik sənədlərin və digər materialların 

mühafizə olunduğunu bildirib. Həmin əsərlər üzərində səmərəli elmi-tədqiqatların 

aparıldığını, mühüm nəticələrin əldə olunduğunu vurğulayıb. 70 illik şərəfli tarixi dövr qət 

etmiş elmi müəssisənin fəaliyyətini dəyərləndirən alim həyata keçirilən birgə layihələr, 

əldə olunan elmi nailiyyətlərlə bağlı ətraflı məlumat verib. AMEA Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli çıxışında rəhbərlik 

etdiyi elmi-tədqiqat müəssisəsinin yaranma tarixi, təşəkkülü və keçdiyi inkişaf yolundan 

bəhs edib. AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunun şöbə müdiri Fəxrəddin 

Eyvazov Əlyazmalar İnstitutu ilə səmərəli əməkdaşlıq perspektivləri və əldə olunan 

nailiyyətləri nəzərə çatdırıb. Qeyd edib ki, elmi qurumlar arasında bağlanan əməkdaşlıq 

müqaviləsi çərçivəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə olunub, elmi-təşkilati və digər əməli 

tədbirlər həyata keçirilib. Alim çıxışının sonunda hazırda uğurla davam etdirilən birgə 

layihələr haqqında ətraflı məlumatı diqqətə çatdırıb. Tədbirdə çıxış edən digər alim və 

mütəxəssislər də  Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdilər. 

 

 

*** 

Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunan videokonfrans 

 

       26 yanvar 2021-ci il tarixində Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Yasamal Rayon 

Təşkilatının təşkilatçılığı ilə Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunan videokonfrans 

keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə təşkilatının sədri Tağı Əhmədov açdı. Konfranda AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli 

çıxış edərək qeyd edib ki, Nizami yaradıcılığı xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz 

hissəsinə çevrilib. Qüdrətli söz ustadının bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni parlaq 

səhifə açmış ölməz əsərləri, o cümlədən “Xəmsə” si bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi 

kamilləşməsində əvəzsiz rol oynayır. Nizaminin orijinallığı onda idi ki, o, ilk dəfə insan- 
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sevərliyi, humanizmi yüksək səviyyəyə qaldıraraq bir növ poetik sistemə saldı. Onun 

insana olan məhəbbəti hər hansı xalqa, millətə aid deyil, qlobal xarakter daşıyırdı. Sonra 

fil. ü.f.d., dosent Sevinc Qocayeva, Bakı Dövlət Univer-sitetinin filologiya fakültəsinin 

dekan müavini Anar Fərəcov və b. çıxış ediblər. 

 

*** 

“Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai: ənənə və novatorluq”  

onlayn beynəlxalq elmi konfrans 

 

           9 fevral 2021-ci il tarixində Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və 

Özbəkistan Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Nizami 

Gəncəvi və Əlişir Nəvai: ənənə və novatorluq” mövzusunda onlayn beynəlxalq elmi 

konfrans keçirilib. Tədbir dahi şair və mütəfəkkirlər Nizami Gəncəvinin 880 və Əlişir 

Nəvainin 580 illik yubileylərinə həsr olunub. Konfransda Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin “Nizaminin 

“İskəndərnamə” poemasında Qıpçaq çölünün təsviri” və institutun elmi katibi, fil. ü.f.d., 

dosent Əzizağa Nəcəfovun təqdim etdiyi “Nizaminin “Xeyir və Şər” hekayəsinin ilkin 

qaynaqları haqqında” mövzularında məruzələri böyük maraqla qarşı-lanıb. Tədbirdə, 

həmçinin Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini Aygün Bağırlı, şöbə müdiri Almaz Ülvi, 

Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin şöbə müdiri Ədhəmbəy Alimbəyov, Yazıçılar İttifaqının 

üzvü Mirzə Gəncəbəy, Nukus Dövlət Universitetinin prorektoru, professor Olimjan 

Dusyenbayev və digərləri məruzələrlə çıxış ediblər. 

 

*** 

“Zahirəddin Məhəmməd Babur və Azərbaycan” 

onlayn beynəlxalq elmi konfrans 

 

       13 fevral 2021-ci il tarixində Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və 

Özbəkistanın ölkəmizdəki səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zahirəddin Məhəmməd 

Babur və Azərbaycan” adlı onlayn beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfransda çıxış 

edən Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil. e.d. Paşa 

Kərimov ölkələrimiz arasında elmi, ədəbi əməkdaşlıq əlaqələrinin əhəmiyyətindən söz 

açıb. Alimin konfransda təqdim etdiyi “Babu-run rübailəri” mövzusunda məruzə böyük 

maraqla qarşılanıb. Tədbirdə, həmçinin Əfqanıstanın ölkəmizdəki səfiri Amanulla Ceyhun, 

Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin yaradıcılıq işləri üzrə birinci müavini Nadir Xalbutayev, 

fil. e.d. Almaz Ülvi, Yaşar Qasımbəyli, Cəlaləddin Curayev, Bəsirə Əzizəliyeva və Xürrəm 

Rəhimov, fil. ü.f.d. Şəhla Məcidova, Obidaxan Fayzullayeva, Əlişir Nəvai adına Daşkənd 

Dövlət Özbək dili və Ədəbiyyatı Universitetinin şöbə müdiri, professor Nurbay Cabbarov 

və digərləri çıxış ediblər. 

 

*** 

Əlyazmalar İnstı̇tutunda elm gününə həsr olunan elmı̇ sessı̇ya 

 

          AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Elm Gününə həsr olunan 

elmi sessiya keçirilib. Onlayn tədbirdə institutun rəhbərliyi, alim və mütəxəssislər, o cümlə- 
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dən gənc tədqiqatçılar iştirak ediblər. 2018-ci ildə Respublika Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin imzaladığı Sərəncamla Milli Elm Gününün AMEA-nın yarandığı 27 Mart 

tarixində qeyd edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayan institutun direktoru, akademik 

Teymur Kərimli qeyd edib ki, bu gün elmə töhfələr bəxş etmiş Azərbaycan alimlərinin, 

elm ocağımızın, ziyalılarımızın bayramıdır. Məhz bu dahi şəxsiyyətlərin elmin inkişafı 

istiqamətində göstərdikləri fədakarlıq onların əbədiyaşarlığını təmin edən başlıca 

amillərdəndir. Azərbaycan elminin keçdiyi şərəfli tarixdən bəhs edən alim bildirib ki, hələ 

qədim dövr ədəbiyyatımızda, folklorumuzda elmə böyük dəyər verilib, elmi kəşflərin 

bəşəriyyətin, cəmiyyətin həyatında oynadığı müstəsna rolu yüksək qiymətləndirilib. Füzuli 

yaradıcılığından sitat gətirən alim dahi şairin əsərlərində elmlə sənətin bağlılığı, insan 

şüuruna və qəlbinə mənəvi qida olması kimi fikirlərin əks olunduğunu vurğulayıb. Bildirib 

ki, bir çox ədiblərimiz kimi Füzuli də dövrünün tanınmış alimlərindən olub, şeirlərində 

elmə sevgiylə yanaşmanın əhəmiyyətini aşılayıb. Əks halda bəşəri əhəmiyyətli elmi 

nailiyyətlərin əldə olunmasının qeyri-mümkünlüyünü ifadə edib. Alimlərimizin məhz bu 

zəmin üzərində elmi fəaliyyətlərini davam etdirdiyini vurğulayan akademik Teymur 

Kərimli qeyd edib ki, Azərbaycan humanitar elmi, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatı, 

tarixi və ictimai həyatının müxtəlif sahələrinə dair əlyazmalar tariximizin öyrənilməsi, 

milli dəyərlərimizin gənclərə, gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Sonra İnstitutun şöbə müdiri, fil. e.d., professor Kamandar Şərifov, Türkdilli 

əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri, fil. e.d., professor Azadə Musayeva, elmi işlər üzrə 

direktor müavini, fil. e.d. Paşa Kərimov, elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov və 

b. çıxış ediblər. 

 

*** 

“Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Azərbaycanın mülkiyyəti və bəşəriyyətin 

 mədəni sərvətidir” 

vebinar 

 

       6 aprel 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

direktoru, akademik Teymur Kərimli Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi, 

İqtisadi İslahatların Təhlil və Kommunikasiya Mərkəzi, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 

İrs Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı Azərbaycanın 

mülkiyyəti və bəşəriyyətin mədəni sərvətidir” mövzusunda vebinarda iştirak edib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 2021-ci il tarixli müvafiq Sərəncamı ilə 

2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı çərçivəsində 

təşkil olunan vebinarda Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli 

“Nizami yaradıcılığı qlobal mənəvi dəyər kimi” mövzusunda məruzə edib.  

 

 

*** 

Xəzər Universitetinin Dillər və ədəbiyyatlar departamentinin təşkilatçılığı ilə  

“Nizami ili” çərçivəsində beynəlxalq tədbir 

 

        17 aprel 2021-ci il tarixində Xəzər Universitetinin Dillər və ədəbiyyatlar 

departamentinin təşkilatçılığı ilə “Nizami ili” çərçivəsində növbəti tədbir keçirilib. Onlayn  
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şəkildə baş tutan tədbirdə Türkiyənin Kastamonu və Karabük Universitetlərinin, 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun və Bakı Slavyan Universitetinin 

əməkdaşları iştirak ediblər. İnstitutun elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov “Bir 

daha Nizaminin türk mənşəyi haqqında”, Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı 

elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent Nəzakət Məmmədli “Nizami yaradıcılığında təsəvvüf”, 

Multidistiplinar əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin böyük elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent İbrahim 

Quliyev “Nizami yaradıcılığında zərdüştlük” mövzusunda çıxış ediblər. Məruzələr böyük 

maraqla qarşılanıb. Tədbirdə, həmçinin Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

Təhsil şöbəsinin böyük elmi işçisi, fil. ü.f.d. Tünzalə Seyfullayeva da Nizami ardıcılları 

haqqında çıxış edib.  

 

*** 

“Gürcüstan-İran siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri” 

IV və V onlayn beynəlxalq elmi konfrans 

(Gürcüstan Respublikası) 

 

         19 aprel 2021-ci il tarixində Gürcüstan Respublikasının Beynəlxalq Qafqaz 

Universitetində “Gürcüstan-İran siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri” nə dair IV və V 

beynəlxalq onlayn elmi konfranslar keçirilib. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent Əkrəm Bağırov IV konfransda əyani, V 

konfransda isə onlayn iştirak edib. IV konfransda o, ““Təzkireyi-Nəvvab” XIX əsr 

Qarabağ ədəbi mühitinin aynası kimi”, onlayn iştirak etdiyi V konfransda isə “Gürcü 

əsilli farsdilli təzkirə müəllifi gürcü Əhməd” adlı məruzə ilə çıxış edib. 

 

 

*** 

“Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu” 

respublika elmi konfransı 

 

        24 aprel 2021-ci il tarixində Qərbi Kaspi Universitetinin təşkilatçılığı ilə 

“Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu” adlı respublika elmi konfransı keçirilib. Konfransda 

İnstitutun elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov “Siz mühasirədəsiniz, leytenant” 

romanı I Qarabağ müharibəsindən sonra yaranan ədəbiyyat nümunəsi kimi”,  Türkdilli 

əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent Nəzakət Məmmədli 

“Mir Həmzə Seyyid Nigari yaradıcılığında Qarabağ mövzusu”, Beynəlxalq əlaqələr 

şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent Aynur Nəcəfova “Qarabağ həqiqətləri bədii 

publisistikamızda”, Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin böyük elmi işçisi, fil. ü.f.d. 

Səbinə Əhmədova “Firudin bəy Köçərli və Qarabağ ədəbi mühiti” mövzularında 

məruzələrlə çıxış ediblər.  

 

*** 

Akdeniz 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi 

(Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti, Girnə ş.) 

 

        24-25 aprel 2021-ci il tarixlərində Beynəlxalq Elmlər Akademiyası (UBAK) 

tərəfindən Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Girnə şəhərində Akdeniz 4. Uluslararası  
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Uygulamalı Bilimler Kongresi keçirilib. Onlayn tədbirdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun Çap kitablarının tədqiqi şöbəsinin böyük laborantı Hikmət 

Rzazadə iştirak edib. Əməkdaşımızın təqdim etdiyi “Nəsrəddin şah Qacar və 

Müzəffərəddin şah Qacarın Avropa səfərlərindən bəhs edən farsca əski çap kitabları” 
adlı məruzə böyük maraqla qarşılanıb. Tədbirin sonunda ölkəmizi tədbirdə təmsil edən 

institutun gənc mütəxəssisi Hikmət Rzazadə beynəlxalq elmi konqresin Sertifikatı ilə 

mükafatlandırılıb. 

 

*** 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığına həsr olunmuş respublika elmi konfransı 

         27 aprel 2021-ci il tarixində Bakı Avrasiya Universitetinin təşkilatçılığı ilə dünya 

mədəniyyətinə və ədəbiyyatına böyük töhfələr bəxş etmiş dahi şair Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığına həsr olunmuş respublika elmi konfransı keçirilib. Konfransda  AMEA 

Məhəmməd Füzüli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa 

Nəcəfov “Nizaminin “İskəndərnamə” poemasının türk qaynaqları,  Türkdilli 

əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent Nəzakət Məmmədli 

“Nizaminin “İskəndərnamə” əsərində saqina-mələr” mövzusunda məruzə ilə çıxış 

ediblər.  

 

*** 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş  

“Nə qədər ki söz mülkü var...” 

onlayn elmi konfrans 

 

        4 may 2021-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli, həmin institutun elmi katibi, fil. 

ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov Bakı Slavyan Universitetində təşkil olunan dahi 

Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş “Nə qədər ki söz mülkü 

var...” adlı onlayn elmi konfransda iştirak edib. Elmi konfransda akademik Teymur 

Kərimli “Nizami yaradıcılığı dünya ədəbiyyatı kontekstində” adlı məruzə ilə çıxış edərək 

dahi şairin fəaliyyətindən, irəli sürdüyü humanist ideyalardan, yüksək mənəvi-əxlaqi 

dəyərlərdən bəhs edib və şairin yaradıcılığının müasir dövrümüz üçün də çox aktual 

olduğunu bir daha vurğulayıb. Alim Nizami Gəncəvinin bədii yaradıcılığında ədalətli 

cəmiyyət məsələsinin əsas yer tutduğunu xüsusilə qeyd edib. Fil. ü.f.d., dosent Əzizağa 

Nəcəfov “Nizami yaradıcılığında türk savaş sənəti” mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək 

şairin irsində “türk həmləsi” ifadəsinin həm həqiqi mənada, həm də bir məcaz kimi 

işlənməsindən danışıb, dahi şairin ədalətsiz müharibələrə qarşı çıxdığını, lakin məzlumları 

müdafiə və Vətən torpaqlarını qəsbkarlardan qorumaq məqsədi ilə döyüşlərin vacibliyini 

vurğuladığını konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. 

 

*** 

“Türk dı̇llərı̇nı̇n və ədəbı̇yyatının tədqı̇qı̇ və tədrı̇sı̇nı̇n problemləri”  
beynəlxalq elmi konfrans 

 

        20-21 may 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli  Birinci Türkoloji Qurultayın 95-illik  
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yubileyinə həsr olunmuş “Türk dı̇llərı̇nı̇n və ədəbı̇yyatının tədqı̇qı̇ və tədrı̇sı̇nı̇n 

problemləri” adlı beynəlxalq elmi konfransda iştirak edib. T.Kərimli konfransda “I Bakı 

Türkoloji Qurultayı minillik türk mədəniyyətinin zirvəsi kimi” mövzusunda məruzə ilə 

çıxış edib. 

 

*** 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: dünəni və bu günü”  

onlayn görüş 

 

         27 may 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tar. ü.f.d., dosent Aynur 

Hacıqədirli Türkiyənin Müdrik İnsanlar Strategi Araşdırmalar Mərkəzinin ("Bilge 

İnsanlar" SAM) təşkilatçılığı ilə Youtube platforması üzərindən Respublika gününə həsr 

olunmuş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: dünəni və bu günü” mövzusunda onlayn 

görüşdə iştirak edib. Tədbirdə A.Hacıqədirli “Azərbaycan nümayəndə heyətinin Paris 

sülh konfransında fəaliyyəti” mövzusunda məruzə edib. 

 

*** 

“Zaqafqaziya Seyminin süqutundan sonra Qafqazda siyasi durum”  

onlayn beynəlxalq elmi konfrans 

 

           28 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 103-cü ildönümü 

münasibəti ilə Bandırma On yeddi Eylül Universitetinin Qafqaz Araşdırmaları Bölümünün 

təşkilatçılığı ilə “Zaqafqaziya Seyminin süqutundan sonra Qafqazda siyasi durum” 

mövzusunda onlayn beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfransda Əlyazmalar 

İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə “Vüqar Əhmədin “Son 

nəfəsədək Azərbaycan” sənədli romanında tarixi şəxsiyyətlərin portreti”, Elektron 

resurslar şöbəsinin baş kitabxanaçısı Vüqar Hacıyev “1918-1920-ci illərdə Cənubi 

Qafqazda erməni etnoseparatizmi” mövzusunda məruzə ediblər. 

 

 

*** 

İnstitutun alimi Niderlandda keçirilmiş kurslara qatılıb 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Çap kitablarının tədqiqi 

şöbəsinin müdiri, tar. ü.f.d.,dosent Cavid Cəfərov “Elsevier” (Niderland Krallığı) 

akademik nəşriyyat korporasiyasının onlayn təlim kurslarını uğurla başa vurub. 26 yanvar - 

17 mart 2021-ci il tarixlərində keçirilmiş onlayn seminarlarda C.Cəfərov “SCOPUS 

indeksli nəşrlərdə elmi ekspertiza fəaliyyəti”, “Elmi məqalə və monoqrafiyaların 

beynəlxalq redaksiya-nəşriyyat standartlarına uyğun hazırlanması”, “Kitab/jurnal nəşri”, 

“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar”, “Plagiat və ona qarşı mübarizə”, “Müəllifliyin 

təsbit olunması”, “Nəşr etikası”, “Elektron metaverilənlərin emalı və idarə olunması”, 

“Nəşr aktivliyinə elmmetrik və biblio-metrik yanaşmalar” mövzularında mühazirə və 

müzakirələrdə iştirak edərək müvəffəqiyyət sertifikatlarına yiyələnib. 
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*** 

Əlyazmalar İnstitutu Özbəkistanin Şərqşünaslıq İnstitutu ilə memorandum imzalayıb  

 

          14 iyun 2021-ci il tarixində Özbəkistan Respublikası Elmlər Akademiyasının 

(ÖREA) Əbu-Reyhan əl-Biruni adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AMEA Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutu və Özbəkistan Respublikasında Heydər Əliyev adına 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb. 

Memorandumun şərtlərinə görə, tərəflər təmsil etdiyi dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq birgə elmi layihələrin reallaşdırılması, milli dəyərlərin öyrənilməsi, əlyazmaların 

surətlərinin qarşılıqlı mübadiləsi, eyni zamanda alim və mütəxəssislər arasında təcrübə 

mübadiləsinin aparılması, birgə elmi nəşrlərin hazırlanması və müştərək elmi konfransların 

təşkili sahəsində əməkdaşlıq həyata keçirəcəklər. 

 

 

 

MÜHÜM XƏBƏRLƏR 
 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU ELMİ TƏDQİQATLARIN 

İDENTİFİKASİYASI ÜZRƏ QLOBAL REYESTRƏ DAXİL EDİLİB 

 

31 mart 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu baş 

qərargahı London şəhərində yerləşən Digital Science təşkilatının Elmi Tədqiqatların 

İdentifi-kasiyası üzrə Qlobal Reyestrində (GRID - Global Research Identifier Database) 

qeydiyyata alınıb və “grid.510394.a” saylı identifikasiya nömrəsinə sahib olub. Əlyazmalar 

İnstitutu AMEA-nın GRID-ə daxil edilmiş sayca on birinci, Humanitar və İctimai elmlər 

bölməsi üzrə isə ilk müəssisəsidir. Sözügedən reyestrdə qeydiyyat prosesi İnstitutun 

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi tərəfindən “Əlyazmalar İnstitutunun beynəlxalq akkreditasiya 

imkanlarının genişləndirilməsi üzrə Tədbirlər planı” çərçivəsində həyata keçirilib. 

Xatırladaq ki, London Kral Kollecinin fəaliyyətinin statistik və elmmetrik təhlillərini 

aparan Digital Science tərəfindən GRID Reyestrinin yaradılmasında məqsəd dünya elm və 

təhsil müəssisələrinin vahid elmi-coğrafi mə-lumat bazasını formalaşdırmaq, son dövrlərdə 

İnternetdə elmi tədqiqat müəssisələrinin müxtəlif adlarla təqdim olunmasının, fərqli 

akronimləşdirmənin və s. qarşısını almaq, tədqiqatçılara elmi tədqiqat müəssisələri 

haqqında dəqiqləşdirilmiş və səhih məlumatlar verməkdir. İndiyədək Reyestrə 100467 elm 

və təhsil müəssisəsi haqqında məlumat daxil edilib. 

 

 

*** 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU ELMİ TƏŞKİLATLAR ÜZRƏ 

 BEYNƏLXALQ REYESTRƏ DAXİL EDİLİB 

 

        13 aprel 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu 

ABŞ-ın Kaliforniya Universitetinin Elmi Təşkilatlar Reyestrinə (ROR - Research 

Organization Registry) daxil edilib və “002kcsd03” saylı qeydiyyat nömrəsi alıb. 

Əlyazmalar İnstitutu Azərbaycanın ROR-a daxil edilmiş sayca 28-ci, AMEA-nın isə 

beşinci elmi tədqiqat institutudur. Sözügedən reyestrdə qeydiyyatı prosesi İnstitutun  
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direktoru, akademik Teymur Kərimlinin rəhbərliyi ilə hazırlanmış “Əlyazmalar 

İnstitutunun beynəlxalq akkreditasiya imkanlarının genişləndirilməsi üzrə Tədbirlər planı 

(2020-2025)” çərçivəsində həyata keçirilib. İnstitutun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi həmin 

Tədbirlər Planına uyğun olaraq 2020-ci ildən etibarən Azərbaycan əlyazma irsinin, 

əlyazmaşünaslıq sahəsində qazanılmış nailiyyətlərin dünyada daha geniş və intensiv 

şəkildə təqdimatına başlayıb. Qeyd edək ki, Kaliforniya Universiteti ROR reyestrini 

elektron materialların identifikasiyasını (DOI-Digital Object Identifier) həyata keçirən 

Crossref və DataCite elmmetrik tədqiqat şirkətləri ilə müştərək yaradıb. Məqsəd elmi 

müəssisələrə unikal eyniləşdirmə nömrəsi (OrgID) təyin etməklə onların vahid bazasını 

yaratmaq, həmçinin həmin təşkilatlarda çalışan və xarici elmi jurnallarda məqalələri dərc 

olunan müəllifləri iş və tədqiqat sahələri üzrə təsnifləşdirməkdir. Gələcəkdə ROR sistemi 

üzərindən elmi tədqiqat müəssisəsində çalışan tədqiqatçıların nəşr aktivliyini də izləmək 

mümkün olacaq. 

 

 

 

YENİ DAXİLOLMALAR 

 

CAHANŞAH HƏQİQİNİN “ŞEİRLƏR TOPLUSU – “DİVAN”ININ” 

ƏLYAZMA SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB 

 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa 

Kərimov İstanbulun Süleymaniyyə kitabxanasının Fatih qismindən XV əsrdə yaşamış 

Azər-baycan şairi, Qaraqoyunlu dövlətinin  hökmdarı Cahanşah Həqiqinin (1405-1467) 

“Şeirlər top-lusu – “Divan” ının” əlyazma surətini əldə edib. Alimimiz tərəfindən əldə 

olunan 107 vərəqdən ibarət sözügedən nüsxədə farsca 31 məsnəvi, 1 müstəzad, 112 qəzəl, 

Azərbaycan türkcəsində 94 qəzəl və 29 tuyuq yer alır. İstanbulun Süleymaniyyə 

kitabxanasından yeni əldə edilən əlyazma surəti Cahanşah Həqiqinin ən çoxsaylı şeirlərini 

əhatə edən nüsxədir. Müəllifin dünyagörüşü barədə dəyərli məlumatların əks olunduğu bu 

məsnəvilərə digər nüsxələrin heç birində rast gəlinmir. 

 

*** 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN "XƏMSƏ" SİNİN XV ƏSRİN ORTALARINDA 

KÖÇÜRÜLMÜŞ ƏLYAZMASININ SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB 

 

           AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən Paris Milli 

Kitabxanasından Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, 

nəfəs gətirmiş "Xəmsə" sinin XV əsrin ortalarında köçürülmüş əlyazmasının surəti əldə 

edilib. Bu haqda məlumat verən institutun direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov 

bildirib ki, sözügedən kitabxanada 1112-ci nömrə altında saxlanılan həmin əlyazma 303 

vərəqdən ibarətdir. Dörd sütunda yazılan dəyərli sənət incisinin əlyazma surəti gözəl 

nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Onu da əlavə edək ki, əldə olunan əsərin təkcə ilk və son 

səhifələri yoxdur. 
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NİZAMİ “XƏMSƏ” SİNİN XVII ƏSRƏ AİD NƏFİS  

ƏLYAZMA NÜSXƏSİNİN SURƏTİ ƏLDƏ OLUNUB 

 

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ABŞ-ın Vaşinqton şəhərindəki 

Konqres Kitabxanasında mühafizə olunan Nizami Gəncəvi “Xəmsə” sinin XVII əsrin 

əvvəllərində köçürülmüş əlyazma nüsxəsinin surətini əldə edib. İnstitutun elmi işlər üzrə 

direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov bildirib ki, M-19 nömrəsi altında qeydiyyata 

alınmış bu əlyazma kitabın cildi qəhvəyi dəridəndir, lakin arxa qapağı yoxdur. Hindistanda 

köçürüldüyü ehtimal olunan əlyazmanın ilk səhifəsi göy rəngli xalça naxışları ilə süslənib. 

Gözəl nəstəliq xətti ilə köçürülmüş nüsxənin səhifələrini də əlvan nəbati naxışlar bəzəyir. 

475 vərəqdən ibarət əlyazmada çoxsaylı miniatür rəsmlər də var. 

 

 

NAİLİYYƏTLƏR 

 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA QƏDİM ƏLYAZMALARIN 

ELEKTRONLAŞDIRILMASI İŞİ DAVAM ETDİRİLİR 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan qədim 

əlyazmaların 2014-cü ildən başlayan rəqəmsal formata keçirilməsi işi uğurla davam 

etdirilir. Əlyazmalar İnstitutunun fondlarında mühafizə olunan 12000-dən çox ərəbdilli, 

farsdilli və türkdilli əlyazmaların böyük bir qismi artıq elektronlaşdırılıb. Hazırda 5000-

dən çox əlyazma xüsusi skanerlər vasitəsilə elektronlaşdırılaraq İnstitutun elektron 

kitabxanasının bazasına daxil edilib. Nizami Gəncəvi, Əlişir Nəvai, Məhəmməd Füzuli, 

İmadəddin Nəsimi, Nəsirəddin Tusi, Əbu Əli ibn Sina kimi böyük Şərq mütəfəkkirlərinin 

əsərlərinin əlyazmalarının rəqəmsal variantları Elektron kitabxanaya yerləşdirilib. Ötən 

ildən etibarən tədqiqatçılar institutun qiraət zalındakı kompüterlər vasitəsilə lokal serverə 

qoşulub əlyazmaların elektron kataloqu və rəqəmsal surəti ilə tanış ola bilirlər. Yaxın 

gələcəkdə Əlyazmalar İnstitutunun elektron kataloqunun və elektron kitabxanasının 

İnternet üzərindən də oxucuların istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulur. 

 

 

    *** 

MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN 

QONAQLARI 

 

24 may 2021-ci il tarixində İraq Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı 

Səfirliyinin Mədəniyyət bölməsinin birinci katibi, doktor Hudayfa Mahmud Ziad AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olub. Qonağı Əlyazmalar 

İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli qəbul edib. Görüşdə elmi işlər üzrə 

direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov, Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri, 

fil. ü.e.d., professor Kamandar Şərifov, elmi katib, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov 

iştirak ediblər. Görüş zamanı Əlyazmalar İnstitutunun İraq Respublikasında fəaliyyət 

göstərən əlyazma mərkəzləri ilə elmi əlaqələrinin perspektivləri müzakirə olunub. 
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YENİ NƏŞRLƏR 
 

 

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

“Şəxsi arxivlər və epistolyar nümunələr” adlı kitabı işıq üzü 

görüb. Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin böyük elmi işçisi, fil. 

ü.f.d. Aytən Quliyevanın müəllifi olduğu nəşrin elmi redaktoru 

institutun şöbə müdiri, fil. ü.e.d. Nailə Səmədovadır. Kitabın 

rəyçiləri institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil. ü.e.d. 

Paşa Kərimov və elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa 

Nəcəfzadədir. Gənc alim tərəfindən Rəşid bəy Əfəndiyev, 

Süleyman Sani Axundov, Cəfər Cabbarlı, Qulam Məmmədli, Salman Mümtaz və digər  

görkəmli şəxsiyyətlərin şəxsi arxivlərindəki məktublar ilk dəfə olaraq tədqiqata cəlb 

olunur. Azərbaycan ədiblərinin ədəbi epistolyar irsi AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan konkret nümunələrə istinad edilməklə araşdırılır. 

Sözügedən monoqrafiyada ədəbi epistolyar irsin ədəbiyyat və ictimai fikir tariximizdə yeri 

və rolundan bəhs edilir. 

*** 

 

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

“Əbdür-rəhim bəy Haqverdiyev 150”  adlı kitabı işıq üzü görüb. 

Yeni nəşrin müəllifi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin böyük elmi 

işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İrs Komissiyasının sədri, 

Sona Xəyal (Sonaxanım Hadiyeva), redaktoru və “Ön söz” ün 

müəllifi fil. ü.f.d. Aytən Quliyevadır. Kitabın rəyçiləri institutun 

elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə, şöbə müdiri 

Qutiyera Cəfərovadır. Sözügedən nəşrdə yazıçı haqqında dövri 

mətbuatda və toplularda dərc olunmuş, əsasən dramaturqun 

müasirlərinin, onu tanıyan, eləcə də dostluq əlaqəsi olan müəlliflərin yazıları, oxucuların 

marağına səbəb olacaq ədibin arxivinin izahlı təsviri, məktubları və digər maraqlı 

məlumatlar yer alır. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin qələminin məhsulu olan Azərbaycan 

Türk teatrının müxtəsər tarixi ilə bağlı yazılar da transfoneliterasiya edilərək kitaba daxil 

olunub. 

*** 

 

        "Qarabağlı Pir Məhəmmədin “Mənaqibnamə”si" 

kitabı işıq üzü görüb. Yeni nəşrin müəllifləri AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Türkdilli 

əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin elmi işçisi Şəhla Xəlilli 

və “Orta əsr Ağsu şəhəri” Dövlət Tarix-Mədəniyyət 

Qoruğunun direktoru, tar. ü.f.d. Fariz Xəlillidir. Kitabın 

elmi məsləhətçisi AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur 

Kərimli, elmi redaktoru professor Qafar Cəbiyev, rəyçisi  
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fil. ü.f.d., dosent Nəzakət Məmmədlidir. XVI əsrin birinci yarısında Qarabağda yaşamış 

xəlvəti şeyxinin həyatı və təsəvvüfi fəaliyyətindən bəhs olunan kitabda Pir Məhəmməd 

haqqında yazılmış "Mənaqibnamə" əsərinin nüsxələri tekstoloji təhlil edilib. Eyni zamanda 

əsərin Türkiyə nüsxəsi transfoneliterasiya olunub, mətni sadələşdirilib, o dövrdə 

Qarabağda yaşamış şəxslər və mövcud olan toponimlər tədqiq edilib, Türkiyə, Bakı və 

Duruca nüsxələrinin fotofaksimiləsi yerləşdirilib. 

 

           

*** 

Azərbaycan realist ədəbiyyatını və maarifçi-demokratik fikrini yeni 

mərhələyə yüksəldərək milli düşüncənin inkişafında əhəmiyyətli rol 

oynayan görkəmli dövlət və ictimai-siyasi xadim, yazıçı, dramaturq 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 150 illik yubileyi ilə əlaqədar yeni 

nəşr işıq üzü görüb. “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivindən 

nümunələr” adlı kitabda ədibin AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi arxivində əlyazma şəklində 

saxlanılan və indiyədək nəşr olunmuş kitablarına daxil edilməyən 

pyes və məqalələri, eləcə də ədəbi fəaliyyətinin 35 illiyinə həsr 

edilmiş yazılar əks olunub. Bundan əlavə, “Sağsağan” pyesi haqqında resenziya 

transfoneliterasiya və tərtib edilərək təqdim olunub. Yeni nəşrin elmi redaktoru akademik 

Teymur Kərimli, tərtib edib nəşrə hazırlayanları fil. ü.e.d. Nailə Səmədova, fil. ü.f.d. Könül 

Bağırovadır. Nailə Səmədova həmçinin kitabın ön sözünün müəllifidir. 

 

 

*** 

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-malar 

İnstitutunun Elmi Şurasının qərarına əsa-sən çap 

olunan “Əlyazmalar yanmır” (ingilis dilində) və  

“Elmi əsərlər” jurnallarının növbəti nömrələri 

çapdan çıxıb.  

 

 

 

 

*** 

 

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfovun müəllifi olduğu 

“Xəvərnəq qəsri: tarix və bədii həqiqət” adlı yeni nəşrin baş elmi 

məsləhətçisi akademik Teymur Kərimli, elmi redaktoru AMEA-

nın müxbir üzvü Nüşabə Araslı, rəyçiləri fil.e.d. Paşa Kərimov və 

fil. ü.f.d., dosent Firudin Qurbansoydur. Kitabda böyük 

Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasında 

yer alan “Simnar və Neman” əhvalatı tarixi mənbələrin fonunda 

təhlilə cəlb olunub. Xəvərnəq qəsri, Simnar və Neman 

obrazlarının prototipləri, şairin bu əsəri qələmə alarkən  
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bəhrələndiyi ilkin mənbələr və s. haqqında ətraflı məlumat verilib. Yeni nəşrdə 

araşdırmanın əsas tədqiqat hədəfi olan hər iki şəxsi – Sinninmar (poemada Simnar) və 

Nümanı birləşdirən, onların adının tarixdə əbədiləşməsinə səbəb olan tikili Xəvərnəq qəsri 

ilə də bağlı maraqlı faktlar əks olunub. Kitabda, həmçinin Nizami Gəncəvinin “Yeddi 

gözəl” poemasından parçalar, farsca orijinal mətn, Azərbaycan dilinə filoloji, poetik 

tərcümələr, eyni zamanda farscadan ingilis dilinə tərcümə yer alıb. 

 

                                                                   *** 

         Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur 

Kərimlinin müəllifi olduğu “Nizami və tarix” monoqrafiyasının 

ikinci nəşri işıq üzü görüb. Kitabın elmi redaktoru AMEA-nın 

vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli, redaksiya-nəşriyyat 

heyətinin üzvləri isə fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə, tar. 

ü.f.d., dosent Cavid Cəfərov və fil. ü.f.d. Aytən Quliyevadır. 

Monoqrafiyada Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında tarixi şəxsiyyət 

və tarixi hadisə problemi müxtəlif rakursdan nəzərdən keçirilib və 

bunun şairin ideya-estetik qayəsinə xidmət səviyyəsi 

müəyyənləşdirilib.Monoqrafiyada “Xəmsə” də tarixi şəxsiyyət və 

mühit, eləcə də hökmdar surətlərinin tarixi təkamülü, həmçinin “Xəmsə” poetikasının 

tarixi rolu, yaxud “Xəmsə” nin tarixi poetikası məsələlərinə də aydınlıq gətirilib.  

 

                                                                          *** 

        Məmməd Səid Ordubadinin “Nizaminin dövrü və həyatı” 

məqalələr toplusunun II kitabı işıq üzü görüb. Yeni nəşrin ərəb 

əlifbasından transfoneliterasiya edib nəşrə hazırlayanı, tərtibçisi 

və ön sözün müəllifi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun şöbə müdiri, fil. e.d., professor Nailə Səmədovadır. 

Kitabın elmi redaktoru akademik Teymur Kərimli, rəyçiləri tar. 

e.d., professor Şahin Fazil və fil. ü.f.d., dosent İbrahim 

Quliyevdir. Kitabda yazıçının Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi arxivində saxlanılan Azərbaycan 

şairi Nizami Gəncəvi haqqında məqalələri və opera librettosu 

transfoneliterasiya və tərtib edilərək təqdim olunub. “Nizaminin dövrü və həyatı” əsərində 

Şərqin böyük şairləri Məhsəti Gəncəvinin, Ömər Xəyyamın həyat və yaradıclığını 

təzkirələrə, özünün araşdırmalarına əsasən tədqiq və təhlil edən Ordubadi onların, eləcə də 

Sədi, Hafiz, Möhləvi və digərlərinin əsərlərindən nümunələr gətirir. 

 

*** 

 

     “Nizami Gəncəvi və Azərbaycan xalq yaradıcılığı” kitabı işıq 

üzü görüb. Yeni nəşr Məmməd Ələkbərovun Bakı Dövlət 

Universitetinin kitabxanasında qorunan eyniadlı dissertasiya işinin 

əlyazması əsasında AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda transliterasiya olunaraq monoqrafiya halında çapa 

hazırlanıb. Layihə rəhbəri AMEA Gəncə Bölməsinin sədri,  



  

106 

 

Elmi əsərlər,2021,№1(12),yanvar-iyun 

 

akademik Fuad Əliyev, baş elmi məsləhətçi Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik 

Teymur Kərimlidir. Yeni nəşrin elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü Nüşabə Araslı, 

rəyçiləri fil. ü.e.d. Seyfəddin Rzasoy və Paşa Kərimovdur. Kitabı transliterasiya edərək 

nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi isə Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil. ü.f.d., 

dosent Əzizağa Nəcəfovdur. Yüz otuz iki səhifədən ibarət olan bu tədqiqat işinin əsas 

hissəsi Nizami yaradıcılığında Azərbaycan folkloru və xalq mərasimlərinin təsirini 

araşdırmağa həsr olunub. 

 

                                                                      *** 

 

     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş 

direktoru, akademik Teymur Kərimlinin elmi redaktorluğu, ADA 

Universitetinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin orqanı olan və müstəqillik tariximizi əks etdirən 

“Azərbaycan” qəzetinin (1918-1920) tam kolleksiyası ərəb 

qrafikalı əlifbadan latın qrafikalı müasir Azərbaycan əlifbasına 

transliterasiya edilərək, lüğət, izahlar, şərhlər və adlar göstəricisi 

əlavə edilməklə ayrıca kitab şəklində nəşrə hazırlanmışdır. Nəşrin 

ön sözünün müəllifi ADA Universitetinin rektoru, professor Hafiz 

Paşayev, qəzet mətnlərini transliterasiya edənlər fil. ü.f.d. Mehdi Gəncəli və filoloq, 

tərcüməçi Azad Ağa oğludur. 

 

*** 

 

     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Ürək 

dostu, könül həmdəmi” adlı kitab işıq üzü görüb. Kitabda Füzuli 

dühasının ən parlaq örnəklərindən biri olan “Ənisül-qəlb” qəsidəsinə 

fil. ü.f.d. Vərağa Almasov və ilahiyyatçı Arif Sərraf tərəfindən verilən 

şərhlər yer alıb. Təqdim olunan nəşrdə orta əsrlərin ensiklopediyası da 

adlandırılan bu məşhur qəsidə beyt-beyt, misra-misra təhlilə cəlb 

olunub, şairin köklü biçimdə bədii-estetik həllini verdiyi mətləblər 

çağdaş tədqiqat üsulları ilə geniş şəkildə açıqlanıb. Qeyd edək ki, 

kitabın elmi redaktoru və nəşrə hazırlayanı Əlyazmalar İnstitutunun 

Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsinin müdiri, fil. ü.f.d., dosent Əkrəm 

Bağırov, rəyçiləri isə füzulişünas alimlər Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil. ü.f.d., 

dosent Əzizağa Nəcəfzadə, Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi fil. 

ü.f.d., dosent Nəzakət Məmmədli və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının kafedra müdiri, 

fil. ü.f.d., dosent Firudin Qurbansoydur. 
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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 (mü-

əlliflərin) 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 nömrələn-

məlidir. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olu-

nan 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, mo-

noqrafiyalarına 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. Məqa-

lədə 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 инте-

рвал - 1,0., формат -А4 (на азербайджанском языке - латинским алфавитом, на ан-

глийском 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 

которой  она относится, в ясной форме излагаются научные результаты, полученные 

автором (авторами), научная новизна работы,  значимость ее внедрения, экономи-

ческая эффективность и т.д. 

4. Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Список исполь-

зованной литературы дается в конце статьи в той последовательности, в которой ис-

точники 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 литера-

туры дается в зависимости от вида литературы (монография, учебник, научная ста-

тья и т.д.). Если источник, на который дается ссылка, является материалом сим-

позиума, конференции или других научный мероприятий, в этом случае дается пол-

ное название  статьи, доклада или тезисов. При библиографическом описании ис-

пользуемой 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 долж-

ны соответствовать содержанию статьи. В резюме в краткой форме излагаются науч-

ный итог и новизна работы, значимость внедрения и т.д.Резюме должны быть тща-

тельно 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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