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VƏHİD QƏZVİNİ YARADICILIĞININ MÖVZU DAİRƏSİ VƏ JANR 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

   Xülasə.Mirzə Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini XVII əsrin görkəmli dövlət xadimi, 

şairi və tarixçisi olmuşdur. O, həmin əsrin əvvəlindən sonuna qədər doxsan beş il ömür 

sürmüş, beş Səfəvi şahının hakimiyyəti dövründə hökumət idarəsində çalışmış, mühasib və 

vəqayenəvislik vəzifəsindən vəzirlik və sədri-əzəmliyə qədər yüksəlmişdir. Məhəmməd 

Tahir 1015-ci ildə (m.1606-1607) Qəzvində, dövlət xidmətçisi Mirzə Hüseyn xanın 

ailəsində dünyaya gəlmiş, təhsilini bitirdikdən sonra Səfəvi sarayında əvvəlcə mühasib, 

sonra vəqayenəvis təyin edilmişdir. Ona Səfəvi hökmdarı II Şah Abbasın (1642-1666) 

hakimiyyəti illərinin tarixini yazmaq tapşırılmışdı. Şah Süleymanın hakimiyyəti dövründə 

(1666-1694), h.1101-ci ildə (m1689-1690) Vəhid “İmadüddövlə” titulu ilə şahın baş 

vəziri-sədri-əvəmi təyin edilir. Şah Sultan Hüseynin hakimiyyəti dövründə (1696-1722) 

Mirzə Məhəmməd Tahir dövlət işlərindən uzaqlaşır və h.1112-ci ildə (m.1700-1701) vəfat 

edir.  

 Tədqiqatçılar Vəhidin tarix, ədəbiyyat, fəlsəfə və hərb elminə dair əsərlər yazdığını 

göstərmişlər. Bundan başqa, onun AMEA Əlyazmalar İnstitutunda hesab elminə dair fars 

dilində iki hissədən ibarət dərsliyinin əlyazması aşkar edilibdir. Şair farsca lirik şeirlər 

toplusunun, bir sıra poemaların müəllifidir. Vəhid külliyyatının Berlin Dövlət 

kitabxanasında saxlanan bir nüxsəsinin 30 vərəqində onun 1842 beytdən ibarət 

Azərbaycan türkcəsindəki divanı köçürülmüşdür. Bu divan 140 beytdən ibarət məsnəvi ilə 

başlanır. Bu şeirdə baharın gəlişi, təbiətin oyanışı, gözəllikləri təsvir olunur. Bundan 

sonra müxtəlif mövzulu qəsidələr gəlir. Bundan sonra qəzəl, qitə, nəzm və təkbeytlər 

köçürülmüşdür. Bu şeirləri XVII əsr Azərbaycan anadili lirikasının ən dəyərli 

nümunələrindən hesab etmək olar. Qövsi kimi dövrün ən qüdrətli şairlərindən biri Vəhidin 

şeirlərinə nəzirələr yazmışdır. Vəhidin şeirləri içində Füzuli qəzəllərinə yazılmış bir sıra 

nəzmlərin olduğunu görürük. 

 

 Açar sözlər: Vəhid, Qəzvin, Qövsi, məsnəvi, qəzəl 

 Əsas hissə: Avcı İmadüldövlə Mirzə Məhəmməd Tahir Vəlid Qəzvini Məsihi, 

Mürtəzaqulu xan Zəfər, Tərzi Əfşar, Məlik bəy Avcı, Saib Təbrizi, Məcrub Təbrizi, Uğurlu 

xan Ziyadoğlu Müsahib Gəncəvi, Vali, Vaiz Qəzvini, Qövsi, Səfiqulu bəy Səfi Şükri, Cuya 

Təbrizi, Təsip Təbrizi kimi sənətkarlarla bərabər XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının  

görkəmli  nümayəndələrindən  biridir.  Son  dövrlərdə aşkar  edilmiş Azərbaycan 

türkcəsindəki divanı onun anadilli poeziyamızın inkişafındakı rolundan danışmağa imkan 

verir.  
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     Vəhid görkəmli dövrlər xadimi, şair və tarixçi olmuşdur. O, XVII yüzilliyin 

əvvəlindən sonuna qədər 95 il ömür sürmüş, beş Səfəvi hökmdarının dövründə hökumət 

idarəsində çalışmış, mühasib və vəqayenəvislik vəzifəsindən vəzirlik və sədri-əzəmliyə 

qədər yüksəlmişdir. Mirzə Məhəmməd Tahir 1015-ci ildə (m.1606-1607) Qəzvində, dövlət 

xidmətçisi Mirzə Hüseyn xanın ailəsində dünyaya gəlmiş, təhsilini bitirdikdən sonra Səfəvi 

sarayında əvvəlcə mühasib, sonra vəqayenəvis vəzifəsində çalışmışdır. Ona Səfəvi 

hökmdarı II Şah Abbasın hakimiyyəti illərinin (1642-1666) tarixini yazmaq tapşırılmışdı. 

Mirzə Məhəmməd Tahirin bu sahədə fəaliyyəti nəticəsində onun “Abbasnamə” kitabı 

meydana çıxmışdır. 

 Şah Süleymanın hakimiyyəti dövründə (1666-1694) h.1101-ci ildə (m.1689-1690) 

Vəhid “İmadüddövlə” titulu ilə Şahın baş vəziri-sədri-əzəmi təyin edilir. Şah Sultan 

Hüseynin hakimiyyəti dövründə (1696-1721) Mirzə Məhəmməd Tahir dövlət işlərindən 

uzaqlaşır, və h.1012-ci ildə (m.1700-1701) vəfat edir. 

 Bir sıra mənbələr Vəhidin irsi barədə məlumat veriblər. Lütfəli bəy Azər onun 90 

min, Şeyx Məhəmməd Həzin 60 min beytdən ibarət farsca divanının olduğunu bildirmişdir 

[bax 1, s.80]. Görkəmli Azərbaycan alimi Məhəmmədəli Tərbiyəfin verdiyi məlumata görə 

Vəhidin yüz min beytdən artıq əsəri, o cümlədən, II Şah Abbasın tarixi haqqında yazdığı 

“Abbasnamə”si və münşəatı vardır [2, s.117]. Məhəmməd Tahirin maraq dairəsinin çox 

geniş olduğunu, tarix, ədəbiyyat, fəlsəfi, hərb elmini əhatə etdiyini göstərən Ə.Rəhmani 

onun aşağıdakı əsərlərinin adını çəkir: 

 “Riyazət-təvarix” (“Tarixlər bağçası”). Səfəvilər dövlətinin başlanğıcından h.1170-

ci ilə (m.1663-1664) qədərki dövrü əhatə edən tarixi əsər.”Abbasnamə” bu əsərin üçüncü, 

sonuncu hissəsini təşkil edir. 

 “Münşəat”. Dövrün müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi şəxslərinə yazılmış məktublar 

məcnusudur. Vəlid dövrünün görkəmli stilisti sayılır. “Münşəat”da müəllifin zərif, lakin  

mürəkkəb-təmtəraqlı üsluba malik olduğu görünür. Bu əsər XIX əsrdə dəfələrlə 

Hindistanda çap edilmişdir. Kəlküttə, 1826; Laknau, 1868,1873). 

Şairin iri həcmli farsca divanının əlyazması dünyanın bir sıra kitabxanalarında 

saxlanır.  

V.Qəzvini bir sıra farsca poemaların da müəllifidir: “Xəlvəti-raz” (“Sirrin xəlvəti”), 

“Nazü niyaz”, “Gülzari-Abbasi”(“Abbasın güllüyü”), “Dər vəsfi -Humayun 

təpə”(“Humayun təpənin vəsfi”), “Dər tərifi nərd” (“Nərdin tərifi barədə”), “Dər zikri və 

məsnəfi ədəvati-cəngi” (“Hərb alətlərinin adları və istifadəsi barədə”) [1, s.81]. 

Ə.Rəhmaninin fikrincə, Vəhidin “Abbasnamə” əsəri XVII əsrin ortalarına dair tarixi 

mənbə kimi Səfəvi dövrü tarixşünaslığında layiqli yer tutur.  

Bunlardan başqa, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

Məmməd Tahirin hesab elminə dair iki hissədən ibarət farsca dərsliyinin əlyazması aşkar 

edilmişdir. Əsər M-95(IV) şifri altında saxlanan əlyazmanın 88b-124b vərəqlərini əhatə 

edir.  

Son dövrlərdə Vəhid Qəzvininin Azərbaycan türkcəsində lirik şeirlər toplusu-divanı 

aşkar edilmişdir ki, bu da şairin XVII əsr anadilli poeziyamızın inkişafındakı rolundan 

danışmağa imkan verir. 

Vəhid əsərləri külliyyatının bir nüsxəsi də Berlin Dövlət Kitabxanasının əlyazmalar 

xəzinəsində saxlanılır [3, s.271]. Ms. Orient. Fol.3314 şifri altında mühafizə olunan 487 

vərəqdən ibarət bu əlyazmanın 30 vərəqinə [1b– 30a] nəstəliq xətti ilə şairin Azərbaycan 

türkcəsindəki 1842 beytdən ibarət divanı köçürülmüşdür. Əlyazmanın əvvəlində saraya 

məxsus iki möhür vardır. Sondakı [v. 487b] Kolofonda bu sözlər yazılmışdır: “Qəd fərəğə 

min təsvidi-külliyyati-divan təsnifi-vəhidül-əsr və fərid-əd-dəhr Mirzə Məhəmməd Tahir 
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Vəhid betarixe-şanzdəhhom şəhre-məhərrəm əlhəram əhde-cüluse-mübarək Bahadur 

şah mütabeq səneye 1119 hicrin” (Tərcüməsi: “Əsrin yeganəsi və dövrün misilsizi Mirzə 

Məhəmməd Tahir Vahidin əsərlərindən ibarət olan divan külliyyatının köçürülməsi 

qurtardı. Məhərrəm ayının 16sı tarixində. Bahadur şahın taxta çıxdığı 1119-cu ildə [4,v. 

487] Buradan əlyazmanın köçürülməsinin 1707-ci ilin 12 aprelində qurtardığını öyrənirik. 

Bu ildə hakimiyyətə çıxan şəxs isə, ehtimal ki, Hindistanda hökmdar olmuş Baburi 

Övrəngzibin oğlu, Şah Aləm adı ilə tanınan Bahadur şahdır (1643-1712). Tarixi 

mənbələrin göstərdiyinə görə, o, 1707-ci ilin 26 aprelində taxta çıxmış, hakimiyyəti tarixini 

atasının vəfat xəbərini aldığı 1707-ci ilin 22 martından hesab etmişdir [5, s.220]. Qeyd 

etmək istədik ki, V.Qəzvininin Təbriz mərkəzi kitabxanasında saxlanan 192 vərəqdən 

ibarət farsca divanının dörd vərəqində (v.115a-119a) şairin türkcə şeirləri köçürülmüşdür. 

Şairin Azərbaycan türkcəsindəki şeirlərini müasir əlifbada nəşrə hazırlarkən bu nüsxədən 

də istifadə etmişik. 

Vəhidin Azərbaycan türkcəsindəki divanı 140 beytdən ibarət məsnəvi [1b-3b] ilə 

başlanır. Saqinamə məzmunlu bu şeirdə baharın gəlişi, təbiətin oyanışı, gözəllikləri 

tərənnüm olunur. Şair saqiyə müraciət edir, baharın gəlişi münasibəti ilə ondan badə 

istəyir. Əsəri oxuduqca görünür ki, gözəlliyi vəsf edilən gül-çiçəklər, müxtəlif bitkilər şah 

sarayının bağına məxsusdur. Qızılgül qızılbaşa, bənövşə silahını gizlətmiş yenişəniyə, 

nilufər firəng (Avropa) libası geyinmiş şəxsə, qırmızı gilas qarğa gözünə, ərik ağacı 

çilçırağa bənzədilir. Şeirdə deyilir ki, şah sarayının əzəmətli və gözəl binası, həyətdəki 

dəryaça (hovuz) buraları cənnətə döndərmişdir. Vəhid vətənində bahar bayramı 

keçirildiyinə görə fəxr etdiyini, başqa xalqların nümayəndələrinin bana görə bizə həsəd 

apardığını bildirir: 

Ərəb qafillərindən bir yeganə, 

Demiş bir nüktə əlhəq arifanə. 

Ki, bu bayram əgər mübhəm olaydı, 

Bir bayram sarayı kəm olaydı. 

Olaydı gər bu ay ilhamdan bədr, 

Bizə bu gün olaydı leylətül-qədm [4, v.3b]. 

 

Şeirdə Şah Süleymanın adı çəkilir. Professor Turxan Gəncəyi “İsfahandakı Səfəvi 

sarayında türk dilinin mövqeyi” adlı məqaləsində, sarayda məlik-üş-şüəranın vəzifələri, 

novruz bayramının, digər bayram və tədbirlərin keçirilməsi məsələsinə toxunur. O, göstərir 

ki, hər il Günəş Qoç bürcünə daxil olanda məlik-üş-şüəra padşahın tərifinə, baharın 

təsvirinə həsr edilmiş qəsidə yazaraq hökmdarın hüzurunda saray adamlarının yanında 

oxuyurdu. Padşahın yeni tikilən bina və imarətləri barədə “tarix” deyirdi, tapşırılan 

mövzuda mənsəvi və qəsidə qələmə alındı [s. 25]. Vəhidin türkcə divanına daxil edilmiş 

məsnəvi və qəzəllərinə baxdıqca görürük ki, şair məlik-üş-şüəra olmasa belə, onun bəzi 

şeirləri novruz bayramı və digər təntənəli şənliklər münasibəti ilə sarayda şahın hüzurunda 

oxunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu.  

Məsnəvilərdən sonra gələn birinci qəsidə şah sarayında güzgülü taların (zalın) 

inşasına həsr edilib.  Burada zalın gözəlliyindən, onun memarının zamanın özü olduğundan 

bəhs edən müəllif bu zalın güzgülü divarlarının şahı görüb heyran olduğunu deyir. 

Buradakı maddeyi-tarixdən zalın h.1089-cu ildə (m.1678) tikildiyini öyrənirik. Bundan 

sonra gələn 50və 227 beytlik iki qəsidə İsfahanın Cüneydabad məhəlləsinin tərifinə həsr 

edilibdir. [4, v.3b-4b]. Şair qəsidələrində Cüneydabadı gözəllikdə sevgili yara bənzədir, 

onun könüldəki şövq atəşini yandırdığını deyir. Vəhid Cüneydabadı ruzigar dəftərinin 

şahbeyti  adlandırır, onun gözəlliyini şahın lütfü ilə izah edir. 
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Məhəlləni şahın yadigarı kimi dəyərləndirən müəllif böyük ehtiramla – Şah Abbasın 

və Şah Süleymanın adlarını çəkir. Vəhid Cüneydabadı xəstələri müalicə edən həkim 

saydığını bildirir, onu Müsəlman Şərqində ən yüksək qiymətləndirilən alim, təbiblərlə 

müqayisə edir: 

 

Sənə vermış yerini Əflatun, 

Sən xüm içrə həkim-danasən. 

Tibdə qaimməqami-Calinus, 

         Sani ərseyn İbni-Sinasən [?, v.4b]. 

 

Vərəq 4b-dən divanın sonunadək şairin qəzəl, qitə, nəzm və təkbeytləri ayrı-ayrılıqda 

deyil, əlifba sırasıyla köçürülmüşdür. Daha doğrusu, bu janrlarda yazılan əsərlər qarışıq 

təqdim edilib. Bir cəhət xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir: Bütün parametrləri ilə qəzəl janrına 

uyğun gələn şeirlərin, hətta Füzuli qəzəllərinə yazılan bir sıra şeirlərin sonunda müəllifin 

təxəllüsü verilməyib. Məlum olduğu kimi, nəzm və ya mənzumə şəkil və qafiyə 

baxımından eynilə qəzələ bənzəyən, yalnız məxləs beytinin olmaması və daha geniş mövzu 

dairəsinə malik olması (təkcə lirik mövzuda deyil) ilə yazılmasıyla qəzəldən fərqlənən şeir 

janrıdır [6, s.57]. Bu tərifə əsasən son beytində müəllifin təxəllüsü qeyd edilməyən qəzəl 

nəzm adlandırılmalıdır. Divanda elə şeirlər vardır ki, onların məzmunu tamamilə qəzəl 

janrına Uyğun gəlir, lakin son beytdə müəllifin təxəllüsü yoxdur. Şairin divanında qəzəl 

janrının tələblərinə mövzu və formaca tam uyğun gələn, sonda müəllif təxəllüsü qeyd 

edilmiş 40 şeir vardır. Digər şeirlər özəlliklərindən danışdığımız nəzm, ilk beytinin 

misraları qafiyələnməyən, mətlə və məqtə beytləri olmayan qitə və təkbeytlərdir. Vəhid 

əsərlərinin çoxunu fars dilində yazmışdır. O zaman farsca çoxsaylı əsərlər yazan bir sıra 

Azərbaycan şairləri ana dilində əsərlər yazmağı, divan tərtib etməyi (həcmcəkiçik olsa 

belə) özlərinə borc bilirdilər. Farsca divan müəllifi, XVII əsrdə yaşamış şairimiz 

Mürtəzaqulu xan Zəfər türkcə divanının girişində farsca iri həcmli divan tərtib etdikdən 

sonra həcmcə kiçik olsa da ana dilində şeirlər toplusu tərtib etdiyini bildirmişdir. 

Məhəmməd Tahir də ana dilində şeirlərindən birində türkdilli oxucuya müraciət etdiyini 

xüsusi olaraq vurğulayır. “Sarmaşur, əlbəttə, ey türrizəbanan, sarmaşur”[4, v.18a] deyir. 

Vəhidin Azərbaycan türkcəsində yazdığı şeirləri oxuyarkən onun geniş mütaliə 

dairəsinə malik olan intellektual bir şair olduğunu, sələflərinin əsərlərini dərindən bildiyini 

görürük. Şairin türkcə şeirlərində klassik şairlərdən daha çox Füzulinin təsiri özünü 

göstərməkdədir. XVII yüzillikdə Füzuli ədəbi məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən 

biri də, heç şübhəsiz, Vəhid Qəzvinidir. Onun əlimizdə olan şeirlərindən bir çoxu Füzuliyə 

nəzirədir. V.Qəzvini bəzən böyük ustadının bir şeirinə bir neçə nəzirə yazmışdır. Onun 

Füzulinin “Görgəc”Rədifli qəzəlinə nəzirəsi diqqəti cəlb edir. Rədifin “Görgəc” şəklində 

işlədilməsi Nəvainin, cığataycahın (orta əsrlər özbək ədəbi dili) təsirindən xəbər verir. 

Füzulinin “Könlüm açılır zülfi-pərişanını görgəc” misrasıyla başlanan qəzəli professor 

Əkrəm Cəfərin bölgüsünə görə, həzəc bəhtinin “müstəzad həzəci” adlanan altıncı növü 

(məf'Ulü məfailü fəulün) ölçüsündədir. XVII əsr şairlərindən Zəfər, Saib, Qövsi, Təsir 

Təbrizi də “Görgəc” rədifi qəzələ nəzirə yazmışlar. Təbii ki, həmin qəzələ yazılan bütün 

nəzirələr eyni rədifdədir. Məlum olduğu kimi, nəzirələrdə tənzir olunan şeirin vəzni, 

qafiyəsi, rədifi gözlənilir. Bununla bərabər, nəzirə yazan nümunə götürdüyü əsərin 

mövzusuna da diqqətlə yanaşır, buradakı fikirləri başqa variantlarda ifadə edir, inkişaf 

etdirir. Füzuli qəzəlində sevgilisinin gözəlliyindən, aşiq kimi özünün əhvalından danışır. 

Gözəlin canlı surətini yaradan sənətkar hər beytdə müqayisələrdən istifadə edərək onun bir 
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xüsusiyyətindən danışır. O, yarının qamətini şümşadla, dodaqlarını qönçə ilə müqayisə 

edir, məşuqəsinin bunlardan qat-qat üstün olması qərarına gəlir. Qəzəl bütövlükdə gözələ  

müraciətlə yazılmışdır. Aşiqin iztirab və həyəcanlarının yüksək bədii formada ifadə 

edildiyi bu qəzələ XVII əsrdə bir sıra cavablar yazılmışdır. Bu dövrdə yazılan bizə məlum 

ən iri həcmli nəzirə Vəhid Qəzviniyə məxsusdur. Vəhid qəzəlinin əvvəlindən beş beytində 

sevgilisini seyr edən aşiqin pərişan əhvalından danışır, sonrakı yeddi beytdə isə məşuqənin 

gözəlliyi təbiətlə, əfsanəvi obrazlarla müqayisə edilir. Digər nəzirələrdə olduğu kimi, 

burada da mətlə beyti orijinalın birinci beytinə daha yaxındır: 

 

  Gözüm açılır qönçeyi-xəndanını görgəc, 

  Dilim tutulur çeşmi-süxəndamını görgəc [4,v.9b]. 

 

Vəhid şeirinin birinci misrasında “könlüm açılır” əvəzinə “gözüm açılır” deyir. 

Füzulinin birinci misrasındakı “zülfi-pərişan” əvəzinə dahi şairin həmin beytinin ikinci 

misrasındakı “qönçeyi-xəndan” ifadəsini işlədir. Vəhidin “nitqim tutulur” əvəzinə “dilim 

tutulur” ifadəsini işlətdiyi ikinci misradakı “çeşmi-süxəndan” “danışan göz” ifadəsi 

istiarədir, poetikliyi ilə diqqəti cəlb edir. Ikinci beytdə “Qəddim bükülür sərvi-xuramanını 

görgəc” deyən [4,v.9b] Vəhid özünün bükülmüş qəddi ilə gözəlin sərvə bənzəyən boyunu 

müqayisə edərək təzad yaradır. Klassik ədəbiyyatda adətən aşiq bülbülə, məşuqə isə gülə 

bənzədilir. Vəhidin qəzəlində isə bülbül də, gül də gözəli görüb heyran olurlar: 

 

  Bülbül açılır gül kibi sən yanə gəzəndə, 

  Gül qönçə olur qönçeyi-peykanını görgəc [4,v.9b]. 

 

Fikrini daha poetik ifadə etmək istəyən şair “gül” və “qönçə” sözlərini iki dəfə 

işlədərək təkrir poetik fiqurundan istifadə etmişdir. İkinci misrada deyilir ki, gül gözəlin 

qönçeyi-peykanını (kipriyini) görsə qönçələnər. 

Son beytlərdə “surəti-Şirin” ifadəsindən  istifadə edilir. Burada söhbət Şirinin 

özündən deyil, onun Fərhad tərəfindən Bisütun dağında nəqş edilmiş surətindən gedir. 

Füzuli qəzəllərindən birində “Könül hər surəti-Şirinə vermə, iç meyiməni” deyərək quru 

surətə könül verməməyi məsləhət gördüyü halda, Vəhid qəzəlində mübaliğə poetik 

fiqurundan istifadə edərək cansız surətin belə onun məşuqəsini görcək cana gəlib bu 

gözəlliyin yolunda can verəcəyini bəyan edir: 

 

  Hərçənd ki, canı yoxdu, surəti-Şirin 

   Can verdi sənin canın üçün canını görgəc [4,v.9b] 

 

Şair bir beytdə “can” sözünü dörd dəfə işlədərək cinas, “c” samitinin təkrarından 

alliterasiya yatmış, (“can” və “görgəc” sözlərində), fikrini daha poetik ifadə etməyə nail 

olmuşdur. İkinci misrada “can” sözünün işləndiyi mənalara fikir verək: “can verdi”- 

özünü fəda etdi; “sənin canın üçün”-səndən ötrü; “canını görgəc”-üzünü, surətini, 

camalını görcək. 

Vəhidin şeirlərində təbiət gözəlliklərinin təsvirinə, hikmətamiz fikirlərə, 

Peyğəmbərin, dövrün hökmdarlarının məthinə də rast gələ bilərik. Lakin bütün bunlarla 

bərabər, şairin yaradıcılığının əsas mövzusu, heç şübhəsiz, məhəbbət lirikasıdır. Füzuli 

kimi Vəhid də eşqi insanı kamilliyə çatdıran qüvvə hesab edir, “Kəmali-eşq hər divanəni 

sahibkəmal eylər” [4,18b] deyir. Şairə görə, aşiq olub hicran acısı çəkməyən yaşadığı 

dövrün acılarından xəbərdar ola bilməz: 
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Hər kişi kim, çəkməmişdir başı hicran acısı, 

Anlamaz, bilməz nədir dünyada dövran acısı [4,v.29a]. 

 

Şair bəzən eşqi yolunda çəkdiyi əzablardan şikayət edərək sevgilisinə üz tutub 

“Özünə düşmənlik eylər eyləyən ülfət sənə” [4,v.6b] desə də əksər şeirlərində hicran 

qəminin onun üçün canından da əziz olduğunu bildirir: 

 

Dərdi, yarəb, can çıxan dəmdə canımdan çıxmasın, 

Dadlı candan dadlıraqdır bu qəmi-hicran bənə [4,v.7a]. 

 

Vəhid şeirlərinin lirik qəhrəmanının kimliyində, mahiyyətində aşiqlik, məhəbbət 

vardır, nə qədər ki, o, yaşayır, düşünmək, hiss etmək qabiliyyətinə malikdir, sevgilisinin 

surəti onun şüurundan silinməyəcəkdir. Şeirlərindən birində, o, bildirir ki nə qədər bu 

sarayi-ariyətdə (müvəqqəti istifadə üçün verilmiş bu sarayda, yəni dünyada) könül 

fanusində (fənərində) şüur şamı sönməmişdir, sevgilisi xəyalında, xatirəsində 

yaşayacaqdır: 

 

Bu sarayi-ariyətdə tirə olmaz xatirin, 

Gər sönməz könlümün fanusində şəmil-şüur[4,v.12a]. 

 

Şair ona görə daim ah çəkir ki, yarının zülfünün təsvirini könlündə həkk etdirmişdir:  

 

Etmişəm lövhi-dilə təsviri-zülfi-yarımı, 

Bu səbəbdəndir müdam ahi-pərişan çəkdiyim [4, v.23b]. 

 

Vəhidin şeirlərində Füzuli bədii məntiqini görürük. Əgər Füzuli eşqinin şiddətini 

məşuqənin gözəlliyi ilə ölçərək “Hüsn nə miqdar olursa, eşq ol miqdar olur” deyirsə, 

Vəhid “Heç bənim eşqim sənin hüsnündən əksüknaq degil” [4, v.5a] deyərək məhəbbətinin 

böyüklüyü ilə fəxr edtiyimi bildirir. 

Vəhid şeirlərinin lirik qəhrəmanının ürəyi şüşə kimi kövrəkdir, lakin,o, hər cür 

əziyyətə davamlıdır. Bu zahiri ziddiyətə, təzada görə şair özünü “əcaib zad” adlandırır: 

 

Dün Vəhidi gördüm, əlhəq qabili-bidad imiş, 

Daş canlı, şişə bağırlı əcaib zad imiş [4, v.22a]. 

 

Sevgisi yolunda möhnət çəkən aşiq bəzən zəifliyindən şikayət diləyərək rəhm diləsə 

də, bu dərdlərin sahibinin zəif adam olmadığı bəllidir. Onun gücü çəkdiyi dərdin 

böyüklüyündə, tükənməz dözümündədir: 

 

Dedim ki, gör zəifligim, rəhm qıl bənə, 

Dedi ki, kuhi-dərd çəkər natəvan degil [4,v.24a]. 

 

Bu  yenilməz, dözümlü, fədakar aşiqin sevən qəlbi haqqında dedikləri də onun öz 

obrazını tamamlamaqladır. Şair qapısının dağ, bacasının heyran göz olduğu qəribə bir 

mənzərə yaradır, bu, mənim ürəyimdir- deyib sevgilisini oraya dəvət edir. 

 

Dağdır qapısıvü dideyi-heyran bacası, 

Gəl dilim xanəsinə, bacaludur, qapıludur[4, v.13a]. 
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Füzulinin əsərlərində lirik qəhrəman kədərinin möhtəşəmliyini şərtləndirən 

cəhətlərdən biri də onun sevgilisinin əlçatmazlığı, vüsalın qeyri-mümkünlüyüdür. Vəhid 

isə müasiri Qövsi kimi vüsalı mümkün sayır, lakin belə hesab edir ki, bununla eşq dərdimə 

əlac etmək olmaz. “Müyəssər sən beckərsa vəsli-canan, vəsli-canan, həsrətim artar” [4, 

v.13b], “Hər kim  səni verirsə bənə, mehriban degil” [4, v. 23a] deyən şairə görə vüsal 

şairin həsrətini daha da artırır. Çünki aşiq vüsal dəmindən sonra labüd olaraq hicran qəmini 

yaşayacağını bilir, buna görə də əvvəlcədən iztirab çəkir, vüsal vədi etməməsi üçün 

məşuqəsinin dodaqlarına sur-divar çəkmək istəyir, “İstərəm vədeyi-vüsalə ləbindən sur 

çəkəm” [4, v.23b] deyir. Vüsal da hicran kimi aşiqi əzablara düçar edir: 

 

Aşiqin biçarədir hər vəslü hicrindən səmər, 

Tər basar vəslindəvü hicrində çeşmim yer kəsər[4,v.14a]. 

 

Lakin çəkdiyi bütün iztirablara baxmayaraq Vəhid şeirlərinin lirik qəhrəmanı tutdu 

yoldan çəkilmək, fikrində deyil, o, bu yolda dinindən, imanından keçməyə hazır olduğunu 

bildirərək “Dimü imandan keçmək gərək təriqi-eşqdə” [4, v.23b] deyir. 

V.Qəzvininin bütün şeirlərində təsəvvüfdən uzaq gerçək sevgidən bəhs etdiyini iddia 

edə bilmərik. Şairin bir sıra şeirlərində heç bir təsəvvüf donu geyindirilməmiş, real, 

dünyəvi məhəbbətin tərənnümünü görürük. Ona görə, əgər sevgilisi qucağındadırsa, elə 

qucağı cənnətin bir bucağıdır: 

 

Sorarsan gər xəbər cənnət bu cani-qeyd fərdindən, 

Qucaqda olsa gər canan, qucaq cənnət bucağıdır [4,v.15b]. 

 

 Vəhid şeirlərində eşqində düşdüyü halın, psixoloji durumun təsvirinə xüsusi diqqət 

vermişdir. Eşqinin şiddətindən dili tutulan aşiq “Şövqdən tutmaz dilim, gahi və gahi 

tutular”[4, v.6a] deyir. Yarının surəti heç vaxt onun gözlərindən getmir, o, hara baxırsa, 

sevgilisini görür: 

Əksi-ruyi-yar çün çeşmi-pəridən getmədi, 

Baxıram hər yanə, timsali müsəvvərdür bənə [4, 6b]. 

 

Aşiqin vəziyyəti qeyri-müəyyəndir, o, nə qəmgin, nə şaddır: “Türfə halı var dili 

zarım,nə qəmgindür, nə şad” [4,v.20a]. Şair vəziyyətini dəqiq şərh etməkdə acizliyini etiraf 

edərək yazır: 

Nə ölü, nə diri, nə məstilayəqəl, nə hüşyarəm, 

Nə qəmginəm, nə xəndan yarsız, bilməm nə halımdır [4,v.13b]. 

 

 Vəhid şeirlərinin ən səciyyəvi cəhətlərindən biri də səmimiyyətdir. “Məgər” rədifli 

qəzəlində sevgisinin gücünü sübut etmək üçün, o, eyni səmimiyyətlə yarının xəyalına, 

cansız əşyalara müraciət edir. Bədii sual və təcahüli-arif poetik fiqurlarından daha çox 

istifadə edilən bu şeirin bütün beytləri sual cümləsi şəklində qurulmuşdur: 

 

  Dağlar könlümü, ey bədxu, gülüstan eylədin, 

  Gülmədin, açılmadın, bu evdə mehmansan məgər? [4,v.17a]. 

 

Şair sevgilisinə üz tutaraq qəmli könlünə çəkilən dağlardan gülüstana döndüyünü  

bildirir. Könlümü bir ev sayan aşiq buranın sahibi olan məşuqəsinin üzünün gülmədiyin-

dən, ona qarşı laqeyd olduğundan şikayət edir. Məgər bu evdə, o, qonaqdır? 
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Dövrünün farsdilli şeirində “hind üslubu”nun nümayəndəsi olan V.Qəzvininin 

anadilli əsərlərində də bunun əlamətləri hiss olunur. Bu üslubun nümayəndələrinin tez-tez 

müraciət etdikləri təmsil poetik üslubunda beyt misralarından birində hər hansı bir fikir 

söylənir, digər misrada həmin fikrin sübutu üçün həyatdan bir örnək verilir. Vəhidin belə 

beytlərində ibrətamiz, ictimai məzmunlu fikirlərə daha çox rast gəlirik. Onun şeirlərindən 

birində imkanlı, varlı şəxslərlə qəlbi geniş insanlar pul kisəsi və ürək timsalında müqayisə 

edilir: 

Kisəvü dil ikisi şişeyi-saatdür, 

Ki, biri xali olan çağda biri doludur [4,v.13a]. 

 

 Pul kisəsi ilə ürək şişeyi-saətin-qum saatının iki tərəfinə bənzədilir, bir tərəf dolu 

olarsa, digəri boş olur.Yəni, ürəyi dolu olanın pul kişəsi, pul kisəsi dolu olanın isə ürəyi 

boşdur. Şairin vizual obrazın köməyi ilə göstərdiyi bu qanunauyğunluq dövrün 

mənzərəsini, cəmiyyətidəki ədalətsizliyi parlaq şəkildə əks etdirir. Başqa bir şeirində şair 

dövrün kamala çatmış, ziyalı, savadlı şəxslərinin acınacaqlı maddi vəziyyətindən söz açır: 

 

Afəti çoxdur kəmalın, etmə təhsili-kəmal, 

Bal arısı tək evi olmaz ki, viran olmasın[4,v.26
a
]. 

 

Beytin birinci misrasında kamallı olmağın ziyanlı, şəxs üçün bəlalı olduğundan 

danışılır. Burada da təmsil poetiik fiqurundan istifadə edən müəllif ikinci misrada bal 

arısını nümunə gətirir: İnsanlara fayda verən bal arısının evi-şanısı viran-dəlik-deşik 

olduğu kim kamil şəxsin də bəlası çoxdur. 

XVI-XVII əsrlərdə bir sıra Azərbaycan ziyalılarının, o cümlədən, şairlərin müxtəlif 

səbəblərdən vətənini tərk edərək müxtəlif ölkələrə mühacirət etmələri barədə məlumatımız 

vardır. Şair bu vəziyyəti nəzərə çatdıraraq yazır:  

 

Naçar edər cəlayi-vətən dövri-çərxdən, 

Divani-şeirdə biri çün intixab olur [4,v.17a]. 

 

Vətənindən ayrı düşənlər çarəsizlikdən şikayət edirlər. Onlar bilməlidirlər ki,şeirlər 

toplusu-divandan seçilib götürülmüş şeir kimidirlər, yəni vətənin say-seçmə övladlarıdırlar. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Vəhidin türkcə divanında şeirlərini ayrı-ayrı janrlara görə 

düzməmiş, qəsidələrdən sonar bütün şeirləri janrından asılı olmayaraq əlifba sırası ilə 

sıralamışdır. Divana salınmış yüzdən artıq təkbeyt özünün mövzu zənginliyi, bədiiliyi ilə 

diqqəti cəlb edir. Bunların içərisində məhəbbət lirikası nümunələrinə, ictimai məzmunlu, 

eləcə də nəsihətamiz şeirlərə rast gələ bilərik. Təkbeytlərdə şaiirn maraqlı poetik 

tapıntılarının, məhdud imkanlı, kiçik həcmli janrda poetik lövhələr yarada bilməsinin, dilin 

imkanlarından məharətlə istifadə etməsinin şahidi oluruq: 

 

Rəhm et bənə, heyranın olum, getmə nəzərdən, 

Göz işığısan, göz işığı gözdə gərəkdir [4,v.20a]. 

 

 Təkbeytlərdən birində Vəhid yalnız fellərin köməyi ilə sevgilisinin əlindən əzab 

çəkən aşiqin dərdlərini oxucuya böyük ustalıqla çatdırır: 

 

Gəldi, gördü, gözlədi, etdi, dolandırdı bəni, 

Əylədi, əydi, əritdi, bükdü, yandırdı bəni [4,v.9b]. 
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Gördüyümüz kimi, bu şeirlərin dili də çox sadədir. V.Qəzvini şeirlərində xüsusilə də 

təkbeytlərində canlı danışıq dili elementlərindən, atalar sözü və məsəllərdən həvəslə 

istifadə etmişdir. Şair onu incidən sevgilisinə incə yumorla “saçı kəsilmiş” [4,v.21b] deyir, 

“it it ilən dalaşır, qurdu görür, arxalaşır” [4,v.17a]. “Qarın doyuran aşı kor tanır”[4,v.20b] 

kimi atalar sözlərini yerində və məharətlə işlədir. Şairin qitələri də bir sıra cəhətləri ilə 

diqqəti cəlb edir. 

Nəticə.Mirzə Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini XVII əsrin görkəmli dövlət xadimi, 

tarixçisi olmaqla bərabər həm də istedadlı şair olmuşdur. Dünyanın müxtəlif 

kitabxanalarında onun iri həcmli farsca əsərlər toplusu saxlanmaqdadır. Son dövrlərdə 

şairin əsərlərinin Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanan külliyyatında onun Azərbaycan 

türkcəsində yazdığı şeirlər divanı aşkar edilmişdir. Bu əsərlər şairi Məsihi, Qövsi, Məcrub 

və b. ilə bərabər XVII əsr anadilli poeziyamızı zənginləşdirən sənətkar kimi nəzərdən 

keçirməyə imkan verir. Vəhidin anadilli divanının mövzu dairəsi genişdir. O, məsnəvi, 

qəsidə, qəzəl, nəzm, qitə və təkbeyt janrında gözəl lirik-aşiqanə şeirlər yazmış, ictimai 

məsələlərə toxunmuş, dövrünün nöqsanlarını tənqid etmiş, ibrətamiz-nəsihətamiz fikirlər 

söyləmişdir. 
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Паша Керимов 

ТЕМАТИКА И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА  

ВАХИДА ГАЗВИНИ 

 

Резюме 

 

Мирза Мухаммед Тахир Вахид Газвини был выдающимся политическим 

деятелем, поэтом и историком XVII века. Он прожил 95 лет от начала до конца этого 

века, работал в государственном учреждении при правлении пяти Сефевидских 

правителей от должности бухгалтера и хрониста возвысился до везира и садри – 

азама. Мухаммед  Тахир родился в 1015 году хиджри (1606 – 1607) в Газвине, семье 

государственного служащего Мирза Хусейн хана, после окончания учебы был 

назначен сначала бухгалтером, а  потом хронистом в Сефевидском дворце. Ему было 

поручена написать историю времен Сефевидского правителя Шах Аббаса II (1666-

1694). Во время правления Шаха Сулеймана (1666-1694), 1101 году хиджри (1689- 
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1690) Вахид титулом «имадуддовла» был назначен главным везиром – садри – 

азамом. Во время правления Шах Султана Хусейна (1696 – 1722) Мирза Мухаммед 

Тахир уходит в отставку и умирает в 1112 году хиджи (1700 – 1701).  

Исследователи пишут, что Вахид писал произведения по истории, литературе, 

философии и военной науке. Кроме этого, в Институте рукописей НАН Азербайджа-

на имени Мухаммеда Физули была обнаружена рукопись его произведения по ариф-

метике. Этот учебник написан на персидском языке и состоит из двух частей. Поэт 

является автором сборника лирических стихов и ряда поэм на персидском языке. В 

куллиййате (сборник всех произведений) Вахида, хранящийся в Берлинской Госу-

дарственной Библиотеке были обнаружены стихи поэта, написанные на азербайд-

жанском языке. Эти стихи переписаны на 30 листах и состоят из 1842 бейтов. Этот 

диван (сборник лирических стихов) начинается с маснави из 140 бейтов. Здесь автор 

воспевает приход весны, пробуждение природы, его красоту. После этого переписа-

ны касыды на разные темы. Потом газели, кыты, назмы и текбейты. Эти стихи мож-

но считать одним из ценнейших образцов азербайджанской лирики на родным языке 

XVII века.  

Такой выдающийся представитель азербайджанской поэзии как Говси Табризи 

написал назире (подражания) на стихи. В. Газвини. Вахид является автором ряда 

назире на стихи Физули. 

Ключевые слова: Вахид, Газвин, Говси, маснави, газель. 

 

Pasha Kerimov 

THEMES AND GENRE FEATURES OF VAHID GAZVINI'S WORK 

Summary 

Mirza Muhammad Tahir Vahid Qazvini was an outstanding politician, poet and 

historian of the XVII century. He lived 95 years from the beginning to the end of this 

century. He worked in a state institution under the rule of five Safavid rulers from the 

position of accountant and the chronicler rose to the vezir and Sadri–azam. Muhammad 

Tahir was born in 1015 Hijri (1606-1607) in Gazvin, the family of a civil servant Mirza 

Hussein Khan and then as a chronicler in the Safavid Palace. He was commissioned to 

write a history of the time of the Safavid ruler Shah Abbas II (1666-1694). During the 

reign of Shah Suleiman (1666-1694), in 1101 Hijri (1689-1690) Vahid was appointed the 

chief vizier – Sadri Azam with the title of "imaduddowla". During the reign of Shah Sultan 

Hussein (1696 – 1722) Mirza Muhammad Tahir resigns and died in 1112 hiji (1700 – 

1701). 

Researchers write that Vahid wrote works on history, literature, philosophy and 

military science. In addition, a manuscript of his work on arithmetic was discovered at the 

Institute of Manuscripts of the National Academy of Sciences of Azerbaijan named after 

Fuzuli. This tutorial is written in Persian and consists of two parts. The poet is the author of 

a collection of lyrical poems and a number of poems in Persian. In the kulliyat (collection 

of all works) of Vahid, stored in the Berlin State Library, the poet's poems written in the 

Azerbaijani language were discovered. These verses are rewritten in 30 sheets and consist 

of 1842 beits. This divan (a collection of lyrical poems) begins with a masnavi of 140 

beits. Here the author praises the arrival of spring, the awakening of nature, its beauty.  
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After that, the kasıds were rewritten on various topics. Then gazelles, kıta, nazmas and 

tekbeits. These poems can be considered one of the most valuable examples of Azerbaijani 

lyrics in the native language of the XVII century. 

Such an outstanding representative of Azerbaijani poetry as Govsi Tabrizi wrote 

nazira (imitations) on V. Gazvini's poems. Vahid is the author of a number of nazirs on 

Fuzuli's poems. 

Keywords: Vahid, Qazvini, Govsi, masnavi, gazelle. 
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YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN ŞƏXSİ ARXİVİ  

      

Açar sözlər: Çəmənzəminli, arxiv, təsvir, sənəd, əlyazma 

 

Giriş. Arxiv toplamağı yazıçı mədəniyyətinin meyarı hesab edən böyük ədibimiz Yusif 

Vəzir Çəmənzəminlinin şəxsi fondu AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda saxlanılır. Arxivdə yazıçının əsərlərinin əlyazmaları, rus dilinə tərcümə edi-

lmiş əsərləri, məktubları və ona ünvanlanan məktublar, şəxsiyyətinə dair sənədlər, tədqiqat 

üçün topladığı materiallar, təsviri sənədlər, ailəvi sənədlər, albomlar və lüğətlər, müxtəlif 

şəxslərin sənədləri, özünün və başqalarının nəşr olunmuş əsərləri saxlanılır.   

 

Görkəmli yazıçı və dövlət xadimi Yusif Vəzir Çəmənzəminli Azərbaycan 

ədəbiyyatının və musiqisinin mərkəzi Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdır. Zəngin və 

səliqəli arxivə sahib olan ədib özünün “Turgenevin yazı üsulu” məqaləsində arxiv yarat-

mağın zəruriliyini ətraflı izah etmişdir: “Yazıçıların hamısı eyni dərəcədə intizampərvər və 

səliqəli olmamışlar, bəziləri əsəri bitirdikdən sonra ona dair yazılan planları, konspektləri, 

qeydləri tələf etmişlər. Bizim Azərbaycan yazıçıları bu barədə daha geridə qalmışlar, bir 

çoxlarının əlyazmaları belə meydanda yoxdur, arxivi meydana çıxanlar da az olmuşdur. 

Yalnız Mirzə Fətəli istisnadır, çünki o özündən sonra gözəl və müntəzəm bir arxiv 

buraxmışdır” [1, s.370]. 

 Y.V.Çəmənzəminlinin 21 saylı arxivində mühafizə edilən sənədlər 900 saxlama 

vahidindən ibarətdir. Materiallar 1956-cı ildə Respublika Əlyazmalar fonduna (indiki 

Əlyazmalar İnstitutuna) yazıçının oğlanları Fikrət və Orxan Vəzirovlar tərəfindən veril-

mişdir. 

Arxiv sənədlərinin ilk bölməsinə Çəmənzəminlinin 50-dən artıq hekayəsinin, 7 

romanının, 2 pyesinin, 3 oçerkinin, 7 kino-ssenari və librettosunun, 45 məqaləsinin, tərcü-

mələrinin, tərcümeyi-hal, gündəlik və xatirələrinin avtoqraf və çap nüsxələri daxildir. Bu 

bölmədə həmçinin yazıçının Azərbaycan tarixinə, ədəbiyyatına dair, tarixi şəxsiyyətlər 

haqqında qeydləri, eləcə də əsərlərinin siyahısı haqqında məlumat yer almışdır. Onu da 

nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, Çəmənzəminli memuar janrının bütün növlərində qələmini 

sınamış, gündəlik tərtib etmiş, tərcümeyi-hal və xatirələrini qələmə almışdır. Ədibin 

xatirələri bir neçə aspektdə: XX əsr Azərbaycan memuar ədəbiyyatının kamil nümunəsi 

kimi [2], Şuşa mühitinin əks olunduğu mənbə kimi [3] tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

Yazıçının memuar janrına aid olan əsərlərinin avtoqraf nüsxələri şəxsi arxivində qorunub 

saxlanılır. 

Arxiv sənədlərinin II bölməsində Çəmənzəminlinin rus dilinə tərcümə edilmiş 

əsərləri 11 saxlama vahidi altında yerləşdirilmişdir.  

III bölməni Çəmənzəminlinin özünün məktubları və ona ünvanlanan məktublar təşkil 

edir. Məhəmmədə, oğlanları Orxan və Fikrətə yazılan məktublar Azərbaycan dilində, na-

məlum  şəxslərə  ünvanlanan  məktub  isə rus  dilindədir. Haşım  bəy  Vəzirov, Qaibov,  
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Ələkbərli, Jurbenko, Yurin, Firidun bəy Köçərli, Gülsüm xanım, Lebedinski, Meşşaninov, 

Orucov, Samoyloviç, Haqverdiyev, Şaruxanov, müxtəlif qurumlar – Azərbaycanı öyrənmə 

cəmiyyəti, Azərkino, Azərnəşr, Dövlət bədii ədəbiyyat nəşriyyatı Çəmənzəminliyə 

məktublar ünvanlamışlar.  

Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, Çəmənzəminli xatirə dəftərlərinə [4] müxtəlif şəxslərə 

göndərdiyi məktubların surətlərini köçürmüşdür. Nüseyn Mirzəcamalova, Cahangirə, 

Mirhəsən Vəzirova yazılan məktublar bu baxımdan üstünlük təşkil edir. Xatirə 

dəftərlərində Mirhəsən Vəzirova yazılmış altı məktub surəti vardır ki, bunlardan ikisinin 

Mirhəsən Vəzirova, dördünün isə M.H.-yə göndərildiyi göstərilmişdir. Bu dörd məktubun 

məzmunundan bəlli olur ki, bunlar da Mirhəsən Vəzirova ünvanlanmışdır. 

Arxivdə Yusif Vəzirin atası Məşədi Mirbabanın məktubları üstünlük təşkil edir. 

1885-1905-ci illəri əhatə edən məktublar oğlanları Yusif Vəzirə, Mir Əbülhəsənə və başqa 

qohumlara ünvanlanmışdır. Təxminən 488-ə yaxın məktub Azərbaycan və rus dillərindədir 

və ailəvi sənədləri təşkil edən VIII bölmədə yerləşdirilmişdir. Bu bölməyə həmçinin Yusif 

Vəzirin qardaşı Miri Vəzirova ünvanlanan Azərbaycan və rus dillərində yazılmış 

məktublar da daxil edilmişdir. 

IV bölmədə Çəmənzəminlinin şəxsiyyətinə aid sənədlər yer almışdır. Bu bölmədə 

yazıçının Şuşa Realnı məktəbinin I sinfini bitirməsi, 1923-cü ilədək emalatxanada işləməsi 

haqqında şəhadətnamələr, I, II, IV siniflərdə oxuduğu zaman gündəlik dəftərçələri, ara-

yışlar, buraxılış vərəqələri, haqq-hesab kitabçaları, vəsiqələr, qəbzlər, təliqələr, müqa-

vilənamələr, ərizələr və digər sənədlər saxlanılır. 

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin tədqiqat üçün topladığı materiallar V bölməyə daxil 

edilmişdir. Müəllif ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyat tarixi haqqında müxtəlif mənbələrdən 

materiallar, alim və yazıçıların əsərlərindən qadın məsələsinə aid, Avropa yazıçılarının 

əsərlərindən qeydlər, atalar sözü,  toplamışdır ki, bunların əksəriyyətindən məqalələrini 

yazarkən istifadə etmişdir.  

VI bölməyə Yusif Vəzir Çəmənzəminli haqqında materiallar: “Keçmiş səhifələr” 

əsəri haqqında Qiyasbəylinin və “1917-ci ildə” (“Studentlər” əsərinin ikinci kitabı) romanı 

haqqında Ələkbərlinin rəyləri daxil edilmişdir. Foto-şəkilllər və Çəmənzəminlinin çəkdiyi 

rəsmlər VII bölmədə 30 saxlama vahidi altında cəmlənmışdir. Ailəvi sənədlərin yer aldığı 

VIII bölməyə alqı-satqı kağızı, şəhadətnamə, cehiz siyahısı, ərizə, qəbalə, kəbin kağızları 

və məktublar daxil edilmişdir. Sənədlər Azərbaycan, rus, ərəb və fars dillərindədir. 

Arxivin IX bölməsini albomlar və lüğətlər təşkil edir. Albomların tərtib edildiyi tarix 

qeyd edilməmişdir. 39 vərəqdən ibarət albomda Yusif Vəzirin çəkdiyi rəsmlər və şeirləri, 

eləcə də 32 ədəd foto-şəkil vardır. 126 vərəqdən ibarət digər albomda Çəmənzəminli 

“Günəş”, “İqbal”, “Sədayi-həqq”, “İrşad”, “Yeni İrşad”, “Kommunist”, “Ədəbiyyat 

qəzeti”, “Vışka”, “Gənc işçi” və başqa qəzetlərdə, məcmuələrdə dərc edilmiş əsərlərini 

kəsib yapışdırmışdır. Arxivdə həmçinin rusca-azərbaycanca, rusca-türkcə-latınca, rusca-

türkcə lüğətlər də vardır. 

X bölmədə müxtəlif şəxslərin – Hümmət Əlizadənin, Vladimir Qordlevskinin, 

Əhməd Rüfət Əfəndinin, Həsən bəy Zərdabinin, Xəlil İbrahimin və başqa müəlliflərin  

əsərlərinin əlyazmaları saxlanılır. Əlyazmalar Azərbaycan, özbək, rus və fars dillərindədir.  

XI bölmədə Azərbaycan, türk, özbək, rus, fransız, ingilis və fars dillərində kitablar, eləcə 

də rus dilində 9 cilddə ədəbiyyat ensiklopediyası saxlanılır. 333 saxlama vahidi altında 

cəmlənmiş kitabxanaya Çəmənzəminlinin özünün sağlığında nəşr olunmuş əsərləri ilə 

yanaşı, Azərbaycan və əcnəbi müəlliflərinin kitabları da daxil edilmişdir. Kitabxana  
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Yusif Vəzirin maraq dairəsinin geniş və zəngin olduğundan bir daha xəbər verir. Nəşr 

olunmuş kitabların ilk tarixi 1860-cı, son tarixi isə 1939-cu illərə aiddir. Bu bölmədə həm-

çinin Azərbaycan və rus dillərində nəşr olunmuş jurnallar, qəzetlər yerləşdirilmişdir. 

Arxivdə fransız dilində nəşr olunmuş 39 adda kitab da saxlanılır ki, ilk tarixi 1853-cü, son 

tarixi 1924-cü illəri əhatə edir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzi sənədlər aidiyyatı üzrə qruplaşdırılmamışdır. 

Bunlar saxlama vahidi 886-dan, sonuncu saxlama vahidi 900-ə qədər davam edir. 

Çəmənzəminlinin portfeli, “Altunsaç” əsərinin rus dilində avtoqrafı, Molla Pənah Vaqif 

haqqında Azərbaycan və rus dillərində topladığı materiallar, istifadə etdiyi əsərlərin Azər-

baycan, rus və fransız dillərində siyahısı, “Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər” əsəri, 

məktubları, attestatı, diplomu və digər sənədlər, ehtimal ki, arxivə sonradan təhvil veril-

mişdir. 

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin arxivi ədəbiyyatşünas alim Cənnət Nağıyeva tərəfin-

dən təsvir edilmiş və 1999-cu ildə nəşr olunmuşdur [5]. Müəllif ön sözdə arxiv haqqında 

məlumat verərək şəxsi fondun tərtib özəlliklərini nəzərə çatdırmışdır. Kitabda materiallar 

üç hissəyə bölünərək təqdim edilmişdir. Çəmənzəminlinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən 

sənədlər: tərcümeyi-hal və xatirələr, romanlar, albomlar, bloknotlar, hekayələr, felyetonlar, 

məcmuə şəklinə salınmış əsərlər, səhnə əsərləri, oçerklər, kino-ssenarilər, elmi və elmi-

kütləvi məqalələr, risalələr, tərcümələr, müxtəlif qeydlər, şeirlər, eləcə də lüğətlər birinci 

hissəyə daxil edilmişdir. İkinci hissədə Yusif Vəzirin xalq ədəbiyyatına aid əlyazmaları, 

əsərləri haqqında rəylər, müxtəlif şəxslərə yazdığı məktublar, müxtəlif şəxslərin Yusif 

Vəzirə ünvanladığı məktublar, müxtəlif şəxslərin biri digərinə yazdığı məktublar, şəxsi 

sənədlər və arxivdə olan müxtəlif sənədlər təsvir edilmişdir. Yusif Vəzirin çəkdiyi rəsmlər, 

fotolar, Yusif Vəzirin kitabxanası haqqında məlumat üçüncü hissədə verilmişdir. 

Daha öncə qeyd etdiyimiz kimi, Çəmənzəminli tərtib etdiyi xatirə dəftərlərinə 

müxtəlif şəxslərə yazdığı məktubların surətini köçürərdi. Belə ki, sözügedən dəftərlərə 38 

məktub surəti əlavə edilmişdir. Eyni zamanda Muxtar Abdullayev imzalı bir şəxsdən gön-

dərilmiş məktubu Yusif Vəzir rus dilinə tərcümə edərək xatirə dəftərinə köçürmüşdür.  

Xatirə dəftərləri Azərbaycan və rus dillərindədir. Azərbaycan dilində yazılan hissə 

ərəb əlifbasındadır. Bu hissədə yazıçıya ünvanlanan məktublardan əlavə bir neçə əsəri: 

felyeton, hekayə və şeirləri, topladığı atalar sözü bütünlüklə verilmişdir. Eyni zamanda 

xatirə dəftərlərində Çəmənzəminlinin bir çox əsərlərinin süjeti, məzmunu və planı da öz 

əksini tapmışdır. 

“Yusif Vəzir Çəmənzəminli arxivinin təsviri” kitabında sənədlər mükəmməl və 

əhatəli təsvir olunmuşdur. Hətta xatirə dəftərlərində olan felyeton, hekayə, məktublar, 

eləcə də Çəmənzəminlinin topladığı atalar sözü ayrı-ayrılıqda təsvir olunaraq müvafiq böl-

mələrə daxil edilmişdir. Sözügedən nəşrdə Yusif Vəzirin kitabxanası  – arxivdə olan kitab-

lar  əlifba sırası ilə verilmişdir. Bununla belə, kitab kiril əlifbasında nəşr olunduğundan 

onun latın qrafikası ilə nəşrinə ehtiyac vardır.      

Nəticə. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Yusif Vəzir 

Çəmənzəminlinin AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan 

zəngin arxivi onun həyat və yaradıcılığının öyrənilməsində əhəmiyyətli mənbədir. Burada 

saxlanılan sənədlər ədibin şəxsi və ədəbi fəaliyyətinin, yaradıcılıq yolunun daha əhatəli və 

ilkin qaynaqlar əsasında araşdırılmasında tədqiqatçıya yardımçı ola bilər. Bu mənada 

professor Cənnət Nağıyevanın “Yusif Vəzir Çəmənzəminli arxivinin təsviri” kitabı ədibin 

şəxsi fondundakı materiallar haqqında ümumi təsəvvür yaradır və hər bir sənədin yazılma 

tarixini, harada yazıldığını, məzmununu, həcmini, hansı şifrə altında saxlanıldığını 

aydınlaşdırır.      
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                                                                                                     Самедова Наиля  

 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЮСИФА ВЕЗИРА ЧЕМЕНЗЕМИНЛИ 

 

Резюме 

 

Юсиф Везир Чеменземинли, обладающий богатым литературным и художест-

венным наследием, является ярким представителем азербайджанской литературы 

ХХ века. Его личный архив хранится в Институте рукописей имени Мухаммеда Фи-

зули НАНА. В архив входят рукописи произведений писателя, в том числе произ-

ведения, переведенные на русский язык, письма самого писателя  и адресованные 

ему, личные документы, материалы, собранные для исследований, фотодокументы, 

семейные документы, изданные произведения самого автора и других писателей. 

Документы в архиве сгруппированы по разделам, а на папке, где хранится каж-

дый документ, указана единица хранения, объем, алфавит и язык, на котором напи-

сан документ. 

В статье представлена информация о документах, хранящихся в каждом раз-

деле, и отмечены особенности книги Дж.Нагиевой «Описание архива Юсифа Везира 

Чеменземинли», изданной  в 1999 году. 

 Ключевые слова: Чеменземинли, архив, описание, документ, рукопись. 

 

Samadova Naila  

 

PERSONAL ARCHIVE OF YUSIF VAZIR CHAMANZAMINLI 

 

Summary 

  

Yusif Vazir Chamanzaminli, who has a rich literary and artistic heritage, is an 

outstanding representative of the 20th century Azerbaijani literature. His personal archive 

is kept at the Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli of ANAS. The 

archive includes manuscripts of the author's works, as well as works translated into 

Russian, sent and received letters, personal documents, materials collected for research, 

descriptive documents, family documents,printed works  himself and others. 

The documents in the archive are grouped by sections, and the folder where each 

document is stored indicates its storage unit, volume, and language and alphabet. 
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The article provides information about the documents stored in each section and the 

features of the book by J.Nagiyeva “Description of the archive of Yusif Vezir 

Chemenzeminli”, published in 1999. 

          Key words: Chamanzaminli, archive, description, document, manuscript. 
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MİRZƏ RƏHİM FƏNA ARXİVİNDƏN BƏZİ NÜMUNƏLƏR HAQQINDA 

 

Açar sözlər: Əlyazma, qəzəl, məhəbbət, arxiv. 

 

Mirzə Rəhim Fəna XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi fikrin inkişafı, 

maarifçilik ideyalarının təbliği ilə yaddaqalmış sənətkarlardan biridir. 1841-ci ildə (bəzi 

mənbələrdə 1844) Şuşada dünyaya göz açan şair ilk təhsilini doğma vətənində almış, 

sonradan tədrisi Tiflisdə davam etdirərək ərəb, fars, türk, rus dillərinə mükəmməl 

yiyələnmişdir. Mirzə Rəhim Fəna poetik axtarışlarını XIX əsrin ikinci yarısında həm 

coğrafi məkan, həm də yaradıcılıq yollarının kəsişdiyi  ədəbi məclislərdə davam etdirmiş, 

həmmüasirləri ilə müntəzəm fikir mübadiləsində olmuşdur. Həmin dövrün ədəbi mühitinin 

mühüm cəhətlərindən biri olan bu yığıncaqlar şairlər arasında həm ictimai, həm də siyasi 

fikrin təkamülünə zəmin yaradırdı. Belə məclislərdən biri olan ”Məclisi-üns” (Dostluq 

məclisi) nəinki Azərbaycanda, hətta onun hüdudlarında da çox məşhurlaşmışdı. “Məclisi-

üns” şair Mirzə Rəhim Fənanın təşəbbüsü ilə 1864-cü ildə Şuşada, məclisin üzvlərindən 

şair Hacı Abbas Agahın evində təşkil edilmişdi. İlk illərdə məclisin Mirzə Rəhim Fəna, 

Hacı Abbas Agah, Məmo bəy Məmai və Mirzə Ələsgər Növrəsdən ibarət cəmi dörd üzvü 

var idi. 1872-ci ildən etibarən məclisi Xurşidbanu Natəvan öz hamiliyinə götürdükdən 

sonra onun şöhrəti artmağa başladı”. (1, s.436). “Məclisi-üns”də tanınmış Qarabağ şairləri 

ilə yanaşı məşhur xanəndə və sazəndələr də iştirak etmişlər. Əvvəllər Aşiq, sonralar Fəna 

təxəllüsləri ilə Azərbaycan və fars dillərində klassik poeziyanın hər növündə şeirlər yazmış 

şairin şəxsi arxiv sənədləri, nəzm və nəsrlə yazdığı əsərlərin bir qismi Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə 

olunur. Altmış iki saxlama vahidindən ibarət olan sənədlərə şairin şeirləri, öz işi üçün 

topladığı materiallar, məqalə və təsviri sənədlər daxil edilmişdir. Şairin fars və Azərbaycan 

dillərindəki əsərləri müxtəlif məzmunludur. Qələmini əsasən tövhid, məsnəvi, mənzumə və 

sairə kimi klassik şeir janrlarında sınayan şair yaradıcılığında qəzələ daha çox üstünlük 

vermişdir. 

Fəna poeziyasında ictimai-siyasi, dini-əxlaqi motivlərlə yanaşı məhəbbət lirikası da 

ətraflı şərh edilmişdir.  Azərbaycan şeirinin ən görkəmli, mütərəqqi nümayəndələrinin 

yaradıcılığında eşq məfhumunun aşiqin şəxsiyyəti, arzu və diləkləri, fikir və hissləri, 

azadlıq idealları ilə bağlılığını qeyd edən P. Kərimov “bu poeziya insanın daxili aləmi, 

mənəvi dünyası ilə bağlı olan məhəbbbətlə bərabər oxucuya dostluq, sədaqət, doğruluq, sə-

mimiyyət duyğularını da aşıladığını” yazır (2, s.110). Beləki, Mirzə Rəhim Fəna klassik 

üslubda yazdığı əsərlərində əsasən ilahi eşqi, saf məhəbbəti, nakam ayrılığı tərənnüm edir. 

Şair eşqi təbliğ edərkən, sələfləri Nizami, Füzuli kimi dahilərin poeziyasındakı fikirlərdən 

faydalanaraq, yaradıcı qələmini sınayır və gözəlin tərənnümü üçün bütün incəliklərdən 

istifadə edir.  

Oğrun baxanda aşiqə məstanə gözlərin, 

Əqlin alub edər onu divanə gözlərin. 

 

mailto:bagirova.konul@yahoo.com


20 
 

Bağırova Könül.Mirzə Rəhim Fəna arxivindən bəzi nümunələr haqqında 

//Elmi əsərlər,2022,1(14),yanvar-iyun,s. 19-23. 

 

Üzün kibi xərab dilin könlü qan olur, 

Qafil baxanda aşiqi-heyranə gözlərin (3). 

 

Mirzə Rəhim Fəna səkkiz beytdən ibarət “gözlərin” rədifli qəzəlində sevgili cananın 

gözlərinin tərifindən usanmır, həm də bu  cəllad gözlərin onun halından xəbərsiz olduğunu, 

ona etinasız qaldığını poetik obrazlarla oxucuya çatdırmağa müvəffəq olur: 

 

Bimari-hicrin oldu Fəna xəstəhaldır, 

Rəhm eyləməz bu xəsteyi-hicranə gözlərin (3). 

 

Fənanın lirik qəhrəmanı məşuqunun hüsnünü tərənnüm edərkən onun qara gözlərini, 

sərv qəddini, xoş camalını, mahi-tabanını, gül ruyini vəsf edir. Qarşılıqsız sevən sevgilinin 

iztirabı əsasən gözəlin can alan işvəsi, nazıdır. Belə ki, şair yazır: 

 

Dün ki, gördüm seyr edir nazilə canan bağdə, 

Öylə sandım kim gəzər lütfilə bir can bağdə (3). 

 

Fənanın yaradıcılığında diqqətçəkən məqamlardan biri də aşiqin eşq iztirablarını 

zəngin təxəyyülünün imkan verdiyi şairanə bir dillə tərənnüm etməsidir. Aşiqin hicran 

fəryadını bülbülün ah, naləsi ilə qarşılaşdıraraq qəlbinin sızıltısını açıqlamağa çalışır: 

 

Bağ ara görcək səni fəryad edər bidil Fəna, 

Gül yüzün gördükdə bülbül eylər əfqan bağdə (3). 

 

Fənanın klassik janrda qələmə aldığı əsərlərindəki vəfalı yar axtarışı, vəfasız canan, 

qovuşmaq həvəsi məhəbbət mövzulu şeirlərin demək olar ki, əsas məzmununu təşkil edir. 

Bu qəbildən olan əsərlərində o gah yarı günahlandırır, gah da nikbin ruhuna qapılaraq onun 

vəfasızlığına səbəblər axtarmağa başlayır. Şair yazır: 

 

Şərti-məhəbbətilə neçün qanə dönmədin, 

Ol dilbərin qəmində sən ey bivəfa könül. 

Dildar yox, məlali-dilim çox, zəmaneyi-xəsim, 

Heyhat bu dərdə tapılsun dəva könül (3). 

 

Fəna sevgili cananın gözəlliyini yüksəkliklərə qaldıraraq aşiq bir kəsin cananın cövrü 

cəfasına dözməli olduğunu vurğulayaraq, yenə də sevgilisini haqlı çıxarmağa çalışır. 

 

Ey mah, kim olsə gözəl bivəfa gərək, 

Eşqin iddiası hər kim edə mübtəla gərək. 

Sən get müridi-dövləti cahü cəlal ol,  

Bən aşiqi-bəlakeşə cövrü cəfa gərək. 

Səndən bənə cəfa və rəqibə vəfa yetə, 

Bəndən sənə nə zülmü ərzü dua gərək (3). 

 

 Klassik şeirimizdə dərin ictimai-fəlsəfi məna daşıyan pak və müqəddəs bir hiss olan  

məhəbbət  mövzusunun  təhlili  Nizami,  Füzuli  kimi  dahilərin poeziyasından 
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qaynaqlanaraq onların xələflərinin yaradıcılığına da sirayət etmişdir. Orta əsrlər 

Azərbaycan ədəbiyyatında lirik poeziyanın əhəmiyyətindən danışan Araz Dadaşzadənin 

“lirika orta əsr Azərbaycan poeziyasının canıdır” (4, s.21) fikri XIX əsrin sonu - XX əsrin 

əvvəllərindəki Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də öz aktuallığını qoruyur. Təbiətdə baş verən 

proseslərin səbəblərini ilahi eşqdə arayan dahilər bu ülvi hissin insan təxəyyülünə birbaşa 

təsirindən bəhs etmişlər. Eşq ilahi qüvvə kimi insanı həm ucalda həm də ən uca zirvədən 

aşağı sala bilər. Heç də həmişə bu yolda qalib ola bilməyən aşiq Mirzə Rəhim Fəna 

yaradıcılığında da ətraflı tərənnüm edilmişdir.  

 

Nə rəvadır bu qədər eşqində üftadə olum, 

Bivəfa yarə verüb könlümü dildadə olum. 

Çıxarub qanə dönən könlümü bu sitəmdən, 

Ataram çöllərə ta eşqindən azadə olum (3). 

 

Aşiqanə qəzəllərin personajlarından olan bülbül və gül cütlüyü, vüsala qovuşmayan 

nakam eşq Fəna poeziyasında ətraflı təhlil olunmuşdur. Geniş yayılmış gül-qızılgül 

simvolik obrazı təbiətlə bağlı olan bir rəmz kimi şairin lirikasında tez-tez işlənmiş, hicran 

həsrəti bu personajlar vasitəsilə ifadə olunmuşdur. Saf eşqi tərənnüm edən bu obraz 

simvolik fiqur kimi qızılgülün ilahi gözəlliyi qarşısında bülbülün acı fəryadını ifadə edir: 

 

Sən görən gülşəni gördüm dağılub övraqı, 

Bülbülün naləvü fəryadı tutub afaqı. 

Çəmənin rövnəqi getmiş pozulub məhfəli-bağ, 

Bağban zarü pərişan dağılub yığnağı. 

Nərgizin çeşmi tökər qan yaxası pak gülün, 

Səndən ayrı gözümə dəydi bəla oymağı. 

Bülbülü gördüm edər nalə fərağində gülün, 

Qalub aşüftəvü matəmzədə işrət çağı (3). 

 

Fəna gül ilə bülbülün ənənəvi qarşılaşmasını vəsf edərək, aşiq obrazının qəlb 

sızıltılarını, cəfakeş cananın inadını oxucusuna daha qabarıq çatdırmağa müvəffəq olur: 

 

Gülün cəfasıydı bazari-eşqi kərəm eyləyən, 

Nə hüsnü olmasə gər bülbülə cəfası kələk (3). 

 

Məlumdur ki, ədəbiyyatın ən qədim mövzusu olan sevgi, qısqanclıq, xəyanət, vəfa və 

sair hadisələr lirik yaradıcılıqda tədqiqat obyekti kimi geniş tədqiq olunmuşdur. Fənanın da 

yaradıcılığında ifadə olunan qısqanclıq hissi dərin məhəbbətdən doğan bir hiss kimi 

tərənnüm edilir, rəqibin sevgilisinə yad baxışları aşiqin kövrək qəlbini inlədir. Şairin 

müxtəlif əsərlərində qısqanclığın ən fərqli ifadələrini görürük: 

 

Bülbül nə eyləsin gülü gördükdə xarilə, 

Bihudə gəlməyir belə əfqanə aşina (3). 

 

Və yaxud: 

Gül güzarı olub aramgəhi-xar müdam, 

Bülbülün çarəsi naümid kənar olməqdir (3). 
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Gül ilə söhbəti-xarı görəndə, 

Olur həmdərdi-bülbül, xari-aşiq (3). 

 

Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələri yaradıcılıqlarında saqiyə 

xitabən çoxlu sayda şeir nümunələri yaratmışlar. Klassiklərimiz öz əsərlərini adətən 

minacatla, tövhidlə, nətlə yanaşı həm də saqinamə ilə başlamışlar. Saqiyə müraciət çox 

zaman öz-özünə müraciəti ifadə etmişdir. Behiştdən gələn saqi isə şərab paylayan, məclis 

üzvlərinin dərdini yüngülləşdirə bilən bir obraz kimi şərh olunmuşdur. Fəna da bu gözəl 

adət-ənənələrin davamçısı olaraq, bəzi şeirlərində saqiyə müraciət etmiş, qəlbinin 

dərinlikərindəki məsələləri saqiyə nəql edərək gözəl sənət nümunələri yaratmışdır. 

 

Gözün piyaləsindən öylə bixudəm, saqi, 

Ki, böylə hökm deyəm kaseyi-şərabdədir (3). 

 

Yaralı aşiq dərdini saqiyə danışır, sanki özünə əlac axtarır. Bəzi şeirlərində isə sanki 

daha tələbkarcasına saqiyə hökm edir, süzdüyü şərbətin dərdinə çarə olacağına ümid 

bəsləyir. 

 

Tələb qıl saqiyi-dövrandən, ey dil, saqəri-qəm kim, 

İçən bu şərbəti aləmdə hərgiz təlxi-kam olmaz (3). 

 

Mirzə Rəhim Fənanın on beytdən ibarət “Keçmişəm” rədifli şeirində isə yaralı aşiq 

eşq yolunda keçdiyi bütün məşəqqətli yolları bir-bir sadalayır. Aşiq bütxanələrdən, 

kaşanələrdən, əfsanələrdən, divanələrdən, cananələrdən, pərvanələrdən keçərək, yolunun 

meyxanələrdən də düşdüyünü söyləyir bu dəfə saqiyə də möhtac olmadığını təəssüflə qeyd 

edir. 

 

Cami-eşqin məstiyəm peymanələrdən keçmişəm, 

Hacətim yox saqiyə meyxanələrdən keçmişəm (3). 

 

Mirzə Rəhim Fənanın əsərlərində eşq mövzusu aşiqin bütün duyğu və 

qabiliyyətlərini əhatə etmişdir. Qürur, vəfa, cəfa, məhəbbət, qısqanclıq və sairə kimi insani 

hisslər şair tərəfindən incəliklə tərənnüm olunmuşdur. Fənanın yaradıcılığında məhəbbət 

hissi bu hisslə bağlı vüsal və hicran, şikayət, qəm-kədər, sevinc kimi duyğular aşiqin 

mənəvi mövqeyini, həyatının ən mühüm detallarını aydın şəkildə əks etdirə bilmişdi. 

Ədəbiyatşünas alim, professor Z. Əsgərlinin də qeyd etdiyi kimi “Nizami, Füzuli, 

Saib,Vaqif kimi klassik sənətkarların yaradıcılıq ənənələrini davam etdirən XIX əsr şairləri 

insan həyatında məhəbbətin rolunu yüksək qiymətləndirir, ona dərin fəlsəfi məna 

verirdilər” (5, s.5). 
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Кенуль Багирова 

 

О НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦАХ ИЗ АРХИВА МИРЗА РАГИМA ФЕНА 

 

Резюме 

 

         Мирза Рагим Фена запомнился в литературе Азербайджана XIX века своеоб-

разностью развития литературной мысли и пропагандой просветительских идей. В 

Институте рукописей имени Мyхаммеда Физули Национальной Академии наук 

Азербайджана хранятся некоторые личные архивные документы, образцы стихов и 

прозы поэта. Произведения поэта на персидском и азербайджанском языках по со-

держанию отличаются друг от друга. Помимо общественно-политических, рели-

гиозных и нравственных мотивов творчество М.Р.Фена богато и стихами любовной 

лирики – газелями. В произведениях поэта тема любви охватывает все чувства и 

эмоции, переживания и мечты влюбленного. Поэтом тонко воспеты такие чувства 

как гордость, верность, страдание, любовь, ревность, печаль, скорбь и другие. 

Ключевые слова: рукопись, газель, архив, любовь. 

 

Konul Baghirova 

 

ABOUT SOME EXAMPLES FROM THE ARCHIVE OF MIRZA RAHIM FANA 

 

Summary 

 

         Mirza Rahim Fana is one of the poets remembered in the Azerbaijani literature of the 

19th century for the development of literary thought and the promotion of enlightenment 

ideas. Some personal archival documents of the poet, poems and prose are stored in the 

Institute of Manuscripts named after Muhammad Fizuli of the National Academy of 

Sciences of Azerbaijan. The works of the poet in Persian and Azerbaijani languages have 

different content. In addition to socio-political, religious and moral motives, Fena's work is 

also rich in love lyrics - gazelles. In the works of the poet the theme of love covers all the 

feelings and abilities of a lover. The poet subtly sings of such feelings as pride, fidelity, 

suffering, love, jealousy, sadness, sorrow and others. 

         Key words: manuscript, ghazal, translation, archive, love. 
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XIX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ TƏDQİQATÇISI 

 

 Açar sözlər: Bəxtiyar Məmmədzadə, ədəbiyyat, məqalə, tədqiqat, əsər 

 

Görkəmli ədəbiyyatşünas, ömrünün sonuna kimi Bakı Dövlət Universitetinin 

müəllimi, Bakı Asiya Universitetinin şərqşünaslıq və filologiya fakültəsinin dekanı kimi 

fəaliyyət göstərən f.e.n. dosent Bəxtiyar Məmmədzadə hələ ağlı kəsəndən ədəbiyyatın 

vurğunu olmuş, tələbəlikdən tədqiqata başlamış, bütün ömrünü klassik ədəbiyyatın, 

xüsusilə də XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqinə həsr etmişdir. O, N.Vəzirov 

yaradıcılığından namizədlik, S.Ə.Şirvani yaradıcılığından doktorluq işi yazmışdır. 

Şərqşünas Elxan Əzizov “Vaxtsız sönən parlaq ulduz” adlı xatirəsində yazır: “Onun Nəcəf 

bəy Vəzirovun komediyaları və Seyid Əzim Şirvaninin sənətkarlığı ilə bağlı tədqiqat işləri 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yeni söz sayıla bilər”. 

Bəxtiyar Məmmədzadənin N.Vəzirovun yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif elmi 

toplularda və dövri mətbuatda xeyli məqaləsi çap olunmuşdur. Məqalələr sanbalı, ədəbi 

tutumu, fikir, ideya baxımından diqqəti çəkir. N.Vəzirovu bir dramaturq kimi 

səciyyələndirən, onun komediyalarını tədqiqata cəlb edib sənətkarlıq xüsusiyyətlərini 

araşdıran müəllif hər məqaləsində özünəməxsus yeni fikirləri ilə maraq doğurur. Təsadüfi 

deyildir ki, onun dissertasiyası haqqında böyük alimlər dəyərli fikirlər söyləmişlər. F.e.d. 

professor Abdulla Abasov “Əsl alim, gözəl insan və ustad müəllim” adlı məqaləsində 

Bəxtiyar Məmmədzadəni tələbəlik vaxtından tanıdığını, kafedraya gələrkən tez bir 

zamanda tələbə və müəllimlərin hörmətini qazandığını, sakit, ciddi, ağayana təbiətə malik 

olduğunu, kədərini içində çəkən, kimsəyə bildirməyən möhkəm adam olduğunu qeyd edir, 

onu həm gözəl insan,həm də savadlı alim kimi, həm də ədəbi ictimaiyyətin hörmət 

bəslədiyi müəllim kimi səciyyələndirərək yazır: “İş elə gətirdi ki, mən Bəxtiyar 

Məmmədzadənin namizədlik dissertasiya işinə rəsmi opponentlərdən biri oldum. Bəxtiyar 

XIX əsr ədəbiyyatından, N.Vəzirovun yaradıcılığından mövzu götürmüşdü. Birinci rəsmi 

opponent görkəmli alim, filologiya elmləri doktoru Kamran Dadaş oğlu Məmmədov, ikinci 

opponenti mən idim. Bəxtiyar yüksək səviyyədə, xüsusi alim, filoloq təmkini ilə müdafiə 

şurasının diqqətini cəlb etdi. Müdafiəni xatırlayanlar deyə bilər ki, Bəxtiyarın müdafiəsi əsl 

sənət, ədəbiyyat müdafiəsi idi”. Hardasa oxumuşdum, ya da kimdənsə eşitmişdim və 

Bəxtiyar müəllim haqqında “Yaddaşlarda yaşayacaq insan” adlı məqaləmdə yazmışdım ki: 

“... Hələ o zaman Abbas Zamanov bu işın doktorluq dissertasiyası səviyyəsində olduğunu 

qeyd edib”.     

Bəxtiyar Məmmədzadənin maraqlı məqalələrindən biri “N.Vəzirovun ilk komediyalarında 

konflikt” adlanır. ADU-nun “Elmi əsərləri”nin “Dil və ədəbiyyat” seriyasından 1977-ci il 

1-ci sayında dərc edilmiş məqalədə dramaturqun hələ gənclik dövründə qələmə aldığı 

komediyalarını təhlil edən müəllif bu məqaləsində N.Vəzirov əsərlərində pyes adlarının 

atalar sözü olmasını bütün tədqiqatçıların qeyd etdiyini bildirərək yazır: “Belə izahın 

gerçəkliyi göz qabağındadır. Bununla bərabər bir cəhət də maraqlıdır ki, adların atalar sözü 

və məsəllər olması, hökm, müəyyən fikir bildirməsi Vəzirov yaradıcılığında başqa 

funksiya da daşıyır. Əsərlərin bu cür adlandırılması xəlqilik ruhu ilə yanaşı, eyni zamanda 

maarifçi dramaturqun ideyanı, müsbət idealı rasionalistcəsinə nəzərə çarpdırmasına xidmət  
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edir. Müəllif əsərin adında da fikrini ifadə etməyə çalışır. Əsərini necə adlandırması 

Vəzirov dramaturgiyasında fərdi yaradıcılıq keyfiyyətidir, həm də onun yaradıcılığında 

maarifçi realizm üçün tipik olan rasionalizmin təzahür aləmətidir. Müəllifin ilk 

komediyalarında atalar sözü ilə adlandırma səciyyəvidir və daha qabarıqdır. Bu da təbii 

sayılmalıdır. Gənc yaşında maarifçi realizmə xas olan prinsip özünəməxsus şəkildə üzə 

çıxır” (s.57). Müəllifin fikirlərində yenilik, özünəməxsusluq diqqəti çəkir. Daim mütaliə 

edən alim həmişə axtarışda olmuşdur. O, harda bir kitab olsaydı, ya eşitsəydi, soraqlaşıb 

tapardı. F.e.d. professor Abdulla Abasov “Əsl alim, gözəl insan və ustad müəllim” adlı 

məqaləsində yazır: “Bəxtiyar çox məhsuldar alim idi, tez-tez dövri mətbuatda görünərdi. 

Təmkinli yaradıcılığı vardı, gec-gec yazardı, amma yaxşı yazardı. Faktları dəqiqliyi ilə 

seçər, yoxlayardı. Bir dəfə mənə dedi ki, eşitmişəm səndə N.Vəzirovun köhnə latın 

qrafikası ilə kitab halında çap olunan publisistik əsərləri var, onu mənə bir həftəliyə verə 

bilərsən? mən etirac etmədim, səhərisi gün həmin kitabı gətirdim. Kitabı görən kimi 

Bəxtiyarın üzündəki sevinci sözlə təsəvvür eləyə bilmirəm. Onun elmə, ədəbiyyata 

bağlılığı məndə heyrət doğurdu”. 

Bəxtiyar Məmmədzadə “Dil və ədəbiyyat” seriyasının 1977-ci il 3-cü sayında çap 

olunmuş “Vəzirovun ilk komediyalarında müsbət surətlər” adlı məqaləsində “Nəcəf bəy 

Vəzirov həyata və onun bədii inikası məsələsinə maarifçi dünyagörüşü mövqeyindən və 

realist cəbhədən yanaşırdı” yazır. Surətlərin səciyyəsini verən müəllif başqa alimlərin 

fikirlərinə də öz münasibətini bildirir və yazır: “Yeri gəlmişkən, N.Vəzirovun ilk 

əsərlərindəki bu surətlərə münasibət məsələsinə də toxunmaq lazımdır. Bəzi alimlər bu 

obrazları “mənfi obrazlara nisbətən zəif və sönük çıxmış”, sxematik, hətta ibtidai sayırlar. 

Əlbəttə, bu qiymətvermədə müəyyən dərəcə həqiqət vardır. Lakin mənfi surətlərlə 

müqayisə nəticəsində irəli gələn bu fikirlə tam razılaşmaq çətindir, bəlkə də doğru olmazdı. 

Axı, əsərin bədii tamlığını, müəllifin həyati duyum və ifadəsinin xüsusiyyətlərini nəzərə 

almadan, əsərin müsbət və mənfi surətlərini müqayisə etmək, müsbətlərin zəifliyində 

dramaturqu günahlandırmaq bir qədər elmi görünmür və deyildir. Belə müqayisə ancaq 

faktı qeyd edərək, onun elmi mahiyyətinə varmaya bilər” (s.40). Bəxtiyar müəllimin əvvəl 

tələbəsi, sonra gəlini olan, Zeynəb İbrahimova “İnsanlıq alimi” adlı xatirəsində atası kimi 

sevdiyi, hörmət bəslədiyi Bəxtiyar Məmmədzadə haqqında isti və səmimi hisslərini 

oxuculsarla bölüşür və onunla ilk görüşünü xatırlayaraq yazır: “...Bəxtiyar müəllim asta 

yerişi ilə auditoriyaya daxil oldu. Sadə geyimli, təmkini hər hərəkətindən bəlli olan bu 

gözəl insan bütün semestr boyu heç dəyişmədən əzəmətini, səbrini qoruyaraq XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnini bizə sevdirdi”.   

Sovet dövründə bir çox şair və yazıçıları dövrə görə dəyərləndirmək dəb idi. Bunun 

üçün də bəzi tənqidçilər yazıçıları istədikləri kimi qiymətləndirirdilər. Bəxtiyar 

Məmmədzadə “Dil və ədəbiyyat” seriyasının 1977-ci il 5-ci sayında gedən “N.Vəzirovun 

sovet dövrü dramaturgiyası” adlı məqaləsində dramaturq haqqındakı bəzi fikirlərlə, 

xüsusilə də onun qəhrəmanlarına süni təriflə razılaşmayaraq yazır: “Ümumiyyətlə, 

N.Vəzirovun sovet dövrü dramaturgiyasını süni yolla inqilabiləşdirmək meyli, yaxud 

kommunist qəhrəman axtararaq zəif və tam məhdud kimi qələmə vermək təşəbbüsü bəzi 

müəlliflərdə hiss olunur ki, bunların hər ikisi eyni dərəcədə yanlışdır. Dramaturqun sovet 

dövrü yaradıcılığından bəhs edərkən müəllifin dünyagörüşü ilə metod  və  üslub arasındakı  

əlaqələr  baxımından  vacib  olan  cəhətlərə  xüsusi  fikir verilməlidir ki, təhriflərə, süni 

tərif və ittihamlara yer qalmasın” (s.41). Filologiya elmləri doktoru, professor İfrat Əliyeva 

“Dünyadan bir gözəl insan getdi” adlı məqaləsində Bəxtiyar Məmmədzadə ömrünə, onun 

elmi fəaliyyətinə bir güzgü tutur, onu həm bir insan kimi səciyyələndirir, həm də bir alim 

kimi  dəyərləndirərək yazır:  “Mən deyərdim ki, Bakı  Dövlət  Universitetinin  çoxsaylı  
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kollektivinin hamısı onu təvazökar bir insan, öz ixtisasını dərindən-dərin bilən sanballı  

müəllim və bir də nəfti tox, gözü tox əsil ziyalı kimi tanıyırdılar. Onun yaddaşına söhbət 

ola bilməzdi. Klassik ədəbiyuyatımızın ən gözəl bilicilərindən biri idi. Ən mübahisəli 

məsələlərdə hamı Bəxtiyar müəllimi axtarar, o da özünəməxsus bir zarafatla, yumşaq 

gülüşü ilə gətirdiyi dəlillər əsasında mübahisəyə son qoyaraq deyərdi: “Hə, indi 

sakitləşdiniz, durum ayağa gedək havamızı dəyişək”. Çox qəribə idi, o hamının işinə 

yarayırdı”. 

Tədqiqatçı “Dil və ədəbiyyat” seriyasının 1978-ci il 1-ci sayında dərc edilmiş 

“Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” komediyası haaqqında qeydlər” adlı məqaləsində 

N.Vəzirovun eyniadlı əsərinin ideya-bədii xüsusiyyətlərini açıqlayır, surətlərin səciyyəsini 

dövrü, mühiti, feodal və kapitalist münasibətləri verir və yazır: “Maarifçi illüziyaları 

qidalandıran da N.Vəzirovda sinfi yanaşmanı yox, maarif və elmə əsaslanmanı da, “ümu-

miyyətlə, xalqdan danışmanı” da şərtləndirən müəyyən mənada tarixən həyatın özü, onun 

spesifikası idi. ancaq onu da unutmaq olmaz ki, obyektiv faktorla yanaşı, şəxsiyyətin özü 

ilə bağlı subyektiv amillər də (məsələn dinə bağlılıq, həlimlik və s.) var idi. Bütün zid-

diyyətləri ilə milli həyata və xalqa bağlı olan dramaturqun idealı “Yağışdan çıxdıq, 

yağmura düşdük” komediyasında həm də müstəsna təzahür edir” (s.73). 

Bəxtiyar Məmmədzadənin, dram əsərləri üçün səciyyəvi olan dialoq və monoloq 

haqqında fikirləri də maraqlıdır. Onun “Dil və ədəbiyyat” seriyasının 1978-ci il 4-cü 

sayında çap edilmiş “N.Vəzirovun komediyalarında monoloq” adlı məqaləsi belə başlayır: 

“Dramaturji dilin əsas vahidləri dialoq və monoloqdur. Səhnə əsərinin müvəffəqiyyəti 

xeyli dərəcədə monoloq və dialoqdan yerli-yerində istifadə edilməsindən, bu vahidlərin 

tənasübünü sənətkarcasına yaratmaqdan asılıdır. N.Vəzirov dramaturgiyasında monoloq, 

əsasən, həyati və təbiidir. Müəllif obrazın səhnədə tək qalmasını dramaturji hadisənin mən-

tiqi-təbii momenti kimi yaratmağa nail olur. Monoloqun zəmini – səhnədə surətin təklən-

məsi, bir tərəfdən hadisələrin axarındakı təbii momentlə, digər tərəfdən isə obrazın 

mövqeyi və daxili aləmi zəruri tələbi ilə şərtlənir. Məntioqi və psixoloji zəmin, eyni za-

manda ümumi və fərdi əsas üzərində yaradıldığı üçün monoloq yerinə düşür. Süni təmtəraq 

N.Vəzirov dramaturgiyasına yaddır. Onun komediyalarında monoloq obrazın mahiyyətini 

üzə çıxarıb tamaşaçıya çatdıran, fərdin düşüncə və duyğularını dolğun ifadə edən vasitədir, 

lakonik və tutumludur” (s.43).  

Müəllif həmin seriyanın növbəti sayında dərc edilmiş “N.Vəzirovun komediyalarında 

dialoq” məqaləsində də dəqiq məntiqi fikirlərlə çıxış etmişdir. Onun N.Vəzirov yaradıcılığı 

ilə müxtəlif aspektdə işlədiyi məqalələri də eyni dəyərdədir: “N.Vəzirov publisistikasının 

realist üslubu”. N.Vəzirov yaradıcılığında dram janrı”, “N.Vəzirov publisistikasında bədii 

dil”, “N.Vəzirovun ədəbi-tənqidi görüşləri” və s. Təsadüfi deyil ki, N.Vəzirov yaradıcılı-

ğından yazan müəlliflər həmişə onunla məsləhətləşmiş, onun bu məqalələrinə müraciət 

etmişlər. Çünki onun dissertasiyası alimlərin qeyd etdiyi kimi N.Vəzirovla bağlı ən gözəl 

tədqiqat işidir. Bəxtiyar müəllif həmişə gənc alimlərə kömək etmiş, onları düzgün səmtə 

istiqamətləndirmişdir. Vasim Məmmədəliyev “Gözəl alim, mehriban   dost”   adlı xatirə-

sində  yazır:  “Gələcək  taleyini  doğma  Universitetimizə həmişəlik bağlayan Bəxtiyar 

1979-cu ildə Nəcəf bəy Vəzirov haqqında namizədlik dissertasiyası müdafiə etdi. Həddin-

dən artıq təvazökar olan Bəxtiyar özü haqqında danışmağı sevməzdi. O, dostlarını çox 

sevər, yoldaşlarına böyük qayğı göstərər, onlara əlindən gələni edərdi”. 

Bəxtiyar Məmmədzadə bir sıra məqalələrində realizmlə bağlı dəyərli fikirlər 

səsləndirir. İstər ümumi məsələlər olsun, istərsə də bir yazıçının əsərləri olsun, müəllifin bu 

cərəyanla, onun görkəmli nümayəndələri ilə bağlı fikirləri öz tutumu, həqiqəti əks 

etdirməsi və anlaşıqlı izahı ilə diqqəti cəlb edir. Tədqiqatçı “Kitablar aləmində” jurnalının  
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1984-cü il 2-ci sayında işıq üzü görən “Realist yazıçı, dramaturq” adlı məqaləsində yazır: 

“N.Vəzirovun həyat yolu zəngin və ibrətamizdir, fəaliyyət dairəsi geniş və çoxcəhətlidir. 

O, hər şeydən əvvəl, böyük dramaturq və maraqlı   publisistdir. Yaraıcılığının ideoloji 

səciyyəsinə görə, maarifçi demokratdır, estetika əsasına görə isə maarifçi realistdir. 

Humanist sənətkar bütün yaradıcılığı ərzində saf vicdanının səsini dinləmiş, həyat 

həqiqətinə sadiq qalmağa, onun mahiyyətinə nüfuz etməyə səy göstərərək, istedadlı əsər 

yaratmış, cəsarətli və orijinal yazıçı kimi tanınmışdır. Öz məsləkinə həmişə sadiq olan ədib 

yazırdı ki: “Mənim bir haqdan və bir dıə vicdanımın əziyyətindən savayı heç bir kəsdən 

qorxum yoxdur”. Ədibin bütöv şəxsiyyəti yaradıcılığında qabarıq şəkildə sezilir” (s.22). 

Bəxtiyar müəllim biliyinə güvənib yazan müəlliflərdən deyildi, daim mütaliə edən, 

biliyini artırmağa səy göstərən, daim inkişafda olan alimlərdən idi. Onun qələmi həmişə iti, 

sərrast və həqiqət uğrunda mübariz idi. Dostu Ağahəsən Bədəlzadə “Bir ibrətli, bir həsrətli 

xatirə” adlı yazısında dostu haqqında yana-yana, qovrula-qovrula danışır. Bəxtiyar 

müəllimi hərtərəfli səciyyələndirərək yazır: “Mənim xatirələrimin lirik qəhrəmanı əziz və 

bənzərsiz tələbə dostum, sözün ən dürüst mənasında istedadlı alim, ləyaqətli vətəndaş, 

original insan olan və indi bizim xatirələrimizdə yaşayan Bəxtiyar Məmmədzadədir. 

Bəxtiyar sözün həqiqi mənasında fitri istedad idi. Lakin o bu istedada kut kimi baxmırdı, 

onu zənginləşdirir, onu dərin mütaliə ilə artırırdı, elmdə onun üçün zirvə yox idi, əbədi 

pillələr var idi, o həmin pillələri böyük təmkinlə qalxırdı. O, fikir, düşüncə predmetinə hər 

tərəfdən baxırdı, hamıya məlum olanların içərisindən naməlum olanları tapırdı. Bəxtiyar 

son dərəcə dəqiq adam idi, lakin dəqiqlik onda quru pedantizm – xırdaçılıq psixologiyası 

yaratmırdı. O, özünə sadiq olmağı bacarırdı”. 

Bəxtiyar Məmmədzadə N.Vəzirov haqqında yazarkən, digər müəlliflərə də müraciət 

etmişdir. Sevə-sevə tədqiq etdiyi dramaturqun sələfləri haqqında söz açan müəllif Adu-nun 

“Elmi əsərlər”inin “Dil və ədəbiyyat” seriyasının 1975-ci il, 6-cı sayında çap olunan 

“Layiqli xələf” adlı məqaləsində Qasım bəy Zakirin yaradıcılığından söz açır. Onun 

satiralarını təhlil edir, Zakiri maarifçi-realist kimi təqdim edərək yazır: “Zakir 

yaradıcılığında üzə çıxan bir cəhət də qeyd edilməlidir. Onun yaxşı şeirlərində, eləcə də 

dərin məzmunlu satiralarında göstərmənin faktikliyi, təsvirin naturaya yaxınlığı özünü 

göstərir. bu da bir tərəfdən klassik-romantik üslubdan ayrılmaq və uzaqlaşmaqla, müəyyən 

qədər həcv ənənəsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən və əsas etibarilə maarifçi realizmin 

səciyyəsi ilə əlaqədardır (s. 42). Zakir yaradıcılığını səciyyələndirən müəllif bir qədər 

sonra Nəcəf bəy Vəzirova keçir və məqaləni belə bitirir: “Beləliklə, Q.Zakir yaradıcılığı öz 

öz mahiyyəti və əsas xüsusiyyətlərinə görə maarifçi realizmə daxil edilə bilər və onun 

tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir, şairin dünyagörüşünün və sənətinin bir sırta 

xüsusiyyətləri onu ilk maarifçiliyin mötədil qoluna yaxınlaşdırır; o bqtövlükdə 

N.Vəzirovun yaradıcılığının, metod və üslubunun ideya sələflərindən biri kimi də diqqəti 

cəlb edir. N.Vəzirov isə müəyyən mənada onun layiqli xələfidir” (s.44). 

Bir çoxları müdafiə etdiyi obyekt haqqında nə yazır, onunla kifayətlənir. Bəxtiyar 

müəllimin arxivinə baxanda isə təkcə dissertasiya yazdığı N.Vəzirov və S.Ə.Şirvani deyil, 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bir çox simaları haqqında dəyərli fikirlərin yer aldığı 

onlarla yazı görürük. Bu yazılardan ədəbiyyatımızda zirvə olan ədiblərdən: dahi Füzuli də 

boylanır, Xətai də, Abbasqulu ağa Bakıxanov da boylanır, Mirzə Fətəli Axundzadə də, 

Molla Pənah Vaqif də, Əbülqasim Nəbati də, Mirzə Əbdülxaliq Yusif də, Mirzə Ələkbər 

Sabir də, İsmayıl bəy Qutqaşınlı da. Bəxtiyar Məmmədzadə bütün ömrünü bu ədibləri 

tədqiq etməyə və onları tələbələrinə öyrətməyə sərf elədi (S,Ə. Şirvani ilə bağlı tədqiqatları 

geniş olduğu üçün ayrıca məqalədə bəhs açılmışdır). Onun “Dil və ədəbiyyat” seriyasının 

1973-cü-cü il, 6-cı sayında çap olunan “A.Bakıxanovun bədii yaradıcılığında realizm” adlı  
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məqaləsi maarifçi realizmin görkəmli nümayəndəsi, bədii və elmi əsərləri ilə Azərbaycan 

ədəbiyyatına gözəl töhfələr vermiş alim, şair, ictimai xadim Abbasqulu ağa Bakıxanovun 

bədii yaradıcılığına həsr edilmişdir. Müəllifin əsərlərini təhlilə çəkən alim onun 

yaradıcılığının səciyyəvi cəhətlərindən bəhs edir və yazır: “A.Bakıxanov maarifçi 

realizmin ilkin nümayəndəsidir. Bu realizm onun yaradıcılığında inkişaf edir, formalaşır, 

lakin bitkinləşmir. Bakıxanovun bədii irsi estetik konsepsiyaca statik deyildir, yeni key-

fiyyətlərlə zənginləşən yaradıcılıqdır. Odur ki, əsərlərinin metod və üslubundan danışarkən 

onların yazılma tarixini də nəzərdə tutmaq lazımdır (s.51). Müəllif öz tədqiqatında 

müqayisəli yolu seçir, müqayisələr apararaq fikrini belə bitirir: “Beləliklə, Bakıxanov 

realizmi estetik konsepsiyası ilə Vaqif, Vidadi realizmindən fərqlənir: bu, təşəkkül və for-

malaşma prosesində olan maarifçi realizmdır, milli intibah realizmindən qidalanır və rus, 

Qərb realizmindən istifadə edir, milli spesifikası ilə seçilir, nəhayət, bu realizm 

Azərbaycan maarifçi realizminin mötədil qoluna daxildir (s.55). Alim BDU-nun “Dil bə 

Ədəbiyyat” jurnalının 2008-ci il, 4-cü sayında çap olunan “Abbasqulu ağa Bakıxanov 

Qüdsi bədii bədii yaradıcılığı ilə realizm haqqında (fraqmentlər)” adlı məqaləsində mənəvi 

dəyərlərdən bəhs edərək yazır: “A.B.Qüdsi lirikasında əsas ideya istiqamətlərindən biri 

maarifçi dünyaduyumunun ifadəsidir, din və dünya zövqü vəhdətinin verilməsidir; əql və 

dinə, həqiqət və ədalətə, özünüdərkə, təbii-yaxşı insan-vətəndaş olmağa çağırışdır”. F.ü.f.d. 

Elçin Məmmədov “Unudulmaz insan” adlı xatirəsində Bəxtiyar müəllimin klassik 

şeirimizin, əruzun gözəl bilicisi olduğunu, onlara XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını tədris 

etdiyini, Azərbaycan ədəbiyyatından, əruz nəzəriyyəsindən xüsusi ixtisas kursu keçdiyini 

qeyd edərək yazır: “Onun A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, İ.Qutqaşınlı, Heyran xanım, Q.Zakir, 

S.Ə.Nəbati, M.F.Axundzadə, X.Natəvan, S.Ə.Şirvani və digər görkəmli yazıçı və şairlərin 

yaradıcılığına həsr etdiyi mühazirələri elmi faktlarla zənginliyi, problematikliyi ilə seçilir, 

tələbələrdə XIX yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı ətraflı təəssürat yaradırdı. 

Xüsusən S.Ə.Şirvani haqqında mühazirəsi bizim hər birimizdə bu görkəmli Azərbaycan 

şairinin yaradıcılığına böyük maraq oyatmışdı. Sonralar Bəxtiyar müəllim mənim diplom 

işimə opponent rəyi yazdı, əsl alim, əsl müəllim kimi münasibət bildirdi. Bu insanın 

şəxsiyyət kimi bütövlüyünü bir daha dərk etdim”. 

Bəxtiyar Məmmədzadə “Heca vəznində bölgü” adlı məqaləsində Vaqifin 11 hecalı 

şeirlərini  Vidadi, Zakir və Nəbati yaradıcılığı ilə müqayisədə təhlilə çəkir və sonra bir 

qədər əvvələ gedib Xətainin 11 hecalı şeirlərinə keçid alır və heca vəznli şeirdə bölgü 

mənzərəsini gözümüz qarşısında canlandırır. “Bədii forma və müəyyənlik” adlı 

məqaləsində bədii əsərin formasının təyin olunmasından və ölçülərindən bəhs edir. 

Əvvəldə dahi Füzulinin “Məni candan usandırdı....” qəzəlini təhlilə çəkir, sonra 

Xurşidbanu Natəvan yaradıcılığına keçir və şairin iki əsərini tədqiqata cəlb edir. Burada 

qəzəllərin əruzda olmağına baxmayaraq, həm də gəraylı formasında heca vəzninin 

şərtlərini də ödədiyini diqqətə çatdıran müəllif bu əsərləri aşıq yaradıcılığı, xalq şeiri ilə 

bağlayır. Məqalədə Natəvanın “Bilən bu dərdimi yoxdur bu halətdə, bu halətdə, Tutubdur 

könlümü möhnət bu firqətdə, bu firqətdə” və “Qoyubdur intizarında, neçin gəlməz, neçin 

gəlməz, Həmişə ahü zarında, neçin gəlməz, neçin gəlməz” mətləli qəzəllərində söhbət 

gedir. Tədqiqatçı birinci qəzəl haqqında “...X.Natəvanın bu şeiri daxili qafiyəli qəzələ 

oxşasa da, oxşadılsa da, əslində gəraylı sayıla bilər və təbii ki, sayılmalıdır; burada 

gəraylıya çevrilmə imkanından deyil, əksinə gəraylının qəzələ çevrilmə imkanından danı-

şılsa, daha düz olardı, bu nümunədə qəzəl-müsəmmət şəklindən danışmaq əsassızdır. 

(Füzuli qəzəli ilə gəraylıya çevrilmə, Nətavan gəraylısı ilə qəzələ çevrilmə imkanı 

reallışmışdır)” və ikinci qəzəldən söz açarkən “X.Natəvanın “neçin gəlməz, neçin gəlməz” 

təkrirli şeiri isə daha çox qəzələ çevrilmə imkanlı gəraylıdır. Qəzəlin qafiyə sistemini  
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ödəmədiyinin fərqinə varılmadan, ənənəvi olaraq bu şeir qəzəl kimi verilir...” yazır. “Bədii 

forma və müəyyənlik” silsiləsindən oln “Bəhri-təvil və ya uzundərya” adlı məqaləsində 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra görkəmli nümayəndələrinin əsərlərini təhlil 

edir, bəzi “bəhri-təvil” adlandırılan əsərlərin bəhri-təvil olmadığını diqqətə çatdırır. Burada 

digər müəlliflərin fikirlərindən də istifadə edir və iradlarını bildirir. Bu məqalələr haqqında 

geniş bəhs açmaq imkanımız yoxdur. Düzünü desək, buna biliyimiz da yetmir. Çox təəssüf 

edirəm ki, tələbəlik illərində Bəxtiyar müəllimdən öyrənməli olduğum çox şeyi öyrənməyə 

cəhd etmədim... Filologiya elmləri doktoru, professor Sənan İbrahimov “Bəxtiyar müəllimi 

xatırlayarkən...” adlı yazısında onun xatirələrdə istedadlı alim kimi qaldığını, əruz elmini 

gözəl bildiyini, əruzda yazılmış şeirlərin bəhrini təyin etmək bacarığına universitetdə 

yalnız onun qadir olduğunu vurğulayaraq yazır: “Onun tədqiqat sahəsi XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı idi. Həmin dövr klassiklərimizin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı elə 

incə məqamları bilirdi ki, onları bundan sonra bilmək üçün dərin tədqiqatlar aparmaq 

lazımdır”. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bəxtiyar Əsgərov “Bəxtiyarlar ölmür” 

adlı məqaləsində sevimli müəlliminin əsərlərinin ədəbi ictimaiyyətin, tələbələrin, 

müəllimlərin, tədqiqatçıların diqqətini cəlb etdiyini, hələ bundan sonra da diqqət 

mərkəzində olacağını xüsusi vurğulayaraq yazır: “Bəxtiyar müəllimin sağlığında hər bir 

məqaləsinin, Mirzə Şəfi, Qasım bəy Zakir, Nəcəf bəy Vəzirov, M.F.Axundov və s. böyük 

ədəbi simalarımızın həyatı və ədəbi fəaliyyəti haqqında sanballı məqalələrinin, əsərlərinin 

elmi dərgilərdə, mətbuatda işıq üzü görməsi, yeni kitablarının nəşri, adətən ədəbiyyat 

aləmində xüsusi hadisəyə çevrilirdi. Elə buna görə də onun tədqiq etdiyi dövrə müraciət 

edən tədqiqatçılar Bəxtiyar müəllimin kitablarını, məqalələrini nəzərdən keçirməyi 

unutmamış və heç vaxt da unutmayacaqlar”. 

Bəxtiyar Məmmədzadə “M.F.Axundov dramaturgiyasında konflikt və xarakter” adlı 

məqaləsində dramaturqun yaradıcılığına xas olan maarifçilik ideyasından, realist esteti-

kadan, əsərlərdəki konfliktin əsasında duran məsələlərdən, problematikadan bəhs edir, 

konfliktin ictimai səciyyəli olduğunu vurğulayır, konfliktin süjet və kompozisiya biçimində 

paralelliyin rolunu qeyd edir, “M.F.Axundov dramlarının və povestinin çap olunduğu 

kitabı “Təmsilat” adlandırır” yazır və əsərlərin səciyyəsini verir. Müəllif “Mirzə Fətəli 

“Təmsilat”ı və təmsil anlayışı” adlı məqaləsinə isə belə başlayır: “XIX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatı yeni dövr ədəbiyyatı olaraq müasir mənada dünya miqyasına çıxışla 

səciyyələnir. Dünya  ədəbi prosesinə  qovuşma  mərhələsində, dünya  miqyasına  

çıxış  zamanında  yeniləşmə-uyğunlaşma, uyuşma,  uzlaşdırma  ehtiyacı yaranır,  

əməli işdə, yaradıcı fəaliyyətdə ehtiyacları ödəyən, övqe və yanaşmanı, münasibəti ifadə 

edən işçi terminlər – işlək olan anlayışlar istifadə edilir, müəyyən mənada həm də sınaqdan 

keçirilir. XIX əsrdə - müasir filoloji terminologiya stabilləşmədiyi zamanda, sabitləşmədi-

yi, ənənəviləşmədiyi dövrdə müxtəliflik, fərqlilik təbii hal idi. bütövlükdə tarixi inkişaf 

prosesində bu, təbii görünür, XIX əsr ədəbi-filoloji fikrində də özünü göstərir” və 

Axundovun “təmsil” sözünü komediya mənasında işlətdiyini, təmsillə komediya arasında 

möhkəm məna əlaqəsi olduğunu qeyd edir və bəzi məqamlara, tərcümədəki yanlışlığa 

münasibətini bildirir. Filologiya elmləri doktoru, professor Sənan İbrahimov “Bəxtiyar 

müəllimi xatırlayarkən...” adlı yazısında Yadımdadır, Şərqşünaslıq fakültəsində 

oxuyurduq, müəllimimiz Raifə xanım idi. bir dəfə necə oldusa onu Bəxiyar müəllim əvəz 

etdi. O, M.F.Axundov barədə elə dərin elmi məlumatlar verdi ki, tələbələr yığışıb qərara 

gəldilər ki, ərizə ilə müraciət edək, bundan sonra dərsləri bizə Bəxtiyar müəllim keçsin. 

Ancaq bu təşəbbüsə özü mane oldu ki, müəllim yoldaşı inciyə bilər”.  

     Bəxtiyar Məmmədzadənin “İsmayıl bəy Qutqaşınlının “Rəşid bəy və Səadət 

xanım” hekayəsi (tərcümə haqqında qeydlər)” adlı məqaləsində də dərin fikirlərin şahidi  
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oluruq. Müəllif əsərin müxtəlif çaplarını müqayisə edir, araşdırmalarını təqdim edir, öz 

münasibətini açıqlayır, Azərbaycan nəsrinin ilkin əsərini dəyərləndirir və sonda fikrini belə  

yekunlaşdırır: “Nəzərə çarpan bəzi cəhətlərin üzərində müxtəsər şəkildə dayanmaqda məq-

səd “Rəşid  bəy və Səadət xabnım” əsərinin fransızdilli mətninin linqvistik təhlili zərurəti-

nə, hekayənin Azərbaycan dilinə tərcüməsinin dürüstlük dərəcəsinin araşdırılması 

vacibliyinə mütəxəssislərin diqqətini cəlb etməkdir”. Filoloq İlhamə Əliməmmədova 

(Dağlı) “Dünyada yaxşı insanların biri də azaldı” adlı xatirəsini Dədə Qorqudun sözləri ilə 

başlayır, “gəlimli-gedimli, bir ucu ölümlü dünya”da bəzi ins anların yaşayıb,özündən sonra 

heç bir iz qoymadıqlarını, bəzilərinin isə əməllərilə daima yaşadıqlarını və insanların 

qəlbində əziz xatirə kimi qaldıqlarını yazır və sevimli müəllimi Bəxtiyar Məmmədzadənin 

də ikincilərdən olduğunu vurğulayaraq onunla bağlı xatirələrini oxucularla bölüşür: 

“Yadımdadır, Bəxtiyar müəllim bizə XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı fənnindən dərs 

deyirdi. Bir dıfə İsmayıl bəy Qutqaşınlının “Rəşid bəy və Səadət xanım” əsərini 

öyrənməyə vermişdi. Mən də əsəri oxuyub dərsə gəlmişdim. Bəxtiyar müəllim “Kim dərsə 

hazırdır, kim danışar” deyə soruşanda, mən əlimi qaldırdım...”. Müəllif həmin dərsdə dərs 

danışmağa çıxanda hər şeyi unutdduğunu, Bəxtiyar müəllimin onu vəziyyətdən çıxarmaq 

üçün suallar verdiyini və müəllimlə tələbə arasındakı maraqlı dialoqu verir, həmin anları o 

qədər maraqlı təsvir edir ki, lap yadımıza Bəxtiyar müəllimin dərsi düşür...         

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqindən və tədrisindən söz düşəndə Bəxtiyar 

Məmmədzadəni Feyzulla Qasımzadədən sonra böyük tədqiqatçı-alim hesab edirlər. 

Filologiya elmləri namizədi, dosent Rəhilə Quliyeva “Qısa ömür ərzində kamillik zirvəsini 

fəth edən alim – Bəxtiyar Məmmədzadə” adlı məqaləsində də bunu vurğulayır, sadəlik, 

təvazökarlıq, səmimilik, əsl ziyalıya məxsus gözəl keyfiyyətlərin Bəxtiyar Məmmədzadədə 

təcəssüm etdiyini, onun bütün ömrünü axtarışlara, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına gözəl 

töhfələr verməyə, daim elmimizin inkişafı üçün çalışmağa, gərgin əmək və zəhmətlə 

ədəbiyyatşünaslığımız üçün əhəmiyyət kəsb edən əsərlər yaratmağa sərf etdiyini bildirir, 

Hüseyn Arifin “Alim tanıyıram qoca Qafqazın Çeşmə tək durulub dibindən çıxır” 

misralarını sitat verərək yazır: “Bəxtiyar Məmmədzadə həqiqətən də, qoca Qafqazın çeşmə 

tək durulub dibindən çıxan alimlərindən idi.  

       Cəsarətlə demək olar ki, akademik Feyzulla Qasımzadədən sonra XIX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli mütəxəssislərindən biri Bəxtiyar Məmmədzadə idi”. 

Bəxtiyar  Məmmədzadənin 2001-ci  ildə  işıq  üzü  görən  “Feyzulla Qasımzadə (Ömrün 

yüz ili)” adlı kitabı ədəbiyyatşünaslıq tariximizdə silinməz iz buraxan akademik Feyzulla 

Qasımzadənin həyat və yaradıcılıq yolundan bəhs edir, kitabda akademukin bənzərsiz 

şəxsiyyəti, ədəbi siması Bəxtiyar Məmmədzadə qələmində işıqlandırılır. Kitabın redaktoru 

f.e.d. Şamil Salmanovdur. Görkəmli akademikin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş kitabın 

əvvəlində “F.S.Qasımzadə haqqında yazmaq XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən 

tarixi aspektdə bəhs etmək, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf prosesinin elmi-

filoloji mənzərəsinin və alimin buna münasibətinin təhlili deməkdir; Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığının XX əsr tarixindən, ədəbiyyat tariximizin bir elm kimi 

müəyyənləşməsi və inkişafı prosesindən yazmaqdır; Azərbaycan filologiyasının XX əsr 

bioqrafiyasını nəzərdən keçirib bu prosesdə onun yeri və mövqeyini, xidmətlərini, səmərəli 

və perspektivli fəaliyyətini araşdırmaqdır; ideoloji, estetik, filoloji nəaliyyət və 

problemlərə toxunmaq, bu fonda ardıcıl, sistemli və sürəkli inkişaf edib təkmilləşən, 

zamanın axarında elmliyi qoruyub saxlamaqla müasirləşən alim münasibıətini, tədqiqatçı 

yanaşmasını, müəllim təcrübəsini öyrənməkdir; nəaliyyətlərin elm tarixinin aktivinə daxil 

edilməsidir, əldə olanların və əldə edilənlərin layiqincə və dəyərincə qiymətləndirilməsi, 

elmi vərəsəliyin təmin olunması və inkişafın zəmininin yaradılmasıdır”  yazan müəllif,  
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bütün bu sadaladıqlarını kitabda əks etdirmiş, akademikin həyatına, yaradıcılığına, 

şəxsiyyətinə güzgü tutaraq, oxuculara dəyərli bir hədiyyə təqdim etmişdir.  

Bəxtiyar Məmmədzadənin XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı məqalələri çox-

dur.”Heca və əruz vəzninin əlaqəsi haqqında”, “Ədəbi məclislər və müasirlik”, “Diriltdi  

aləmi eşqin nidası” və s.  məqalələrdə də müəllifin özünəməxsus təhlil, tədqiq metodlarını 

görür, yüksək intellektual səviyyəli əsil alim sözünü eşidirik. Bu məqalədə o tədqiqat 

işlərinin hamısından  danışmaq qeyri-mümkündür. Biz imkan daxilində bəzi məqalələrə 

nəzər saldıq və alimin dəyərli fikirlərini və onun haqqındakı fikirləri oxuculara çatdırmaq 

istədik. 
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Сонаханым Хадыева 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

Резюме 

 

       Видный исследователь азербайджанской литературы XIX века Бахтияр 

Мамедзаде всю свою жизнь посвятил обогащению литературоведческой науки, под-

готовке научных кадров в этой области. Написанные им статьи, диссертации на 

основе творчества Н.Везирова и С.А.Ширвани, а также обширные статьи, посвящен-

ные основным вопросам литературоведения, творчеству А.Бакиханова, М.Ф. Ахун-

дова, Р.Эфендиева, Х.Натаван, А.Набати, Г.Закира, М.А.Юсифа  и других и сегодня 

находятся в центре внимания ученых и специалистов.  

Ключевые слова: Бахтияр Мамедзаде, литература, статья, исследование, 

произведение. 
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Sonakhanım Khadiyeva 

 

RESEARCHER OF XIX CENTURY AZERBAIJANI LITERATURE 

 

Summary 

 

A prominent researcher of 19th century Azerbaijani literature Bakhtiyar Mammad-

zadeh, devoted his entire life to the enrichment of literary criticism, the training of scholars 

and specialists. His dissertations, articles on the mastery of N.Vazirov and S.A. Shirvani, 

as well as the main issues of literary criticism and the extensive articles about 

A.Bakikhanov, M.F.Akhundov, R. Afandiyev, Kh.Natavan, A.Nabati, G.Zakir, M.A.Yusif 

and etc. are the spotlight of scientists and researchers. 

Key words: Bakhtiyar Mammadzadeh, literature, article, research, work 
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        NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINA MULTİDİSSİPLİNAR YANAŞMA 

 

Xülasə.Dünya ədəbiyyatı tarixində xüsusi mövqeyə malik olan Nizami Gəncəvi 

yaradıcılığı ilə orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatında və ictimai fikir tarixində yeni bir dövr 

başlanmış, onun misilsiz əsərləri, qabaqcıl ideyaları bir çox xalqların ədəbiyyatının 

inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Nizaminin əsərlərində təbiətşünaslıq, riyaziyyat, 

həndəsə, astronomiya, kosmologiya, fəlsəfə, ilahiyyat, tibb, əxlaq (etika), musiqi və digər 

elmlərə aid məlumata rast gəlirik. Onların bəzisi müstəqil elmi məsələ səviyyəsinə qədər 

genişlənir və müəllifin bu sahədəki bilik dərəcəsini aydın surətdə əks etdirir. Bütün bunlar 

Nizamini öz dövrünün bütün elmlərinə kamil dərəcədə yiyələnmiş olmasının əsas 

göstəricisidir.  

Nizami sırf ədəbi və poetik məsələlərlə kifayətlənən şairlərindən deyil; o, alim – 

şairdir. O, hər bir ədəbi və ya ictimai məsələ ilə məşğul olduqda, onu mücərrəd şəkildə 

yox, mühitlə, təbiətlə əlaqədar olaraq küll halında götürür. Nizami bu aləmə və təbiətə 

bəsirət gözü ilə baxır, naməlum sirrlərin kəşfinə can atır, həm də bu sirrlərin sonsuzluğunu 

çox yaxşı dərk edir.  

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, alim, şair, yaradıcılıq, multidissiplinar 

 

Nizami və təbiət. 

Nizami öz əsərlərində müxtəlif təbiət hadisələrdən danışır. Nizami çox hallarda 

müxtəlif elmi məsələləri bir – birilə bağlı şərh edir, onları ayrılıqda götürmür. Bu da 

təbiidir; çünki təbiətdə baş verən hər bir hadisə kainatın digər guşələrində əmələ gələn 

hadisələrlə əlaqəsiz deyil.  

Şairi ilk növbədə maddi aləmdə baş verən hərəkət maraqlandırır; çünki bütün təbii 

hadisələr hərəkətin müxtəlif növləri sayəsində meydana çıxır. Nizami hərəkətin özünü yox, 

daha da dərinə gedərək, hərəkət mənbəyini axtarır. O, fələklərin özbaşına dolanması sirrini 

ortaya çəkir, bu daimi fırlanmanın səbəbini və mənşəyini belə izah edir: 

 

 بلی در طبع هر دانندۀ                که باگر دنده گردانند هست

 از آن چرخی که گرداندزن پیر قیاس چرخ گرنده از آن گیر    

  

         Bəli, hər bir bilici başa düşür ki,        Qarı arvadın dolandırdığı çarx ilə 

         Dolananı bir dolandıran var.               Dolanan çarxı müqayisə et       [3] 

    

          Nizami elmi mülahizələrini ortaya çıxarmaq üçün çox vaxt Quran ayələrini, 

hədisləri, və mötəbər rəvayətləri dəlil gətirir. Şair hədisi  ortaya çəkərək, hərəkətlə qüvvə 

arasındakı əlaqədən söz açır.  

 

 اگر چه از خلل یابی در ستش                نگر ددتا نگر دانی نخستش 
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 چو گرداند ورادست خردمند            در آن گردش بماند ساعتی  چند 

همی دان دور گردون زین قراراست        شناسد هر که وی گردون شناس است                   
 

Hərçənd onu nöqsansız görəsən,            Əgər onu bilicinin əli fırlatsa, 

Əvvəlcə fırlatmasan fırlanmaz.              Bir neçə saat o fırlanmaqda qalar. 

 

Fələklərin dövrü də bu qərarladır, 

   Fələkşünaslar onu tanıyarlar     [ 3 ] 

 

Nizami, ümumiyyətlə, qüvvə haqqında öz mülahizələrini bir neçə beytdə verir: 

 

 که مقناطیس اگر عاشق نبودی        بدان شوق آهنی راکی ربودی

Maqnit əgər aşiq olmasaydı,      O şövqlə dəmiri necə çəkə bilərdi? 

  [3] 

 

       Şair təbii maqnitin cazibə qüvvəsini təsvir edir və mənəvi aləmdə ona eşq adı 

verir. Onun fikrincə Kainatın və həyatın idarə olunmasında eşq ən mühüm və güclü 

amildir.  

 

 اگر عشقی نبودی در گذرگاه        نبودی کهربا جویندۀ کاه

      Əgər bu yolda eşq olmasaydı,       Kəhraba samanı axtarmazdı [3]  

 

       Maddi aləmin yaranışı haqqında Nizaminin fikri budur ki, bütün varlıqlar eşqin 

əsasında qərar tutublar. Maqnitin – dəmiri, elektriklənmiş cisimlərin – samanı çəkməsi 

məsələsini şair beytlərdə bir – birindən fərqli olduğunu iqrar etdiyi halda, oların hər ikisinə 

cazibə baxımından yanaşır. 

 

 هر آن جوهر که هستند از عدد بیش      همه دارند میل مرکز خویش

 گرآتش در زمین مرکز نیابد           زمین بشکافد و باال شتابد

 اگر آبی بماند در هوادیر             بمیل طبع هم  راجع شود زیر

                      

Saydan çox cövhərlər vardır ki,                Əgər od, yerdə mərkəz tapmasa,  

Hamısı öz mərkəzinə doğru meyl edir.      Yeri yarıb, yuxarıya qalxar.  

 
Əgər su havada uzun müddət qalarsa, 

Öz təbiətinin meylilə aşağıya qayıdar. 

 [3] 

        

 Nizami şeirlərində vulkanların püskürməsinə də biganə qalmır. Onların fəaliyyətini 

və torpağa göstərdiyi təsiri belə təsvir edir: 

 

 بادی که وکیل خرج خاکست              فراش گریوۀ مغاکست

بستاند ازین بدین سپارد  گه مایه برد گهی بیارد                                       

Bir külək ki, torpağı (tozu) qovmaq vəkilidir,           Bundan alır, ona verir, 

Təpənin, dərənin fərraşıdır;                  Mayəni (torpağı) gah aparır, gah gətirir. 

                                                                                                                                     

[4] 
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Şair həmçinin yerin daxili quruluşu haqqında deyir:  

 

 چندانکه زمیست مرزبر مرز        خاکیست نهاده درز بردرز

Nə qədər ki, təbəqə - təbəqə yer görünür, Torpaqdır ki, taya – taya qoyulmuşdur. 

 [4] 

        

       Nizami yaradıcılığında geologiya elminin elementlərinə toxunur və yerin üz təbəqəsini 

təsvir edir. Sonra zəlzələdən də bəhs edir.  

 

 گه زلزله گاه سیل خیزد          زین سایه خاکدان بریزد

 چون زلزله ریزدآب شاید        درزی زخریطه واگشاید     

 وآن درز بصد مهای ایام       وادی گده ای شود سر انجام     

 

Gah zəlzələ, gah sel qalxır                 Elə ki, zəlzələ (dağılıb) səpələyir, su yuyub aparır, 

Torpağı burdan alır, oraya tökür.                 Yer lövhəsində bir yarğan açır. 

 

                                O yarğan zamanın təsirindən 

                               Axırda bir vadiyə çevrilir  [4]. 

 

       Nizami şeirlərində Yer qabığını müxtəsər surətdə təsvir edir, zəlzələni, seli, küləklərin 

təsirini əsas amil bilir:  

 

 گرمایه جواست گرپشیزی      ازچار گهر در اوست چیزی                               

 

Hər bir maya, istər bir arpa 

İstər qara pul olsun, 

Onda dörd gövhərdən bir şey var  [ 4]. 

 

Sonra  botanika  elminə keçərək deyir: 

 

 اما نتوان نهفته این چست       کاین دانه در آب و خاک چون رست

 گردانه زمین مدد رساند              خشیدن صورتش چه دانه

 

Lakin onun sirrini bilmək olmaz ki,                                      Yer danəni yetişdirsə də, 

Bu toxum sudan və torpaqdan necə cücərir.      Onu hansı şəklə salmağı necə bilir? [ 4 ] 

 

Nizami daha dərin mətləbə əl ataraq belə deyir:  

 

 زآنجا که ضمیر پی بود   در دانه جمال خوشه کی بود

در قالب صورتش که ریزد گیرم که زدانه خوشه خیزد       

 

Fərz edək ki, onun xoş batini var idi,        Tutaq ki, toxumdan sünbül göyərib çıxmalıdır, 

Bəs toxumda sünbülün şəkli haradaydı?       Bəs onu şəkil qəlbinə kim salır?[ 4 ] 

 

 Nizami və astranomiya. 

Astronomiya səma cismlərinin hərəkəti, onların qarşılıqlı vəziyyəti və fiziki cəhətlərilə 
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məşğul olur. Nizami bu elmi çox sevir və həmişə onun diqqət mərkəzindədir. 

Astranomiyaya aid olan məsələlər bəzən onun əsərlərinin lap əvvəlindən başlanır: 

 

 بنام آنکه هستی نام از او یافت        فلک جنش زمین آرام از اویافت                     

 

O kəskin adı ilə (başlayıram) ki, 

                                                Varlıq ondan ad alıb, 

Fələk – hərəkəti, yer isə sükunəti ondan alıb   [ 3]. 

 

Nizami fələklərin hərəkətindən danışaraq həmişə (gərdişha), yəni “fırlanmalar” 

deyir və bu sözü cəm halında işlədir: 

 

 فلک راکرده گردان بر سرخاک              زمین راکرده گردشهای افالک               

 

Fələkləri Yerin başına fırlanan etmiş,    Fələklərin fırlanmalarını Yer üçün etmiş 
[3] 

 

       Astranomiyadan məlumdur ki, planetlər, o cümlədən Yer öz oxu ətrafında və Günəş 

ətrafında fırlanmaqla, həm də Günəş sisteminin və Qalaktikanın ağırlıq mərkəzləri 

ətrafında fırlanırlar. Nizami bütün səma cisimlərini “dolanan günbəzlər “adlandırırlar: 

 

 ازین گردنده کنیدهای پرنور    بجز گردش چه شاید ن ازدور 

Bu dolanan parlaq günbəzlərdən,   Dolanmaqdan başqa uzaqdan nə görmək olar?                                             

[ 3] 

Nizami səma elmində kamil olduğu üçün öz biliyinə məğrur halda deyir:  

 

 همه زیج فلک جدول به جدول     باصطرالب فکرت کرده ام حل

 

Bütün fələklərin zicini  cədvəl – bə - cədvəl,    Təfəkkür üstürlabı ilə həll etmişəm 

 [ 3] 

Nizami “Yeddi gözəl” də Bəhramın təlim və tərbiyə alıb kamilləşməsini belə təsvir edir:  

 

بهرام              کاصل هر علمر ا شناخت  تمامتاچنان بهرمند شد   

 در نمودار زیج واصطرالب در کشیدی زروی غیب نقاب      

         

      Nəhayət, Bəhram o qədər bəhrələndi ki,        Zicvə üstürlab vasitəsilə 

Bütün elmlərin mahiyyətini öyrəndi               Qeyb üzündən niqabı qaldırırdı 

 [ 5] 

 

       Nizami astranomiyanı çox sevir; onun xəyalı həmişə göylərdədir. Əksər hallarda o, öz 

məqsədini müxtəlif astronomik istilahlar və ifadələrlə izah edir. Misal üçün Xosrovun 

gənclik dövründə elm-ədəb öyrənməsini təsvir edərək deyir:  

 

فروخواند آفرینشهای افالک                                       زپر گار حمل تامر کزخاک       

  

Zühəlin pərgarından yerin mərkəzinə qədər,    Fələklərin yaranmışlarını öyrəndi  

[  3 ] 
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       Nizami Yerin və digər səyyarələrin kürə şəklində olmasını belə ifadə edir: 

 

 از گوی زمین چو بگذری باز   ابرو فلک است در تک وتاز

 هر یک بمثابه دگر شرط افتاده بسان گوی در خرط  

 

Elə ki, Yerin guyundan keçdin                   (Onların) hər biri başqa bir şərt nəticəsində 

Bulud və fələklər qaçıb - qovmaqdadır Guy şəklində (öz) cırağına düşmüşdür 

[ 4 ]  

Daha sonar deyir: 

 

 گردون که محیط هفت موجست      چندانکه همی رود در اوجست

افقست گردر اعالست گردر هر جا که رود بسوی باالست  

 آنجا که جهان خرامی اوست باالئي او تما مي اوست

 باال طلبان که اوج جویند باالی فلک جزاین نگویند

ئیستبر علم فلک گره گشا خود ىر همه علم روشنائیست  

 

Asiman ki, yeddi fələk mühitidir,          İstər üfüqdə olsun, istər zirvədə, 

Nə qədər dolansa, yenə də zirvədir       Hara getsə, yüksəkliyə tərəfdir. 

 

Kainat ki, onun gəzinti fəzasıdır,               Yüksəklik istəyənlər ki, zirvə axtarırlar,          
Onun  yüksəkliyi onun tamamlığıdır      Fələkin zirvəsi haqqında bundan başqa söz demirlər 

 

Bunlar fələk elmində düyün açmaqdır 

Hər cür elmdə bu cür aydınlaşma vardır   [ 4 ]. 

 

       Nizami nücum elmindən xəbərdar, mahir bir münəccimdir. O, Xosrov Pətvizin təxtə 

çıxması üçün seçilmiş “xoş saatı”  belə təsvir edir: 

 

مه پرویز شد در برج شاهی      چو سربر کرده ماه از برج ماهی    

 زثورش زهره وزخر چنگ بر جیس      سعادت داده از تثلیث و تسدیس

               

   Ay, Balıq bürcündən baş qaldıranda,     Pərvizin ayı şahlıq bürcünə keçdi 

               Sövrdən – Zöhrə, Xərçəngdən – Borcis  Təslis və təsdis ilə ona səadət gətirdi  

  [ 3] 

 

       Nizami astranomiya və nücum elminə aid olan məsələləri o qədər bədii zövqlə 

zinətləndirir ki, oxucu onların elmi cəhətini yaddan çıxarıb, o fusunkar misraların 

gözəlliyinə valeh olur və bu mənaların hamısı o beytə müəyyən məzmun verə bilir. Misal 

üçün o, belə bir səhnə yaradır: Xosrov hələ Şirinlə evlənməkdən qabaq ovdan qayıdarkən 

Şirinin qəsrinə girib, onunla görüşmək istəyir. Ancaq o, sərxoş olduğu üçün Şirin onu qəsrə 

buraxmır və özü qəsrin damına çıxıb, oradan Xosrovla danışır. Xosrov ona deyir: 

                  

 بس است این طاق ابرونا گشادن    نطاقی رابطاقی و انهادن

 

Bəsdir bu qaşlarının tağını açmamaq        Hər tağa bir nitaq qoymaq 

        [ 3] 
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      Nizami özünün nücum elminə tam yiyələnməsini, yeri gəldikcə nümayiş etdirir. Misal 

üçün Xosrov münəccimlərə tapşırır ki, Şirinin toyu üçün xoş bir vaxt təyin etsinlər.  

 

بندان بدو مشکل گشادند   طلب راطالع میمون نهادندرصد   

 

Münəccimlər onun müşkülünü açdılar.     “Tələb” xoş tale təyin etdilər 

                                                                                                               [ 3] 

“Yeddi gözəl” əsərində isə Nizami Bəhramın anadan olması taleyini belə təsvir edir:  

 

 طالعش حوت و مشتری در حوت           زهره بااو چو لعل بایاقوت

 ماه باثورو تیرباجوزا                اوج مریخ در اسد پیدا

 زحل از دلو باقوی رایی          خصم راداده باد پیمایی

در زحلش          وآفتاب اوفتاده در حملشذنب آورده روی   

 داده هر کوکب از شهادت خویش          همچوبر جیس از سعادت خویش

 باچنین طالعی که بر دم نام        چون از اقبال زاده شد بهرام

 پدرش یزد گرد خام اندیش           پختگی کرد ودید طالع خویش

 

Onun taleyi Hut idi, Müştəri də Hutda                Ay – Buğa bürcündə, Ütarid – Cövzada, 

Zöhrə də onunla, ləl yaqutla olan kimi idi.         Mirrixin övçü (ən yüksək vəziyyəti) 

 

Əsəddə zahir idi.                                              Düşməni yel kimi qovmuşdu 

Zühəl Dəlv bürcünə arxalanaraq,                        Zənəb Zühələ tərəf üz tutmuşdu 

 

Günəş isə Həməl bürcünə düşmüşdü                    Necə ki, Müştəri  öz səadətinə 

Hər ulduz öz şəhadətini verirdi,                   Adını çəkdiyim belə bir tale ilə 

 

Bəhram səadətlə doğulan zaman, 

Onun atası xambeyin Yəzdgürd 

Ağıllı tərpənib öz talryini tapdı      [5] 

  

Nizami “Yeddi gözəl” əsərində Bəhramın   iki şir arasından tac götürməsini və 

şahlıq təxtinə çıxmasını belə təsvir edir:  

 

داشته پاشپیش از آن راصد ستاره شناس     از پی بخت بود   

 اسدی کرده بود طالع تخت       طالعی دیده بود ثابت بخت

 آقتابی در اوج خویش بلند      در قران باعظار دش پیوند

 زهره در ثور و مشتری در قوس       خانه از هر دو گشته چون فردوس

 در هم ماه در ششم بهرام            مجلس آراسته به تیع وبه جام

زو سنج          تخنه از خاک تا بکیوان گنجدست کیوان شده ترا  

 چون بدین طالع مبارک فال            رفت بر تخت شاه خوب خصال
 

 
Ulduzları tanıyan münəccim qabaqcadan,                Tale öz təxtini şir (bürcündə) qurmuşdu 

Onun taleyini öyrənmək üçün ulduzlara baxırdı.     Əbədi, möhkəm və sabit bir tale idi. 
 

Günəç öz övc (nöqtəsinə) ucalmışdı,          Zöhrə - Buğa (bürcündə), Müştəri isə Qövsdə idi 

Ütarid isə onunla qiran (halında)idi.        Onların ikisi də öz xanələrini cənnətə döndərmişdi 
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X (bürcdə)- Ay; VI –da isə Bəhram (Mars)     Keyvanın (Saturnun) əli Tərəzi çəkməkdə olub, 

Qılınc və cam ilə məclis bəzəmişdilər.            Yerdən Keyvana qədər xəzinə çəkmişdi. 
 

Bu mübarək fal və tale ilə  

       Xoşxasiyyət şah təxtə çıxdı. [5] 
 

“İskəndərnamə”də isə İskəndərin anadan olma taleyini Nizami belə təsvir edir: 

 

 اسد بو طالع خداوند زور     کز او دیده دشمنان گشت کور

از علم سوی عملشرف یافته آفتاب از حمل       گراینده   

 عطار دبه جوزا برون تاخته        مه زهره در ثوردم ساخته

 برآراسته قوس را مشتری      زحل در ترازو ببازی گری

چو خدمتگران گشته خدمتگرائیئي     ششم خانه راکرد بهرام جا  

 چنین طالعی کامدی نور ازو      چگویم زهی چشم بد دور ازو

 

  Gün məzhəri olan Əsəd(Şir) onun üçün tale oldu,    Günəş Həməl(bürcündə) şərəf tapmışdı 

  Düşmənlərin gözü ondan kor oldu.                            Elmdən əmələ tərəf meyl edirdi. 
 

Ütarid Cövza (bürcünə) girmişdi;                            Müştəri Qövs (bürcünü) bəzəmişdi. 

Ay ilə Zöhrə Buğa (bürcündə) dəmsaz idi.               Zühəl isə Tərəzi (bürcü) ilə oynayırdı 

 

Bəhram (Mirrix) altıncı xanədə yer tutmuşdu,       Belə bir nur saçan tale 

Xidmətçilər kimi xidmətə hazır idi.                           Nə deyim, qoy bəd nəzərdən uzaq olsun. 

[6] 

       

       Nəticə: Nizami əsərlərini tədqiq etdikcə məlum olur ki, o təkcə şair deyil, həm də 

universal bir alim, kamil bir tədqiqatçı, geniş miqyaslı bir tarixçi, bir neçə dilə bələd olan 

dilçi, nəsihətləri, tövsiyyələri, heç vaxt köhnəlməyən və bu günkü nəsil üçün daha vacib 

olan alimdir. Onun əsərlərini tədqiq etdikcə, onun sözlərinin daha dərin mənalarına yol 

tapırsan, bilik və zəkasının, istedadının əlçatmaz zirvələrinə baxıb heyran qalırsan. Nizami 

təkcə öz əsrinin ən böyük və ən qabaqcıl siması olaraq qalmamış, onun dühası, onun 

dühası, onun ölməz əsərləri uzaq gələcəyə nüfuz etmiş, yeni – yeni insan nəsillərinin 

ürəyindən xəbər vermiş, onların arzu və istəklərini qanadlandırar tərəqqi və səadətə doğru 

gedən yollarını işıqlandırmışdır. 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ТВОРЧЕСТВУ  

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 

Резюме 

 

        С творчества Низами Гянджеви, занимающего  особое место в истории мировой 

литературы, началась новая эпоха в средневековой азербайджанской литературе и в 

истории общественной мысли. Его уникальные произведения, передовые идеи 

оказали положительное влияние на развитие литературы многих  народов. 

        В трудах Низами мы находим сведения по естественным наукам, математике, 

геометрии, астрономии, космологии, философии, теологии, медицине, этике, музыке 

и другим. Некоторые из них выходят на уровень самостоятельного научного вопроса 

и наглядно отражают уровень знаний автора в данной области. Все это является 

основным показателем владения Низами всеми науками своего времени. 

        Низами не из тех поэтов, которые довольствуются литературными и поэтиче-

скими вопросами, он поэт-ученый. Касаясь каждого литературного или социального 

вопроса, он берет его в целом, не абстрактно, а в отношении к окружающей среде и 

природе. Низами смотрит на этот мир и природу глазами проницательности, стре-

мится открыть неведомые тайны, но и прекрасно понимает бесконечность этих тайн. 

        Ключевые слова: Низами Гянджеви, ученый, поэт, творчество, 

мультидисциплинарный 
 

Ilaha  Alekperova 

 

MULTİDİSCİPLİNARY APPROACH TO THE WORK OF NİZAMİ GANJAVİ 
 

Summary 

 

With the work of Nizami Ganjavi, who occupies a special place in the history of 

world literature, a new era began in medieval Azerbaijani literature and the history of 

social thought. His unique works, advanced ideas had a positive impact on the develo-

pment of the literatures of many peoples. 

In the works of Nizami we find information on the natural sciences, mathematics, 

geometry, astronomy, cosmology, philosophy, theology, medicine, ethics, music and 

other sciences. Some of them reach the level of an independent scientific question and 

clearly reflect the level of knowledge of the author in this area. All this is the main indi-

cator of the Nizami's mastery of all the sciences of his time. 

Nizami is  not  one of  those  poets  who are  content  with  literary  and poetic  
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questions, he is a learned poet.When he touches on every literary or social issue, he takes 

it as a whole, not in the abstract, but in relation to the environment and nature. Nizami 

looks at this world and nature through the eyes of insight, seeks to discover unknown sec-

rets, but also perfectly understands the infinity of these secrets. 

Keywords: Nizami Ganjavi, scientist, poet, creativity, multidisciplinary 
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ŞƏMSƏDDİN SAMİNİN “QAMUSÜL – ELAM” LÜĞƏTİNDƏKİ 

AZƏRBAYCANLI ALİMLƏR HAQQINDA MÜQAYİSƏLİ TƏHLİL 

 

         Xülasə.Türkiyənin mədəni-ədəbi həyatında ən çox dilçi-leksikoqraf kimi şöhrət 

qazanmış  Alban əsilli Şəmsəddin Saminin (1857-1904) qısa ömrünə sığdırdığı böyük əsər-

lərdən biri altı  cildlik “Qamusül-elam” lüğətidir (1889-1898). Tarix, coğrafiya, özəl 

adları əhatə edən bu lüğət Türkiyədə ilk ensiklopediya olaraq böyük əhəmiyyət kəsb etmiş-

dir. Belə ki, XIX əsrin sonları Türkiyədə biblioqrafik nəşrlərin azlığı şəraitində yazılan bu 

altı cildlik lüğət çox böyük önəm daşımışdır. Əsər zəngin və mürəkkəb sistemli mənbə kimi 

ədəbiyyatşünas alimlərin, tədqiqatçıların, eləcə də sıravi oxucuların istifadəsinə vermişdir. 

         Lüğət əlifba sırası ilə tərtib olunmuş və bu da axtarışı asanlaşdıraraq sorğuların daha 

tez, səmərəli, hərtərəfli öyrənilməsinə şərait yaratmışdır. Altı cilddən ibarət olan ensiklo-

pediyanın ümumi həcmi 4830 səhifədir. I cilddə, əsərdən əvvəl, ən-ənəvi qaydada müəllif 

tərəfindən əsərə yazılan “İfadeye-Məram” və “İxtarat” adlı qeydlər bölümü əks olunub.  

        Açar sözlər: Sami, alim, lüğət, orta əsr, ədəbiyyat. 

 

     Giriş. Qamusül-elam. I cildin titul vərəqində, türk dilində, ərəb qrafikası ilə, iri 

hərflərlə kitabın adı qeyd olunandan sonra qısa və lakonik şəkildə əsəri əhatə edən 

mövzular qeyd olunub. Dillərimizin oxşar cəhətləri çox olduğuna görə həmin cümlələri 

orijinal şəkildə təqdim edək: “Qamusül-elam” tarix və çoğrafiya lüğətini ve təˋbiri esahla 

kaffe-i esma-i xassayi cəˋmidir.”(Yəni, “Qamusül-elam” tarix, coğrafiya və xüsusi 

əhəmiyyəti olan adları özündə cəm edən bir mənbədir.) Daha sonra mötərizədə  narın xətlə 

əsərə geniş açıqlama verilmişdir: “Tarixe mütaallik: Kəffe-i əqvam ve üməmul-ənbiya, 

xüləfa, səhabe, tabiin, rical-i hədis, müluk, ümera, vüzera, hukkam, hukema, üləma, 

füqaha, evliya, meşayıh, üdeba, şuara, atıbba, müarrrixin, seyyahin, eshab-ı hüner, eşhas-ı 

mevhume-i esatir, vel-hasıl şark ve ğarba ve ezmine-i kadime ve cedideye aid kaffe-i 

meşahirin isimlerini, ve asar ve teˋ lifatının taˋ rifini; coğrafiyaya müteallik: küre-i arzın 

münkasim bulunduğu kıtaat ve memalik ve düvelin, denizler, boğazlar, adalar, dağlar, 

nehirler, göller ile ovaların, gerek eski ve gerek yeni kasabalarla büyüyücek kariyelerin 

isimlerini, mevkilerini, tul ve arzlarını, ahval-i tarihiyye ve tabiiyyelerini, ahalilerinin 

mikdarını, başlıca mahsulat ve ihracatlarını vel-hasıl tafsilat-ı mümkineyi şamil ve huruf-ı 

heca sırasıyle mürettebdir”. Yəni, adı çəkilmiş əsərdə millətlər, peyğəmbərlər, xəlifələr, 

sahabələr, tabiinlər, hədis alimləri, padişahlar, əmirlər, həkimlər, tarixçilər, səyyahlar, 

hünər sahibləri, əsatirlərin qəhrəmanları və nəhayət Şərq və Qərb, Qədim və Yeni dövr 

məşhurları və onların əsərləri tarixi aspekdən, qitələr, dövlətlər, dənizlər, boğazlar, adalar, 

dağlar, çaylar, göllər, dərələr, iri qəsəbələr, onların mövqeləri, ölçüləri, tarixi əhəmiyyəti, 

əhalisinin sayı, iqtisadiyyatı coğrafi baxımdan açıqlanır. 

      “Qamusül-elam”ın yazılışında istifadə olunan ədəbiyyata gəlincə, həmin siyahının bir 

qismi Agah Sirri Levendin monoqrafiyasında öz əksini tapmışdır. Belə ki, həmin mono-

qrafiyada verilən məlumata görə, Sami 84 qaynaqdan istifadə etmişdir [1, s.85]. Agah Sirri 

Levend bunların bəzilərinin adlarını da sadalamışdır. Onların adları orijinal şəkildə belədir 

:  
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Qərb mənbələrindən: Bouillet, “Dictionnaire universel dˋhistorie et de geographie”, 

Vivien de st. Martin, “Nouveau dictionnaire de geographie universelle”; Alfred Dantes, 

“Dictionnarire biographique et bibliographique; Gr. Vapereau, “Dictionnaire universel des 

contemporains”, “Dictionnaire biographigue pittoresque; DˋHerbellot, “Bibliotheque 

Orientale”; Thomas William Beale, “ The Oriental Biographical Dictionary”; De Rossi, 

“Dizionario storico dei autori arabi i piu celebri e delle loro opere.”   

      Şərq ədəbiyyatı silsiləsindən: Edirnəli Nəzmi, “Səfinətüş-şüara”; Qədri Çələbinin türk 

dilində yazılmış “Təzkirətüş-şüəra” əsəri; Xarəzmşahın fars dilində yazılmış “Təzkirətüş-

şüəra”;  

     Yohames Qutenberq Universitetin doktoru, alman tədqiqatçısı Julian Rentzch  bu 

siyahını artıraraq Xətib Bağdadinin “Bağdad tarixi”, İbn Əsakirin “Dəməşq tarixi”, coğra-

fiya müəllifləri arasında İstahrinin, İbn Havkalın, Müqəddəsinin, Bəkrinin, Biruninin, 

İdrisinin və Əbul Fədanın əsərlərini, “Səyahətnamələr” arasında İbn Bətutənin, İbn 

Cəbirin, avtobioqrafik əsər müəllifləri içərisində İbn Əsirin, İbn Həcər Əskəlaninin, Yusuf 

Kurtubinin, Yaqut Həməvinin, Əbu Nəim İsfahaninin və Səalibinin adlarını çəkir. Alim 

həmçinin  alman şərqşünası Ferdinand Vüstenfildinin 1866 -1873-cü illər arası nəşr olunan 

8 cildlik əsərini də bu siyahıya aid olduğunu xüsusi qeyd edir [2, s.13].    

       Qeyd etmək vacibdir ki, Şəmsəddin Samidən öncə də bu tərz kitablar yazılmağa cəhd 

edilmişdir. Bunlardan XIX əsrin II yarısında Əli Suavi tərəfindən yazılmış və İslam 

dünyasına həsr olunmuş “Qamus əl-ulum vəl-mərifət”(1870), Əhməd Rifatın “Lüğəti-

tarixiyyə və coğrafiyyə” (1882/1883) adlı əsərləri qeyd etmək olar [3, s.417]. “Qamusül-

elam”ın bu əsərlərdən fərqi daha  əhatəli və dövrün tələbinə uyğun olması idi. İstifadə 

olunan ədəbiyyat siyahisı da olduqca rəngarəng və müxtəlifdir. “İfadəyi-məram”da qeyd 

edildiyi kimi, müəllif bu kitabın tərtibində həm Şərq həm də Qərb ədəbiyyatından geniş 

istifadə etmişdir. Onların kitab tərtibatı qaydalarını öz əsərinə tətbiq etmişdir. Məhz bütün 

bunlara görə “Qamusül-Elam” lüğətini digər lüğətlərdən tam fərqləndirərək onu Türk 

dünyasının ilk ensiklopediyası adlandırmışlar. 

Lüğətdə yer almış alimlərimiz. 

      Qeyd etmək vacibdir ki, bu əsərdə Azərbaycan alim və müəlliflərinə kifayət qədər yer 

ayrılmışdır. Burada Təbriz, Xoy, Sührəvərd, Ərdəbil, Gəncə, o cümlədən Qarabağ, Şirvan 

bölgələrindən olan şair və ədiblərin adları sadalanmışdır. 

       Həmin alimlər haqqında olan məlumatları araşdıraraq  bu qənaətə gəldik ki,   Şəmsəd-

din Sami burada Azərbaycan alimlərinin adlarını sadalamaqla kifayətlənməmiş,  onların 

həyat və yaradıcılığı ilə  bağlı orijinal fikirlər də söyləmişdir. Bu fikirlərin bəziləri səthi 

verilmiş və ya yalnız alimlərin  adları  göstərilmişdir.  Araşdırmalar nəticəsində məlum 

olur ki, adları çəkilən elə alimlər də var ki, onlarla bağlı məlumatlar tamamilə səhvdir. Bu 

da ona dəlalət edir ki, Şəmsəddin Saminin  zamanında mövcud olan mənbələr çox sadə və 

bəsit olmuşdur. Yəni, müəllif  bu  məlumatları  yazarkən geniş mənbələrdən istifadə edə 

bilməmişdir. Lakin demək vacibdir ki,  bu məlumatlar kifayətləndirici olmasa  da, ilk  

mənbə  kimi  böyük  əhəmiyyətə  malikdir. Belə ki, bir çox ədib, alim və şairlərin adları 

mədəniyyət tariximizin səhifələrindən pozulmaq təhlükəsindən qurtarmışdır. 

Tədqiqatımızda həmin alimləri aşağıdaki qaydada qruplaşdırdıq:  

       1.Lüğətdə adı qeyd olunan, lakin  tərəfimizdən heç bir məlumat əldə edə bilmədiyimiz 

şair, ədib və alimlər.  

       Heç bir məlumat əldə edə bilmədiyimiz şəxsiyyətlər: 

       Əbu Məhəmməd Təbrizi, Qarabağlı Süleyman Paşa və Samia. 

       Müəllif özü onlar haqqında aşağıdakı məlumatı vermişdir:  
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Əbu Məhəmməd Təbrizli, Saminin yazdığına əsasən, tarixçidir.  512-ci ildə vəfat 

etmişdir.Samia (Bayram bek) İran şairidir və türk tayfalarındandır. Təbrizlidir. 

        Qarabağlı Süleyman Paşa  haqqında Sami yazmışdır ki, müəllif  Sultan Osman xan 

Səlis və Mustafa xan Səlis dövrlərində üç  dəfə paşa rütbədinə ucalmışdı. 1168-ci ildə Ağ 

dənizdə düşmən gəmilərindən bəzi  qənimətlər əldə etdiyinə görə 1169-cu ildə rütbəli  

vəzifə ilə  təltif olunmuşdur. 1170-ci ildə  həmin vəzifədən uzaqlaşmışdır.1171-ci ildə Gül 

Əhməd Paşazadə Əli Paşanın hüzuruna gəlmişdi. 1176-cı ildə Sınık Mustafa paşa ilə 

görüşmək nəsib olmuş və 1177-ci ildə həmişəlik olaraq məmləkəti olan Qarabağa qayıtmış 

və orada da vəfat etmişdir. 

       2.Şəmsəddin Sami tərəfindən məlumatı səthi verilmış müəlliflər. Bura daxil olan şair 

və ədiblərin sayı qırxa yaxındır. Biz yalnız onların bəziləri haqqında məlumat verəcəyik:  

 -  Əflaki haqqında olan məlumatlar Saminin məlumatları ilə eynidir. Əflaki zarafatçıl, 

hazırcavablığı ilə seçilən, məzəli və xoş rəftarlı bir şair idi [4,s.2]. Təbriz şairlərindən idi 

[5,s.137]. Əsərlərini farsca yazırmış. 

 - İman təbrizlidir. Sami onun yalnız Təbrizdən olmasını yazmışdı. Mənbələrdə bu 

məlumat özünü doğruldur [5,s.175]. Məhəmməd Tərbiyyət onun Molla Mömin  və Molla 

Möhsun Feyzin şagirdlərindən olduğunu və İman təxəllüsünü də ondan aldığını  öz 

əsərində yazmışdır. Böyük biliyə malik olan şair  təsəvvüf  təriqətinə böyük həvəs 

bəsləmişdir [4,s.171]. Əsərləri fars dilində idi.  

 - Baqir Təbrizi – Sami onun yalnız Təbrizdən olmasını qeyd etmişdir. Tədqiqatlar 

nəticəsində məlum olur ki,  Qazizadə Mirzə  Qazi Zeynalabdin Təbrizinin nəvəsi idi. 

Əllamə Bozorg Ağa Hüseyn Xansarinin yanında dərs almışdır. Mirzə Baqir İsfahan sakini 

idi və oradakı Qütbiyyə mədrəsəsinin müəllimi olmuşdur. Eyni zamanda, onun 

səlahiyyətlərindən biri şəhərdə əhali arasında buğda və ətin bölgüsü idi. Bu səlahiyyət ona 

babasından miras qalmışdır. Şair hicri - qəməri XI əsr şairlərindən idi [6,s.40-44;7,I 

c.,s.224;8,IIc.,s.74-75;9,s.38]. Əsərləri fars dilində idi [5,s.36].    

    - Baqi Təbrizli. Saminin lüğətindən məlum olduğu kimi,  Mirzə Əbdülbaqi 

Azərbaycanın məşhur alimlərindəndir. Hətta İraq alimləri onu öz dövrünün dahisi hesab 

edirdilər. “əl-Xəttatin”  təzkirəsində onun haqqında deyilir: “Mövlanə müxtəlif elm və 

fənlərdə, o cümlədən fəlsəfə, riyaziyyat, ədəbiyyat, ərəb dilçiliyi və digər sahələrdə öz 

dövrünün məşhur şəxsiyyətlərindən olmuş və rəvan şeir təbi var idi. “Baqi” təxəllüsü idi. 

O,Sami yazdığı kimi, həqiqətən süls xəttini yazmaqda digər xətt ustalarından üstün idi. 

Nəstəliq xəttini də yaxşı yazardı”. “Həft iqlim” əsərində Baqinin Mirzəcanın şagirdlərindən 

olduğu qeyd olunur [4,s.193]. Əsərləri fars dilində idi [5,s.37]. 

      Nəsrəbadinin təzkirəsində deyilir ki, I Şah Abbas İsfahanda Came Abbasi məscidini 

tikdirəndə (hicri qəməri 1020/1611) onun kitabələrini yazmaq üçün Mövlananı Bağdaddan 

gətirməkdən ötrü Məhəmməd Hüseyn Çələbini onun yanına göndərmişdir. Seyid 

Əbdülbaqi isə bu dəvəti qəbul etməmiş, İsfahana getməmişdir. Şah Abbas Bağdadı işğal 

etdikdən sonra onu İsfahana aparıb kitabələri ona yazdırmışdır. “Riyazül-üləma” əsərində 

qeyd edilirdi ki, o, şah Abbasın dövründə yaşamış, tarixi hadisələri dərindən bilmişdir. 

Onun əsərlərindən “Nəhcül-bəlağə” əsərinə fars dilində yazılmış şərh, Qurana təfsir və 

eləcə də “əs-Səhifə əl-kamilə əs-səccadiyyə” əsərinə yazılmış  müfəssəl şərh məlumdur. 

Mövlanə Əbdülbaqi Seyid Ağa Mirzə İbrahim Həmədani ilə arasında dostluq münasibətləri 

olmuşdur. Əbdülbaqi bəzi irfani və dərin mənalı qəsidə və rubailər qoşardı.1039/1629-cu 

ildə vəfat etmişdir. Onun ən yaxşı xətt ilə yazdığı qəsidələrdən biri İranda Milli Şura 

Məclisi kitabxanasındadır. Yazılma tarixi 1036 (1626) [6,s.75-77].  

      Mövlana Baqi 1039- hicri qəməri “1008” şəmsi vəfat etmişdir. “Təzkireyi-şuar”da 

onun müəllimi Əlabek Təbrizi kimi qeyd olunub. Alim təvazökar bir insan idi. Kümbəzləri  
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bəziyərək yazırmış: “Mənim xəttim ona gözəllik gətirmir” [10,s.77;4,s.193;11,IIIc.,s.243; 

12,II c.,s.2254; 8,IIc.,s.76-80].   

   - Bəxti haqqında  Sami yalnız  onun Təbrizi olmasını qeyd etmişdir. Əldə olan 

mənbələrdən bəlli olur ki, Bəxti ədibin ləqəbidir. O, “Məktəbi-vüqu” adlı tədris 

müəssəsinin əsasını qoymuşdur.  Sami yazdığı kimi, həqiqətən müəllif 1015 hicri qəməri 

“985” şəmsi Şiraza gəlib . Səbəbi isə  yuxarıda adı çəkilən məktəbdə işləmək idi. Müəllifin 

şeirlər müntəxabatında o haqda məlumat var [7,s.Ic.,s.82;8,IIc.,81-82]. Əsərləri farsca idi 

[5,s.46]. 

   - Bədii həqiqətən Təbriz şairlərindən olub [13,s.1258] və Təbrizin VIII (XIV) əsr söz 

ustalarındandır. O, Əbdülvase Çələbinin üslubunu davam etdirmişdir 

[6,s.43;11,IIIc.,s.229;7,Ic.,s.222]. Məazi Təbrizi Bədi haqqında demişdir:  

 

Dərya fikrim qarşısında dəniz daşıb, dalğalanır, 

Çox əcəbdir, bir damcı su ümmanlara lovğalanır. 

                               Mirvarilər qarşısında saxsı muncuqlara oxşar, 

        Sənətkarlığım önündə hər kim qürrələnib, coşar [6,s.43]. 

 

       “Təzkireyi şuaraye-Azərbaycan”da qeyd edildiyi kimi, Doktor Məşkur öz “Kitabe 

tarixi Təbriz” əsərində müəllif haqqında yazır: “ Onun adı Manuçöhrdir və o, Kəmal 

Xacəndinin şagirdlərindən olub.  Orada verilən məlumata görə, müəllif   796 hicridə atası 

ilə Rum şəhərinə ticarət məqsədi ilə getmiş və orada “ Hacətnamə” adlı əsərini 

yazmışdır” [14,Ic.,s.82-83]. Əsərləri farsca idi [5,s.41].  

    - Bəyani  Sami qeyd etdiyi kimi, Təbrizdəndir. O, gəncliyində qızıldan məftil düzəldir, 

kağızdan şəkil kəsir və rəssamlıq edərdi [10,s.43;7,Ic.,s.247]. 

“Təzkireyi-şuaraye-Azərbaycan”da verilən məlumata görə, ədib  Nəqdi bəyin oğludur və 

hicri qəməri XI əsr şairlərindən olmuşdur. Nəstəliq xəttini qəşəng bilirdi. Yazda katibliklə, 

qışda ticarət və dərziliklə məşğul idi [8,IIc.,s.99-100]. Əsərləri farscadır [5,s.43]. 

    - Cəfəri - Təbriz seyyidlərindəndir. Cəfərinin doğum yeri Savə şəhəridir. Sami özü də 

əsərində  yazmışdır ki, əslən savəli olan bu müəllif Təbrizdə yaşayıb yaratmışdır. O, 

şairlərin və söz ustalarının maraqlı, şənlik gətirən şeirlərini oxuyar, məclislərdə məzəli, 

incə sözlər danışar və şeirlər  deyərdi.[4,s.410]. Tam adı Mir Məhəmməd Cəfərdir.     

Mənbədə onun çəkməçi olması göstərilir. X əsr hicri şairlərdən idi. Çox zəkalı və ağıllı idi. 

Şeirlərini Cəfəri təxəllüsü ilə yazırdı. Bir məlumata görə də, onun Mir Cənuni Qəndhari ilə 

münaqişəsi olub. Cənuni Qəndhari  öz səliqəsizliyi ilə seçilirdi. Nəticədə Cəfər, Qəndhari 

haqqında tənqidi şeir yazmış və burada onun zahiri görünüşü, səliqəsizliyi və pintiliyinə bir 

necə beytlə işarə etmişdir[4,Ic.,s.410;7,Ic.,s.143]. 

Əsərləri farsca idi [5,s.450]. 

       - Hicab Nadirşah dövründə yaşayan söz ustalarındandır. O, Sami qeyd etdiyi kimi, 

İsfahanın Abbasabad məhəlləsində yaşamışdır və həqiqətən Nadirşah dövründə vəfat 

etmişdir. Beləliklə, müəllifin tam adı  Seyyid Mirzə Əbu Turab Təbrizidir. XII əsrin  

şairlərindən idi. Bilikli alim və şair olub. Onun evi İsfahanda olduğu üçün şeirləri də orada 

daha məşhur idi [4,s.392;7,Ic.,s.311]. 

     -Razi Təbrizlinin tam adı Məhəmməd Rzadır. Zərgərliklə məşqul olub. XI əsr 

şairlərindən idi. İsfahanın Abbasabad məhəlləsindən idi. Sami onun haqqında çox səthi 

məlumat verərək, onun iki dəfə Hindistana səyyahət etməsini yazmışdır. Mənbələrdən 

məlumdur ki, Razi həqiqətən  iki dəfə Hindistana səyahət etmişdir. Müəllifin şeirləri gözəl 

və məlahətlidir. “Sübhü Gülşən” əsərlərinin müəllifi onu Razi təxəllüsü ilə tanıdıb. Orta əsr 

tanınmış türk səyyahı Övliya Çələbi  h.1050-ci (şəmsi 1019) ildə Təbrizdə olmuş və oranın  
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78 məşhur insanının  adlarını sadalayaraq Razi Təbrizini də qeyd etmişdir 

[4,s.270;8,IIc.,s.244]. 

       Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Şəmsəddin Sami tərəfindən verilən məlumatlar ilkin 

mənbə kimi böyük əhəmiyyət kəsb etsə də,  müasir dövrdə yeni mənbələrin mövcudluğu 

şəraitində yeni tədqiqatlar aparılmış və yuxarıda adı çəkilən müəlliflər haqqında  daha 

geniş bilgilər əldə edilmişdir. Tədqiqat zamanı Əmin Əhməd Razinin “Təzkireyi-həft iq-

lim” əsəri,  Lütfəli bəy Azər Bəkdilinin “Təzkireyi-Atəşgədə” əsəri, Məhəmmədəli 

Tərbiyətin əsəri olan “Danişməndane-Azərbaycan”, Aybəniz Rəhimovanın “Qulam 

Məmmədli təzkirəsi” adlı əsəri və bu kimi digər əsərlərdən  geniş istifadə edilmişdir.  

    - Zühuri adı ilə Təbrizdə iki şəxs məlumdur: 

Birincisi X əsrdə öz zamanəsinin istedadlı şəxsiyyətlərindən idi. Sadiq Əfşar onunla tanış 

olduqdan sonra Zühuri haqqında söyləmişdir ki, Zühuri mülayim, yumşaq və dərdsiz insan 

təsuratını bağışlayırdı. Müəllif  h1010-cu ilədək yaşayıb [6, s.311-312]. 

Digər Zühuri - Hacı Əli Əttar Təbrizi-XIII əsr şairlərindən olub və onun təzkirələri bizə 

catmayıb [6, s.412].Yaradıcılığı fars dilində idi [5,s.155]. 

       Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Şəmsəddin Sami tərəfindən verilən məlumatlar ilkin 

mənbə kimi böyük əhəmiyyət kəsb etsə də,  müasir dövrdə yeni mənbələrin mövcudluğu 

şəraitində yeni tədqiqatlar aparılmış və yuxarıda adı çəkilən müəlliflər haqqında  daha 

geniş bilgilər əldə edilmişdir. Tədqiqat zamanı Əmin Əhməd Razinin “Təzkireyi-həft iq-

lim” əsəri,  Pənah Makulinin “Ədəbi məlumat cədvəli”, Məhəmmədəli Tərbiyətin əsəri 

olan “Danişməndane-Azərbaycan”, Aybəniz Rəhimovanın “Qulam Məmmədli təzkirəsi” 

adlı əsəri,  və bu kimi digər əsərlərdən  geniş istifadə edilmişdir.  
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Рена Искендерли 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ УЧЕНЫХ В СЛОВАРЕ 

“КАМУСУЛЬ – ЭЛАМ” ШЕМСЕДДИНА САМИ 

 

      Автор албанского происхождения Шемседдин Сами (1857 - 1904), несмотря на 

малопрожитую жизнь, сыграл важную роль в культурно-литературной жизни Тур-

ции. «Камусуль – Элам» - это один из его важнейших трудов, который состоит из 

шести томов. 

      Словарь, включающий в себя исторические, географические cведения и личные 

имена, был признан первой энциклопедией в Турции. Таким образом, этот шести-

томный словарь, написаный в конце 20-го века в период нехватки библиогра-

фических изданий и трудов, имел важное значение  и сыграл огромную роль. 

      «Камусуль – Элам», как обширный, богатый и сложно-системный первоисточ-

ник, был предоставлен для использования учёным-литературоведам, исследовате-

лям, а также широкому кругу читателей. 

       Словарь был составлен в алфавитном порядке, что облегчает поиск запросов и 

способствует его всестороннему изучению. Общий объём шеститомной энцикло-

педии составляет 4830 страниц. 

      В начале текста к первому тому в традиционном и общепринятом порядке со 

стороны автора был дан «Ифадеи – Марам», а также «Ихтарат» с заметками по 

использованию текста.  

Ключевые слова: Сами, ученый, словарь, средневековье, литература. 

 

 

Rana Iskenderli 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF AZERBAIJANI SCIENTISTS IN THE 

DICTIONARY “KAMUSUL – ELAM” SHAMSEDDIN SAMI  

 

Summary 

 

    The author of the Albanian origin Shemseddin Sami (1857 - 1904), despite the little – 

lived life, played an important role in the cultural and literary life of Turkey. "Kamusal – 

Elam" is one of his most important works, which includes six volumes.  

    The dictionary, which includes historical, geographical and personal names, has been 

recognized   as the first encyclopedia in Turkey. Thus, this six-volume dictionary, written 

at the end of the 20th century during a period of shortage of biblical publications and 

works, had an important and huge role. 

    The work as an extensive, rich and complex – system primary source was  provided to 

the use of literary scholars, researchers, as well as a wide range of readers. 
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The dictionary was compiled in alphabetical order, which in turn facilitates the search for 

queries and contributes to its comprehensive study. The total volume of the six-volume 

encyclopedia is 4830 pages. 

    In the first volume, the author gave the "Ifadei – Maram" and "Ikhtarat" at the 

beginning of the text in the traditional and generally accepted order, where notes on the use 

of the text are given. 

    Key words: Sami, scholarly, dictionary, medieval, literature 
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HƏMZƏ NİGARİNİN HƏYAT VƏ YARADICILIĞI 

 

Açar sözlər:Həmzə Nigari, təriqət, şeir, Qarabağ, mədəniyyət, siyasət, Rusiya. 

 

Giriş. XII əsrdən etibarən Azərbaycanda islamın geniş yayılmış ezoterik dini  və 

fəlsəfi cəryanı olan təsəvvüf məktəbinin Sührəverdiyyə, Əbhəriyyə, Zahidiyyə, Səfəviyyə, 

Xəlvətiyyə kimi beş böyük təriqəti ilə yanaşı Mövləvilik, Hurufilik, Əxilik, Ələvilik və 

Nəqşibəndilik adlı mistik cəryanlar da təşəkkül tapmışdır.  Nəqşibəndilik təriqətinin ilk 

nümayəndələri XV əsrdə yaşamış Nematullah Naxçıvani olmuş və təriqətin xeyli insan 

arasında yayılmasında böyük zəhmət sərf etmiş, lakin özündən əlavə güclü təmsilçilər 

yetişdirə bilməmişdir. Sonradan isə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətlərin dəyişməsi 

bəzi təriqətlərin, ümumiyyətlə isə təsəvvüfün zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Aradan keçən 

uzun zamandan sonra, yəni XIX əsrdə Nəqşibəndilik Kürdəmirdə Şeyx Xalidi Bağdadinin 

xəlifəsi olan Şeyx İsmayıl Şirvaninin başçılığı ilə şimal bölgəsində yayılmağa başladı.  

Qutqaşınlı Yəhya Əfəndi və Mir Həmzə Nigari tərəfindən təriqətin təbliği davam etdiri-

lmişdir. Digər Nəqşibəndlik təriqətinin  Halidiyye (Kürd əsilli islam alimi, şair Mövlana 

Halidi Bağdadinin şərəfinə adlandırılmışdır) qolunun nümayəndələrinə nisbətən Həmzə 

Nigarinin nüfuzu daha geniş yayılmış, yalnız Azərbaycanda deyil, həmçinin Türkiyədə də 

tanınmışdır. 

Osmanlı imperiyasının dərin bilikli və ədəbi qabiliyyətə malik şəxsiyyətlərindən biri 

olan Mustafa Fəxrəddin Ağabali “Hümayi-Ərş” əsərində Mir Həmzə Seyid Nigarinin 

bioqrafiyası haqqında bəhs etmişdir. 

Əsas mətn. Seyid nəslinə məxsus Mir Həmzə Nigari həzrətləri Azərbaycanın 2020-

ci ildə düşmən tapdağından azad edilən və qədim ərazisi olan Qarabağın Zəngəzur 

bölgəsinin Bərgüşad (indiki Laçın rayonu) mahalının  Cicimli kəndində (Kəndin əvvəlki 

adı Nevşəhər olub. Cicimli kəndinin digər məşhur şəxsi Sarı Aşıqdır) 1798-ci ildə seyyidül 

- əvan Seyid Mir Rüknəddinin ocağında anadan olmuşdur [1,s.43]. XII əsrdə Xorasandan 

Qarabağa köç edib məskunlaşan Həzrəti Həsən soyundan olan Seyid Məhəmməd 

Şəmsəddin Ağabalı nəslinə məxsus Rüknəddin Əfəndi və Qızxanım xanımın Seyid 

Həmzədən başqa Gözəlxanım,Salihə adlı iki qızı da olmuşdur. Rüknəddin Əfəndiyə o 

bölgənin insanlarının məsləhət verdiyi, hamı ilə xoş münasibət qurduğu, insanların 

köməyinə çatdığı üçün Mirpaşa ləqəbi qoymuşdular. Əhalinin işlərində güvəndiyi 

Rüknəddin Əfəndini təəssüf ki, Həmzə altı aylıq olduğu zaman tarla məsələsinə görə bəzi 

tamahkar insanlar tərəfindən Cavanşir günbəzi yaxınlığındakı Boğazsiyirtməz  

mövqeyində şəhid edilmişdi. Atasının ölmündən sonra anası ömrünü övladlarını 

böyütməyə həsr etmişdi.Övladlarına görə ailə qurmayan anası uşaqlarının qayğısına 

qayınlarından çox qalmış, ancaq Həmzə 15 yaşına qədər  anasını incitmiş, digər yaşıdları 

kimi silahla, barıtla məşğul olmuşdur. 15 yaşında anasına demədən Qaraqaş kəndinə 

gizlicə gedib Mahmud Əfəndi həzrətlərindən dərs almağa başlamışdır. Daha sonra Şəkinin 

Dəhnə kəndində Şikəst Abdulla Əfəndi həzrətlərinin sinifində təhsilə başlamış, lakin ərəb 

ədəbiyyatına dair dərslər qane etmədiyi üçün Osmanlı İmperiyasının ərazilərinə getmişdir. 

Beş ilə yaxın təhsil aldığı Qaraqaşi Mahmud Əfəndidən təhsil aldığı dövrdə müəllimin  
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zövcəsi Nigar xanım Həmzənin qayğısına qalmış və buna görə özünə “Nigari” təxəllüsünü 

götürmüşdür[1,s.50]. Təxminən 1840-cı illərdə İsmayıl Siracəddin Şirvaninin əmri ilə 

Azərbaycana qayıtmışdır. Elm öyrənmək üçün gələnlərə qışda Cicimlidə Sarı Aşığın məza-

rı yaxınlığındakı mədrəsədə, yayda isə Bərgüşadın Mirlər kəndindəki Bərgüşad çayının ya-

nında özünə aid hücrədə təhsil-tərbiyə öyrədirdi.  

Mirlər kəndində Mir Saleh Əfəndinin qızı Əzizə xanımla ailə həyatı qurur, ancaq 

Əzizə xanımla ailə həyatı iki ilə yaxın davam etmişdir. Əzizə xanım doğuş zamanı vəfat 

etdiyi üçün Nigari onun kiçik bacısı, öz gözəlliyi ilə fərqlənən Şəhnisa xanımla 

evlənmişdir. Təəssüf ki, dörd il davam edən bu izdivacdan uşaqları olmadığı üçün 

ayrılmışdılar [1,s.69]. Üçüncü dəfə Seyid Həmzə Araz çayı kənarında yerləşən Molla 

Məhərrıəmli kəndindən olan dindar Allahverdi Əfəndinin qızı Əminə xanımla izdivaca 

daxil olmuş və bu izdivacdan onların Siracəddin Əfəndi adlı oğlu doğulmuşdur. 

Seyid Həmzə Nigari öz elmi ilə o qədər məşhurlaşıb nüfuz dairəsini genişləndirir ki, 

hətta Qarsda olan bir qərarda qeyd edilir ki, əgər Rusiya ilə Osmanlı imperiyası arasında 

hər hansı münaqişə olarsa Osmanlı ordusunun hücumundan sonra  Qarabağda Şeyx Hacı 

Həmzə Əfəndi, Şəkidən Əhməd Əfəndi, Dağıstanda Xasay xan qəfil üsyan çıxarmalı idi 

[1,s.70-71]. Bu qərara aid məktub daşıyan şəxslər Rus hökuməti tərəfindən tutulmuş, bu 

xəbəri eşidən Seyid Həmzə Əfəndi öz tərəfdarları ilə gecə ikən Araz çayını keçərək Culfa, 

Xoy, Salmas, Urmiyaya, Ərzuruma getmişdi. Yanında gedən məsləkdaşlarından Hacı 

Himmət, Hacı Məhəmməd, Muqim Əbdürrəhman Ərzurumdan Qarabağa qayıtmış, Nigari 

isə bacısının oğlu Mir Əbdülcabbarzadə Cəfər Təyyar və əmisinin oğlu Mir Mustafazadə 

Mühibbüddin ilə Ərzurumda qalmışdı. Ərzurumda əslən Şəkidən olub Ərzuruma hicrət 

etmiş Hacı Əbdüləzimin qızı Züleyxa ilə ailə qurmuşdu. Züleyxa ilə izdivacından  

Rüknəddin adlı oğlu və Zəhra adlı qızı doğulmuşdu. Əmisi oğlu Mühibbüddin çiçək 

xəstəliyinə tutulmuş , xəstəliyi öncə Zəhraya, sonra isə Rüknəddinə keçdiyi üçün altı ay 

fasilə ilə uşaqları vəfat etmişdir. Övladlarının vəfatından altı ay sonra Ərzurumdan 

Amasiyaya getmişdi. Amasiyadan və digər ərazilərdən gələn böyük yaşlı tələbələrinə 

“İsbatül - vacib”, kiçik yaşlı şagirdinə isə məntiqdən “Hüsam Qəti” oxudur, Hafiz Şirazinin 

divanını öyrədirmiş. Yaraşıqlı vücuda, gözəl simaya malik olmaqla yanaşı öz irfanını, 

nəzakətini daha inkişaf etdirərək böyük nüfuz sahibi olmuşdur. Divan həcmində şeirləri 

olsa da təəssüf ki, toplanmamışdır. 1880-81-ci illərdə vəfat etmiş və məzarı Şamlar 

qəbirstanlığında olub yeri dəqiq məlum deyil. 

Nigari yaydığı təriqət, elm, irfanla yanaşı Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatında öz 

yaradıcılığı ilə qalmış, əsərləri ilə kifayət qədər tədqiqat mövzusu olmuşdur. Özünə 

təxəllüs götürdüyü Nigari təxəllüsünün sahibi olan xanımın şərəfinə “Nigarnamə” əsərini, 

həm də türk və fars dilində Divan yazmışdır. 

Bu il ilk dəfə olaraq Seyid Həmzə Nigariyə həsr edilmiş “Beşinci Beynəlxalq Həmzə 

Nigari Simpoziumunun keçirilməsi” layihəsi 30 ildən sonra əsl sahibləri tərəfindən erməni 

qəsbkarlarından azad edilmiş Qarabağ bölgəsinin Ağdam rayonunda təşkil olunmuşdur: 

 

Nə əcəb dövlət imiş seyri-şikari-Qarabağ, 

Nə gözəl nemət imiş söhbəti-yariQarabağ! 

Rəşki-mişk-ənbər imiş buyi-ğubari-Qarabağ, 

Abi-heyvan imiş ənhari-punari-Qarabağ. 

Kövsərü Tuba imiş çayi-çinari-Qarabağ, 

Aləmi-cənnət imiş dari-diyari-Qarabağ. 

İmdi bildim nə imiş vəsfi-həzari-Qarabağ, 

Yeridir kim çəkərəm ah və zari-Qarabağ. 
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Dağlayıbdur bəni bir laləüzari-Qarabağ, 

Yandırıbdur bəni bir nari-nigari-Qarabağ [2,s.16-17]. 

 

Qarabağ ovlamaq üçün gözəl şikar, yar söhbəti kimi maraqlı mövzu, incə zövqlə 

hazırlamış məstedici qoxu, cənnətdə axan bulaq, süddən də təmiz olan su, ümumilikdə isə 

heç bir sözün vəsf etməyə gücü çatmadığı cənnət diyarıdır. Bir çox yerlərdə olan Seyid 

Həmzə anlamışdı ki, Qarabağ öz qeyri-adi təbiəti ilə ən güvənilən məkan, harada 

olmasından asılı olmayaraq həmişə həsrətində olduğu vətəndir ki, qəriblikdə olduğu 

müddətdə bu ayrılıq onun qəlbini hüsnü gözəl yar həsrəti kimi dağ çəkmişdir. 

Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatında dərin iz qoymuş, İbrahiməli xanın 

nəvəsi, sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı Natəvana və Qarabağa qarşı aparılan 

məddah siyasəti sezən Nigari narahatlığını həmişə qeyd etmişdi.  Yazıçı Mehriban Vəzirin 

də yazdığı kimi işğalıçı rus, yalnız Qarabağın talehini deyil, həmçinin Natəvanın şəxsi 

həyatı haqqında qərar vermişdi: “...Qalada ağalıq edən dünənki nökər erməni Madatov 

artıq general olmuş, Xanqızının, xanədanın taleyini cızırdı... Xurşbanu bəyimin izdivacını 

tam nəzarətə götürmüşdü. Çardan gələn göstərişə görə Xanqızı xanədandan olan, varislik 

haqqı olan kimsəyə ərə gedə bilməzdi. Yaxın qohumlarına - Cavanşirlərə ərə gedə 

bilməzdi. Qonşu xanların varislərinə ərə gedə bilməzdi. Belə izdivaclardan doğulanların, 

əsli, nəcabəti, tayfası olanların yeni iddiaları doğula bilərdi... Bu səbəbdən Xanqızını 

Dərbənd türkü - kumık Xasay xanla evlənməsi “məsləhət görüldü”. Evləndilər. Dünyaya 

iki övladları gəldi...”. Seyid Həmzə, Əhməd Əfəndi ilə birgə Şuşa qalasında Xan bağı 

adlanan yerdə Dərbənd xanəndanlarından olan Xasay xan Usmuyevin malikanəsinə yığışıb 

qərara gəlirlər ki (göstərişin Şeyx Şamildən gəldiyi güman edilir), müsəlmanların yaşadığı 

bu bölgədə xristian hakimiyyəti altında yaşamaları müvafiq deyil, ona görə tədbir görmək 

lazımdır. Lazımi hərəkat planı cızılaraq qərara gəlinir ki, Osmanlılarla ruslar arasında 

münaqişə olsa bunlar üsyan yaradacaq və bu xəbəri ermənilər ruslara çatdırır. Natəvanın 

qohumu şair Qasım bəy Zakir də başda olmaqla heç kəs sünni Xasay xan Usmuyevlə  

Xanqızının evliliyinə razı deyildilər. Ruslar sünni məsələsini qaldırmaqla bəxtsiz 

Natəvananın “vicdanlı” qohumları vasitəsi ilə Xasay xanın Şuşadan qovulması arzularını 

gerçəkləşdirməyə çalışdılar. Bəli, müxaliflər yaranmış ilk fürsətdən istifadə edərək Xasay 

xanla Xanqızını ayırırlar. Qarabağın ictimai işlərində də fəal olan Xanqızının həyat yoldaşı 

olmayan qadın kimi şəxsi problemləri çoxalır ki, əlbəttə bu vəziyyət rus və ermənilərin 

Qarabağda istədiklərini etməyə tam şərait yaradır. Həmzə Nigari də bilavasitə bu işlərin 

içində olduğu üçün Qarabağın, doğma ata - baba yurdunun talehindən olduqca bədgüman 

idi: 

Eşqin kanı Qarabağdır məkanım, 

Bülbülü-şeydayam, cənnət yerimdir, 

Əzəl başdan Qaraqışlı bustanım, 

İndi gülüstanım Qara pirimdir 

 

Sinəmə çəkilən qara dağımdır, 

Yandıran aləmi gör nə çağımdır! 

Qara bağrım qanlı Qarabağımdır, 

Gözlərimdən axan yaşi-tərimdir [2,17], 

 

Birinci dəfə təhsilinə görə uzun müddət Qarabağdan ayrı düşən Nigarı bu hadisədən 

sonra birdəfəlik Qaranbağdan didərgin düşmüş, bir daha doğma diyarına qayıda 

bilməmişdi. Yaradıcılığında həm əruz, həm də heca vəzninə müraciət edən Həmzə Seyid  
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Nigari vətən həsrətin yaradıcılığında təsvir edərək yazır ki, Qarabağın bir qönçə gülünün, 

gözəl ceyranının xəstəsiyəm, arzu edirəm Qarabağın hər dağında, ovlağında, bağında 

şənliklər olsun, Qarabağ daha da abadlaşsın: 

Gözlərimdən hər dəm qan-yaş tökülür, 

Sərvtək qamətin yaytək bükülür. 

Sinəmə çal-çarpaz dağlar çəkilir, 

Yadıma düşəndə Çilgəz yaylağı. 

 

Xabları Huridir, Mələk mənzərdir, 

Sözləri şirindir, şehdü-şəkərdir. 

Cənnəti-Məvadır, Hovzi-Kövsərdir, 

Qaraqaş yaylağı, Həmzə bulağı. 

 

Ey Nigari, ömrün erişdi payə,  

Salmadı başıma ol sərvi sayə. 

Can qurban eylərəm peyki səbayə, 

Xəbər versə bir gün ol Qarabağdan [4]. 

 

Yaradıcılığında vətən, Qarabağ mövzusu başlıca olmasının səbəbi öz vətənini, hətta 

ailəsindən, anasından daha çox sevdiyinə dəlalət edir. Anası uzun müddət onun həsrəti ilə 

yaşasa da o, ancaq müəlliminin göstərişi ilə anasının yanına qayıtmış, anası vəfat etdikdə 

isə qayıtmamışdır. Lakin vətən vüsalına görə hər an ağlayır, qaməti bükülür, bağrı çatlayır. 

Qarabağ yaylaqları, dağları, çayları, meşələri o qədər gözəldir ki, sanki huridir, mələkdir, 

ümumiyyətlə isə Qarabağ əsl cənnət məkanıdır. Bu cənnətdən ötrü canını verməyə hazırdı, 

təki Qarabağdan bir xəbər gəlsə.   

Yaxud da ədibin digər qəzəlinə diqqət yetirdikdə Nigari konkret yer adları 

çəkməklə öz yurdunun peyzajını yaradır: 

 

Yaqdı, yandırdı bəni nari-nigari, nedəyim? 

Ta ki canimdə qərar eylədi nari, nedəyim? 

... 

Alamaz atəşi-hicranimi çayi-Bərşad, 

Eyləməz sud bana çayi-Həkari, nedəyim? 

 

Eyləməz faidə suzanimə çayi-Xaçin, 

Çayi-Tər-Tər dəxi söndürməz o nari, nedəyim? 

 

Eyləməz çayi-Ərəs faideyi atəşimə, 

Çayi-Kür söndürməz nari-mənari, nedəyim? [2, s.41] 

 

Nəticə. Erməni qəsbkarlarının işğalı nəticəsində 30 il idi ki, Qarabağ əhalisi 

ədibimiz kimi Bərgüşad, Həkəri çayının həsrətini çəkirdi. Milli ordumuzun, şücaətli 

hərbiçilərimizin, igid oğullarımızın döyüşkənliyi nəticəsində Həkərinin, Bərgüşadın bu gün 

azad olunması Nigarinin həmvətənlərinə böyük hədiyyə olmuş, sevinc bəxş etmiş, 

həsrətlərinə son qoyulmuşdur. Vətəni sevən imanlı oğullarımızın böyük  sevgisi, qürurumuz 

sayılan torpaqlarımızın azad olunmasına əsas təkan olmuşdur. Azad edilmiş 

torpaqlarımızda ilk tədbirlərin biri də Həmzə Nigariyə həsr olunmuş, quruculuq işlərindən 

sonra daha böyük Nigari həyat və yaradıcılığından bəhs edən beynəlxalq konfranslar  
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keçirələcəyinə əminik. Bu cür konfranslar nəticəsində Nigarinin həyat və yaradıcılığı daha 

dərindən öyrəniləcəkdir.“ Seyid həmzə Nigarinin yaradıcılığı barədə böyük ədiblərimiz də 

öz fikirlərini bildirmişlər. M.S.Ordubadi öz təhsili haqqında məlumat verərək yazır:  

“Axırıncı dərsi, farsca - ərəbcə dərsi Seyid Həmzədən almışdır”” bu kimi maraqlı faktlar 

araşdırmaçılar tərəfindən tədqiq edilib aşkarlanacaq,yeni fikirlər söylənəcəkdir [3, s.19]. 
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Qarabağın ədəbi tarixi çox zəngin və qədimdir. Bu bölgə zaman-zaman bəşər 

mədəniyyətinə böyük dahilər, istedadlı şəxsiyyətlər bəxş edib. Musiqinin, təsviri sənətin, 

şeirin, el nəğmələrinin beşiyi olan qədim Qarabağ haqqında müxtəlif qaynaqlarda maraqlı 

məlumatlar var. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində təkcə Şuşada onlarla yazıçı, filosof, 

mühərrir, tarixçi, şair, rəssam, nəqqaş fəaliyyət göstərib. Onlardan Mir Möhsün Nəvvab 

Ağamirzəzadə Qarabaği, Firudin bəy Köçərli, Haşım bəy Vəzirov, Əhməd bəy Cavanşir, 

Mirzə Adıgözəl bəy, Mirzə Yusif, Mir Mehdi Xəzani, Mirzə Camal, Həsənəli xan 

Qarabağlı, Mirzə Camal oğlu,  Aşıq Pəri, Ağa Bəyim Ağa, Məhəmməd bəy Cavanşir, 

Qasım bəy Zakir, Cəfərqulu xan Nəva, Əli Murad kimi ölməz şəxsiyyətlərin adlarını fəxrlə 

çəkmək olar. 

Bu siyahıda Qarabağda yetişən xəttat və katibləri sadalamamaq düzgün olmazdı. 

Katib - müəllif və ya başqa adamların xahişi ilə əsərləri gözəl xətlə yazan, yaxud 

hökmdarların, varlı ziyalıların sifarişi ilə əsərlərin üzünü köçürən şəxsdir. Şərqdə onlara-

xoşnəvis, müstənsix, Qərbdə-kalliqraf deyirlər. Kitab çapı ixtira olunana qədər ədəbi 

əsərlərin qorunub yaşamasında və yayılmasında katiblərin mühüm xidməti olmuşdur. 

Katiblərin bir çoxu kitab üçün yazı ləvazimatı (qələm, mürəkkəb, rəng və s.) hazırlamış və 

əlyazma kitabına cild də çəkmişdir [1].  

XV-XVII əsrlərdə Azərbaycan əlyazma nəfis kitabının yaranmasında xəttatlarla 

yanaşı, miniatürçü rəssamlar, nəqqaş-müzəhhiblər və bədii cild ustaları iştirak edirdi. 

Müxtəlif ustaların əməyini birləşdirən bu kollektiv işdə, əlyazmanın bitkinliyini və vahid 

stilini, texniki kamilliyini təmin edən müəyyən ardıcıllıq və qarşılıqlı əlaqə var idi. Aparıcı 

rol xəttata məxsus idi: o təkcə əlyazmaları köçürmür, müəyyən dərəcədə onu redaktə edir, 

bəzən dövrünün tələblərindən irəli gələn kiçik dəyişikliklərə də yol verirdi  (2.s.10). 

Əlyazma kitablarının yaranmasında böyük rolu olan xəttat və katiblər ərəb qrafikası 

əsasında yaranmış kufi və xətti-sittəyə (altı xətt növü: süls, nəsx, mühəqqəq, reyhani, touqi, 

rüqə) daxil olan xətt növlərinin əksərində yazmağı bacarmışlar. Onlar gözəl, kalliqrafik 

xətlə əlyazmalar köçürmüş, eyni zamanda övladlarına, şagirdlərinə də öyrətməklə xəttatlıq 

və katiblik sənəti ənənəsini davam etdirib yaşadırdılar [3,s.10].  

Klassik şairlərdən Həkim Əbülqasım Firdovsi Tusi, Nizami Gəncəvi, Hafiz Şirazi, 

Sədi Şirazi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzulinin əsərləri bütün Şərq aləmində 

oxunmuş, nüsxələri hər zaman katiblər tərəfindən köçürülmüşdür. Azərbaycanlı  

xəttatlar, miniatürçü rəssamlar vətənimizdən kənarda da qonşu ölkə hökmdarlarının, yaxud 

da imtiyazlı adamların sifarişinə əsasən Azərbaycan, Şərq klassiklərinin əsərlərini 

köçürməklə qiymətli və nəfis əlyazma kitabları yaratmışlar. Həmin əlyazmalar 

Azərbaycandan kənarda yaranıb başqa ölkələrin muzey və kitabxanalarında saxlanılsa da, 

mütəxəssislər tərəfindən tamamilə haqlı olaraq, Azərbaycan  əlyazmaları, Azərbaycan 

xalqına məxsus yazılı sənət abidələri hesab olunur.[ 3,s.12] 

mailto:ms.rxsnd@mail.ru
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99rq
https://az.wikipedia.org/wiki/Q%C9%99rb
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda çoxlu sayda Qarabağ bölgəsində yazılmiş və Qarabaği nisbəsi ilə yazıb-

yaratmış katib və xəttatların qiymətli əlyazmaları qorunmaqdadır. 

1.Əli bin Nağdəli Qarabaği 

Husaməddin Həsən əl-Katinin məntiq elmindən bəhs edən “Şərh İsağuci” ərəbdilli əlyazma 

nüsxəsi B-4554 şifr altında saxlanılır və mətni məcmuənin 89b-104b vərəqlərini əhatə edir. 

Şərh katib tərəfindən h.1240/m.1824-25-ci ildə kiçik,qalın, çətin oxunan nəstəliq elementli 

nəsx xətti ilə açıq mavi rəngli Şərq istehsallı kağıza köçürülüb. Məcmuənin  həcmi 105 

vərəqdir [4]. 

2.İbrahim bin Qadi Qarabaği   
Şəhabəddin Əbu Hamid Məhəmməd bin Mahmud bin Əli bin Əbu Talibin ilahiyyatdan 

bəhs edən “Risalə fi əl-əhkəm əş-şəriyyə” ərəbdilli əlyazma nüsxəsi B-2772 şifr altında 

saxlanılır. Əsər katib tərəfindən h.1222/m.1807/1808-ci ildə qara mürəkkəblə, şikəstə xətti 

ilə Avropa istehsalı olan göyümtül boyadılmış nazik, su nişanlı kağıza köçürülüb.  

Əlyazmanın həcmi 10 vərəqdən ibarətdir [5,v.10]. 

3.Məhəmməd Əli bin İsmayıl əl-Qarabaği  

Kazım bin Qasım əl-Musəvi əl-Həsəni ər-Rəştinin  ilahiyyatdan bəhs edən “Bəyan 

məqamət əz-zahir val batin vat-təvıl fil-Quran” ərəbdilli əlyazma nüsxəsi  B-463 şifr 

altında saxlanılır və məcmuənin 74b-84a vərəqlərini əhatə edir. Əsər katib tərəfindən 

h.1262/m.1845-ci ildə qara mürəkkəblə narın nəsx xətti ilə boz rəngli nazik, Şərq istehsalı 

olan kağıza köçürülüb. Əlyazmanın həcmi 203 vərəqdən ibarətdir [6]. 

4.Məhəmməd Qulu bin Hüseyn əl-Qarabaği 

Bəhaəddin Məhəmməd bin Hüseyn əl-Amili əl-Bəhainin “Təşrih əl-əflək” adlı ərəbdilli 

əlyazma nüsxəsi B-5408 şifr altında saxlanılır və məcmuənin 144b-148a vərəqlərini əhatə 

edir. Əsər h.1207/m.1792-ci ildə nəsx xətt ilə Avropa istehsalı olan krem rəngli kağıza 

yazılıb. Məcmuə 148 vərəqdən ibarətdir  [7,s.460; 8]. 

5.Haqverdi ibn Məşhədi Ocaqverdi Qarabaği 

Qüdsi Аbbаsqulu ağа Bаkıхаnоvun ilahiyyatdan bəhs edən “Riyazil-Qüds” türkdilli 

əlyazma nüsxəsi D-140 şifr altında saxlanılır. Əlyazma katib tərəfindən h.1258/m.1842-ci 

ildə nəstəliq-nəsx xətti ilə Avropa istehsalı olan sarımtıl, su nişanəli, filiqranlı kağıza 

yazılıb. Qırmızı mürəkkəblə əhatələnmiş çərçivədə yazılıb. 94 vərəqdən ibarət olan əsər 

Şuşa şəhərində köçürülüb [9].  

6.Məhəmməd Həsən ibn Mirzə Məhəmməd Qasım Qarabaği 

Hüseyn Həzarfənnin “Tənqihi-təvarixi-müluk” türkdilli əlyazması D-208 şifr altinda 

saxlanılır. Əsər katib tərəfindən h.1262/m.1845-ci ildə nəstəliq xəttilə Avropa istehsalı 

olan sarımtıl yarıahərli, su nişanəli  kağıza köçürülmüşdür. Əsər 182 vərəqdən ibarətdir 

[10,182]. 

7.Həsənəli xan Qarabaği  

Şeirlər toplusundan ibarət olan “Cüng” (türkcə, farsca) türkdilli əlyazma nüsxəsi B-1486 

şifr altinda saxlanılır. Cüngdə 4 şairin şеiri var. Əsər nəstəliq xəttilə Rusiya istehsalı olan 

kağıza köçürülüb. Bəzi vərəqlərdə “Фабрика Платунова №5” möhürü vurulub. Əlyazma 

h.1287-1308/m.1870-1890-cı illərdə Bərgüşad kəndində yazılib. Həcmi 24 vərəqdən 

ibarətdir [11,24]. 

8.Həsənəli Yüzbaşı oğlu Qarabaği 

Əlişir Nəvainin “Divan” türkdilli əlyazma nüsxəsi B-967 şifr altında saxlanılır. Əlyazma 

qara və bənövşəyi mürəkkəblə yazılıb. Əsər h.1361/m.1942-ci ildə Buquruslan şəhərində 

köçürülüb. Həcmi 2 ədəd dəftərdən (I dəftər 162+162 vərəq) ibarətdir [12]. 
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9.Mirzə Xəlil Yüzbaşıyev Qarabaği 

“Kitabi-Koroğlu” türkdilli əlyazma nüsxəsi  B-206 şifr altında saxlanılır. Əlyazma 

nəstəliq- 

şikəstə xətti ilə bənövşəyi mürəkkəblə adi, ağ, sadə kağıza köçürülüb. Əsər h.1291 (1874-

75)-ci illərdə köçürülüb. Əlyazma 260 vərəqdən ibarətdir [13,260]. 

10.Bint Məhəmməd Rəhim Qarabaği 

Füzuli Məhəmməd ibn Sülеyman və Məcnun Bağdadinin “Lеyli və Məcnun” türkdilli 

əlyazma nüsxəsi B-2317 şifr altında saxlanılir. Əsər qara tuşla nəstəliq xətti ilə 1816-ci ilə 

aid Rusiya istehsallı filiqranlı kağıza köçürülüb. Əlyazma113 vərəqdən ibarətdir [14,113]. 

11. Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği 

Şeirlər toplusundan ibarət olan “Cüng” (türkcə, azərbaycanca, farsca) türkdilli əlyazma 

nüsxəsi B-1116 şifr altında saxlanılır. Əlyazma Avropa istehsllı filiqranlı kağıza nəstəliq 

xəttilə yazılıb. Köçürülmə tarixi:h.1314/m. 1896 cı il. Əlyazma 142 vərəqdən ibarətdir 

[15.142].  

13. Əhməd bin Əli Əşrəf Qarabaği   
Məhəmməd bin Əbdüssəbur Hayinin   (Təbrizi)  “Durr məknun Durr Nasiri” farsdilli 

əlyazma nüsxəsi B-2512 sifr altında saxlanılır. Əsər məşhur vəzir Hac Mirzə Akasinin 

göstərişi ilə (1265/1848 ölüm tarixi), Məhəmməd şaha (1250/1834-1265/1848) həsr 

olunmuşdur. Əsər kalliqrafiq nəsx xətti ilə Rusiya istehsalı olan qalın, krem rəngli kağıza 

köçürülmüşdür. Əlyazma h.1270/m.1853-cü ildə yazılıb. Əlyazma 124 vərəqdən ibarətdir 

[16,124]. 

14.Heydər bin Xeyr əl-hac Hacı Əli Məhəmməd Qarabaği 

Təbabət elmindən bəhs edən “Risaleyi tibb” farsdilli əlyazma nüsxəsi C-14 şifrə altında 

saxlanılır. Mətn məcmuənin 340b-401a vərəqlərini əhatə edir. Əsər şikəstə elementli 

nəstəliq xətti ilə Şərq istehsalı olan nazik, krem rəngli su nişanlı kağız üzərində qara 

mürəkkəblə yazılıb. Köçürülmə tarixi:h.1302/m.1886-cı ildir. Əlyazma 447 vərəqdən 

ibarətdir [17,447].  

15.Məhəmməd Təbrizi əl-əsl, Qarabaği əl-məskən 

Mirzə Məhəmməd Mehdi xan Astarabadi bin Məhəmməd Nasirin Nadir şahın tarixindən 

bəhs edən “Tarixe-cahanqoşayi-Naderi” farsdilli əlyazması C-565 şifr altında saxlanılır. 

Əsər liqaturalı nəstəliq xətti ilə, Qurandan olan seçmələr isə kalliqrafiq nəsx xətti ilə 

Avropa istehsallı krem rəngli, qalın kağıza yazılıb. Köçürülmə tarixi:h.1232 m.1817-ci il. 

Əlyazma 147 vərəqdən ibarətdir [18].  

16.İbadallah Ağayi Qarabaği ibn Saleh Qarabaği 

Mirzə Məhəmməd Mehdi xan bin Məhəmməd Nəsir Astrabadinin  məktub məcmuəsindən 

ibarət “İnşa” farsdilli əlyazma nüsxəsi B-272 şifr altında saxlanılır.Əsər məcmuənin 1b-

46a vərəqlərini əhatə edir. Əlyazma şikəstə elementli nəstəliq xətti ilə Avropa istehsallı 

nazik, krem rəngli, su nişanlı nazik kağıza yazılıb. Qurandan olan seçmələr nəsx xətti ilə 

yazılıb. Köçürülmə tarixi: h.1248/m.1832-ci il. Əlyazma 79 vərəqdən ibarətdir [19]. 

17. Məhəmməd Mehdi bin Məhəmməd Haşim Qarabaği 

Hacı Süleyman bin Salman İrəvaninin təbabətdən bəhs edən “Kitabe-lüğəte-tibb” farsdilli 

əlyazması M-174 şifr altında saxlanılır.Əsər qara mürəkkəblə nəstəliq elementli nəsx xətti 

ilə Rusiya istehsallı krem rəngli vərəqlərə köçürülüb.Əlyazma məcmuənin 137a-209a 

vərəqlərini əhatə edir. Köçürülmə tarixi: h.1278/m.1861-ci il. Əlyazma 210 vərəqdən 

ibarətdir [20].  
18.Qarabağlı Əhməd 

Nurəddin Əbdürrəhman bin Əhməd Caminin qəsidələrdən ibarət olan “Cəlaür-ruh” 

əlyazma nüsxəsi A-433 şifr altında saxlanlır və məcmuənin 43b-48a vərəqlərini əhatə edir. 
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Əlyazma qara mürəkkəblə nəstəliq xətti ilə Şərq istehsallı sarımtıl, nazik kağıza 

köçürülub.Köçürülmə tarixi: h.1125/m.1713-ci il. Əlyazma 51 vərəqdən ibarətdir [21]. 

Bir məqalədə bu istedadlı, dəyərli katib və xəttatların çoxcəhətli yaradıcılığı 

haqqında geniş məlumat vermək imkan xaricindədir. Gələcəkdə onların həyat və 

yaradıcılığının, elmi irsinin ətraflı, dərindən tədqiqi Qarabağın dahi və məşhur 

şəxsiyyətlərinin tanınmasında mühim rol oynaya bilər.  
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создание рукописных книг.  

        Ключевые слова: Карабах, переписчик, каллиграф, сборник, азербайджанское   

текстоведение.                               

 

Karimova Rakhshanda  

 

SCRIBES AND CALLIGRAPHERS UNDER  

THE PSEUDONYM “KARABAKHI” 

 

Summary 

 

The Karabakh region is the land of ancient history, in compare with not only the 

territory of rest Azerbaijan, but also the territory of many world countries. It is the  

Karabakh region that is famous with its history architectural and cultural monuments, 

literature, art and music. The prominent representatives of this culture -calligraphers and 

scribes made a great contribution in writing the manuscripts 

       Key words: Karabakh,copyist, sсribe,calligraphy, collection, Azerbaijani textual 

studies         
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Açar sözlər: Molla Cümə, əlyazma, orfoqrafik xüsusiyyətlər, ərəb qrafikası 

 

Xülasə: Məqalədə Molla Cümə əsərlərinin yeni əldə edilmiş əlyazma nüsxələri və 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına  Əlyazmalar İnstitunda saxlanan nüsxəni tədqiq edərkən 

əlyazmalardakı sözlərin orfoqrafik xüsusiyyətləri xüsusilə diqqəti cəlb etdi. Bütün bunlara 

aydınlıq gətirilməsi məqsədilə seçmə üsulu ilə Molla Cümənin yazı uslubunu araşdırdıq.  

yaradıcılığı Azərbaycan tarixinin çox mürəkkəb və ziddiyyətli dövründən keçir. 

Əsərlərindən göründüyü kimi ilk öncə XIX əsrin sonları-XX əsrin əvvəllərində yaşyıb 

yaratmış şairin əsərlərinin zənginliyi ilə Azərbaycan poeziyasının və aşıq sənətinin 

inkişafında mühüm rol oynaması qənaətinə gəldik. Şair həm də dövrünün ədibləri arasında 

ən cox ədəbi janrlarada yaratdığı əsərləri ilə də seçilmişdir. Molla Cümə müxtəlif forma və 

janrlarda, məzmunca zəngin poetik əsərlər yaratmışdır. Molla Cümə həm şair, həm 

novator sənətkar, həm də xalq aşığı kimi tanınmışdır, onun yaratdığı əsərlər aktuallığında 

qalmaqdadır. 

 

Giriş: Zəmanəsinin yüksək əxlaq sahibi olan Molla Cümə gənc yaşlarından fitri 

istedadı ilə həmyaşıdları arasında seçilirdi. O, mədərəsədə təhsil aldığı dövrdən ədəbi 

yaradıcılığ meyli ilə də fərqlənmişdi, həm də aşıqlığa meyli var idi. Belə keyfiyyətlər 

dövrünün monarxiya rejiminin tələbləri ilə üst-üstə düşmədiyindən Molla Cümə 

mədrəsədən uzaqlaşır və dərvişanə həyat sürməyə başlayır. Şair ədəbi yaradıcılığa başlayır 

və öz bəstələri aşıq kimi el şənliklərində çıxışlar edir. Şair çıxışlarında  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. Onun yaratdığı əsərlərin əlyazma nüsxələri tərəfimizdən 

tədqiqata cəlb edilmişdir.  

Əlyazma nüsxələr təhlil edilərkən bəzən eyni hərfin bir neçə yazılış forması, bəzi 

hallarda ərəb yazılış qaydalarına zidd yazı formalarına yol verilməsı və sair xüsusiyyətlərə 

rast gəlinir. Bunun səbəbi kimi şairin yaradıcılığında həm dövrünün yazı uslubu, həm də 

yerli şivədən istifadə etməsi qənaətindəyik. Molla Cümə şeirlərinin orfoqrafiyası 

ümumiyyətlə XIX əsr Azərbaycan yazı dilinin spesifik xüsusiyyətlərini əks etdirir. 

Bununla bərabər orfoqrafiyada müəyyən uyğunsuzluqlar nəzərə çarpır. 
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Məqalənin əsas mətn hissəsində Molla Cümə əsərlərinin orfoqrafik xüsusiyyətləri 

əlyazma nüsxələrdən çoxsaylı sübutlar gətirilməklə geniş təhlil olunur.  Təhlilə əsasən 

şairin AMEA Əlyazmalar  İnstitutunda saxlanılan Б-1937/3562 şifrəli əlyazma  nüsxəsi və 

tədqiqat zamanı tərəfimizdən aşkar edilərək Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verilən  D-

1020/1,2,3,4  şifrəli dörd  əlyazma dəftəri cəlb edilmişdir. 

Əsas mətn. Molla Cümə şeirlərinin orfoqrafiyası ümumiyyətlə XIX əsr Azərbaycan 

yazı dilinin spesifik xüsusiyyətlərini əks etdirir. Bununla bərabər orfoqrafiyada müəyyən 

uyğunsuzluqlar nəzərə çarpır. 

Əlyazma nüsxələrində vahid orfoqrafiya normaları olmadığından eyni söz bir neçə 

variantda yazılmışdır. Məsələn:  یاناق– yanaq [52,65b];  یاناخ– yanax [54,6a];  پروانه– 

pərvanə [57, 27b];  فیروانه– firvanə [56,80b];  چوغ– çoğ [56,120a];  چوق– çoq [57,125a];  قرا

– qəra [54,83a];  قارا– qara [56,82a]. 

Molla Cümə şeirlərinin əlyazma nüsxələrinin orfoqrafiyası dövrünə uyğundur, müasir 

dil baxımından isə arxaikdir. Burada rastlaşdığımız orfoqrafik fərqləri, hadisələri 

müqayisəli şəkildə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür: 

 .pünhan [54,34b] –فنهان  ;peşman [54,110a] –فیشمان  :əvəzlənməsi [p]پ  – [f] –ف (1

 –جومرت   ;dört [54,30a] –دورت  ;gedsün [54,52] –کیدسون  :əvəzlənməsi [t] ت  – [d] –د  (2

comərt [56,232b];  دیتیل–ditil [54,60a];  درت– dərt [56, 105b]; نات ق – qənat [56,79a];  دفدر– 

dəfdər [57,22b];  مرت– mərt [56,130a];  امیت– ümit [52,79b];  خسده– xəsdə [57,47a]. 

 əvəzlənməsi. Bu hərf əvəzlənməsi bir sıra Azərbaycan və türk [x]خ  – [q]ق  (3

əlyazmalarında sözün sonunda müşahidə olunur. Molla Cümə şeirlərinin əlyazmasında da 

bu orfoqrafik-fonetik xüsusiyyət əsasən söz ortasında özünü göstərir: قورقما - qorqma 

[54,2b];  یوقدور– yoqdur [54,7a];  چیقوب– çıqub [54,5a];  باقماسه– baqmasa [54,55b];  چوق– 

çoq [54,9a];  آیاخ– ayax [54,8a];  قورقوم– qorqum [54,65b]; رق قی – qırq [54,38a];  قوجاخالسان– 

qucaxlasan [54,35b];  قاباخ– qabax [54,50a];  وقت  -واخت– vəqt-vaxt [54,40b];  خالخ– xalx 

[57,43a];  یوقسا– yoqsa [55, 12b];  قاباخ– qabax [56,159a];   باقوب- baqub [56, 162b];  یارپاخ– 

yarpax [56,177a];  یاناخ– yanax [56,251a];  قایماخ– qaymax [57,6a];  دوقسان– doqsan 

[57,39b];  اوشاخ– uşax [57,55a];  معشوخ– məşux [57,58a];  اوقشار– oqşar [52,10a];  ساقال– 

saqla [57,90b];  آشیخ– aşıx [52,70a]. 

ج  –چ  (4 əvəzlənməsi. Orta əsr əlyazmalarından fərqli olaraq “ç” səsi ayrıca hərflə  چ

[ç] hərfi ilə işarələnsə də əlyazmada özünü göstərən xüsusiyyət bundan ibarətdir ki,  جvə  چ

hərfləri bəzən biri o birinin əvəzində işlədilir:  َکنچ– gənç [54,22b];  کچ– geç [54,5a];  اعالچ- 

əlaç [54,42a];  صاجدی– sacdı [54,33b];  آچ– aç(c) [56,92a];  قورخونچ– qorxunç [54,55b]; 

 .güçlə [56,121a] –کوچله 

         ;çörəyin [54,5a] –چوراکیک  :hərfləri arasında da dəyişmə görünür [y]ی  – [k]ک  (5

 –دوندیکیم  ;gördiyin [54,10a] –کوردیکین  ;iyirmi [54,15b] –ایکرمی  ;sevdiyi [54,2a] –سیودیکی 

döndiyim [54,54b];  یورکیمه– yürəyimə [54,28b];  دیلکم– diləyim [54,77b];  اوکوت– öyüt 

[54,65a];  دکین– deyin [54,14b];  گوکچک– göyçək [55,12a];  دکل– deyil [56,79a];  گوکلره– 

göylərə [56,197a];  گوزللیکین– gözəlliyin [56, 174a];  دکوب– deyüb [4, 29b];  کیپریکی– kipriyi 

[56,227b];  جکر– ciyər [57,86a];  اکلنجه- əyləncə [57,79a];  گکوب– geyüb [57,103a];  اکری- 

əyri [57,98b];  یوره کیم– yürəyim [57,97a];  برلیکینه– birliyinə [52,11a];  کیتدیکی– getdiyi 

[57,103a];  بکندیم– bəyəndim [52, 62a];  چکدیکیم– çəkdiyim [52,168b];  اوکرت– öyrət 

[52,166a];  دیلکیمی– diləyimi [54,14b]. 

6)  Təşdidin qoyulmasından əsasən samit səslərin qoşalaşdırılması məqsədilə istifadə 

edilmişdir:  یوالّر– yollar [54,10b];  جنّتده ن– cənnətdən [54,11a];  کلّی– külli [54,11a]; 
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 ,əlli [54 -الّی  ;höccət [54,23a] –حّجت  ;əvvəl [54,17a] -اّول  ;gözəllər [54, 19b]  –لّر  گوزه 

23b];  چاغیّرام– çağırram [54,28a];  خااّلر– xallar [54,25a];  قّدینه– qəddinə [54,52b];  بلّری- 

belləri [54, 40a];  عمللّر- əməllər [54,77b];  محّمد– Məhəmməd [54, 64a];  یّدی– yeddi [55, 

22b];  ماّل– molla [54, 85a];  صااّلنوب– sallanub [56, 79a];  شّدت– şiddət [56,  78a];  صّراف– 

sərraf [56, 192b];  سّکیز– səkkiz [56,118a];  قلّوغ– qulluğ [57, 21b];  حقّی– haqqı [56,209a]; 

 ;dilli [57,77b] –دیلّی  ;əvvəli [57, 78a] -اّولی  ;xürrəm [57,15a] –خّرم  ;ümmət [57, 20b] –اُّمت 

 zənn –ظّن  ;sərraf [52, 152a] –صّراف  ;şəkkər [57,121b] –شّکر  ;sirrim [52,70a] –سّریم 

[52,79b];  کّره– kərrə [52,194a]; زّره - zərrə [54,28b]. 

7) Sözlərdə hərflərin qoşa yazılması və təşdidin qoyulmaması:  ملال– molla [54,7b];  گللر– 

güllər [54,13b];  قولالرینی– qollarını [54,7a];  الاله– Allah [55,72b];  حاللره– hallara [54,23a]; 

 dillər –دیللر  ;yollara [57, 53a] –یولالره  ;saqqal [55,73b] –ساققال  ;əlli [56,197a] -اللی 

[57,23a];  بللی– belli [57,93b];  شاددر– şaddır [57,65a];  حالالنوب– hallanub [52,1b]; د جلال – 

cəllad [57,62a]. 

Əlyazmalarda bəzən qoşa yazılmasıyla bərabər təşdidlə göstərilən sözlərə də təsadüf 

olunur:  سلاّلنوب– sallanub [54,3b];  اودّدان– oddan [54,68a];  اصیللّر- əsillər [54,25b];  قدّدینه– 

qəddinə [56, 123a];  حاللاّلش– halallaş [56, 110b];  گوزللّر– gözəllər [56,190a];  دیللّری– dilləri 

[56, 155a];  اللّر– ellər [56,200b];  تللّر– tellər [54,13a]. 

Bəzən də səsin qoşa tələffüz olunduğu sözlərdə təşdidin qoyulmamasına da rast 

gəlirik:  البته - əlbəttə [54,3a];  حق– haqq [54,16a];  جنت– cənnət [54,5b];  قوالرینی– qullarını 

[52,14a];  زره– zərrə [54,28b];  حدن– həddən [57,20a];  سرینی– sirrini [56,23b];  قدیمی– 

qəddimi [57,21a];  خرم– xürrəm [57,101b];  محبت– məhəbbət [57,91a];  ربیم– Rəbbim 

[55,58a]. 

8) Cəm şəkilçisi sözə gah bitişik, gah da ayrı yazılmışdır:  معشوقالر– məşuqlar [54, 2a]; 

 yollar –یولالر  ;xarabalar [54,6a] –خاراباالر  ;dostlar [54,3b] –دوستلر  ;gözlər [54,4a] –کوزلر 

[54,5b];  کیجالر– gecələr [54, 21a];  عالملر– aləmlər [54, 8b];  اللر– ellər [54,46a];  زلفلر– 

zülflər [54,2a];  باخانالر– baxanlar [55, 62b];  لبلر– ləblər [54, 59a];  چیچکلر– çiçəklər [56, 

15a];  آغاالر– ağalar [56,13b];  باباالر– babalar [56,50a];  قاشالر– qaşlar [56,22a];  الله لر– 

lalələr [56,68b];  عاشقلر– aşiqlər [56, 63a];  سرلر– sirlər [57,117a];  دریاالر– dəryalar 

[56,87b];  انسانالر– insanlar [57, 178a];  اوزکلره– zögələrə [57,171a];  تللر– tellər [57,239b]; 

 -اغیارلر  ;fitnələr [52,177a] –فتنه لر  ;əmirlər [52,204a] -امیرلر  ;dünyalar [57,217b] –دنیاالر 

əğyarlar [52, 170b];  آهولر– ahular [57,176a]. 

9) Çıxışlıq hal şəkilçisi “dan
2
” – nan

2
 – şəklində verilmişdir:  عشقیمنان– eşqimnən 

[54,22a];  سینان– sənnən [54, 45a];  آدمنان– adəmnən [56,188b];  اِشارینان– işarınnan 

[54,518b];  منن– mənnən [56, 209a];  اودونان– odunnan [56,200b];  بلینن– belinnən [56,251a]; 

 cəmalınnan –جمالینان  ;başınnan [56, 279a] –باشینان  ;düşmənnən [56, 238b] –دوشمنان 

[57,99b];  یوخوسونان– yuxusunnan [56, 134a]. 

10) Feilin əmr şəklinin şəkilçisi  "گینن"– ginən şəklində işlənmişdir: سوگمه گنان – 

söyməginən [54,3b];  اوینات گینان– oynatginan [54,13a];  توک گینان– tökginan [54,10b]; 

 ,ağlaginan [54 –آغالگینان  ;qoymaginan [54,15a] –قویماگینان  ;görginan [54, 24a] –گورکینان 

67b];  باغالگینان– bağlaginan [54, 35a];  اوخوگینان– oxuginan [55,64b]; غیتگینان دا – dağıtginan 

[55,60a];  یتورگینن– yetürginən [56, 171b];  قویگینان– qoyginan [56,79b];  چیخارتگینان– 

çıxartginan [56,187a]; ویرمه گینان – verməginən [56, 106a];  قوریگینن– qoruginən [57,25b]; 

 almaginən –آلماگینان  ;durginan [57, 40a] –دورگینان  ;anlaginan [57,20a] –آنالگینان 

[57,28b]; دوشگینان - düşginən [52,187b];  ویرگینان– verginan [52, 99a];  قیلگینان– qılginan 

[52,102a]. 
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01) Şəkilçi, bağlayıcı və qoşmalar sözlərə bitişik və ayrı yazılır.  "ایله"(ilə) qoşması həm 

 (ilə)"ایله"  formasında sözlərə bitişik və ayrı yazılmışdır. Bəzən ("ال")"له"  həm də ,"ایله"

bağlayıcısı və qoşması “nan” (نان) şəklində də verilmişdir:  اوچ ایله– üç ilə [54, 5a];  کجه یله– 

gecəylə [54, 14b];  اغیارنان- əğyarnan [54, 15a];  شیرین دیلنن– şirin dilnən [54, 35a]; ان ایله ج

 ,Xosrovinan [54 - خسروینان ;öz yarinən [54, 38a] –اوز یارینن  ;can ilə canan [54, 24b] –جانان 

46a];  دوست ایله– dost ilə [54, 45b];  کیفینان– keyfinan [54, 52b];  کیمله– kimlə [54, 42a];  ناز ایله

– naz ilə [55, 52b];  نازنان– naznan [54, 62a]; ان گنشی این – aynan günəşi [56, 143a];  سنله– 

sənlə [55, 66b]; ناشیالرنان - naşılarnan [56, 161a]; خاک ایله - xak ilə [56, 160b]; تاریخ ایله - 

tarix ilə [57, 8a];  همدم ایله– həmdəm ilə [57, 60a];  عشقینله– eşqinlə [57, 45a]  حسرتله– 

həsrətlə [57, 11b]. 

11) Ərəb mənşəli “و” (və) bağlayıcısı ayrı yazılsa da, tarixi funksiyasına görə sözə bitişik 

oxunur:  گیجه و گندوز- gecəvü gündüz [54, 16a];  اول و آخر- əvvəlü axır [54, 52a];  شیوه و ناز– 

şivəvü naz [54, 35b];  سحو و خطا– səhvü xəta [56, 53a];  غضب و حّدت– qəzəbü hiddət [57, 

48a];  آه و زار– ahü zar [56, 155b];  ظلم و بال– zülmü bəla [57, 89a];  سیم و زر– simü zər [57, 

42b]. 

12) Müasir Azərbaycan dilində feilin şühudi keçmiş zaman şəkilçisi “-dı4” formasındadır. 

Molla Cümə şeirlərində isə biz digər klassiklərimizin yaradıcılığında da olduğu kimi bu 

zaman şəkilçisinin yalnız - dı
2
- variantını müşahidə etməkdəyik:  اولدی– oldı [54, 4b];  ایلدیم

– eylədim [54, 12a];  دوالندیم– dolandım [54, 11b];  دوشدی– düşdi [54, 25a];  ویردی– verdi 

[54, 43b];  گتدی– getdi [54, 36b];  تابشوردی– tapşurdı [54, 83a];  باخدی– baxdı [54, 62b]; 

 tanutdı –تانوتدی  ;qaldı [56, 189b] –قالدی  ;apardı [56, 80a] –آپاردی  ;çıxdı [56, 95b] –چیخدی 

[56, 129b];  گلدی– gəldi [56, 220a];  آرتدی– artdı [56, 216a];  دوردی– durdı [56, 259b]; 

 ;saxladı [56, 262b] –ساخالدی  ;dönmüşdi [57, 11a] –دونمشدی  ;çevirdi [56, 209b] –چویردی 

 eşitdi –ایشیتدی  ;unutdı [57, 53a] –اونوتدی  ;qalxdı [57, 33b] –قالخدی  ;yığdı [57, 35a] – یغدی

[57, 47b];  یازدی– yazdı [57, 73b];  یاندی– yandı [57, 69a];  دوتدی– dutdı [52, 122b];  ایریشدی– 

irişdi [52, 38b];  سیندی– sındı [52, 149a];  سالدی– saldı [52, 139a];  گورمدی– görmədi [52, 

172a];  یورودی– yürüdi [52, 165b];  چکدی– çəkdi [52, 179b];  بولدی– buldı [52, 173a];  چوکدی

– çökdi [52, 31b]. 

13) Feillərdə şəxs sonluqları rəngarəng qrafik variantlarda ifadə olunmuşdur. I şəxsin 

təkində işlənən şəkilçilər aşağıdakı kimidir: [ام٬ یم٬ م]  گلمیشم– gəlmişəm [54, 9b];  ایلدیم– 

eylədim [54, 17a];  باغالییم– bağlayım [54, 13a];  اولمیشام– olmışam [54, 40b];  گلم– gələm 

[54, 25a];  دوشدیم– düşdim [56, 157a];  یازمارام– yazmaram [56, 155b];  دانیشیم– danışım [56, 

193a];  دیوم– deyüm [56, 150b]. 

I şəxsin tək və cəminə aid şəxs sonluqları aşağıdakı kimidir: [دوک٬ دک٬ کز٬ سن]  

 ;tökübsən [54, 188b] –توکوبسن  ;qalasan [54, 8b] –قالسن  ;qıymayursan [54, 10a] –قییمایورسن 

 ;bilirsən [54, 18a] –بیلیرسن  ;inanmasanız [54, 24b] –اینانماساکز  ;getdük [54, 11a] –کتدوک 

 ;baxubsan [56, 12a] –باخوبسن  ;yaturdın [56, 141b] –یاتوردک  ;salursan [54, 43a] –سالورسان 

لدک گو ;gəldin [56, 165a] –کلدک  – güldin [56, 161b];  بیلدون– bildün [4, 27a];  بیلمزسن– 

bilməzsən [3, 221a];  گزیرسن– gəzirsən [4, 43a];  ویردکز– verdiniz [57, 34b];  چیخدوک– 

çıxdun [57, 55a];  قوشارسن– qoşarsan [52, 80a];  قویمادک– qoymadın [52, 62a];  گوزلرسیکز– 

gözlərsiniz [52, 21b]. 

I şəxsin cəmində şəxs sonluğu  "اخ"– ax
2 

şəklində də göstərilmişdir:  سارماشاخ– 

sarmaşax [54, 6a];  توکاخ– tökax [56, 124a];  کیداخ– gedax [56, 124b];  گوراخ– görax [57, 

92a];  دانوشاخ– danuşax [57, 90a]. 

Nəticə. Molla Cümə savadlı, bilikli şair olmuşdur. Deyilənlərə görə çox hallarda 

şeirlərini özü köçürmüşdür. Onun əsərlərinin əlyazmalarında bir sözün bir neçə variantda 

yazılmasının səbəbi həmin dövrdə, XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 



63 
 

Bəkirov Novruz. Molla Cümə əsərlərinin ərəb əlifbası ilə köçürülmüş əlyazmalarının  

orfoqrafik xüsusiyyətləri (sənədlər və əsərləri əsasında) 

//Elmi əsərlər,2022,1(14),yanvar-iyun,s.59-64. 

 

dilinin orfoqrafik xüsusiyyətlərinin tam formalaşmamasından ibarətdir. Məhz bu səbəbdən 

bir çox sözlər dialektdə yazılmışdır ki, bu da yazılış da çoxvariantlılığa gətirmişdir.      

Məqalənin yazılmasına  AMEA Məhəmməd Füzuli adına  Əlyazmalar İnstitunda 

saxlanılan nüsxələr  cəlb edilmişdir. Onlardan:1. Molla Cümə. Şeirlər. Əlyazma. ƏYİ. 

Şifri: Б-1937/3562, s.300; 2. Molla Cümə. Şeirlər. Əlyazma. ƏYİ. Şifri: D 1020/1, 

2, 3, 4(1-s.187; 2-s.80; 3-s.130; 4-s.288). Qeyd edilən əlyazmalar XIX əsrin ikinci yarısı 

XX əsrin əvvəllərində müəllif tərəfindən ərəb qrafikasında yazılmışdır.   

Əlyazma nüsxələr tərəfimizdən təhlil edilərkən ilk növbədə şairin zəngin ədəbi irsinin 

şahidi oluruq. Bundan əlavə əlyazmaları oxuyarkən buradakı bir çox şeirlərin qeyri-mətbu 

olması faktı ilə də qarşılaşırıq. Bundan əlavə Molla Cümə əsərlərinin aktuallığı bu gün 

xalq tərəfindən onun şair, novator sənətkar, həm də xalq aşığı kimi tanınmasına dəlalət 

edir.  

Şairin yaratdığı əsərlər dil üslubu ilə xüsusislə seçilməkdədir. Belə ki, tərəfimizdən 

tədqiq edilmiş əsərlərdə sözləri qrafik xüsusiyyətlərinə nəzər yetirsək, burada daha çox 

əski sözlərə rast gəlinir. Şairin əsərlərində Azərbaycan dilinin tarixiliyi, qədimiliyi və 

zənginliyi daha çox diqqəti cəlb edir.   

 

Ədəbiyyat : 

 

1. Molla Cümə. Şeirlər. Əlyazma. ƏYİ. Şifri: Б-1937/3562, s.300       

2. Molla Cümə. Şeirlər. Əlyazma. ƏYİ. Şifri: D 1020/1, 2, 3, 4 (1-s.187; 2-s.80; 3-

s.130; 4-s.288). 
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОПИСЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

МОЛЛЫ ДЖУМЫ, ПЕРЕПИСАННЫЕ НА АРАБСКОЙ ГРАФИКЕ 

(на основе документов и произведений) 

 

Резюме 

 

Молла Джума был образованным и талантливым поэтом. В большенство 

случаях он сам переписывал свои стихи.   Причина, по которой одно слово в рукопи-

сях ученого было написано в нескольких вариантах, заключается в том, что в конце 

XIX – начале XX века орфографические особенности азербайджанского языка не 

были полностью сформированы. Именно по этой причине многие слова были 

написаны на диалекте, что привело к многовариантности в написании.  

Статья посвящена орфографическим особенностям рукописей произведений 

Моллы Джумы, хранящихся в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули 

НАНА. Их шифры хранения  нижеследуюшие:  B-1937; D-1020 (1); D-1020 (2); D-

1020 (3); D-1020 (4). 

Упомянутые рукописи были написаны арабской графикой во второй половине 

XIX-начале XX века самим автором. При анализе рукописных копий мы, в первую 

очередь, становимся свидетелями богатого литературного наследия поэта. 

Кроме того, читая рукописи, мы также сталкиваемся с тем фактом, что многие 

стихи автора ещё не изданы. 

Актуальность произведений Моллы Джумы и сегодня свидетельствует о его 

признании народом как поэта, художника-новатора и народолюбца. Произведения 
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поэта, отличаются своим стилем написания. При исследовании орфографических 

особенностей рукописей произведений Моллы Джумы, мы становимся свидетелями 

того, что  в тексте присуствуют много архаических слов. Отметим, что в произ-

ведениях поэта больше внимания привлекают историчность, древность и богатство 

азербайджанского языка. 

Ключевые слова: Молла Джума, рукопись, орфографические особенности, 

арабская графика.        

 Novruz Bakirov 

 

ОRFOGRAPHIC FEATURES OF THE MANUSCRIPTS OF THE WORKS OF 

MOLLA JUMA REWRITTEN IN ARABIC GRAPHICS 

(вased on documents and works) 

 

Summary 

 

Molla Juma was an educated and talented poet. In most cases, he rewrote his poems 

himself.   The reason why one word in the manuscripts of the scientist was written in 

several variants is that at the end of the XIX – beginning of the XX century the spelling 

features of the Azerbaijani language were not fully formed. It is for this reason that many 

words were written in dialect, which led to a multivariance in spelling. 

The article is devoted to the graphic features of the manuscripts of the works of 

Molla Juma, stored at the Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli ANAS. 

Their storage ciphers are as follows:B-1937; D-1020 (1); D-1020 (2); D-1020 (3); D-1020 

(4). 

The mentioned manuscripts were written in Arabic graphics in the second half of the 

XIX-early XX century by the author himself. When analyzing handwritten copies, we first 

of all become witnesses of the poet's rich literary heritage. In addition, reading the 

manuscripts, we also come across the fact that many of the author's poems have not yet 

been published. The relevance of Mоllа Juma's works today testifies to his recognition by 

the people as a poet, an innovator artist and a lover of the people. The poet's works are 

distinguished by their style of writing. When studying the graphic features of the 

manuscripts of the works of Molla Juma, we witness that there are many archaic words in 

the text. It should be noted that the historicity, antiquity and richness of the Azerbaijani 

language attract more attention in the poet's works. 

Key words: Molla Juma, manuscript, poems, features, Arabic graphics 
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TARİXDƏ YAŞAYAN XEYRİYYƏÇİ 

Açar sözlər: milyonçu,  Hacı Zeynalabdin Tağıyev,  xeyriyyəçi,  mesenant, 

maarifpərvər 

Orta yüzilliklərdə yaşamış görkəmli Azərbaycan şairi Sahib Təbrizi öz şeirlərinin 

birində insana müraciətlə demişdir:  “Yadında varmı ki, sən bu dünyaya gələndə hamı gü-

lür, sevinir, sən isə ağlayırdın. Həyatda elə et ki, sən bu dünyanı tərk edərkən hamı ağlasın, 

sən isə güləsən... Həyatdan alnı açıq, vüqarla gedəsən”. 

Xalqının ehtiyaclarına bütün varlığı, qəlbi ilə səs verən, Bakının quruculuq işlərinə 

ömrünü damla-damla sərf edən, həyatının mənasını millətinə xidmətdə görən fədakarlıq 

simvollarından biri Hacı Zeynalabdin Tağıyevdir. Millətin müstəqil dövləti olmadığı bir 

zamanda Tağıyev bu dövlətin görəcəyi işləri həyata keçirmiş, neftdən əldə etdiyi gəliri 

millətinin tərəqqisinə sərf etmişdir. Bakıda qısa müddət ərzində bütöv bir ziyalı nəslinin 

təşəkkül tapması həm də Tağıyevin və digər Azərbaycan xeyriyyəçilərinin əməyi və vəsaiti 

sayəsində həyata keçmişdir. Xeyirxahlığa, insanlığa can atmaq Hacı Zeynalabdin 

Tağıyevin həyat kredosuna çevrilmişdir. 

O, Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında xidmətləri olmuş böyük xeyriyyəçi, ma-

arifpərvər və ictimai xadim kimi qiymətləndirilir. Həqiqətən də, Hacı Zeynalabdin Tağıyev 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın görkəmli mesenantı kimi tarixə düş-

müşdür. Məlumdur ki, elm və incəsənətə hamilik  edən varlı şəxs mesanat adlandırılır. Ar-

xiv sənət və materialları, həmçinin digər tarixi mənbələr təsdiq edir ki, Hacı Zeynalabdin 

Tağıyevin elmə, təhsilə və mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə göstərdiyi hamilik – mesenat-

lıq fəaliyyəti olduqca zəngin və çoxşaxəli olmuşdur [ 4, s.3]. 

Müasirləri böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi, türk-islam dünyasının tanınmış 

filantrop-xeyriyyəçisi, sənaye təşkilatçısı, Vətənimizdə milli sahibkarlığın  görkəmli nüma-

yəndəsi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin(1838-1924) millət və insanlıq qarşısındakı xidmət-

lərini yüksək qiymətləndirərək onu “Qafqaz müsəlmanlarının fəxri”, ”müsəlmanların 

başçısı”, ”islamın böyük fəxri”, ”millətin müqəddəs atası”, “fəqir-füqəranın(kasıb və kim-

səsizlərin) hamisi və ümidi” və s. bu kimi yüksək epitetlərlə öyür, təqdir edirdilər. Sözsüz 

bütün bunlar səbəbsiz deyildir. Çünki, bu böyük insan şərəfli ömrünün 70 ilini yorulmadan 

vətənin yüksəlişinə, millət və insanlığın tərəqqisinə, xalqın maarifləndirilməsinə, milli 

ziyalıların yetişdirilməsinə həsr etmişdir [ 5]. 

“Anaları savadsız olan xalq kordur” - deyən Şərq-islam dünyasının ilk mesenatı 

H.Z.Tağıyev millətin tərəqqisində qadının rolunu düzgün qiymətləndirərək türk-islam alə-

mində ilk dünyəvi milli qadın təhsili ocağının Azərbaycanda yaradıcısı  və banisi kimi də  

mədəniyyət tariximizə imzasını atmış böyük  maarif fədaisi, tarixdə iz qoymuş nadir şəx-

siyyət idi. 

”Sərvət və səxavətlə məşhur olan cənab Hacı Zeynalabdin Tağıyev” in 1838-ci ildə 

anadan olduğu qeyd edilir [3, s.3]. Onun atası Tağı Tağıyev Bakıda İçərişəhərdə pinəçi idi. 

Anası Ümmü xanım  Zeynalabdinin  10 yaşı  olanda vəfat  etmişdi.  Məhz  bu  yaşdan  

mailto:seva_mukhtarova@mail.ru
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Z.Tağıyevin əmək yolu başlayır: o, bənna şagirdi kimi çalışaraq, son dərəcə cüzi olan ailə 

büdcəsinə gündə 6 qəpik gətirirdi. Beş ildən sonra o, tamamilə bənnalıq sənətinə yiyələnir, 

tikinti fəaliyyətinin əsaslarını öyrənməyə davam edir. Elə bu ərəfədə Bakıda ilk neft dal-

ğası başlayır. İşgüzar gənc Z.Tağıyev uzaqgörənliyi ilə yanaşı, həm də olduqca cəsarətli 

idi: o, riskə getdiyini çox gözəl başa düşərək neft biznesinə qoşuldu. Bununla yanaşı 1870-

ci ildə H. Z.Tağıyevin artıq kiçik ağ neft zavodu vardı və 1872-ci ildə istehsalın yüksək 

olması sayəsində o, “H.Z. Tağıyev” şirkətinin əsasını qoymuşdu. O, bununla kifayətlənmir, 

bir il keçdikdən sonra iki ortağı ilə birlikdə Bibiheybətdə icarəyə torpaq götürərək avadan-

lıq alır və buruq quraraq quyu qazmağa başlayır. Lakin beş il ərzində uğur onların üzünə 

gülmür, xərclər artır, neft isə çıxmırdı. Ümidlərini itirən 3 ortaqlar “zərərli biznesdən” çıx-

maq qərarına gəldilər. Zeynalabdin isə onlar tərəfindən qoyulan kapitalı qaytarmaq məcbu-

riyyətində idi. Buna baxmayaraq o, həsəd aparılacaq inadla “qara qızıl” axtarmağa davam 

edirdi. Onun bu inadı əbəs yerə olmadı. 1878-ci ildə dörd quyudan birində neft fontan vur-

du. Bu hadisə həmin andan Z.Tağıyevin şirkətini neft sahəsində öndə gedən müəssisələr 

sırasına çıxardı. Beləcə, kasıb pinəçi Tağının oğlu milyoner Tağıyev oldu [2, s.3]. 

Hacı Zeynəlabdin Tağıyev öz dövrünün yalnız məşhur neft sahibi deyildi. Onun 

həmçinin Kür-Xəzər dənizi kənarında böyük balıq vətəgələri, dəyirmanı, iri toxuculuq 

fabriki, Quba, Yevlax ətrafında, Ənzəli, Rəşddə geniş meşə sahələri, ticarət, yük və sər-

nişin gəmiləri vardı. O, həmçinin Bakıda və Moskvada böyük imarətlər sahibi kimi də 

tanınmışdı [4, s.4].  

 Tağıyev tanınmış azərbaycanlı maarifpərvər, xeyirxah milyonçu olaraq Şərqdə ilk 

qızlar məktəbinin yaradıcısı kimi tarixə düşmüşdür [4, s.4]. 1901-ci ildə 300 min manatlıq 

vəsait sərf edərək, Bakıda ilk qızlar məktəbi tikdirir. Bu bütün Zaqafqaziyada yeganə qızlar 

məktəbi idi. Binanı 1898-ci ildə tikməyə başlayırlar. 1900-cü ildə hazır olur. Bu məktəb 

Nikolayevski (Kommunist) küçəsində (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 

Əlyazmaları fondunun binası)  AMEA-nın M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda yer-

ləşir. Qızlar məktəbinin binası memarlıq baxımından Azərbaycan memarlığının milli-ro-

mantik üslubundadır. Əsas fəsaddakı divar bir cərgə ağ, digər cərgə isə qızılı daşdan hörü-

lüb. Hacı Zeynalabdin Tağıyev bütün Rusiyada birinci növbədə öz mesenatlığı və maarif-

pərvərliyi ilə tanınmışdır. Onun maarifpərvər xidmətləri əsasən XX əsrin əvvəllərindən 

başlayır. Bu da təsadüfü deyildi. 1905-ci il inqilabından sonra hökümətin Oktyabr bəyan-

naməsi ölkədə mədəni-maarif işlərinin canlanmasına səbəb oldu. Ölkənin hər yerində xey-

riyyə məqsədi ilə bir sıra cəmiyyətlər yarandı. Qəzet və jurnallar çap edilməyə başladı. Bu 

cəmiyyətlərin yaradılması, qəzet və jurnalların çap edilməsi birinci növbədə Tağıyevin adı 

ilə bağlıdır. Bu işdə Tağıyev bir növ təşkilatçı rolunu oynayırdı. Xeyriyyə məqsədilə yara-

dılan cəmiyyətlər  ya  Tağıyevin  şəxsi iştirakı və vəsaiti ilə, ya da onun yaxından köməyi 

ilə yaradılmışdır. İlk xeyriyyə cəmiyyəti 1905-ci ildə yaranmış Müsəlman Xeyriyyə Cə-

miyyəti idi. Bundan başqa “Nəşr və maarif”, “Nicat” cəmiyyətlərinin yaranmasında da 

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaxından köməyi olmuşdur. 

Ümumi şəkildə götürüldükdə, Hacının maarif sahəsindəki xidmətlərinin coğrafiyası çox 

geniş və çoxcəhətlidir. 30 min manatdan artıq xərc çəkib yetim və kasıb uşaqlar üçün 

Mərdəkanda kənd təsərrüfatı təmayüllü internat məktəb açır, teatr binası tikdirib, artist və 

yazıçıların istifadəsinə verir, qiraətxanalar üçün qəzet və jurnalların pulunu ödəyir, öz 

xərcinə  Azərbaycan alim və şairlərinin əsərlərini, həmçinin azərbaycancaya tərcümələri 

çap etdirir, 1905-1911-ci illər İran məşrutə hərəkatına M.Muxtarovla birlikdə silah və pulla 

yardım edir. İranda onlarla məktəbin açılmasına yardım göstərir, onları məktəb ləvazimatı 

və  zəruri  kitablarla təmin edir, daxildə  və xaricdə  oxuyan və  maddi təminata  ehtiyacı  

olanları  daim diqqət mərkəzində saxlayır. Tamamilə savadsız olan Hacı savadsızlığın acı- 
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sını duymuş buna görə də vətən övladlarının, xüsusilə, kasıb, yetim oğlan və qızlarımızın 

təhsil almasına böyük qayğı göstərmişdir. Bakı ətrafı kəndlərdə  axar suyun yoxluğu  su 

dəyirmanı qurmağa  imkan vermirdi. Bunu nəzərə alaraq Hacı Mərdəkanda  1899-cu ildə  

dən üyüdən elektrik dəyirmanı tikdirir və qəsəbənin  əhalisinə ilk dəfə elektrik işığı verir    

[ 3, s.8]. 

H.Z.Tağıyev ilk dəfə olaraq Qurani-Kərimi Azərbaycan dilinə tərcümə etdirib. Məhz 

Hacının təşəbbüsü  və xeyriyyəçiliyi hesabına Azərbaycanda bir çox dini abidə inşa 

olunub. 

Bakı əhalisi su sarıdan çox əziyyət çəkirdi. Bələdiyyə idarəsi bu məsələni aradan 

qaldırmaq üçün hələ 1880- ci ildən tədbirlər görməyə başlamışdır. Əvvəllər Bakı ətrafında 

su mənbəyi axtarılır, sonra Şamaxı ətrafında kəşfiyyat işləri aparılırdı. Bütün səylər boşa 

çıxır. 1892-1898-ci illərdə Kür çayından Bakıya  su kəməri çəkmək layihəsi hazırlanır, 

lakin bu layihədə  göstərilən kəmər çox baha başa gəldiyinə görə, bələdiyyə idarəsi 

layihəni təsdiq etmir [6, s.29]. 

1899-cu ildə şəhərdə vəziyyətin həddindən artıq ağır olduğunu görən H.Z.Tağıyev 

xarici şirkətlə 25000 manata müqavilə bağlayır. Avropanın bir neçə şəhərinə su  kəməri 

çəkmiş mühəndis Vilyam Lindleyni Frankfurt Mayndan gətizdirir və ona çeşmə axtarmağı 

tapşırır. Bələdiyyə idarəsinə də deyir ki, su tapılandan sonra pulumu versəniz yaxşı, vermə-

sənizdə eybi yoxdur. Lidney Qubanın yaxınlığında, Bakıdan 190 kilometr uzaqda quyu 

qazdırıb, şollar suyunun mənbəyini kəşf edir. Bələdiyyə idarəsində Quba ətrafında tapılmış 

su mənbəyinə şübhə ilə baxırlar, inanmırlar, kəmər çəkməyi rədd etməyə çalışırlar. 

Tağıyev şübhə edənlərə deyir ki, Şahdağ öz qarı və buzlaqları ilə əbədi olduğu kimi, şollar 

çeşməsinin də suyu əbədidir [6, s.30]. Şollar su kəməri bu günə qədər fəaliyyətdədir, 

Bakını və Sumqayıtı təmiz içməli su ilə təmin edir. Məhz onun təşəbbüsü və maliyyə 

dəstəyi ilə Bakıda teatr binası inşa edilmişdir, bir çox sənaye müəssisəsi tikilmişdir.  

O zamanlar dustaqları Nargin adasında saxlayırdılar. Camaat oraya gedib-gələndə ya-

man əziyyət çəkirdi. Axırda Hacı Zeynalabdinə müraciət edirlər ki, bu işdə bizə kömək elə, 

dərdimizə çarə qıl. O, da o zaman şəhərin ucqar yeri hesab edilən Quba (Füzuli) meydanı 

ilə, Köpürçü meydanı arasında tikdirdiyi beş mərtəbəli dəyirmanı (indiki şirniyyat fabriki-

ni) dustaqxana üçün verir.Bu barədə digər bir rəvayət də var. Bakıya yüksək rütbəli təzə 

məmur təyin edilir. Hacı onun görüşünə gedir və deyir ki, sizə nə kömək lazımsa, utan-

mayın, söyləyin, mən padşahlıqdan heç nə müzayiqə edən deyiləm. Yüksək rütbəli şəxs 

izah edir ki, “dustaqları Nargin adasında saxlayırıq, işçilər gedib qayıtmağa çox vaxt sərf 

edirlər, həm də, əziyyət çəkirlər, mümkünsə bu işdə bizə kömək edin”. Hacı Zeynalabdin 

tikilib qurtarmış dəyirman binasını dustaqxana üçün verir. Xaricdən gətirdiyi dəyirman 

avadanlığını toxuculuq fabriki yerləşən əraziyə daşıtdırıb, orada dəyirman tikdirir.  Özünün 

də ailəsi  yaşamaq üçün  fabrikin yaxınlığında xüsusi mülkü vardı və  vaxtaşırı orada  qalır-

dılar. Müəllim Soltan Məcid Qənizadə maarif-mədəniyyət işləri ilə əlaqədar tez-tez 

Tağıyevlə görüşürmüş.Nəql edirdi ki, məşhur rus kimyagəri Mendeleyev Bakıya gələndə 

Tağıyev onu evinə dəvət edib,şərəfinə ziyafət verir.Hacının kabinetində, stol üstündə Men-

deleyevin avtoqrafı ilə xatirə fotoşəkil dururdu. Mendeleyev Avropada ən ətraflı ensiklo-

pediya hesab edilən Brokqauz və Yefron ensiklopediyasında Hacı Zeynalabdin Tağıyev, 

onun palçıq daşıyan fəhlədən milyonçu neft sahibkarına qədər yüksəlməsi barədə məlumat 

nəşr etdirir. 1863-cü ildə V.A.Kokoriyev neft zavodlarına baxmaq üçün məni (Mende-

leyevi) Bakıya dəvət etdi. Dövlət idarələri ilə əlbir neft sənayesində altı nəfər:  Kokoryev, 

Burmeystr, Hacı Tağıyev, Lents, Nobel, Kubanda isə polkovnik A.H.Novoseltsov mühüm 

mövqe tuturdu. Hacı Tağıyev Bakı neft sənayesini hərəkətə gətirən, ona təkan verən əsas 

şəxslərdən biridir [6, s.38]. 
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Hacı Zeynalabdin iki dəfə evlənmişdir. Birinci arvadı öz əmisi qızı Zeynəb xanım 

idi. Zeynəb xanımdan onun iki oğlu, bir qızı olmuşdu. Oğlanları: İsmayıl, Sadiq və qızı 

Xanım.  

İkinci arvadı məhşur general-leytenant Balakişi bəy Ərəblinskinin qızı Sona xanım 

idi. Ərəblinskinin iki qızından böyüyü Hacının oğlu Sadiqin arvadı idi. Hacı oğlugildə 

olarkən, kiçik bacı Sonanı görüb, bəyənmiş və onunla evlənmişdi. Sona xanımdan 

Tağıyevin üç qızı və iki oğlu olmuşdur. Qızları: Leyla (sonralar Şəmsi Əsədullayevin oğlu-

na ərə getmişdi), Sara və Sürəyya. Oğlanları Məhəmməd və İlyas. Məhəmməd “Dikaya 

diviziya” nın zabiti olarkən özünü öldürmüş, İlyas isə xəstəliyə tutularaq ölmüşdür. Sovet 

Rusiyasının 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanı işğal etməsi ilə vəziyyət kökündən dəyişir. 

İnsanların mülküyyəti əlindən alınır, milli kadrlar və ziyalılar təqib edilməyə başlanır, hər 

şey Rusiyanın maraqlarına yönəlir. Yerli əhalinin xahişi ilə yeni hakimiyyətin rəhbərlərin-

dən biri olan Nəriman Nərimanovun göstərişi ilə Tağıyevə mülk seçmək imkanı verilir. O 

özünün artıq əlindən alınmış keçmiş mülkiyyətlərindən ancaq Mərdəkandakı bağ evini 

seçir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 1-də, axşam səkkizin yarısında, 101 

yaşında vəfat etmiş və sentyabrın 4-də dəfn edilmişdir. Onun dəfninə çox böyük izdiham 

toplanmışdı. İnsanlar yas mərasiminə bütün Bakı və ətraf kəndlərdən ərzaq gətirirdilər. 

N.Nərimanovun köməkliyi ilə Bakının “Kommunist” və “Bakinskiy raboçiy” qəzetlərində 

onunla bağlı nekroloq çap edildi. Bir gün Axund Hacı Turab Hacı üçün Quranı, daha 

doğrusu, Yasin surəsini,oxuyub tərcümə edirdi. 82-ci ayəyə, yəni “Allah bir şeyə iradə 

eləsə, ona “Ol” deyər, o da dərhal olar” çatanda, Hacı soruşdu, yəni mənim bu qədər var-

dövlətim var. Allah istəsə, bir anın içində əlimdən alar? Axund cavab verir ki, bəli!” 

Azərbaycan Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə demək olar ki, bütün sərvəti əlindən alınan 

Hacı vəsiyyət edir ki, öləndə onu Hacı Turabın ayağının altında dəfn etsinlər. Bu barədə 

başqa bir rəvayət belədir: Bir dəfə Hacı gedərkən sınıq bir arabaya minən Axund Hacı 

Turabla üzbəüz gəlir. Tez faytonu saxlatdırıb, onu Hacı Turaba bağışlamaq istəyir. Hacı 

Turab faytonu almır və deyir: Təşəkkür edirəm, mən nəyim varsa onunla kifayətlənirəm. 

Verdiklərinə görə də ilahiyə minnətdaram. Hər şey – varlını da bir anda dilənçiyə çevirə 

bilən Allahın əlindədir. Hacı Zeynalabdin o vaxt önəm verməsə də, hər şeyi əlindən alınan-

dan sonra bu uzaqgörən kişinin sözlərini xatırlamamış deyildi. Ona görə də vəsiyyət edir – 

məni onun ayağı altında basdırın, onun ayağı bildiyini mənim başım bilmir [1, s.13]. 

Vətənimizdə dünyəvi milli qadın təşəkkülündə, mətbuat və mədəniyyətimizin 

tərəqqisi yolunda, milli ziyalı elitasının yetişməsində təmənnasız xidmətlərinin çağdaş 

dövlətçilik təfəkkürü konteksində yenidən dəyərləndirilməsində, onun çoxcəhətli fəaliy--

yətinin dərindən tədqiqi, təbliği və müasir gəncliyə gərəyincə və yetərincə çatdırılması 

müstəsna əhəmiyyət daşıyır.  

Bu gün ölkəmizdə bir vaxtlar az qala unudulmuş rəhmdillik və nəcib bir iş olan xey-

riyyəçilik hərəkatı Tağıyevin adı ilə bağlıdır. O öz sərvətini xalqının gələcək rifahı yolunda 

sərf etməkdən heç vaxt çəkinməmişdir. Onun öz xalqının inkişafına yönəlmiş böyük xey-

riyyəçilik fəaliyyəti tarixə və xalqımızın yaddaşına dərin həkk edilmişdir. Keçmiş sovet re-

jimi onu unutdurmağa çalışsa da onun adını və xidmətlərini xalqımızın yaddaşından silmək 

mümkün olmamışdır. 

  Xeyirxah əməlləri ilə xalqının qəlbində  özünə abidə ucaltmış Hacı Zeynalabdin  

Tağıyevin bu günlərdə şəhərimizin daim insan axını olan bir məkanında sadə, vüqarlı hey-

kəli ucaldılmışdır. Bu, sadə xalq içərisindən  çıxmış milyonçu-xeyriyyəçiyə ehtiram əlamə-

tidir.Bu gün də xeyriyyəçilik ənənələri müstəqil Azərbaycanda davam edir və daha geniş 

vüsət almaqdadır. 
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Мухтарова Севиндж 

 

МЕЦЕНАТ, ЖИВУЩИЙ В ИСТОРИИ 

Резюме 

Известный предприниматель, меценат Гаджи  Зейналабдин Тагиев оставил не-

изгладимый след в памяти народа не только как обладатель больших богатств, но и  

своей просветительской и благотворительной деятельностью, мудростью, заботой о 

будущем своего народа, удивительной щедростью, великодушием, умением идти в 

ногу со временем.Многогранная предпринимательская, общественно-политическая 

деятельность Г.З.Тагиева была направлена на экономическое и культурное развитие 

Азербайджана.Он вошел в историю азербайджанского народа как благотворитель, 

оказавший большое влияние на подготовку национальных кадров. Своей благотво-

рительной деятельностью Г.З.Тагиев помогал становлению и развитию в республике 

образования, культуры, искусства, способствовал претворению в жизнь многих по-

лезных начинаний.Не зря азербайджанский народ называет его и поныне отцом     

нации.             

Ключевые слова: Гаджи Зейналабдин Тагиев,  миллионер, благотворитель, 

меценат, просветитель. 

Mukhtarova Sevinc 

PHILANTHROPIST LIVING IN HISTORY 

Summary 

 Well-known businessman, philanthropist Haji Zeynalabdin Taghiyev left an 

indelible mark in the memory of the people, not only as the owner of a large fortune, but 

also with his educational and charitable activities, his wisdom, his concern with his 

incredible generosity .The multifaceted entrepreneurial, social and political activity of H.Z. 

Taghiyev was aimed at the economic and cultural development of Azerbaijan. He entered 

the history of the Azerbaijani people as a philanthropist who had a great influence on the 

training of national personnel.  With his charitable deeds, Taghiyev helped the formation 

and development of education, culture, art in the country , contributed to the 

implementation of many useful undertakings It is not in vain that the Azerbaijani people 

still call him the father of the nation. 

Key words: Tagiyev Haji Zeynalabdin, millionaire, philanthropist, mesenant, 

enlightening. 
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QƏDİM ƏLYAZMA VƏ DİGƏR MATERİALLARIN BEYNƏLXALQ VƏ MİLLİ 

TƏQDİMATINDA EKSPOZİSİYA FƏALİYYƏTİ 
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Giriş. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu çoxşaxəli fəaliyyət 

istiqamətləri ilə seçilən müəssisələrdəndir. İnstitutun kitabxana-fond (çoxəsrlik yazılı 

abidələrin saxlanc yeri kimi), tədqiqat-nəşr, təhsil (magistratura, doktorantura 

səviyyəsində), bərpa-konservasiya mərkəzi funksiyaları ilə yanaşı, sosial-mədəni, başqa 

sözlə muzey-təbliğat funksiyası da vardır. İnstitutun muzey-təbliğat funksiyası özünü 

aşağıdakı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində büruzə verir: 

1. Azərbaycanın qədim əlyazma və kitab irsinin müxtəlif form-faktorlarda və 

informasiya daşıyıcılarında tanıdılması və təbliği; 

2. Tematik və yubiley sərgiləri, guşələr vasitəsilə görkəmli şəxslərin həyat və 

yaradıcılığının təbliği; 

3. Ənənəvi sənətkarlıq nümunələrinin, o cümlədən kalliqrafiya, ağac üzərində 

oyma, miniatür, təzhib-cildləmə, əbru nümunələrinin hazırlanması və təbliği; 

4. Azərbaycanın tarixi memarlığının təbliği (İnstitutun binası timsalında) 

  

İnstitut yuxarıda qeyd olunmuş bütün istiqamətlər üzrə həm yerli, həm də xarici 

ziyarətçilərə muzey xidməti göstərir. Birinci istiqamət üzrə həm ölkə daxilində, həm də 

onun hüdudlarından kənarda fəaliyyət aparmaq olur. Düzdür, İnstitut Azərbaycanın qədim 

əlyazma və kitab irsini əsasən tədqiqat-nəşr funksiyası vasitəsilə təbliğ edir: qədim 

əlyazma və əski çap kitablarının araşdırılması nəticəsində monoqrafiyalar, 

transliterasiyalar, tərcümələr, kataloqlar meydana gəlir, yerli və xarici kitabxanalara, 

kitab sərgilərinə göndərilir, geniş elmi ictimaiyyətin ixtiyarına verilir. Bununla belə, milli 

irsin təbliğatı məsələsində statik və səyyar muzeyçiliyin də payı az deyildir. 

Əlyazmalar İnstitutunun yerli və beynəlxalq ekspozisiya fəaliyyəti. Qədim 

əlyazmaların yerli və beynəlxalq təqdimatı işində elmi, bədii-estetik prinsiplərə əsaslanan 

ekspozisiyanın böyük rolu vardır. A.Mansurov, B.Zavodski, N.Vertinski, M.Qnedovski və 

başqa tanınmış muzeyşünasların yekdil fikrincə, “ekspozisiya – muzeyin danışdığı dildir”. 

Əvvəllər “ekspozisiya” anlayışı mənaca “sərgi”dən fərqlənməsə də, illər ötdükcə, 

terminoloji-funksional diferensiasiya artmağa başladı və “ekspozisiya” dedikdə, 

eksponatların daimi, “sərgi” dedikdə isə, müvəqqəti nümayişi başa düşülməyə başlandı. 

Müasir dövrdə ekspozisiya muzey kommunikasiyasının ən başlıca formalarından biri hesab 

olunur və Əlyazmalar İnstitutunun sosial-mədəni fəaliyyətində bu məqama xüsusi diqqət 

yetirilir.  

Hazırda İnstitutun elmi konsepsiya və çağdaş bədii-estetik prinsiplər üzrə qurulmuş 
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ekspozisiyası bir-birinə bitişik 2 otaqda – iri zal və otaqda – yerləşir. Ekspozisiya bu 

otaqlara 1982-ci ildə köçürülmüşdür. O vaxtadək eksponatlar İnstitutun nisbətən kiçik, 

başqa otaqlarında nümayiş olunmuşdur. 182 m
2
-lik hazırkı ekspozisiya zalı Əlyazmalar 

İnstitutunun binasının xüsusi tarixi əhəmiyyətə malik hissəsində – Azərbaycan 

Cümhuriyyəti parlamentinin ilk iclasının (7 dekabr 1918-ci il) keçirildiyi yerdə bərqərar 

edilmişdir. İri zala bitişik giriş otağında (41 m
2
) isə İnstitut binasının tikilməsinin 

təşəbbüskarı, maddi dəstəkçisi olmuş görkəmli Azərbaycan mesenatı Hacı Zeynalabdin 

Tağıyevin xatirə guşəsi qurulmuşdur. Burada Tağıyevin bioqrafiyasını əks etdirən 

fotostendlər, məlumat lövhələri, maarifpərvər Bakı milyonçusunun portreti (müəllif 

Fəxrəddin Əli), imzası, dəyərli fikirləri ziyarətçilərin diqqətinə təqdim olunur. Qonaqlar 

Tağıyev guşəsində Şərqin ilk qızlar məktəbində (1901-ci ildə İnstitutun binası məhz bu 

məktəb üçün tikilmiş, Tağıyev guşəsi isə 2021-ci ildə həmin məktəbin 120 illik yubileyi 

münasibətilə yaradılmışdır) şagirdlərin geyindiyi nümunəvi geyim formasına tamaşa edə, 

elektron informasiya köşkündə seçilmiş qədim əlyazmalarla tanış ola, xatirə kitabına 

təəssüratlarını yaza bilirlər. 

Əlyazmalar İnstitutunun vahid əşya-məkan sisteminə uyğunlaşdırılmış iri 

ekspozisiya zalında taxta-şüşə vitrinlərdə 40-dan artıq nəfis əlyazmanın birsəhifəlik maket-

mulyajı nümayiş olunur. Mulyajlarda Nizami Gəncəvinin “İqbalnamə”sinin, Məhəmməd 

Füzulinin türkcə “Divan”nın, Mirzə Adıgözəl bəyin “Tarixe-Qarabağ”nın, Mahmud 

Şəbüstərinin “Gülşəni-raz”ının, Əbu Əli ibn Sinanın “Əl-qanun fit-tibb”inin, Rüstəm 

Cürcaninin “Zəxireyi-Nizamşahi”nin, Əbülqasim Zəhravinin “Əl-məqələtus-sələsun”nun, 

İsmayıl Bəy Nakamın “Divan”ının, Əmir Əlişir Nəvainin “Divan”nın, Saib Təbrizinin 

“Divan”nın, Xacə Nəsirəddin Tusinin “Övsafül - əşraf”ının və s. əlyazmaların müxtəlif 

səhifələri əks etdirilmişdir. Ekspozisiyadakı bütün mulyajlar dolğun yardımçı materiallarla 

(Azərbaycan və ingilisdilli aydınlaşdırıcı mətnlər, eksponatlar haqqında məlumatlar) 

müşayiət olunmuşdur.  

Məlumatlılığı artırmaq məqsədilə İnstitutun əməkdaşları tərəfindən ziyarətçilər 

üçün 3 dildə (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) canlı ekskursiyalar aparılır. Gələcəkdə 

daha 3 dildə (ərəb, fars və alman) audio-ekskursiyaların aparılması da nəzərdə tutulur. 

Zalda İnstitutun ən qiymətli incilərindən sayılan, “Dünya yaddaşı” reyestrinə 

(UNESCO) daxil edilmiş 4 unikal əlyazma haqqında Azərbaycan və ingilis dillərində 

mobil stendlər, ağac üzərində oyma nümunələri (müəllif Seyfəddin Mənsimoğlu) də daimi 

əsasda nümayiş etdirilir. İl boyu ekspozisiya zalında müvəqqəti guşələr, tematik və yubiley 

sərgiləri vasitəsilə görkəmli şəxslərin həyat və yaradıcılığı təbliğ olunur, Respublika 

əhəmiyyətli başqa əlamətdar hadisələr və tarixlərlə bağlı materiallar sərgilənir. Bundan 

başqa, zaman-zaman bu zalda İnstitutun yaradıcı əməkdaşlarına məxsus miniatürlər, rəsm 

sərgiləri, təzhib-cildləmə, kalliqrafiya, əbru nümunələri ziyarətçilərə təqdim olunur. Amma 

sözsüz ki, İnstitutdakı ekspozisiyanın başlıca məqsədi qədim əlyazmalar vasitəsilə 

Azərbaycan əlyazmaçılıq mədəniyyətinin, tarixinin, ədəbiyyatının və bütövlükdə elminin 

geniş mənada təbliğidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təbliğat prosesi zamanı qədim 

əlyazmalar təkcə mulyaj və mobil stendlər vasitəsilə deyil, orijinalda da nümayiş etdirilir. 

Doğrudur, yazılı artefaktlardan fərqli olaraq, perqament və ya kağız əsaslı əlyazma 

abidələrini orijinal eksponat kimi deyil, məhz maket şəklində sərgiləmək daha 

məqsədəuyğundur. Lakin bəzən əlyazmaların faksimile nümunələrini, çox az hallarda isə 

orijinalını ekspozisiya zalına gətirərək, təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına əməl etməklə 

yerli və əcnəbi qonaqlara nümayiş etdirmək zərurəti də yaranır. Məsələn, son illərdə 

İnstitutun və AMEA Rəyasət heyətinin UNESKO, İSESKO, TÜRKSOY kimi beynəlxalq 

təşkilatlarla müştərək tədbirlərində ziyarətçilərin daha dərin elmi-mədəni maraqları nəzərə  
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alınaraq, bir neçə dəfə orijinal əlyazma ekspozisiyası təcrübəsindən istifadə edilmişdir. Bu 

addımlar Azərbaycan xəttatlığının, miniatür və cildçilik sənətinin əsli, nümunəvi 

örnəklərini daha qabarıq şəkildə beynəlxalq auditoriyaya təqdim etmək məqsədilə 

atılmışdır. 

Əlyazmalar İnstitutunun ekspozisiya fəaliyyətində qədim əlyazmaları faksimile və ya 

mobil stendlər vasitəsilə xarici ölkələrdə sərgiləmək təcrübəsi də yer alır. Belə ki, 

beynəlxalq “Milan turizm sərgisi”ndə, Parisdə, Londonda, Daşkənddə və s. baş tutmuş 

müxtəlif səpkili sərgilərdə, beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin 

zənginliyini, mədəni irs nümunələrinin qorunması sahəsindəki nailiyyətləri, mədəni-tarixi 

turizm imkanlarının genişliyini nəzərə çarpdırmaq məqsədilə qədim əlyazmaların maket, 

mobil stend və elektron nüsxə şəklində nümayişi həyata keçirilmişdir. 

İnstitut qədim əlyazmaları və həmin əlyazmalar əsasında aparılmış tədqiqatların 

nəticələrini ictimailəşdirmək üçün təkcə haqqında bəhs olunan zaldaxili ekspozisiyadan 

istifadə etmir. Eyni zamanda, İnstitutun dəhlizində müasir nəşrlərin daim yenilənən ekspo-

zisiyası, elmi nailiyyətlərin audiovizual təqdimatı (monitor vasitəsilə) həyata keçirilir.  

Qeyd olunduğu kimi, İnstitutun daimi ekspozisiyasının yerləşdiyi məkan tarixiliyi ilə 

də diqqəti cəlb edir. İstər yerli, istərsə də xarici qonaqlar üçün Azərbaycanın qədim 

əlyazma irsi ilə tanışlıqla yanaşı, Şərqdə ilk qızlar məktəbini, Azərbaycan Cümhuriyyəti 

Parlamentinin ilk binasını ziyarət etmək də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu, təkcə qədim 

əlyazmalar vasitəsilə deyil, eyni zamanda, həmin əlyazmaların sərgiləndiyi məkanın at-

mosferi və arxitekturası vasitəsilə də keçmişə körpü salmaq, tarixin dərinliklərinə xəyali 

ekskursiya etməkdir.Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan memarlığının milli-romantik üslubunda 

tikilmiş bu binanı Ümummilli lider Heydər Əliyev, dünyaca şöhrətli türk şairi Nazim 

Hikmət, xalq artistləri Müslüm Maqomayev, Tofiq Quliyev, Əfrasiyab Bədəlbəyli, eləcə də 

Erix Fayql, Pol Teylor, İosif Braginski kimi dünyaca tanınmış elm xadimləri, UNESCO-

nun baş katibi Amadu Mahtar M’Bou, İslam ölkələri Elm, Təhsil və Mədəniyyət 

Təşkilatının (İSESCO) baş direktoru Əbdüləziz bin Osman Əl-Tuveycri, Avstriyanın Xa-

rici İşlər naziri Peter Yankoviç, İran İslam Respublikasının Prezidenti Əkbər Haşimi Rəf-

səncani və neçə-neçə başqa dəyərli dövlət, mədəniyyət, elm xadimləri ziyarət etmişdir. [1] 

Bugün ekspozisiya zalı öz tarixi əhəmiyyəti ilə İnstitutunun milli və beynəlxalq elmi 

kommunikasiyalarında da ön sıraya çıxır: kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə 

görüşlər zamanı bu salon və onun ekspozisiyası əvəzolunmaz anturaj rolunu oynayır; 

İnstitutun bir çox beynəlxalq əməkdaşlıq müqavilələri burada bağlanılır; nüfuzlu xarici 

qonaqlar, dövlət və elm xadimləri məhz ekspozisiya zalında qarşılanır və s.  

Belə anlaşılır ki, tarixilik amili ekspozisiyanın və onun məkanının təqdimatında nə 

qədər əhəmiyyətlidirsə, qədim əlyazma eksponatlarının məqsədyönlü, elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış, kompozisiya cəhətdən tamamlanmış, texniki və bədii həllini tapmış şəkildə 

nümayişi də bir o qədər əhəmiyyətlidir. Çünki belə bir tarixi atmosferdə əlyazmaları və 

digər ekspozisiya materiallarını vahid, tamamlayıcı konsepsiya əsasında yerləşdirməmək 

kulturoloji vəhdəti poza bilər. 

Buradan belə bir qənaətə gəlirik ki, bu və ya digər ekspozisiya məkanı tarixi binada 

yerləşdiyi halda, ziyarətçilərə təkcə eksponatlar vasitəsilə maarifləndirici təsir göstərmək 

kifayət etmir. Bu halda əşya-məkan kompozisiyası elə qurulmalıdır ki, istər yerli, istərsə də 

əcnəbi ziyarətçilərə emosional cəhətdən də təsir etmək mümkün olsun.  

M.Y.Kaulen, O.Y.Çerkayeva, İ.V.Çuvilov kimi mütəxəssislərin bu xüsusda maraqlı 

yanaşmaları [2-3] mövcuddur. Onların fikrincə, muzeylər “yaddaş” institutları kimi, 

insanların milli identifikasiya mexanizminə güclü təsir imkanına malik olur, sosial-mədəni  
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mühitin vahidliyini qoruyur. Fikrimizcə, əgər ekspozisiyanın təkcə mikromühiti (daxili) 

deyil, makromühiti (yerləşdiyi məkan) də ziyarətçinin diqqətini cəlb edirsə, bu halda 

muzeyin ümumbəşəri və milli tərbiyəvi potensialı daha da güclənir. M.S.Kaulen və b.-ları 

bu xüsusda belə yazır: “...müxtəlif dövrlərin faktoqrafik (əşyayi) materiallar vasitəsilə 

təqdimatı, muzeydə tarixi mühitin mümkün rekonstruksiyası və s. ekspozisiyanın yalnız 

informativliyini təmin etmir, eyni zamanda, ziyarətçiyə güclü emosional təsir göstərir, 

cəmiyyətin sosial yaddaşını formalaşdırır, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsinə 

rəvac verir”. [2, s.2]  

Əlyazmalar İnstitutu qədim əlyazmaların yerli və beynəlxalq təqdimatı zamanı 

ekspozisiya fəaliyyətini qeyd olunduğu kimi, çoxistiqamətli şəkildə qurmaqla, Azər-

baycanın qədim yazılı irsinin həm elmi, həm tarixi, həm sosial-mədəni, həm də 

ümumbəşəri məziyyətlərini önə çıxarmağa və təbliğ etməyə nail olur. Başqa sözlə, qədim 

əlyazmaların düzgün yerinə yetirilmiş ekspozisiyası məkan və auditoriyaya nisbətdə 

müxtəlif təsirlərə malik olsa belə, yalnız bir məqsədə xidmət edir: Azərbaycan xalqının 

milli-mənəvi, mədəni zənginliyini dünyaya çatdırmaq. 

Diskussiya. İlk baxışdan elə düşünmək olar ki, haqqında danışılan məqsədə çatmaq 

üçün ekspozisiyanın məzmunca əhəmiyyətliliyi, dərinliyi və (və ya) yerləşdiyi məkanın 

tarixiliyi kifayətedici amildir. Lakin Əlyazmalar İnstitutunun bu sahədəki çoxillik 

təcrübəsini öyrənib tədqiq etdikcə və alınan nəticələri ümumiləşdirdikcə, belə məlum olur 

ki, bu amillərlə yanaşı, ekspozisiya quruculuğunda təşkilati metodlardan düzgün istifadə də 

olduqca vacib məsələdir. Əlyazmalar İnstitutunun muzey funksiyasının özünəməxsusluğu 

ondan ibarətdir ki, buradakı ekspoşərait digər muzeylərdəkindən fərqli olaraq, ekspozisiya 

quruculuğunun bir neçə metodundan (kolleksiya, ansambl, illüstrativ-tematik) eyni anda 

istifadə etməyə imkan verir. Bunun nəticəsidir ki, İnstitut öz fəaliyyətində ekspozisiyanın 

həm ənənəvi, həm də yeni tiplərindən və növlərindən yararlana bilir. Lakin onu da nəzərə 

almaq lazımdır ki, nümunəvi ekspozisiya modelinin yaradılması texnologiyasına müxtəlif 

elmi baxışlar [4-6] mövcuddur. Bəzi mütəxəssislər [4-5] ekspozisiya quruculuğuna 

münasibətdə qarışıq metodların tətbiqini mümkün hesab etdiyi halda, başqa mütəxəssislər 

əksinə, metod seçimində konkret olaraq, “ənənəvi” (təkyönlü) və ya “qeyri-ənənəvi” 

(çoxyönlü) yanaşmanın tərəfdarıdır [6].  

Əlyazmalar İnstitutunun illərdən bəri formalaşmış ekspozisiya-sərgi ənənəsi və 

müasir dövrdə bu sahədə əldə etdiyimiz təcrübələr ekspozisiya yaradıcılığında sinkretik, 

çoxsaylı metodlardan istifadə etməyimizə obyektiv şərait yaradır.  

İnstitut ekspozisiya quruculuğunun tipoloji təsnifatına uyğun olaraq: 

1. Tematik sərgilərdən istifadə edir. Bu zaman eksponatlar müəyyən süjet xətti 

gözlənilməklə, müxtəlif formalarda nümayiş olunur; 

2. Fond sərgilərindən istifadə edir. Belə sərgilərdə yerli və əcnəbi ziyarətçilərə 

fonddakı əlyazmaların orijinalı, görkəmli şəxsiyyətlərin şəxsi arxiv 

materiallarının əsli, nadir kolleksiyalar və s. nümayiş etdirilir; 

3. Hesabat sərgilərindən istifadə edir. Belə sərgilərdə zədələnmiş əlyazmaların 

bərpadan, təmirdən sonrakı vəziyyəti diqqətə çatdırılır və ya fondun 

komplektləşdirmə nəticələri, yeni daxilolmalar nümayiş etdirilir. 

Ekspozisiya quruculuğunun növ təsnifatına gəlincə isə İnstitut aşağıdakı 

istiqamətlərdə muzey fəaliyyəti göstərir: 

- Tematik ekspozisiya-sərgi növündən istifadə edir. Bu zaman, diqqətə 

çatdırılması vacib olan mövzu və ya ekspozisiya konsepsiyası əsli materiallarla yanaşı, 

köməkçi materiallardan, mulyaj, maket və stendlərdən istifadə olunmaqla açılır. Məsələn,  
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İnstitutda Azərbaycanın məşhur şairələrinin əlyazmalarının nümayiş olunduğu sərgi 

buna misal olar bilər.  

- Sistematik ekspozisiyadan istifadə edir. Belə ekspozisiyada eynitipli 

eksponatlar, sistematik kolleksiyalar nümayiş olunur. İnstitutda vaxtaşırı təşkil olunan 

qədim Quran əlyazmaları sərgisi buna misaldır.  

- Ansambl növlü ekspozisiyadan istifadə edir. Bu zaman müxtəlif tipli 

eksponatlar bir məkanda sərgilənir. İnstitutun ekspozisiya zalında qədim əlyazma 

mulyajlarının, fotostendlərin, geyim formasının, xətt-oyma sənəti nümunələrinin, elektron 

informasiya köşkünün bir yerdə nümayişi buna misal ola bilər. 

 

Nəticə. Əlyazmalar İnstitutunun qədim əlyazma və digər materialların beynəlxalq və 

yerli təqdimatı sahəsindəki fəaliyyəti onun əsas sosial-mədəni funksiyalarından biridir. Bu 

fəaliyyətin tarixi baxımdan öyrənilməsi, tədqiqi, əldə olunmuş təcrübələrin 

ümumiləşdirilməsi nəticəsində belə bir qənaət hasil edirik ki, geniş ekspozisiya spektrinə 

malik olması İnstituta təbliğat üçün əlavə üstünlüklər verir, xalqımızın milli-mənəvi, 

mədəni zənginliyini, o cümlədən qədim əlyazmaçılıq, xəttatlıq, kitabçılıq mədəniyyətini 

dünyaya çıxarmağa şərait yaradır.  

Əlyazmalar İnstitutunun təkcə elmi tədqiqat müəssisəsi və ya əlyazma xəzinəsi kimi 

deyil, muzey kimi də nəzərdən keçirilməsi və onun muzeoloji fəaliyyətinin müasir elmi 

çağırışlar kontekstində araşdırılması, qədim yazılı abidələrin və digər qiymətli 

materialların ekspozisiya həllində üstün və çatışmayan cəhətlərin aşkarlaması, bu sahədə 

perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. İnstitutun ekspozisiya 

fəaliyyətini dərindən tədqiq etmədən bu xəzinənin elmə, ədəbiyyata, ictimai yaddaşa, milli 

təfəkkürə, mədəniyyətin beynəlxalq təbliğinə təsir imkanlarını sonadək anlamaq mümkün 

deyil. Bu isə o deməkdir ki, Əlyazmalar İnstitutunun təbliğat, maarifləndirmə, didaktika, 

kommunikasiya imkanlarının təzahür forması olan ekspozisiya fəaliyyəti daim elmin yeni 

nailiyyətlərindən bəhrələnməli, yeni metod və texnologiyalarla təchiz olunmalı, eyni 

zamanda, uzun illərdən bəri formalaşmış sərgi-təqdimat ənənəsinə söykənməlidir. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Babaxanova N. Yazdım ki, izim qala... –  Bakı: Elm və təhsil, 2017. – 132 s. 

2. Каулен М.Е., Черкаева О.Е., Чувилова И.В. Роль музеев в формировании 

исторического сознания // Культурологический журнал. - 2011/4 (6).- C.1-4. 

3. Каулен М.Е. Музейные экспозиции и выставки // Музейное дело России. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: ВК, 2010. – С. 307–364. 

4. Morten A. Skydsgaard, Hanne Møller Andersen & Heather King (2016) Designing 

museum exhibits that facilitate visitor reflection and discussion, Museum Management 

and Curatorship, 31:1, 48-68 

5. Андреева И.В. 2019. Метод музейно-экспозиционного проектирования как 

основание классификации музейных экспозиций // Вопросы музеологии. - 10 (1). 

– C.16–28. 

6. Димогло М.В. Современность и традиционность музейного содержания. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz18_pril/34/template_article-ar=K01-20-

k12.htm 

 

 



75 
 

Babaxanova Nigar. Qədim əlyazma və digər materialların beynəlxalq və milli 

təqdimatında ekspozisiya fəaliyyəti //Elmi əsərlər,2022,1(14),yanvar-iyun,s.70-75. 

 

Нигяр Бабаханова 

 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДРЕВНИХ РУКОПИСЕЙ И ДРУГИХ 
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Резюме 

 

В статье исследуются научно-теоретические аспекты многолетней экспозици-

онной деятельности Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА; анали-

зируется накопленный опыт в области национальной и международной презентации 

древних рукописей и других материалов; обобщаются полученные результаты. 

Ключевые слова: Институт рукописей имени Мухаммеда Физули, научная 

экспозиция, древние рукописи, национальная презентация, международная 
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EXPOSITION ACTIVITY IN THE INTERNATIONAL AND NATIONAL 

PRESENTATION OF ANCIENT MANUSCRIPTS AND OTHER MATERIALS 

Summary 

 

The article examines the scientific and theoretical aspects of the long-term 

exposition and exhibition activity of the Institute of Manuscripts named after Muhammad 

Fizuli of ANAS; analyzes the experience in the field of national and international 

presentation of ancient manuscripts and other materials; and the results obtained are 

summarized. 
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Həsən bəy Zərdabi çoxsahəli yaradıcılığa malik bir ziyalı  idi. Təbiətşünas, 

torpaqşünas alimin “Əkinçi”nin 1876 №4, 29 fevral (3, s.4), “Əkin və Ziraət xəbərləri”, 

1876 №15, 9 avqust (4, s.4), 1876 №16, 23 avqust (5, s.4), 1876 №19, 8 oktyabr (6, s.4) 

saylarının “Əfali-əhli-dehat” bölmələrində əkinçiliklə bağlı silsilə məqalələri çap 

olunmuşdur. Bu saylardakı məqalələrində torpaqşünas alim yazırdı ki, torpaqdan yüksək 

məhsul götürməyin başlıca işi onun şumlanmasından, əkinə hazırlanmasından, səpinin 

vaxtında keçirilməsindən, həm də onun düzgün suvarılmasından, gücdən düşəndə dincə 

qoyulmasından, qüvvətləndirmək üçün müxtəlif peyinlərin qatışdırılmasından, eləcə də 

torpağın xüsusiyyətini, onun hansı bitki üçün yararlı, sərfəli olduğunu müəyyən 

etməsindən asılıdır. Zərdabi əkin ilə əlaqədar torpağı əkin üçün yararlı hala salmaq, 

münbitliyini artırmaq, şoran torpağın duzunu yumaq, hər bir torpaq tipinə uyğun taxıl 

növləri seçmək, ona uyğun şum alətləri tətbiq etmək və s. məsələlərə toxunmuş, bu haqda 

faydalı məsləhətlər vermişdir. Torpağın suvarılması işi kəndlilərin ən böyük dərdlərindən 

biri idi. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün torpaqşünas alim kəndlilərə “Əkinçi”, 1876 

№21, 6 noyabr (7, s.1), “Əfali-əhli-dehat” bölməsində gedən məqaləsində əkinçilərə 

məsləhət verərək yazırdı: “... Əvvəllər, məsələn 20-30 il bundan əqdəm bizim Kür çayı hər 

ildə daşıb ətrafı qərq edərdi ki, oralarda olan çalarlardan birə əlli hasil gəlirdi. Amma indi 

ol çay 3-4 ildə bir dəfə də daşmır və daşanda da ətrafı elə qərq etmir. Avam bunu görəndə 

deyir ki, su azalıb və keçən günü yada salıb ah çəkir. Doğrudur, su azalıb və buna səbəb 

odur ki, zikr olan çayın başında sakin olan kəslər odun bahalandığına orada olan meşələri 

qırıb azaldırlar. ... Xülasə, meşə çox olduğuna insanlar onların xeyrini bilməyib... onları 

tələf ediblər. ... Bizim Qafqazda da bıçaq sümüyə dirənibdir, yəni biz də meşələrimizi qırıb 

tələf etmişik və hər tərəfdən yayda müsəlla sədası və qışda təzək tüstüsü gəlir. “Əkinçi”, 

1875 №3 “Əkin və Ziraət Xəbərləri”, 21 avqust (2, s.2) sayında isə Həsən bəy yazır ki, ... 

indi təzədən meşə salmaq gərək ki, su artsın. Lakin təzə meşə gəlib meşə olunca, qeyri tövr 

ilə bunun çarəsinin dalınca olmaq gərək, ya arx qazmaq ilə, ya maşın, ya çarx qurmaq ilə, 

ya da dağların ətəyində bəndlər bağlayıb oralarda qışda əmələ gələn suyu saxlayıb sonra 

işlətmək ilə əkini sulamaq lazımdır. Birdə hər əkinçiyə məlumdur ki, daşmış çay suyu ilə 

sulanan yer, arx ilə sulanan yerdən artıq hasil gətirir. Buna səbəb odur ki, yazda ətrafda 

olan yerlərdən su gəlməkdən çay daşır və su ol yerlərdən gələndə xırda daşları, yəni 

torpağı aparmaqdan lilli olur ki,  bu lil əkin yerini qüvvətli edir. Lilli suyu arxlarda 

saxlayıb, lil arxın dibinə yığılanda onu yığıb aparıb əkin yerinə tökməklə də yeri qüvvətli 

etmək olar. Və bu yerin torpaqları münbit olur. Zərdabi əkinçilərə belə münbit 

torpaqlardan daha geniş istifadə etməyi məsləhət görürdü. 

İndi əkinçilərimiz bu üsuldan istifadə etməklə yanaşı, əkin sahələrində qazılan 

artezian quyularının suyundan, çaylardan çəkilmiş suvarma kanallarından, əkin boyu  
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çəkilmiş arxlardan istifadə etməklə əkinlərini sulayırlar. Çünki müstəqil və qalib olan  

dövlətimiz bütün sahələrin inkişafına diqqət və qayğı ilə yanaşdığı üçün əkinçilik 

sahələrinin inkişafina da xeyli vəsait ayırmışdır.  

XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan ərazisində buğda, arpa, qarğıdalı, 

çovdar, pərinc, mərci kimi dənli bitkilərlə yanaşı, bostan-tərəvəz və texniki bitkilər də 

əkilirdi. Bu bitkilərin hər biri haqqında, eləcə də Azərbaycanda bir-birindən fərqli olaraq 

yaradılmış çala, tala, dincəqoyma, herik əkinçilik sistemləri haqqında “Əkinçi” qəzetində 

Həsən bəy Zərdabi tərəfindən ətraflı məlumat verilirdi. Adı çəkilən dənli bitkilərin, istərsə 

də bostan-tərəvəz bitkilərinin hər mövsümdə yüksək məhsul verməsi qeyri mümkün idi. Bu  

havaların quraq keçməsi, suyun lazımi qədər olmaması ilə əlaqədar idi. Əlbəttə, belə 

vəziyyət əkinçinin maddi durumuna pis təsir edirdi. Əkinçinin həyat və yaşayışını 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə belə bir dövrdə (bu dövr Azərbaycanda kapitalist 

münasibətlərinin inkişaf etməyə başladığı bir dövr idi) Həsən bəy Zərdabi əkinçilərə 

tütünçülük kimi bir təsərrüfat sahəsini inkişaf etdirməyi tövsiyə edirdi. Və bu sahənin 

iqtisadi cəhətdən faydalı olduğunu əhaliyə başa salırdı. Odur ki, bu bitkidən yüksək məhsul 

götürmək üçün onun növləri, əkilib-becərilməsi qaydası, xəstəlikləri, yetişdirilmiş tütünün 

yığılması, qurudulması, saxlanılması haqqında “Əkinçi” 1877, №8, 14 aprel (7, s.3), 

“Əfali-əhli-dehat” bölməsində yazırdı: 

Tənbəki 2 qism olur: birisi Amerika tənbəkisi ki, onun yarpaqlarının ucu şiş və 

çiçəkləri qırmızıdır və birisi Osmanlı tənbəkisi ki, onun yarpaqlarının ucu girdə və çiçəyi 

sarımtıldır.  Bu iki qismin hər biri bir neçə cürə olur.  

Tənbəkinin yaxşı-yamanlığına səbəb onun hansı qismdən olmağı deyil, onu necə 

əkib-becərmək və qurudulub saxlanılmasıdır. Tənbəki qumustan və çox gilli yerdən başqa 

hər yerdə əmələ gəlir, amma onun üçün qara, yəni meşə yeri yaxşıdır (burada torpağın 

münbitliyi nəzərdə tutulur). Bu yeri toxumlayandan irəli 3-4 dəfə çox dərin şum edib, ona 

insan, ya at, ya da mal peyini qarışdırıb qüvvətləndirmək gərək. Çünki tənbəki gərək tez 

əkilsin yoxsa belədə baharın sübh soyuğundan tələf olar. Onu fevralın 15-dən aprelin 15-

cən işıq və soyuq olmayan bir evdə, qutularda əkib sonra isti düşəndə çıxarıb əkin yerində 

şitil edirlər. Eni və uzunu 5 arşın olan qutuda 3-5 misqal toxum bitirmək  olur. Hər 4 

desyatin yerə bir girvənkə toxumun şitili bəsdir və bir də qutuda toxum çıxanda onların 

yeri dar olsa, yaxşı olar ki, onu çıxarıb bir böyük qutuda şitil edib, sonra əkin yerinə şitil 

edəsən. Tənbəkini may ayının əvvəlindən axırınacan əkin yerinə şitil etmək gərəkdir. Daha 

sonra H.Zərdabi məqalədə əkinçilərə tütünə qulluq etmə qaydasını da öyrədir. Yazır ki, 

şitil olandan 2 gün əvvəl yeri bir dəfə də şum edirlər və əgər yer çox nəmiş deyilsə, şitili 

çıxardıb basdırandan on beş dəqiqə irəli sulayırlar. Əkin yerindən bir-birindən bir arşın 

olmaqla cızıqlar çəkib, o cızıqlarda şitili bir-birindən 3 çərək aralı basdırırlar və əgər hava 

isti isə hər şitilin üstünü ot ilə 1-2 gün örtürlər və bir həftədən sonra qurumuş şitilləri 

çıxarıb onun yerinə təzə şitil basdırırlar. Tənbəkini 1-2 həftənin müddətində hər 2, ya 3 

gündən bir əl ilə sulayır, 2 həftədən sonra cızıqların arası ilə gedib onların dibini əl ilə 

torpaqlamaq gərək və ya kiçik kotan kimi iki tərəfli aləti ata qoşub, cərgələrin arası ilə 

sürmək gərək ki, kotan torpağı hər iki tərəfə atıb, tənbəkinin dibini torpaqlasın. Bu qayda 

ilə əkilib-becərilən bir desyatin yerdən 57-120 pudacan tənbəki almaq olur ki, bunun da hər 

pudu 1-5 manata satılır. 

 Həsən bəy Zərdabi tənbəki toxumunun əldə edilməsi üsulları haqqında da əkinçilərə 

məlumat verirdi. Yazırdı ki, toxumdan ötrü saxlanan otları bir-birindən aralı əkmək 

lazımdır. Onların başında olan çiçəklərdən toxum əmələ gələndən sonra bu çiçəkləri yolub, 

toxum quruyandan sonra onları xaş-xaş başı kimi dərib qışda saxlayıb, baharda isə 

başlardan çıxarıb toxumu əkmək gərək. 
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 Böyük torpaqşünas alim H.B.Zərdabinin tütün sahələrinin becərilməsi və alınan 

məhsulun emalı haqqında yazdığı məlumatlara əməl edilərsə bu bitkidən çox gəlir əldə 

etmək olar fikrini təsdiqləmək olar. 

Heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbay-

canda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 2016-cı il 5 oktyabr tarixində 

“Ölkədə tütünçülüyün inkişafına dövlət dəstəyini gücləndirmək, bu sahənin potensial im-

kanlarından səmərəli istifadə etmək, rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək və tütün istehsalı ilə 

məşğul olan əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılması” məqsədilə qərar qəbul 

etmişdir (1, s.4). 

  Məqalədən aydın olur ki, Həsən bəy Zərdabi yaşadığı dövrdə xalqın güzəranının yaxşı-

laşdırılması məqsədilə əkinçilərə tütünçülük istehsalı ilə məşğul olmasını da tövsiyə edir, 

onun əkilib-becərilməsi qaydasını “Əkinçi” qəzeti vasitəsilə onlara öyrədirdi. Heç ağlına 

gələ bilməzdi ki, onun tövsiyələrini indi müstəqil dövlətimiz həyata keçirir, tütünçülərə 

yüksək səviyyədə dövlət dəstəyi göstərilir. 

  Böyük mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabinin fikirləri bizim üçün ona görə dəyərlidir ki, 

onun “Əkinçi” qəzeti səhifələrində qaldırdığı məsələlərin bəziləri bu günümüzlə də səsləşir 

və aktualdır. 
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Эсмира Джавадова 

  

ГАСАН БЕК ЗАРДАБИ И ГАЗЕТА «ЭКИНЧИ» 

 

Резюме  

  

В период жизни Гасан бека Зардаби (XIX – начало XX вв.) в Азербайджане уже 

начали развиваться капиталистические отношения. Для повышения заработков Гасан 

бек Зардаби советовал земледельцам наряду с традиционными для них отраслями, 

развивать также табаководство. С этой целью на страницах газеты «Экинчи» 

выдающимся ученым-землеведом была опубликована серия статей по методам 

выращивания табака. 

  Ключевые слова: Гасан бек Зардаби, газета «Экинчи», табаководство в 

Азербайджане. 
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Esmira Javadova 

 

HASAN BEY ZARDABI AND “EKINCHI” NEWSPAPER  

 

Summary  

 

During the life of Hasan bey Zardabi (XIX - early XX centuries), capitalist relations 

have already begun to develop in Azerbaijan.  In order to increase their earnings, Hasan 

bey Zardabi was advising farmers, along with their traditional industries, to develop 

tobacco growing as well.For this purpose, a series of articles on the methods of tobacco 

cultivation was published on the pages of the newspaper “Ekinchi” by an outstanding 

scientist-geographer. 

Key words: Hasan bey Zardabi, “Ekinchi” newspaper, tobacco growing in 

Azerbaijan. 
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“KƏNZÜL – İRFAN” ƏSƏRİNİN BAKI ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ  

VƏ ONLARIN ELMİ – PALEOQRAFİK TƏSVİRİ 

 

Açar sözlər: fiqh, Kənzül – irfan, tədqiqat, əsər, təfsir 

                                                                   

Xülasə. Fazil Miqdad kimi tanınan Cəlaləddin  Əbu Abdullah  Miqdad əs-Süyuri əl-

Hilli XV əsrin tanınmış fəqihlərindəndir. Atası Abdullah bin Məhəmməd, babası 

Məhəmməd bin Hüseyn və künyəsi Əbu Abdullahdır. O, Hillə adlanan  bölgənin  

kəndlərindən  birində anadan  olmuş və əslən İraqda yaşayan Bəni Əsəd qəbiləsinə mənsub 

idi. Quran və islami elmlərə maraq göstərmiş Fazil Miqdadın ilk müəllimi atası  Abdullah 

bin Məhəmməd olmuşdur.  Daha sonra elm və  mədəniyyət mərkəzi olan Nəcəfə gedərək 

fiqh, üsul, kəlam elmlərinə yiyələnmiş və ömrünün sonunadək orada yaşamışdır. O, Şərqin 

ən məşhur mədrəsələrindən biri olan “Səlimiyyə”ni tikdirmiş və uzun müddət oranın sahibi 

olaraq təlim - tərbiyə işləri ilə məşğul olmuşdur. Təqribən 80 il ömür sürərək 826/1423-cü 

il Cəmadiəl - axır ayının 26-sı rəhmətə getmiş, Nəcəf qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. 

 Onun əsərləri islam hüququ (fiqh), Quran, hədis, kəlam, qrammatika sahəsində  ən 

vacib və dəyərli mənbələrdən biri olmuşdur. Alim “Ədəbül - həcc”, “əl - Ədiyyətu əs - 

səlasin”, “əl - Ənvar əl-cəlaliyyə”, “əl - İtimad fi şərhi vacib əl - itiqad”, “Kənzül - irfan fi 

fiqhil - Quran”, “Nəzdül - qəvaidil - fiqhiyyə”, “İrşad ət - talibin ilə nəhcil - müstərşidin”, 

“Nəzdül-qəvaidil - fiqhiyyə”, “Şərhü əlfiyyə Şəhidi - Əvvəl”, “Təcridül - bəraə fi üsulil-

bəlağə” adlı onlarla əsərlərin müəllifidir [8, 38c,s.187].  

İbadət və müamilə məslələriylə bağlı daha çox fiqh maraqlandığı üçün bu sahədə 

təfsirlə bağlı görülən işlərə “Fiqhi-təfsir” və ya “Ayətül-ehkam” adı verilmişdir. Bir çox 

araşdırmacılar ayətül-ehkam (hökm ayələri) mövzusunda əsərlər yazsalar da “Kənzül – 

irfan” bu səpkidə olan əsərlərin zirvəsi sayılmaqdadır. Əsərinin bu qədər şöhrət 

qazanmasına səbəb isə müəllifin təqdim etdiyi aydın zəka, əvəzolunmaz izah tərzi və dərin 

tədqiqatçılıq istedadıdır.  

 

Fiqhi – təfsir və ya Ayətül – ehkam. Fiqhi təfsirin mövzusu - Quranın hökm 

istiqaməti, yəni əməllərlə bağlı istiqamət olduğuna görə, Quranda hər kəsin anlayacağı 

şəkildə olan möhkəm (izaha ehtiyacı olmayan) ayələri sıralayıb müəyyən etməkdir və bu 

isə müfəssir alimin öz elmi qabiliyyətinə bağlıdır. Məlumdur ki, fiqhi təfsir alimi Cəssas, 

məşhur Əhkamul-Quranında 1080 ayə araşdırmış, İbnül- Ərəbi (ö.543/ 1148) 800 ayə, 

Məhəmməd Siddiq Xan b. Hasən b. Əli (ö.1307/1889) isə 250yə yaxın ayəni öz əsərlərində 

fiqhi baxımdan  təfsir etmişlər. Qurandakı hökm ayələrinin sayı haqqında tam bir ortaq  

fikir yoxdur.  Hökm ayələrinin Qurani-Kərimdəki əməli hökmlərin bölgüsü bu ardıcıllıqla 

sıralanır:  

 1. İnsanın Allah ilə olan münasibətlərini tənzimləyən namaz və oruc kimi ibadətlər. 

Bunlarla bağlı təxminən 140 ayə vardır. 

2.  Ailə ilə bağlı hökmlər: Bunlar, Ailə Hüququ məsələləri adlandırılır. Nikah, talaq, 

miras mövzularını  əhatə edir. Bu hökmlərə dair təqribən 70 ayə mövcuddur. 
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3. Maliyyə məsələlərinə dair hökmlər: Mülki Hüquq və Borclar Hüquq. Bu hökmlərə 

dair təxminən 70 -ə qədər ayə vardır. 

4. Mühakimə üsuluna dair hökmlər: Hakimin hökm etməsi, şahidlik və and məsələləri. 

Mövzu ilə bağlı 13-ə qədər ayə mövcuddur. 

5. Konstitusiya Hüququ: İdarə edənlə idarə edilənlərin münasibətlərini və bunların 

hüquq və vəzifələrilə bağlı müddəalar. Bu hökmlərə dair 10-a qədər ayə var. 

 6. Kriminal Hökmlər: Cəmiyyətdə əmin-amanlıq və sabitliyi təmin etməkdir. Bu 

məsələlərlə bağlı 30 qədər ayə mövcuddur. 

 7. Dövlətlər Hüququ: İslam dövlətinin digər dövlətlərlə olan münasibətləri 

tənzimləyən hökm. Bura 25 ayə daxildir. 

 8. İqtisadi Hökmlər: Dövlətin gəlir mənbələri və xərcləri. Quranda bunlardan bəhs 

edən 10 ayə vardır  [79]. 

Göründüyü kimi, aydın əməli hökmə aid təfsir kitabın mövzusu 368 ayəni əhatə edir. 

Lakin fiqhi - təfsir yazan hər bir alimin təfsir etdiyi ayə sayı fərqli olmuşdur. 

 

Kənzül – irfan əsərinin quruluşu. 

Əsərini fiqh bablarına görə tərtib edən müəlliflərdən biri olan Əbu Abdullah Miqdad 

əl-Hilli  “Kənzül-irfan”ı yazarkən bu ardıcıllığa diqqət etmişdir : 

1.Kitab digər fiqh kitablarında olduğu kimi mövzuya əsasən tərtib edilmişdir. Yəni 

“Təharət kitabı” ilə başlayır  “Diyət kitabı” ilə sona çatır; 

2.Müəllif hökmlə bağlı hər bir ayəni əsas götürmüş, təkrar ayələrdən və ya hökmlə 

əlaqəsi olmayan ayələrdən istifadə etməmişdir; 

3. Başqa təfsir alimlərinin əksinə olaraq, müəllif  başlanğıcda bütün ayəni zikr 

etmişdir.  

4. Fazil Miqdad bütün  ayəni zikr etdikdən sonra lüğət, tərkib və bəzi yerlərdə 

mövzuların səbəbi-nüzulu və ayənin məzmununu işıqlandırmışdır; 

5. Fazil Miqdad fiqhin hər babının başlanğıcında  babın adını, lüğətdə və istilahda 

mənasını  göstərir. 

 “Kənzül-irfan” öz dəyər və şöhrətinə görə Fazil bin Həsən Təbərisinin  “Məcməul-

bəyan fi təfsiri - Quran” (Quran təfsirində aydınlıq toplusu) əsərini xatırladır. Hər iki əsər 

öz dəsti – xətti, gözəl tərtibatı, ifadələrin mükəmməlliyi ilə digər fiqhi təfsirlərdən 

fərqlənirlər [17]. 

Hər iki müəllif əsərində ayələrin nazil olma səbəblərini izah edərkən, hədis və 

rəvayətlərə əsaslanmış, o cümlədən Qurani – Kərimə istinad etmişlər. Məsələn: Bəqərə 

surəsinin 199-cu ayəsində: “sonra camaatın döndüyü yerdən siz də dönün” cümləsinə 

aydınlıq gətirərkən Təbərisinin həmin kitaba istinad edilir. Məcməul-bəyanda iki fikir irəli 

sürülür. Bir fikrə əsasən Baqir (ə), İbn Abbas və Cəmaəyə görə ərəfatın dolanması əmr 

edilir. Digər fikrə görə həmin cümlədə Sadiq(ə) və Cəbaiyə “dönün” deyərkən məşərin 

(məşər - həcc ibadətinin yerinə yetirildiyi ərazidir ) dolanması əmr edilir. Lakin müəllifin 

bu məsələyə öz fikrini də bildirərək söyləmişdir: “Məncə ikinci fikir daha məqsədə 

uyğundur. Çünki əvvəldə “ərəfatı dönmə” mənasını verdiyi deyilsə də diqqət etsəniz 

görərsiniz ki,  əl-Cəzairi “Qalaidud-durər” də (yəni incilər silsiləsi)  və Ərdəbilinin  

“Zübdətül-bəyan” (aydınlıq-qaymağı) əsərində etiraf etdiyi kimi, dönmənin ərəfata aid 

edilməsi haqqında  bir rəvayətə belə rast gəlmirik. Məncə Məcməul-bəyanın müəllifinin  

sözlərində şübhəli məqam var və düşünürəm ki, ya nüsxə naqisdir, ya da fikirlər qarışıq 

qeyd olunub” [8] .  

       İkinci fikrə gəldikdə isə burada dönmə, dolanma dedikdə Cəbaiin Qurban günü 

Minaya enmə nəzərdə tutulduğu deyilir. Səbəb isə əvvəlcə “ərəfatdan dönərkən” ifadəsinin 
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işlənməsi, “sonra dönün” deyilməsi göstərilir. Burada [əl-ifa:da ] –nın bir əməldən sonra  

digər əməl kimi yerinə yetirilməli olduğu deyilir. Ayənin [camaatın döndüyü yer] 

hissəsindəki  “ən-nas” yəni camaat sözündən məqsəd isə Abu Abdullah (ə)-a görə İbrahim 

(ə.s.), İsmayıl (ə.s.), İshaq (ə.s.)  və onlardan sonra gələn peyğəmbərlərdir. 

Bütün bunları gördükdə nüsxədəki qarışıqlığın mövcud olması fikri öz təsdiqini tapır. 

Çünki, müəllif  birinci fikri izah etdikdən sonra “insanlar” ifadəsinə qayıdır. Bu fikir ilə 

Əbu Abdullah Şeyx Miqdad ilə bərabər  digər fiqh alimi Təbərisi də razılaşır. İnsanda elə 

bir təsəvvür yaranır ki, nüsxədə Cəbainin sözü əsas gətirilir. Əbu Abdullah (ə)-in fikirləri 

isə zənn və gümandır. 

Bəzi müasir tarixçilər  التفسیر و المفسرون “Təfsir əl-Mufəssirin”ində  “Kitabın dörd 

hissəsinin dördüncüsündə Quran hökmlərindən sonrakı hissənin Cəssas və İbnul- Ərəbiyə 

aid olduğunu deyirlər və bunun ardinca  müəllif qeyd edir: “Bu təfsirin müəllifi on iki imam 

alimlərindən biri və onlar arasında tədqiqatçı kimi tanınan Miqdad bin Məhəmməd bin 

Hüseyn bin Məhəmməd Süyuridir. Müəllifin bir çox əsərləri var”. Və sonra  “Təfsir və 

onun yazılma üslubu ilə tanışlıq”- başlığı altında qeyd edir: “Təfsir Quranı surə-surə, 

səhifə-səhifə deyil, yalnız hökm ayələrini araşdırır”. Belə ki, müəllif Cəssas və İbnul- 

Ərəbinin fiqhi təfsirindəki kimi xüsusi bir üslubla bir bölümü digərinə bağlayaraq oradakı 

hökm ayələrinə aydınlıq gətirir. İzah üçün təharət mövzusunu göstərmək olar. Burada  

müəllif  başlıq olaraq təharət bölümünü  verdikdən sonra həmin mövzuda nazil olan hökm 

ayələrini dəlil gətirərək növbəti mövzuya qədər şərhlər verir. Beləliklə, mövzular bir - 

birini əvəz etdikcə ayələr də şərh olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, mövzular on iki imam 

məzhəbinə və onların şəcərəsinə əsasən şərh olunsa da həmin mövzular haqqında digər 

məzhəb alimlərinin fikri də bildirilir. Şiə hökmlərinə uyğun gəlməyən hökmlərə isə etiraz 

bildirilir ”[9,c1, s16]. 

 

Kənzül – irfan əsərinin paleoqrafik təsviri 

Məlum həqiqətdir ki, keçmiş yüzilliklərdə katiblərin, xəttatların, rəssamların, 

müzəhhiblərin, cildçilərin və başqa sənət adamlarının gərgin əməyi sayəsində yaradılmış 

əlyazma kitabları biri – birindən fərqlənir. Çünki saraylarda hazırlanmış əlyazma kitabları 

tərtibatı, xətti və materialı baxımından mədrəsələrdə, məscidlərdə, evlərdə və ayrı – ayrı 

emalatxanalarda köçürülmüş əlyazma kitablarından keyfiyyətcə daha yaxşı olmuşdur. 

Buna görə də, həmin əlyazma kitabları paleoqrafik və orfoqafik baxımından biri – birindən 

fərqlənir. Əlyazma kitablarının paleoqrafik və orfoqrafik xüsusiyyətlərinin araşdırılması 

yazı tarixi və onun qrafik formalarının inkişaf qanunauyğunlaqlarını öyrənmək baxımından 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bununla bərabər əlyazma abidələrinin paleoqrafik və 

orfoqrafik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi orta əsr mətnlərini oxumaq, köçürülmə tarixi 

göstərilməmiş əlyazmanın tarixini, yazıldığı və ya köçürüldüyü yeri müəyyənləşdirmək 

üçün də çox zəruridir [3;4;5;6;7; ] 

Yaranma dövrləri qeyd olunmamış əlyazmaların tarixinin müəyyən edilməsi onların 

paleoqrafik əlamətləri ilə yazılma tarixləri bəlli olan yazılı abidələrin eyni əlamətlərinin 

müqayisəsi yolu ilə həyata keçirilir. Əlyazmanın yaranma yerini müəyyən edərkən 

paleoqraf tez – tez dil faktlarına müraciət edərək, müxtəlif şivə və dialektlrin  

səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə həmin abidənin qrafik əlamətlərinin bir – birinə necə uyğun 

gəldiyini müqayisəli təhlil edir. 

Əlyazma kitablarının elmi-paleoqrafik xüsusiyyətlərinin araşdırılması bizə məlum 

olmayan ayri – ayrı tarixi məlumatların öyrənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlumdur ki, hər hansı bir əlyazma əsərinin onunla eyni olan ikinci nüsxəsi mövcud deyil.  

 Nüsxələrin çoxaldılması müxtəlif insanların əl əməyinin məhsuludur. Bu səbəbdən 
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aralarında müxtəlif fərqliliklər olması da qaçılmazdır. Mətnşünaslıq sahəsi ilə məşğul olan 

alimlər əlyazma əsərləri üzərində apardıqları araşdırmalarda nüsxələrin paleoqrafik 

xüsusiyyətlərinin araşdırılmasının əlyazma mətnlərinin düzgün oxunuşu, tekstoloji tədqiqi, 

yaranma tarixi və yerinin müəyyənləşdirilməsi kimi məsələlərin həllində böyük 

əhəmiyyətə malik olduğunu hər zaman qeyd etmişlər. Əlyazma kitablarının paleoqrafik və 

orfoqrafik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi orta əsr mətnlərini oxumaq, köçürülmə tarixi 

göstərilməmiş əlyazmanın tarixini, yazıldığı və köçürüldüyü yeri müəyyən etmək 

baxımından çox zəruridir. Bu baxımdan Əbu Abdullah Miqdad əl – Hillinin “Kənzül-irfan” 

əsərinin dövrümüzədək gəlib çatmış əlyazmalarının paleoqrafik xüsusiyyətlərinin 

araşdırılması olduqca əhəmiyyətlidir. 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Əbu Abdullah Miqdad 

əl – Hillinin “Kənzül-irfan” əsərinin  altı əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Bu nüsxələrin 

hamısı ərəb dilindədir. 

 Tədqiqata cəlb olunmuş abidənin  ən qədim nüsxəsi B/86 şifri altında saxlanılır. 

Köçürülmə tarixi h.993/1585-ci il, ölçüsü 11.5x20 sm, 19 sətir, həcmi 162 vərəqdir. Xətti 

nəstəliq, cildi qəhvəyi dəridir. Bəzi səhifələrin kənarlarda qara mürəkkəblə yazılmış 

haşiyələr mövcuddur. Çox ehtimal ki, katib bu əlyazmanı köçürəndə tək deyil, bir  neçə 

nüsxədən istifadə etmişdir. Əlavələri və ya nüsxə fərqlərini isə haşiyələrdə qeyd etmişdir. 

Əlyazma yarım ahərli, təbii rəngli, Şərq istehsalı olan kağıza yazılmışdır. Orta əsrlərdə 

geniş şəkildə istifadə olunmuş bu kağız üzərinə yumurta ağı və nişasta qarışığından xüsusi 

qoruyucu şəffaf təbəqə çəkilmiş bir kağız növüdür. Əlyazma əsərlərinin yazılması və 

üzünün köçürülməsində geniş istifadə olunmuş bu kağız növü haqqında filologiya elmlər 

doktoru Məmməd Adilov qeyd etmişdir ki, ahərli kağıza ahər mürəkkəb və boyaların təsir 

edə bilməyəcəyi bir təbəqə təşkil etdiyindən kağız onları canına çəkmir və boya kağıza 

yayılmırdı. Habelə pozulduqda və ya yaş pambıqla sildikdə iz və ləkə qalmırdı. Bu cür 

kağız orta əsrlərdə yazı üçün ən yararlı material sayılmışdır [1;2].   

Sonluqda katib Abduddai Nəməqi, əsəri hicri 993/1585-ci ildə köçürdüyü qeyd 

etmişdir. Əlyazmanın 162a vərəqində katibə məxsus kvadrat möhür vardır. Rəngi 

solğunlaşdığından oxumaq olmur[12].  

“Kənzül – irfan” əsərinin ikinci əlyazma nüsxəsi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunda C/560 şifri altında saxlanılır. Bu nüsxənin  köçürülmə tarixi 

hicri 1038/1628- ci il, ölçüsü 19x24.5 sm, həcmi 126 vərəqdir. Sətir sayı müxtəlifdir. 1
b
 –

də başlayır, 126
b
 də isə bitir.  Burada 13

b
 səhifəsinə qədər hər səhifə 18 sətir olmaqla, iri 

şiriflə nəsx xətti ilə köçürülmüşdür. Bundan sonrakı səhifələrdə isə nisbətən kiçik şiriflərlə 

köçürülmüşdür.  Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Sətir sayı 29
 
-a bərabərdir.  

Əlyazmanın 1
a
 və 1

b
 səhifələrində keçmiş sahibinə məxsus bir oval və iki kvadrat 

formasında olan möhür var. Möhürlərin içi oxunmaz haldadır [14].  

Cildi  kartona keçirilmiş qəhvəyi dəridir. Üst və alt cildin kənarı döymə naxışlarla 

bəzədilib, ortadan 4 hissəyə bölünmüşdür. Əsər qara mürəkkəblə nəsx xəti ilə yazılmışdır. 

Onu da qeyd edək ki, orta əsrlərdə ərəbdilli elmi əsərlərin əksəriyyəti nəsx xətti ilə 

yazılmışdır. Filol.elm.dokt. Məmməd Adilovun “Azərbaycan paleoqrafiyası” kitabının  

“Azərbaycan xətləri” bölməsində bütün xətt növləri o cümlədən “nəsx xətti” haqqında 

maraqlı qeydlərə rast gəlirik: “Digər qədim xətlərlə müqayisədə nəsx özünün sadəliyi, 

rahat oxunuşu və rəvan yazılışı ilə diqqəti daha çox cəlb edir. Kufi xəttinin yerini tutan 

nəsx meydana gəldiyi ilk gündən Quran, dua, bədii kitabların yazılışı və üzünün 

köçürülməsində və habelə dəftərxana işlərində geniş istifadə olunmuşdur” [1].  Şərq 

istehsalı  olan noxudu  rəngli kağızlara köçürülən  əsərin  kənarlarına sonradan  ağ kağızlar 
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yapışdırılmışdır. Əlyazma İbn Cəmadəddin Məhəmməd Nurəddin tərəfindən 

köçürülmüşdür. 

Əsərin üçüncü əlyazma nüsxəsi C/523 şifri altında saxlanılır.  Köçürülmə tarixi hicri 

1073/1662- ci il. 14.5x26.5 sm ölçüdədir,  23 sətir, həcmi 289 vərəqdir. Əvvəli naqis olan 

bu əlyazmanın cildi kartona keçirilmiş qara rəngli dəridir. Özəyi qopmuş vəziyyətdədir. 

Açıq havada çox qaldığından üz qapağı büzüşüb yığılmış vəziyyətdədir. Əsərin mətni 

səliqəli nəsx xətti ilə qara mürəkkəblə, başlıqlar isə qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. 

Nəzərə çarpması üçün ayələrin üzərindən qırmızı mürəkkəblə xətt çəkilmişdir. Şərq üsulu 

ilə səhifələnmişdir. Avropa istehsalı olan  ahərli, təbii rəngli kağızlara köçürülmüşdür, 

Katibin adı qeyd olunmamışdır. Sonluqda köçürülmə tarixinin yanında katibə məxsus 2 

kvadrat möhür. Kağızı nəm çəkdiyindən rəngi tünləşmi və oxunmaz hala gəlmişdir [13].  

Əsərin dördüncü əlyazma nüsxəsi  M/366 şifri altında saxlanılır. Köçürülmə tarixi 

hicri 1084/1702- ci il,  ölçüsü 14.5 x 20 sm, sətirlərin sayı 20,  ümumi həcmi 253 vərəqdir. 

1
b
 vərəqində başlayıb, 252

b
 vərəqində bitir.  Kənarları naxışlarla haşiyələnmiş, ortasında 

bir böyük, iki kiçik basma medalyonu olan qəhvəyi kartona keçirilmiş dəri ilə cildə 

tutulmuşdur. Xətti nəstəliq elementli nəsxdir. Qara mürəkkəblə köçürülmüşdür. 

Haşiyələrdə olan bəzi qeydlər və nüsxə fərqləri nisbətən açıq rəngli kiçik şriftlərlə 

yazılmışdır. Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Kağızı Şərq istehsalı olan yarı ahərli, noxudu  

rəngli vərəqlərdir. Katibi Abdullah Mumin bin Mübarək Maçuzidir. 1
a
 vərəqində qırmızı 

mürəkkəblə əsərin və müəllifin adı yazılmışdır. Katibin öz xətti deyil, görünür sonradan 

kitabın sahibi tərəfindən yazılmışdir. Əsər tamdır [16].  

 Əsərin beşinci əlyazma nüsxəsi  C/654; şifri altında saxlanılır. Köçürülmə tarixi hicri 

1123/1711- ci il, ölçüsü 19x30 sm, sətirlərin sayı 23,  ümumi həcmi 163 vərəqdir. 

Ortasında bir böyük, iki kiçik nəbati ornamentli basma medalyonu olan qapaqlı  kartona 

keçirilmiş qəhvəyi dəri ilə cildə tutulmuşdur. Cildindəki naxışlar qapaq hissədə də davam 

edir. Beləki qapaq örtülərkən otadakı böyük medalyonun üzərinə gəlir və bir- birini 

tamamlayır.  Mətn nəstəliq elementli nəsx xətilə qara mürəkkəblə, başlıqlar isə qirmızı 

mürəkkəblə yazılmışdır. Fərqləndirmək üçün müəyyən kəlmələrin və Qurani – Kərimin  

ayələrini üstündən qırmızı mürəkkəblə xətt çəkilmişdir. Haşiyələrdə nüsxə fərqi, izahlar 

qeyd olunmuşdur.  Kağızı Avropa istehsalı olan  ahərli, təbii rəngli vərəqlərdir. Katibi 

Məhəmməd Yəhya bin Məhəmməd Muhsindir. Sonluqda üzərində “Hacı İbrahim” 

yazılmış 2 ədəd kvadrat möhür vardır [15].  

Əsərin altıncı əlyazma nüsxəsi  B/38  şifri altında saxlanılır. Əvvəli sonu naqis 

olduğu üçün katibi və köçürülmə tarixi haqqında heç bir məlumat verə bilmirik. 

Ölçüsü 13.5 x 19 sm, sətirlərin sayı 19, ümumi həcmi 223 vərəqdir. Əsər qara 

mürəkkəblə, nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Kağızı təbii rəngli Şərq istehsallı, üzərində 

nəmişlik ləkələri olan  vərəqlərdir. Cildi göy rəngli karton, özəyi qara rəngli parçadır [11].  

Nəticə.Bu paleoqrafik təsvirlərdən göründüyü kimi “Kənzül irfan fi fiqhil - Quran” 

əsərinin köçürülmə tarixinə görə ən qədimi B/86 şifri altında saxlanılan əlyazma 

nüsxəsidir. Ən müasiri isə C/654 şifri altında saxlanılan əlyazma nüsxəsidir. Əsərin 

mətnini daha tam əhatə edən  isə C/654; M/366 şifri altında saxlanılan nüsxələrdir. Mətni 

daha çox zərər görmüş nüsxə isə B/38 nüsxəsidir.  

Fazil Miqdadın “Kənzül – irfan” əsərinin Bakı əlyazma nüsxələri və onların elmi – 

paleoqrafik təsvirini araşdırarkən aşağıdakı elmi nəticəyə gəlmək olar:   

- B/86 şifri altında saxlanılan əlyazma h.993/m.1585 – ci ildə köçürülmüş və ən 

qədim Bakı nüsxəsi hesab olunur; 

- C/654 şifri altında saxlanılan əlyazma nüsxəsi h.1123/m.1711- ci ildə köçürülmüş 

və ən müasir Bakı nüsxəsi hesab olunur;  
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- B/38 şifri altında saxlanılan əlyazma isə əvvəli və sonu naqis olmadığundan 

köçürülmə tarixi, katibi bilinmir və bu nüsxə ən zərər görmüş nüsxə hesab olunur. 
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Рухсара Мамедова 

 

БАКИНСКИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ РУКОПИСЕЙ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ «КАНЗУЛЬ – 

ИРФАН» И ИХ НАУЧНО – ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Резюме 

 

       Джалаладдин Абу Абдулла Мигдад ас-Суюри аль-Хилли, известный под 

именем Фазиль Мигдад, является одним из значимых факихов XV века.Он ро-

дился в одной из небольших деревушек недалеко от города Хилли, родом из пле-

мени Бани Асад, проживающего в Ираке.Первым учителем Фазиля Мигдада, 

проявлявшего интерес к орану и исламским наукам, был его отец Абдулла бин 

Мухаммед. Затем он отправился в Наджаф, который считался центром науки и 

культуры, где изучал фикх, усул, калам прожил там до конца своей жизни.Он по-

строил одно из самых известных медресе на востоке - “Селимия” и долгое время, 

как владелец, занимался там учебно-воспитательной работой. Прожив около 80 
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лет, он умер 26 января 826/1423 года в Джамадиал-ахире и был похоронен на клад-

бище Наджаф. 

Его труды стали одним из важнейших и ценных источников в области исламск-

ого права (фикх), Корана, хадисов, калама, грамматики. Ученый является автором 

более десяти научных произведений таких как “Адабуль - хадж”, “аль - Адияту ас – 

саласин”, “аль - Анвар аль-калалия”, “аль - Итимад фи шархи - аль - итигад”, 

“Канзуль - Ирфан фи фикхил - Коран”, “Наздуль - гаваидил - фикхия”, “Иршад ат – 

талибин и нахкиль-мустаршидин”, “Наздуль - гаваидил - фикхия”, “Шархул - альфия 

шахиди - аввал” и т.д.  

В связи с тем, что поклонение и муамила является неотъемленной  частью фик-

ха, исследования, которые относятся к этой области называется “Фикх-тафсир” или 

“Аятуль-эхкam». Несмотря на то, что этой теме было посвящено много научных тру-

дов, “Канзул-Ирфан” считается вершиной этих работ. А причина, по которой его 

произведение получило такую известность - это ясный ум, неоценимый стиль 

повествования и глубокий исследовательский талант автора. 

Ключевые слова: фикх, Канзул-Ирфан, исследование, работа, толкование. 

 

Rukhsara  Mammadova 

 

BAKU MANUSCRİPTS OF THE WORK "KANZUL – İRFAN" AND THEİR 

SCİENTİFİC AND PALEOGRAPHİC DESCRİPTİON 

Summary 

        Jalaladdin Abu Abdullah Miqdad as-Suyuri al-Hilli, known as Fazil Migdad, is one of the 

famous fakihs of the XV century. He was born in one of the villages of the region called Xilly, 

belonged to the tribe of Bani Asad, who lived in Iraq. The first teacher of Fazil Migdad, who 

showed interest in the Koran and Islamic sciences, was his father Abdullah bin Muhammed. 

Then he went to Najaf, which was considered the center of science and culture, where he 

studied Fiqh, usul, kalam and lived there until the end of his life. He built one of the most 

famous madrasas in the east - “Selimiya" and for a long time, as the owner, was engaged in 

educational work there. After living for about 80 years, he died on January 26, 826/1423 in 

Jamadial-ahir and was buried in the Najaf cemetery. 

       His works have become one of the most important and valuable sources in the field of 

Islamic law (fiqh), the Quran, hadith, kalam, grammar. The scientist is the author of more  

than ten scientific works such as “Adabul - hajj”, “al - Adiyatu as - salasin”, “al - Anwar al-

kalalia”, “al - Itimad fi sharhi - al - itigad”, “Kanzul - Irfan fi fiqhil - Quran”, “Nazdul –  

gawaidil - fiqhiya”, “Irshad at - talibin and nakhkil-mustarshidin”, “Nazdul - gavaidil - 

fiqhiya”, “Sharhul -alfiya shahidi - awwal”, etc. 

       Due to the fact that worship and Mu'amila is an integral part of Fiqh, studies that relate to 

this area are called "Fiqh-tafsir" or "Ayatul-ehkam". Despite the fact that many scientific 

works have been devoted to this topic, "Kanzul - Irfan" is considered the pinnacle of these 

works. And the reason why his work has gained such fame is a clear mind, an invaluable 

narrative style and a deep research talent of the author. 

      Keywords: fiqh, Kanzul-Irfan, research, work, interpretation 
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ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ЛИТЕРАТУРНОГО СЮЖЕТA 

В РУКОПИСИ БОЛЬШОГО ТЕБРИЗСКОГО 

ШАХ-НАМЕ  1330-x ГОДОВ 

 

       Ключевые слова: тюрко-монголы, Ильханы, реальные события, «Книга 

царей».      

                     

Тюрко-Монгольское нашествие 13 века в значительной мере подавило мест-

ную, иранскую правящую верхушку и, как следствие, тюрко-монголы почти бес-

прерывно правили и контролировали властную структуру страны до 19 века… 

Стержневым явлением в восприятии тюрко-монгольскими правителями персо-

язычной элитной культуры было создание эпической истории тюрко-монголов через 

иллюстрации к Шах-наме, в которых каждая из миниатюр имела двойной смысл: 

отражение историй Шах-наме и в то же время эпизодов из истории тюрко-монголов. 

Это был амбициозный, и в то же время сложный проект, который осуществлялся в 

течение почти 20 лет. Он последовал после создания «Джами ат-Таварих», 

Всемирной истории,  созданной под руководством визиря  Рашидаддина, а также 

при участии многих историков различных народностей, участвовавших еще в 

создании «Джами ат-Таварих». И это вплоть до того, что фрагменты «Джами ат-

Таварих» были даже напрямую использованы для этой рукописи. Поэтому эта 

рукопись должна изучаться не только и не столько из-за её художественных 

достоинств, но также, и  в первую очередь как исторический документ. 

Пережив пять смутных веков, рукопись была расчленена в Париже в начале 20 

века. Миниатюры были распроданы поодиночке; листы с миниатюрами на обеих его 

страницах при их разделении были повреждены, а миниатюры наклеены на другие 

страницы, текстовые. Оставшиеся текстовые страницы были утеряны.  

Эти разрозненные страницы восхитили как коллекционеров, так и учёных, и 

породили бесчисленное количество исследований со многими предположениями 
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относительно происхождения рукописи от Тебриза до Самарканда и во временном 

отрезке от 1300-х до 1400-х гг. Но ни разу её не связывали с неизвестной рукописью 

«Абу-Саид-наме», упомянутой каллиграфом-хроницистом Дуст Мухаммедом в его 

предисловии 952/1545 г., для Альбома Бахрама-Мирзы. Эта рукопись «Абу-Саид-

наме» и есть Большое Тебризское Шах-наме, замышленное как  эпическая история 

Ильханов.  

Мысль о реальных создателях рукописи была выдвинута О. Грабарём, указаны 

некоторые конкретные события в миниатюрах. Правда, не все они были точными, но 

уже сама идея была отражена в этом его фундаментальном труде, как и в самом его 

названии. (7) 

Необычный аспект этого ильханидской рукописи – её иллюстративная прог-

рамма, которая значительно отличается от других рукописей Шах-наме. Здесь ощу-

щается общая концепция в выборе иллюстрированных эпизодов. Другие большие 

рукописи Шах-наме обычно характерны значительно большим средоточием ил-

люстраций в начальной части произведения, нежели во второй половине текста. 

Многие из избранных эпизодов здесь освещают второстепенные события, никогда в 

дальнейшем не повторявшиеся, включают ряд иконографических черт, не связанных 

с повествованием в Шах-наме. Конкретные визуальные приметы и выявляют 

двойственную природу каждой иллюстрации, отражающей и Шах-наме, и в то же 

время историю тюрко-монгольской династии. 

"...Эпические темы и способы выражения миниатюр Большого Тебризского 

Шах-наме или Шах-наме Демотта были скорее внесены тюрко-монголами в Иран 

(имеется в виду Ближневосточный ирано-язычный ареал - прим. авт.), нежели найде-

ны ими там. Затем они изменялись в соответствии с эволюцией стиля", - утверждает 

О.Грабар. (7, 42 ) 

 Его суждение перекликается с выражением А. Пападопуло о том, что "...не 

только в мусульманском мире, но и в самом Иране не было иранской традиции. Ее 

не было даже при иллюстрировании цикла "Шах-наме". (11, 3-4) 

Несмотря на свою традиционно номадическую (кочевую) жизнь, тюрко-мон-

голы сделали титанические усилия для сохранения сообщений о ранней биографии 

Чингиз-хана. Согласно визирю Рашидаддину, документы на уйгурском языке по 

истории Монголов надёжно хранились в ильханидской сокровищнице, доступной 

лишь некоторым из знатных монгольских чинов. У Рашидаддина был свободный 

доступ к этим документам, когда Газан-хан приказал ему компилировать историю 

Монголов. 

Миниатюра «Фаридун интересуется своим происхождением» уникальна по 

сюжету, так как в более ранних Шах-наме этого заголовка нет. Более важна тема 

«Рождение Фаридуна» и она предваряет эту. Принц интересуется своим неизвест-

ным или сомнительным происхождением. Этим намекается на незаконнорожден-

ность «первого сына» Чингиз-хана, Джучи, о которой сообщается в «Тайной истории 

Монголов», но опущенной Рашидаддином. Согласно «Тайной истории» Меркиты, 

мстя за похищение одной из жён своего вожака, пленили жену Чингиз-хана  Борте 

Фуджин. Она была уже беременна, когда объединенные силы Чингиза и его союзни-

ка Онг-хана отбили её. После она родила Джучи. Мать Чингиз-хана в своё время бы-

ла отбита у Меркитов. Эта иллюстрация напоминает об инциденте накануне похода 

Чингиз-хана на завоевание Ирана. Рассматривая вопрос престолонаследия, Чингиз-

хан спросил мнение Джучи. (4, 111). 
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 Предчувствуя, что Чингиз-хан хочет избрать наследником Джучи, его второй 

сын Чагатай воскликнул: «Как мы можем позволить этому незаконному сыну от 

Меркитов править нами?» Это обвинение вызвало ярость Джучи против братьев и 

защиту достоинства матери. Оба брата схватились за грудки, но один из военачаль-

ников Чингиз-хана  разнял их. Чингиз-хан избрал тогда наследником Угедея (624-

39/1227-41). Другие братья объявили признание этого выбора. Жесты двух пер-

сонажей с рукой на сердце иллюстрируют этот акт признания. Об их присутствии 

ничего не говорится, и они включены для показа этого инцидента.  

 Упоминание о рождении незаконного Джучи особенно интересовало Абу 

Саида, поскольку потомок Джучи, золотоордынский хан Узбек (712-42/1312-41), т.е. 

хан кыпчакского хаганата, предпринял военную экспедицию против государства 

Ильханов в 718/1318, 725/1325 и 735/1335 годах. Абу Саид послал амира Чубана 

(Чобан) с карательной экспедицией в Азербайджан (Южный) и Грузию по первым 

двум его набегам, и уже подготавливал третий поход против Узбека, когда умер по 

дороге в Арран. (4, 114). 

 Миниатюра «Искендер приближается к говорящему дереву»  описывает старин-

ный тюркский обряд преклонения дереву. Во время восстания Амира Новруза Газан 

разбил лагерь под открытым небом около Керманшаха, на склоне горы перед боль-

шим деревом. Ночью, узнав об измене Амира Новруза, Газан ощутил «божественные 

знаки и радость».Проходя через это место спустя 6 лет (702/1302), Газан решил пой-

ти на паломничество к этому дереву «в сопровождении своих жен и военачаль-

ников».«Он вспомнил свои мольбы и надежды, последовавшие затем победу и 

успех. В знак благодарности он дважды произнёс молитву по-мусульмански, прос-

тёрся перед Аллахом, моля о продолжительности успеха, затем он развесил на 

дереве свои дары, и так это дерево стало священным, и генералы стали плясать под 

звуки игры музыкантов».  

В миниатюре «Мани, повешенный на дереве». (Н. 2153, л. 113 а)  речь идет о том 

самом легендарном основателе учения, создателе манихейской секты и основателя 

традиции художественного оформления рукописной книги, ее украшения и иллю-

стрирования. Его наследие особенно важно для понимания истоков зарождения 

тебризской миниатюрной живописи конца XIII – начала XIV вв. Мани в начале 

своей деятельности приходит ко двору шаха Шапура и, объявив себя пророком, 

излагающим свою веру через живопись, просит разрешения для пропаганды своего 

учения. Позже его обвиняют в идолопоклонничестве и приказывают казнить доволь-

но жестоким способом. С него сдирают кожу, наполняют ее соломой и вешают над 

городскими воротами. 

Выразительна в миниатюре фигура коленопреклоненного мужчины, помеши-

вающего угли в костре. Н.Атасой выдвигает предположение, что это могла быть и 

сцена казни Фарамурза, сына Рустама, Бахманом, сыном Исфендияра, за убийство 

его отца. Однако, изображение городских ворот склоняет нас к первой версии. (3, 41) 

Повешение пророка Мани намекает на казнь взбунтовавшихся военачальников. 

Амир Иринджин и двое его приближенных, Токмак и Исанбуга были схва-чены и 

приведены к Абу Саиду в Султание для повешения. И это единственный случай, что 

всё тело бунтарей было повешено вне Султанией. Во всех остальных случаях их 

обезглавливали и вешали на наружной стороне городских ворот. Так, впоследствии 

головы Дамешк-Хадже и Теймурташа были вывешены на городских воротах 

Султанией; таковой был конец и псевдо-пророка Мусы.  
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Иллюстраия «Бахрам Гур на охоте с Азаде» отсылает нас к одному из ярких 

эизодов эпохи правления Абу Саида. Жена Иринджина Конджак (мать Кутлуг-шах 

хатун), храбро билась бок о бок с мужем и навлекла ярость Абу Саида. Согласно 

Ширази, которой назвал её бешеной собакой, она была раздета, брошена оземь и рас-

топтана скакунами и домашним скотом. Она была дочерью ильхана Ахмада 

Текудара. Учитывая инцидент, описанный в «Махбуде», в котором участвовали род-

ственник Ахмада и его дочь Конджак, между этими кланами существовала вражда, 

домом Ахмада Текудара и домом Аргуна, когда первый из них убил второго. 

Мустоуфи считает, что действия Конджак бросили тень на дом Ахмада Текудара. 

Жестокий поступок Абу Саида с чингизидской принцессой был настолько 

ужасающим, что их современник поэт и историк Мустоуфи решил изменить сооб-

щение, что она якобы, была убита в сражении. (17, 119) 

 В одном из своих исследований О. Грабар пишет: "Анализ миниатюр рукописи 

приводит к мысли, что ни одна рукопись, созданная до Шах-наме Демотта, то есть 

до середины XIV века, не обладает столь сложной идеологической программой. (7, 

25 ) 

Путём сложных умозаключений и ассоциативных связей, в той или иной мере 

обоснованных, логическая цепь размышлений фактически доказывает идентичность 

Абу-Саид-наме и Большого Тебризского Шах-наме. 
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Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, Ağasəlim Əfəndiyev 

1330-cü İLLƏR BÖYÜK  TƏBRİZ  ŞAHNAMƏSİ  ƏLYAZMASINDA GERÇƏK 

HADİSƏLƏRİN VƏ ƏDƏBİ SÜJETİN QOVUŞMASI 

 

Xülasə 

 

Türk-moğollar, yəni İlxanilər tərəfindən fəth edilən ölkələrin mədəniyyət ənənə-

lərinin mənimsənilməsi prosesində onların hakim olduğu dövrə xas gerçək həyat hadisələ-

rinin 1330-cu illərdə Təbrizdə hazırlanan “Şahnamə” eposunun ədəbi süjeti ilə qovuşması 

mühüm ünsür kimi diqqəti cəlb edir. O, Qrabar və Ş. Bler ilk dəfə olaraq öz araşdır-

malarında həmin əlyazmaya çəkilmiş miniatürlərlə müasirlik arasında əlaqə olduğunu 

mümkün bilmişlər.  

        O.Qrabar araşdırmalarının birində yazır: “Əlyazmanın miniatürlərinin təhlili belə nəti-

cəyə gəlməyə əsas verir ki, Demotun “Şahnamə”sindən əvvəl, yəni XIV əsrin ortalarına 

qədər yaradılmış heç bir əlyazmada belə bir əsər yoxdur və bu qədər mürəkkəb ideoloji 

proqrama malik deyil. 

        Mürəkkəb qənaətlər və assosiativ əlaqələr vasitəsilə az-çox əsaslandırılmış məntiqi 

mülahizələr zənciri əslində Əbu Səid-namənin və Təbrizin Böyük Şah-namənın kimliyini 

sübut edir. 

       Açar sözlər: Türk-Monqol, İlxanilər, müasir hadisələr, Şahnamə.  

                                                 
 Aybeniz Alıyeva-Kanqarly,  Agasalim Efendiyev 

 

INTERNET OF REAL EVENTS AND LITERARY PLOT IN THE 

MANUSCRIPTION OF THE GREAT TABRIZ SHAH-NAME OF THE 1330-s 

Summary 

 

      A main  element in the process of Turco-Mongols adoption of local culture was the 

synthesis of an history of the Turco-Mongols, precisely of the Il- Khãnid period 

interweaving with illustrations of the epic Book of Kings (Shahname) 1330-. O. Grabar 

and S. Blair first briefly suggested a possible interrelation between the paintings of the MS 

and contemporary events. 

      In one of his studies, O. Grabar writes: “An analysis of the miniatures of the manu-

script leads to the conclusion that not a single manuscript created before the Shahnameh  

of Demott, that is, before the middle of the 14th century, has such a complex ideological 

program. 
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Through complex inferences and associative connections, more or less justified, the logical 

chain of reflections actually proves the identity of Abu Said-name and the Great Shah-

name of Tabriz. 

      Key words: Turco-Mongols, Il- Khãnids, contemporary events, Book of Kings 

(Shahname). 
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UOT: 091.5                                                                                                     Tahirə Həsənzadə, 

       tarix üzrə elmlər doktoru 

 AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  

Bakı ş., İstiqlaliyyət küç. 26 

 

АVTOQRAFLAR DANIŞIR… 

Açar sözlər: avtoqraf, Nizami Gəncəvi, M.F.Axundzadə, M.Ə.Sabir, Vəhid Dəstgirdi, 

teartr xadimləri. 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

qədim əlyazmalar, arxeoqrafik sənədlər, o cümlədən əski əlifba ilə çap olunmuş kitablarla 

zəngin xəzinəyə malikdir. 

Aşağıdakı qeydlərlə diqqəti nadir əski çap kitablarının haşiyələrində, boş ağ 

vərəqlərində olan avtoqraflara cəlb etmək istərdik. Bu avtoqraflar  elm, ədəbiyyat və 

mədəniyyət xadimlərinin yaradıcılıq, dostluq əlaqələrinin öyrənilməsi baxımından çox 

maraqlıdır. Deməli, vərəqlər üzərində olan avtoqraf qeydlər tariximizin, ədəbiyyatımızın, 

mədəniyyətimizin danışan yadigarlarıdır. 

Xəzinədə tarixi şəxsiyyət, Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki Şeyx Nizami Gəncəvinin 

«Məxzənül əsrar» əsərinin şəmsi tarixlə 1313-cü (1934) ildə Tehranın «Ərməğan» 

mətbəəsində nəşr olunmuş bir nüsxəsi bu qəbildən olub, diqqəti cəlb edir. Bu nüsxənin 

nəşr tarixi dahi Nizaminin sələfi, fars-tacik şairi Əbülqasim Firdovsinin Azərbaycanda da 

qeyd olunmuş 1000 illik yubileyinə təsadüf edir. Həmin günlərdə Bakıya dəvət olunmuş 

İran alimi, Nizami Gəncəvi «Xəmsə»sinin naşiri Vəhid Dəstgirdi «Məxzənül-əsrar»ın bir 

nüsxəsini aşağıdakı məzmunlu avtoqrafla Bakı Darülfünununa, Nizami vətəninə 

ünvanlamışdır: 

«Əz tərəfe Vəhid Dəstgirdi be Darülfünune Qafqaz və sərzəmine həkim Nizami 

təqdim migərdəd. Vəhid. 25 aban. 1313» (1). 
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Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində diqqətə layiq hadisə olan «yeni hekayəçiliyin ilk 

banilərindən biri» (Feyzulla Qasımzadə) İsmayıl bəy Qutqaşınlının «Rəşid bəy və Səadət 

xanım» (və ya «Şərq hekayəsi») əsərinin 1835-ci il fransız dilində Varşava nəşri görkəmli 

Azərbaycan dramaturqu Mirzə Fətəli Axundovun avtoqraf qeydi ilə Xan qızı, şairə 

Xurşidbanu Natəvanın həyat yoldaşına, M.F.Axundovun və İ.Qutqaşınlının yaxın dostu  

Xasay xan Usmiyevə bağışlanmışdır. Kitabın sonunda, boş ağ vərəqdə əsərin ədibdə 

oyatdığı dərin təsirlə əlaqədar rus dilində yazılmış avtoqrafı yadigardır. M.F.Axundovun 

şadlıqla qarşıladığı kitabla əlaqədar mixəyi rəngli mürəkkəblə yazdığı məktubda 

Qutqaşınlının Azərbaycan ədəbiyyatında qoyub getdiyi izi aydın görmüş olarıq: «Mənim 

qəlbim elə alovlu qəlblərdəndir ki, o nə öz sevincini, nə də öz kədərini gizlədə bilər. Buna 

görə də mən bugünkü sevincimi Sizə xəbər verməyə bilmərəm. Mənim sevincimin səbəbi 

başladığımız işin axıra çatması haqqında məndə zərrə qədər şübhənin qalmamasıdır. Bu 

gün Sizi tamamilə inandıra bilərəm ki, arzularımızın həyata keçirilməsi günü 

yaxınlaşmışdır. İzahatını gələcək münasib bir təsadüfə saxlayıram. 15 mart 1846. Mirzə 

Fətəli» (2). 
 

 
 

Qeyd: məktubun tərcüməsi professor Feyzulla Qasımzadənindir. Bax: Azərbay-

canədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə. Cild 2. Bakı, 1960, səh. 36. 

Avtoqraflı əski çap kitabları xəzinəsində Azərbaycanın xalq şairi böyük satira ustası, 

ölməz Mirzə Ələkbər Sabirin xətt yadigarını qoruyub saxlayan «Hophopnamə»nin 2-ci, 

1914-cü il nəşri, şairin «Şikayətnamə»sindən bir parça ilə başlayır: 

«Milli şairimiz mərhum Sabirin bir rəfiqinə öz xətti ilə yazdığı «Şikayətnamə»sindən 

bir nəbzə:  

Dünyadan, həyatımdan bizarəm, bəradər, yəqin et ki, şərən məsul olmasaydım, özümü 

məsmum edərdim. Bir dəfə dünyanın əzabından xilas olardım. Lakin, nə etməli, tərbiyeyi-

ibtidaiyyənin təsirindənmi, dindarlıqdanmıdır ki, buna vicdanən razı olmayıram. Nə qədər  

cismən narahat…». Qəlb ağrıdan bu sözlər şairin yaxın dostu, şair Abbas Səhhətin ön sözü 

ilə çap olunmuş nüsxədə öz əksini tapmışdır (3).  
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Əlyazmalar İnstitutu XIX-XX yüzilliklərdə yaşamış Azərbaycanın görkəmli maarif, 

mədəniyyət, teatr xadimlərinin şəxsi fondları ilə də zəngindir. S.Ə.Şirvani, A.Bakıxanov, 

H.Sarabski, H.Ərəblinski, S.Ruhulla, Mirzə Cəlil və b. kitab kolleksiyaları avtoqraf-qeydlərlə 

də diqqəti cəlb edir. 

       XX əsrin əvvəllərində haqq səsi bütün dünyada eşidilən, böyük ədib Cəlil 

Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşrə başlayan satirik «Molla Nəsrəddin» jurnalı həya-

tın bütün sahələrinə işıq salır, yana-yana öz sözünü deyirdi. Məcmuə xeyriyyəçi Hacı 

Zeynalabdin Tağıyevin tikdirdiyi Teatr binasının yandırılması hadisəsini özünün 1909-cu il 9-

cu sayında müqtədir aktyor Hüseyn Ərəblinskinin yanan teatr binasına baxaraq göz yaşlarını 

axıtmasının təsviri ilə xatırlatmışdır. Hüseyn Ərəblinski deyir: “Teatrlarda o qədər xalqın 

müsibətini göstərdim ki, axırda öz başıma da gəldi! Ax! Ax!!” (4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkillərdə obrazların sifət quruluşu, geyimi mənfur qonşularımıza necə də bənzəyir!? 

Cəlil Məmmədquluzadəni teatr binasına edilən qəsd necə kədərləndirmişdisə, Azərbaycan 

səhnəsinin müqtədir aktyorlarının, teatr xadimlərinin uğurları, bir o qədər də sevindirmiş, 
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onun diqqətində olmuşdur. «Molla Nəsrəddin» jurnalının 1910-cu il nüsxəsinin boş 

vərəqində ədibin avtoqraf qeydinə diqqət yetirək: 

«Səhnə yaraşığı Hüseynqulu Sərablıya! 

Teatromuzun tarixi bir kaç əfradə bağlıdır. Bəli, bunlar çox deyil, bunları barmaq ilə 

sayıb qurtarmaq olar. Bu azlığa bais o olub ki, qabiliyyətli cavanlarımız teatro «oyunbaz-

lığından» həmişə qaçıblar. Utanmayıb meydanda qalanlar «xəcalət çəkə-çəkə» teatromuzu 

bu vəqtədək sürütdəyib, bir tərəfə çıxardıblar. 

Ümidvarıq ki, bu keyfiyyəti düşünənlər gərək teatromuzun bu fevral yeddi tarixli 

bayramını əlbəttə, bayram sayalar: Çünki bu gün Hüseynqulu Sərablının iyirmi illik 

yubileyidir. 

Molla Nəsrəddin idarəsi bugünkü günü özü üçün həqiqi bir şadlıq günü hesab edib, 

teatromuzun yadigarı, səhnəmizin yaraşığı Sərablı dostunu səmim qəlbdən təbrik və Molla 

Əminin kitabını yadigar olmaq üçün əziz yubilyara təqdim edir. 

Molla Nəsrəddin idarəsi tərəfindən, Bakı, 7 fevral, 1923» (5). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan teatr sənətinin yaradıcılarının: Mirzağa Əliyev, Sidqi Ruhulla, Hüseyn 

Ərəblinski, Mir Mahmud Kazımovski və başqalarının hər bir avtoqrafı aktyor hərarətilə 

dolu yadigarlardır. 

1901-ci ildən taleyini Azərbaycan teatr səhnəsinə başlamış və vaxtilə «Tənqid-

təbliğ» teatrının həm özünün, həm də onun repertuarının yaradılmasında fəal iştirak etmiş 

SSRİ Xalq artisti Mirzağa Əliyev Hüseynqulu Sarabskiyə bağışladığı bir kitabın 

haşiyəsində ilhamla yazmışdır: 

«Möhtərəm yoldaşım Hüseynqulu Sərablıya yadigar. Mirza Ağa Əliyev. 21/IX-30. 

 

Aparsa payı-mələx mur, gər zəlilanə, 

Hədiyyə xoş görünər həzrəti-Süleymanə». 
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Bu dərin mənalı, ibratəmiz beytlə, ədəbiyyatşünas Cəfər Cəfərovun yazdığı kimi, 

«gözəl səhnə istedadına malik… teatr aşiqi» Mirzağa Əliyev Hüseynqulu Sarabskinin 

aktyor əzəməti qarşısında səcdə etmişdir (6). 
 

 

 

 
 

 

Səhnə fədaisi, bu yolda şəhid olmuş Hüseyn Ərəblinskinin «kəşf edib… böyütdüyü 

(Cəfər Cəfərov) böyük sənətkar Sidqi Ruhulla da öz böyük aktyorluq istedadı ilə 

tanınmışdır. Yazıçı-aktyor Əhməd bəy Məlikov-Qəmərlinskinin 1913-cü ildə Bakıda çap 

olunmuş «Bəhluli-danəndə və yaxud kişinin sözü bir olar» əsərinin son səhifəsindəki 

avtoqraf bunu aydın göstərir: «Şu vərəq parəsini səhnə yoldaşım Sidqi Ruhulla cənablarına 

yadigar təriqi ilə təqdim edib, cənabın həmişə müsəlman səhnəsinin tərəqqisinə 

çalışmağını Xudadan arzu edirəm. Əhməd bəy Məlikov. 29 mart». 

Sidqi Ruhulla bu arzunu həqiqətə çevirdi. Ölməz sənətkar Azərbaycan səhnəsində 

yaratdığı Qacar, Yaqo kimi təkrarolunmaz obrazları ilə nəinki respublikamızda, ondan çox-

çox uzaqlarda tanınmışdır. 

Görkəmli rejissor, Azərbaycanın Xalq artisti A.A.Tuqanovun ölməz nasir, 

dramaturq, şair, tərcüməçi, rejissor, Əməkdar İncəsənət Xadimi, əsərlərinin böyük aktyor 

nəslini yetişdirdiyi Cəfər Cabbarlı ilə dostluğunu xatırladan avtoqraflar bir çox tərcümə və 

səhnə əsərlərində qalmaqdadır (7). 
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Bu avtoqraflar insan taleyini öyrənməkdə müəyyən rol oynadığı, faktlar verdiyi üçün 

tədqiqatçılara gərək ola bilər. 
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Тахира Гасанзаде 

АВТОГРАФЫ ГОВОРЯТ... 
 

Резюме 

Автографы на страницах книг – говорящие памятники нашей истории, литера-

туры и культуры. В статье дается информация о некоторых редких старопечатных 

книгах и периодических изданиях, хранящихся в богатой сокровищнице Института  
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рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, на белых листах и обрезках которых 

имеются рукописные тексты автора (автографы).   

Из приведенных в статье примеров автографов привлекают внимание два след-

ующих. На последней странице рассказа Исмаил бека Гутгашинли «Рашид бек и Са-

адат ханум», изданного в Варшаве в 1835 году на французском языке, имеется 

автограф основоположника азербайджанской драматургии М.Ф.Ахундова. Автограф 

Джафара Джаббарлы, оставленный в книге «Детство» в переводе  Л.Н.Толстого, 

является ценным историческим документом.  

 В статье также рассматриваются старопечатные книги с автографами театраль-

ных деятелей.  

 Ключевые слова: автограф, Низами Гянджеви, М.Ф.Ахундзаде, М.А.Сабир, 

Вахид Дастгирди, театральные  деятели                                                           

 

Tahira Hasanzadeh 

 

AUTOGRAPHERS SPEAK... 
 

Summary 

 

       Autographs on the pages of books are speaking monuments of our history, literature 

and culture. The article provides information about some rare early printed books and peri-

odicals stored in the rich treasury of the Institute of Manuscripts named after Muhammad 

Fuzuli of NASA, on blank sheets and scraps of which there are handwritten texts of the 

author (autographs). 

       Of the examples of autographs given in the article, the following two attract attention. 

On the last page of Ismail bey Gutgashinli's story "Rashid bey and Saadat khanum", 

published in Warsaw in 1835 in French, there is an autograph of the founder of Azerbaijani 

dramaturgy M.F.Akhundov. The autograph of Jafar Jabbarly, left in the book "Childhood" 

translated by L.N. Tolstoy, is a valuable historical document. 

      The article also discusses early printed books with autographs of theatrical figures. 

      Keywords: аutograph, Nizami Gancavi, M.F.Akhundzade, М.А.Sabir, Vahid 

Dastgirdi, theater figures. 
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ УКРАИНЫ ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В современных условиях константной эволюции науки и практики, глобальной 

информатизации общества, необратимой трансформации картины мира, где 

предыдущие профессиональные умения и навыки быстро становятся неактуаль-

ными, а библиотекари как посредники между пользователями и информацией ради 

поддержания собственной профессиональной пригодности обязаны стремительно 

осваивать новые технологии, приобретать цифровые компетентности, применять 

доступные методы саморазвития, стремиться к личному самосовершенствованию. 

Внедрение в работу библиотек прогрессивных информационных технологий 

кардинально повлияло на расширение функционально-содержательного диапазона 

всей библиотечной деятельности. Предыдущая парадигма библиотечной работы су-

щественно изменилась, а с появлением и внедрением электронных изданий и элек-

тронных технологий меняется внутренняя модель библиотеки и библиотечной 

деятельности. Новая парадигма возникла в ходе эволюции всей сферы научной ком-

муникации [4, с. 556]. 

Человечество впервые переживает пандемию в условиях практически молни-

еносного распространения информации. Библиотеки, как базовые социальные инсти-

туты, были вынуждены сменить традиционные модели взаимодействия и быстро 

учиться новым формам сотрудничества с пользователями.  

Карантин, который был введен в Украине с марта 2020 г. для предотвращения 

распространения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусной инфек-

цией COVID-19, содействовал кардинальной переориентации всей системы повыше-

ния квалификации в Национальной библиотеке Украины имени В.И.Вернадского  

mailto:klimenko_oz@ukr.net
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(НБУВ) на новый формат – дистанционный, тем самым предприняв результативные 

практические шаги по формированию новых информационно-коммуникативных 

компетентностей и библиотекарей, и пользователей [2]. 

Сегодня система повышения квалификации НБУВ также рассчитана на биб-

лиотекарей Национальной академии наук Украины (НАН Украины), имеет мно-

гоуровневую структуру, обеспечивающую как повышение профессионализма биб-

лиотечных работников, так и обучение основам библиотечного дела и новейших 

информационных технологий сотрудников, которые не имеют специального обра-

зования. Система выстроена с учетом целевой аудитории, уровня профессиональной 

подготовки, опыта работы, а также включает как общеобразовательные и 

культурные акции, так и прикладные формы.  

Проводимые НБУВ мероприятия по повышению профессионализации 

библиотекарей можно классифицировать следующим образом: 

 основные направления: информационно-коммуникационные техно-

логии в деятельности научной библиотеки, библиотечно-информационное обслужи-

вание пользователей, профессиональная коммуникация, библиотечное взаимо-

действие; 

 целевая аудитория: сотрудники НБУВ, библиотекари сети библиотек 

научных учреждений НАН Украины, специалисты ведущих украинских библиотек и 

профильных учреждений; 

 формы мероприятий: общебиблиотечные (конференции, семинары, 

лекционные занятия), функционально-прикладное обучение в структурных подраз-

делениях и самообразование (тематические обзоры профессиональной литературы за 

профилем работы отдела, просмотры новых поступлений, ознакомление с достиже-

ниями и практическими наработками коллег, методикой поиска информации в тема-

тических базах данных, занятия по обучению наполнения информационными 

материалами странички отдела на портале НБУВ, особенностей работы с 

корпоративным почтовым ящиком @nbuv.gov.ua и другие) [1]. 

Все мероприятия в рамках повышения квалификации библиотекарей в 2020–

2021 гг. были проведены в режиме онлайн и смешанном формате. С самого начала 

карантинных ограничений оперативно были организованы индивидуальные и 

групповые консультации (телефон, е-почта, социальные сети), коллективное инфор-

мирование (групповое распространение информации в созданных группах 

различных мессенджеров), организовано анкетирование (для выяснения текущего 

состояния дел в сети), проведены тематические занятия (семинары и лекции на 

разных интернет-платформах). 

В течении означенного периода Институтом библиотековедения НБУВ было 

организовано и проведено 18 научно-коммуникативных мероприятий, направленных 

как на обмен опытом между специалистами библиотечного дела Украины, так и на 

повышение квалификации библиотекарей-практиков. Подчеркнем, что через панде-

мию, стремительное распространение инфекции, карантинные ограничения все 

мероприятия проходили в онлайн- и смешанных форматах [5]. 

Нужно отметить, что оперативная переориентация системы повышения 

квалификации в онлайнформат – яркое свидетельство сознательной мобильности и 

способности специалистов НБУВ быстро адаптироваться к работе в новых условиях 

и качественно овладеть дистанционными формами научно-методической работы,  
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направленной на повышение профессионализации и мастерства каждого библио-

течного сотрудника, его мотивирования к постоянному личностному самосовершен-

ствованию. Актуальной становится формула «профориентация – профессиона-

лизация – самореализация». 

Системный мониторинг состояния функционирования сети библиотек НАН 

Украины (сегодня включает библиотеки 95 научных учреждений, методический 

центр – НБУВ для всей сети и Львовская национальная научная библиотека имени 

Василия Стефаныка – для библиотек Западного региона страны) свидетельствует об 

активном онлайн-участии библиотекарей в научных (конференции, семинары) и 

образовательных мероприятиях (лекции, обучающие курсы, тренинги на различных 

образовательных платформах). Отличительными признаками системы повышения 

квалификации НБУВ в новых условиях стали: 

 апробация различных форм и методов обучения в неформальных 

условиях; 

 возможность использования различных гаджетов и девайсов; 

 одновременное участие в мероприятии библиотекарей сети с разных 

городов страны; 

 активизация общения между библиотечными специалистами непосред-

ственно во время мероприятия через чат в мессенджерах или образовательных 

платформах, а также непосредственное выступление, что в значительной степени 

усиливает мотивацию к обучению, улучшает усвоение материала; 

 сохранение непрерывности процесса обучения, приобретения новых 

компетентностей и знаний [2], а также сближение коммуникации между НБУВ и 

библиотечными работниками сети, чьи библиотеки находятся в других городах, 

выявление проблем локального уровня и рациональных путей их решения.  

Таким образом, именно онлайн-формат способствовал активизации общения 

библиотекарей с Киева, Львова, Харькова, Одессы и других городов Украины, 

налаживанию профессиональной коммуникации в рамках традиционных ежегодных 

семинаров «Библиотека научного учреждения: итоги, задачи и приоритеты 

деятельности» (2020, 2021).  

При помощи электронной почты в декабре 2020 г. было проведено 

анкетирование сети библиотек научных учреждений НАН Украины с целью выясне-

ния состояния дел в трудный для всех нас период карантинных ограничений, что 

позволило оперативно скорректировать планы мероприятий по повышению квали-

фикации на 2021 г. Отметим, что все организованные и проведенные в 2020–2021 гг. 

мероприятия, систематическое привлечение библиотекарей к онлайновым информа-

ционно-коммуникационным мероприятиям ведущих библиотек Украины и 

Украинской библиотечной ассоциации способствовали повышению профессиональ-

ных компетенций специалистов библиотечной сети НАН Украины.  

Анализ изменений информационной и социальной среды позволяет конста-

тировать, что сегодня уверенно реализуется стратегия поэтапного перехода от тра-

диционных к инновационным технологиям, что в будущем обеспечит гармоничное 

сочетание всей совокупности научной исследовательской базы с целью максимально 

полного удовлетворения спроса пользователей-ученых. Активное библиотечное 

взаимодействие через проектную деятельность и партнерство способствует эффек-

тивной коммуникации, преодолению отраслевой и ведомственной изоляции, разви 
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тию клиентоориентированности библиотек, расширению спектра новых сервисов и 

услуг, переходу на качественно новый уровень формирования информационно-

библиотечного пространства [7]. 

Архиважным заданием работы библиотечной сети НАН Украины является не 

только формирование традиционного библиотечного фонда, обеспечение его сохран-

ности, развития и использования, а и интеграция библиотечных ресурсов и сервисов 

в мировое информационное пространство ради оперативного и исчерпывающего 

удовлетворения информационных потребностей пользователей-ученых. Преодоле-

ние технических и технологических отставаний при создании академического свод-

ного каталога, активизация корпоративного взаимодействия, внедрение различных 

форм межбиблиотечного сотрудничества, обмен библиографическими данными – 

все это требует развития автоматизированной каталогизации на основе заимствова-

ния готовых библиографических записей. Сегодня важно внедрение комплексно 

разработанного пакета методического сопровождения, в том числе и мероприятий по 

обучению библиотекарей технологическим процессам заимствования библиографи-

ческих записей в электронный каталог, методике подготовки записей к включению в 

Государственный реестр национального культурного наследия, работе с новыми 

носителями и источниками информации, систематическому ознакомлению с науч-

ными ресурсами, методике поиска информации в зарубежных специализированных 

базах данных, навыкам организации дистанционного обслуживания пользователей, 

методике организации виртуальной выставки и другим навыкам [5]. 

Последние годы в украинской библиотечной среде получили распространение 

новые понятия, которые еще 15 лет назад были неизвестны отечественному библио-

тековедению: буктрейлер, коворкинг, медиаграмотность, фандрейзинг, цифровая 

культура и другие. Библиотекари сети НАН Украины повышали уровень своего про-

фессионализма на семинарах, которые были организованы Украинской библиотеч-

ной ассоциацией – «Медиаграмотность в современном обществе» (2020), «Социаль-

ные инновации в библиотеках» (2020), «Будь медиаграмотным – хватит глотать 

фейки!» (2021) и другие. На этих лекционных занятиях, которые проходили на плат-

форме Zoom, библиотекари осваивали основные аспекты этой деятельности, базовые 

навыки составления грантовых заявок, поиск источников финансирования библио-

течных проектов, учились различать истинную информацию от фейковой и так 

далее.  

Нужно отметить, что за последние годы возрос интерес библиотекарей-прак-

тиков к библиотековедческим исследованиям, что также несомненно способствует 

повышению профессионализма, развитию когнитивных способностей, творческому 

и культурному мышлению. Это, как правило, участие в работе конференций, студий, 

чтений во время которых происходит процесс взаимообогащения знаниями и 

опытом.  

Октябрь традиционно насыщен для академических библиотек научными 

событиями. Первая декада месяца в Национальной библиотеке Украины имени В. И. 

Вернадского сконцентрирована на работе ежегодной Международной научной кон-

ференции «Библиотека. Наука. Коммуникация». Во время карантинных ограничений 

формат участия в мероприятии имел смешанную форму, много библиотечных 

специалистов лично присутствовали в стенах библиотеки на секционных заседаниях,  
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другие присоединялись на цифровой платформе Zoom. Последние два года основное 

внимание сосредотачивалось на ключевой теме украинского библиотековедения – 

управлении библиотечно-информационным комплексом в условиях трансформации  

научных коммуникаций и современным вызовам, которые успешно решают научные 

библиотеки страны в период активной цифровизации. 

Ежегодно ко Дню славянской письменности и культуры в НБУВ проходят 

международные научные конференции, что без сомнения способствует повышению 

общекультурного уровня библиотекарей академических библиотек. С 2015 г. еже-

годно в декабре организовываются библиотековедческие студии, посвященные 

памяти выдающегося украинского библиотековеда Михаила Семеновича 

Слободяника, что также способствует активизации профессионального общения и 

как следствие – повышает общеобразовательный уровень сотрудников. 

Таким образом, можно выделить четыре тенденции, которые определились в 

системе повышения квалификации в Национальной библиотеке Украины имени В. 

И. Вернадского за последнее время:  

первая тенденция заключается в определении слушательской аудитории, на 

которую распространяется данное мероприятие (внутрибиблиотечное, внутри-

сетевое, всеукраинское, международное); 

вторая тенденция – расширение форматов мероприятий (онлайн, офлайн, 

смешанный); 

третья тенденция заключается в налаживании механизма актуального 

информирования библиотекарей анонсами мероприятий как в Украине, так и за ру-

бежом (е-рассылка через созданные группы как в мессенджерах, так и посредством 

е-почты); 

четвертая тенденция – внедрение в работу мероприятий по обмену 

практическим опытом – тематических лекций, вебинаров и так далее. 

Следовательно, в сложившихся условиях за последние два года на ровне с 

традиционными тенденциями получили распространение и инновационные – 

внедрены в практику работы онлайн-мероприятия, отработан механизм электрон-

ного информирования. Опыт проведенных мероприятий в сложные для страны в 

целом и отрасли в частности карантинные годы свидетельствует о способности 

ученых и библиотекарей-практиков адаптироваться к новым условиям, а все 

возрастающая численность заинтересованной аудитории, количество задаваемых 

вопросов и продолжительность обсуждений свидетельствует об актуальности этих 

мероприятий и выбранной тематике [3]. 

Сегодня Украина идет по пути цифровой трансформации всех сфер жизне-

деятельности общества, что требует массовой подготовки кадров для реализации 

задач внедрения цифровой экономики. В экономической стратегии Украины подчер-

кивается, что «образование – это один из базовых элементов экосистемы  

цифровых инноваций и цифровой экономики вообще. Создание, внедрение и 

удержание достаточного количества специалистов, которые владеют новыми техно-

логиями, требуется для достижения конкурентного превосходства в цифровом мире» 

(пер. О. К. и Е. С.) [6]. Поэтому подготовка библиотечных специалистов и 

организация систематического повышения их квалификации является особенно 

актуальным, поскольку именно на библиотеки государство возлагает обязанности по 

форсированному преодолению цифрового разрыва в обществе. Запланировано, что в  
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ближайшие годы именно на базе библиотек, которые обладают крепким 

материально-техническим и кадровым потенциалом, пройдет обучение базовым 

навыкам цифровой грамотности около шести миллионов украинцев. 

Влияние глобализации и динамичной информационной технологизации 

общества требует ускорения интеграционных процессов, модернизации развития 

структуры и качественной стратегии взаимодействия образования и рынка труда, 

именно поэтому 1) требуется ускоренными темпами развивать оптимальные формы 

взаимодействия на партнерских началах между профильными высшими учебными 

заведениями и НБУВ; 2) интенсифицировать процессы коммуникации НБУВ с 

университетами через расширение методов взаимодействия и разнообразие 

используемых платформ (форумы, встречи, круглые столы); 3) оперативно популя-

ризировать лучшие библиотечные практики как отечественные, так и зарубежные.  

Прогнозируя перспективы развития системы повышения квалификации в 

Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского в современных усло-

виях, главной целью которой является обеспечение продуктивной работы библиотек 

сети НАН Украины, следует выделить органическое соединение корпоративного 

образования с ее персонализацией, удовлетворение профессиональной компетент-

ности, где важнейшей составляющей выступает доступность и удобность формата 

обучения, его индивидуализация.  

Сегодня в центре внимания сети академических библиотек Украины – 

ориентация на цифровизацию, создание тематических электронных баз данных, ра-

бота с фондом, популяризация достижений украинской науки в мире через под-

готовку библиографических указателей и электронных выставок, именно это явля-

ется ориентиром дальнейшего развития системы повышения квалификации 

библиотекарей НАН Украины [3]. 
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Klimenko Oksana, Sokur Yelena 

 

PEŞƏKAR İNKIŞAF SİSTEMİ 

V. İ. VERNADSKİ ADINDA UKRAYNA MİLLİ KİTABXANASI:  

MÜASİR MEYİLLƏR VƏ İNKİŞAF PEKSPEKTİVLƏRİ 

 

Xülasə 

 

Kitabxanaların işinə mütərəqqi informasiya texnologiyalarının tətbiqi bütün 

kitabxana fəaliyyətinin funksional və məzmun dairəsinin genişlənməsinə kəskin təsir 

göstərmişdir. Ukraynada 2020-ci ilin mart ayından tətbiq edilən karantin Ukraynanın 

Vernadski adına Milli Kitabxanas bütün təkmilləşdirmə sisteminin yeni formata – distant 

formata köklü şəkildə dəyişdirilməsinə, bununla da yeni informasiya və kommunikasiyanın 

formalaşdırılması üçün əməli addımların atılmasına töhfə verib. Son iki ildə ənənəvi 

tendensiyalarla yanaşı, innovativlər də yayılıb - onlayn tədbirlər iş praktikasına daxil 

edilib, elektron informasiya mexanizmi hazırlanıb. Bu gün Ukrayna cəmiyyətin bütün 

sahələrinin rəqəmsal transformasiyası yolundadır ki, bu da rəqəmsal iqtisadiyyatın tətbiqi 

vəzifələrini həyata keçirmək üçün kadrların kütləvi hazırlanmasını tələb edir. Kitabxana 

mütəxəssislərinin hazırlanması və onların ixtisaslarının sistemli təkmilləşdirilməsinin  
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təşkili xüsusilə aktualdır, çünki dövlət kitabxanaların üzərinə cəmiyyətdəki rəqəmsal 

uçurumun sürətlə aradan qaldırılması üçün məsuliyyət qoyur. 

Açar sözlər: İnformasiya texnologiyaları, qarşılıqlı əlaqə, karantin, kitabxana 

şəbəkəsi, hadisələr, Ukraynanın Vernadski adına Milli Kitabxanası.  

 

Klymenko Oksana, Sokur Olena 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM 

V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE:  

MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Summary 

 

The introduction of progressive information technologies into the work of libraries 

has dramatically influenced the expansion of the functional and content range of all library 

activities. The quarantine, which was introduced in Ukraine since March 2020, contributed 

to a radical reorientation of the entire advanced training system at the V. I. Vernadskyi 

National Library of Ukraine to a new format – remote, thereby taking practical steps to 

form new information and communication competencies and librarians, and users. Over 

the past two years, along with traditional trends, innovative ones have also spread - online 

events have been introduced into the practice of work, and an electronic information 

mechanism has been developed. Today, Ukraine is on the path of digital transformation of 

all spheres of society, which requires mass training of personnel to implement the tasks of 

implementing the digital economy. The training of library specialists and the organization 

of a systematic improvement of their qualifications is especially relevant, since the state 

imposes the responsibility on the libraries to accelerate the overcoming of the digital divide 

in society. 

Key words: Information technology, interaction, quarantine, library network, 

events, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. 
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ELMİ HƏYAT 

(elmi konfranslar, sessiyalar, beynəlxalq əlaqələr; 

təqdimatlar, tədbirlər, təltiflər) 

 

 

“Dahilərimiz və Tariximiz”, 

onlayn beynəlxalq elmi konfrans 

 

6 fevral tarixində Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun Nizami Gəncəvi 

Kompleksinin təşkilatçılığı ilə 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan olunması ilə əlaqədar 

“Dahilərimiz və Tariximiz” mövzusunda onlayn qaydada Beynəlxalq elmi konfrans 

keçirilib. Konfransda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi 

katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə “Molla Pənah Vaqifin həyat və yaradıcılığı ilə 

bağlı rəvayətlər” mövzusunda çıxış edib. Məruzəçi çıxışında qeyd edib ki, M.P.Vaqiflə 

bağlı rəvayətlərin toplanması işi XIX əsrdə başlasa da, XX əsrdə daha intensiv xarakter 

alıb. Bildirib ki, Mirzə Fətəli Axundzadə, Əhməd bəy Cavanşir, Hüseyn Əfəndi Qayıbov 

və digərlərinin qeydlərində, Firidun bəy Köçərlinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair 

tədqiqatlarında, Salman Mümtazın məqalələrində bu rəvayətlərə geniş yer verilib. 

Konfransda həmçinin Konyadan Selçuk Universitetinin fars dili və ədəbiyyat müəllimi, 

professor Dr. Ali Temizelin “Mövlanənin aforizmləri və insanlara olan nəsihətləri”, 

Bakıdan AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi, fil. ü.f.d. 

Aygün Bağırlının “Xurşidbanu Natəvanın parlaq obrazı Azərbaycan ədəbiyyatının 

səhifələ-rində”, Gəncədən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

müəllimi Vüsal İsgəndərlinin “Mirzə Şəfi Vazehin həyat və yaradıcılığı” başlıqlı 

məruzələri dinlənilib. 

 

 

“Xalqlar və mədəniyyətlər arasında sivilizasiya körpüləri= 

 Civilizational bridges between people and cultures”, 

XXV beynəlxalq elmi konfrans 

 

23 aprel 2022-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun doktorantı, Beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr şöbəsinin elmi işçisi Sevinc 

Dadaşova Azərbaycan və Ukrayna Respublikası arasındakı əməkdaşlığın 30 illiyi 

münasibətilə Ukraynada təşkil olunan “Xalqlar və mədəniyyətlər arasında sivilizasiya 

körpüləri” (“Civilizational bridges between people and cultures”) mövzusunda XXV 

beynəlxalq elmi konfransda onlayn şəkildə iştirak edib. O, “Azərbaycanda Stalin 

repressiyası və Hüseyn Cavid” adlı məruzə ilə çıxış edərək Stalin repressiyası zamanı 

Azərbaycandakı vəziyyətdən, 1937-1938-ci illərdə repressiya qurbanı olmuş elm 

xadimlərindən, Mikayıl Müşfiq, Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad kimi ziyalıların həbs 

zamanı acınacaqlı və işgəncə dolu həyatından bəhs edib. Tədbirin sonunda Sevinc 

Dadaşova sertifikata layiq görülüb. 

 

Ağamusa Axundovun 90 illik yubileyi, 

elmi-praktik konfrans 

 

  25 aprel 2022-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli və institutun bir qrup əməkdaşı 

Kürdəmir şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzində görkəmli Azərbaycan dilçisi, Dövlət  
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mükafatı laureatı, ədəbiyyat-şünas alim, AMEA-nın həqiqi üzvü, fil. e.d., professor 

Ağamusa Axundovun 90 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilmiş elmi-praktik konfransda  

məruzə edib. Akademik Teymur Kərimli öz məruzəsində Ağamusa Axundovun pedaqoji, 

elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verib, alimin mənalı və 

məhsuldar həyat yolunun gənc nəslə örnək ola biləcəyini qeyd edib. O həmçinin Ağamusa 

Axundovun Azərbaycan elminə və təhsilinə verdiyi töhfələrdən, alim və müəllim kimi 

bənzərsiz şəxsi keyfiyyətlərindən, Azərbaycan dilçiliyinə gətirdiyi yeniliklərdən də bəhs 

edib. 

 

Görkəmli mənbəşünas Qulam Məmmədli, 

elmi sessiya 

 

28 aprel 2022-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda Əməkdar mədəniyyət işçisi, publisist, teatrşünas, salnaməçi Qulam 

Məmmədlinin 125 illik yubileyi münasibəti ilə “Görkəmli mənbəşünas Qulam Məmmədli” 

mövzusunda elmi sessiya keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə Əlyazmalar İnstitutunun icraçı 

direktoru, fil. e.d. Paşa Kərimov açaraq Qulam Məmmədlinin XX əsr Azərbaycan 

mədəniyyəti tarixində unudulmaz iz qoyduğunu qeyd edib, onu teatr və mətbuat tarixinin 

yorulmaz tədqiqatçısı, ensiklopedik bilik və yaddaş sahibi adlandırıb. Alim görkəmli 

mədəniyyət işçisini  zəhmət və xidmətlərinə görə Türkiyəli tədqiqatçı Orxan Şaiq Gökyaya 

bənzədib. Qulam Məmmədlinin uzun illər Əlyazmalar İnstitutunun oxu zalında işlədiyini 

və bununla da müasir gənclərə nümunə olduğunu bildirib. Daha sonra Türkdilli 

əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent Aybəniz Rəhimova 

“Qulam Məmmədli təzkirəsi”, Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil. 

ü.f.d., dosent Afaq Əliyeva “Milli mətbuatımızın görkəmli tədqiqatçısı Qulam 

Məmmədli”, İnstitutun Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., 

Aytən Quliyeva “Qulam Məmmədlinin epistolyar irsi” adlı mövzularla çıxış ediblər. 

Əlyazmalar İnstitutun elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə, Əlyazmaların və 

əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsinin müdiri, fil. ü.f.d., dosent Əkrəm Bağırov, 

Elektron resurslar şöbəsinin müdiri Firəngiz Hüseynova məruzələr ətrafında çıxışları ilə 

sessiyanı davam etdiriblər. 

 

“Şərqşünaslıq: aktuallığı və perspektivləri”, 

III beynəlxalq elmi-metodiki konfrans 

 

6 may 2022-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

əməkdaşları Ukraynanın Xarkov şəhərində Q.S.Skovoroda adına Xarkov Dövlət Pedaqoji 

Universitetində “Şərqşünaslıq: aktuallığı və perspektivləri” mövzusunda keçirilmiş III 

beynəlxalq elmi-metodiki konfransda onlayn şəkildə iştirak ediblər. Azərbaycan, Ukrayna, 

Türkiyə, Gürcüstan, Almaniya, Niderland və digər ölkələrin alimlərinin qatıldığı onlayn 

konfransda İnstitutun əməkdaşları - Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri 

Elnurə Babayeva “Əbdürrəhman Caminin “Risaləyi Əruz” u və onun Bakı nüsxələri”, 

həmin şöbənin böyük elmi işçisi Rəna İskəndərli “Şəmsəddin Saminin elmi-bədii irsi və 

onun AMEA Əlyazmalar İnstitutunun fondunda qorunub saxlanan əsərləri”, tar. ü.f.d., 

dosent Rəna Məmmədova “Nadir şah Əfşarın ordusu müasirlərin gözündə”, Türk dünyası 

türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin böyük elmi işçisi Tahirə Əliyeva “Elmin 

unudulmuş “Şəhidlər”i və ya  “Ərəb əlyazmaları üzərində” və Farsdilli əlyazmaların 

tədqiqi şöbəsinin böyük elmi işçisi İradə Vəzirova “Orta əsr əlyazma kitabının 

yaradılmasında təqlidçilərin rolu (AMEA Əlyazmalar İnstitutunun fondunda saxlanan  
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“Rəsayəl” toplusu əsasında)” adlı məqalələrlə məruzə ediblər. Tədbirin sonunda 

əməkdaşlarımız konfransda iştiraklarına görə təşəkkürnamə və beynəlxalq sertifikatlarla 

təltif olunublar. 

 

 “Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasəti: Şuşadan Lənkərana”, 

elmi-nəzəri konfrans 

(Lənkəran şəh.) 

 

7 may tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və Lənkəran 

şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Lənkəran şəhərində Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü və 2022-ci ilin “Şuşa ili” elan 

edilməsi ilə əlaqədar “Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasəti: Şuşadan Lənkərana” 

mövzusunda elmi-nəzəri konfrans keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli açıb. O, ulu 

öndər Heydər Əliyevin ölkəmizin payına düşən misilsiz nemət olduğunu qeyd edib. 

Akademik çıxışında Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini həmişə diqqət mərkəzində 

saxlayan Ulu öndərin hakimiyyəti illərində çox səmərəli tədbirlər reallaşdırdığını, onun 

siyasi hakimiyyətə qayıdışının ölkə mədəniyyətinin tərəqqisinə yeni təkan verdiyini 

bildirib. O, Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinin bu gün Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən çox uğurla davam etdirildiyini vurğulayıb. Daha sonra Lənkəran şəhəri Heydər 

Əliyev Mərkəzinin direktoru Reyhanə Sadıqova konfransı açıq elan edib və öz 

məruzəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Vətən, xalq qarşısında müstəsna 

xidmətlərindən danışıb. Onun mədəniyyət siyasətinin müasir dövlətçilik quruculuğunun 

mühüm tərkib hissəsi olduğunu vurğulayıb. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun baş elmi işçisi fil. e.d., professor Raqub Kərimov “Şuşa ədəbi-mədəni 

mühitinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu”, İnstitutun aparıcı elmi işçisi tar. ü.f.d., 

dosent Aynur Hacıqədirli “Heydər Əliyevin elm strategiyası”, Lənkəran Dövlət 

Universitetinin professoru, fil. e.d. Yədulla Ağazadə “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması 

və təbliğində Heydər Əliyevin rolu”, Lənkəran Dövlət Univer-sitetinin kafedra müdiri, tar. 

ü.f.d., dosent Kamal Mahmudov “Heydər Əliyev və Lənkəran regionunun mədəni inkişafı” 

adlı məruzələrlə çıxış ediblər. Daha sonra Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun elmi katibi fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov, Lənkəran Regional Mədəniyyət 

İdarəsinin rəisi Şahin Şahbazov məruzələr ətrafında çıxış ediblər. 

 

“Aşıq sənəti və yazılı ədəbiyyat”, 

beynəlxalq elmi konfrans 

 

13 may 2022-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun alimləri Qazax rayonunda keçirilən Aşıq Şəmşir və Səməd Vurğunun 

xatirəsinə həsr 

edilmiş “Aşıq sənəti və yazılı ədəbiyyat” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransda onlayn 

şəkildə iştirak ediblər. Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti, AMEA Folklor İnstitutu, Ərzincan 

Binəli Yıldırım Universiteti, BDU-nun Qazax filialı və “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət 

ocağının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş elmi konfransda Əlyazmalar İnstitutunun 

Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fəl. ü.f.d., dosent Rübabə 

Şirinova “Aşıq poeziyasının tanınmış siması – Dədə Şəmşir”, həmin şöbənin əməkdaşı 

Zaur Hacıyev isə “Klassik ərəb ədəbiyyatında və Azərbaycan aşıq poeziyasında vəsf 

(Oxşarlıqlar, fərqliliklər)” adlı məruzələrlə çıxış ediblər. 
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“V Həmzə Nigari”, 

beynəlxalq simpozium 

 

17-19 may 2022-ci il tarixində Ağdam şəhərinin Quzanlı qəsəbəsində yerləşən 

Ağdam Muğam Mərkəzində “V Həmzə Nigari” Beynəlxalq Simpoziumu keçirilib. 2022-ci 

ilin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı ilə “Şuşa ili” elan olunması ilə  

əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər planı çərçivəsində baş tutan, Azərbaycan, Türkiyə, 

İtaliya, İran, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Şimali Makedoniya kimi ölkələrdən 200-dən 

çox alim və tədqiqatçının qatıldığı simpoziumda AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun 20-dək əməkdaşı iştirak edib. Alimlərimiz Həmzə Nigari, İsmayıl 

Şirvani, Nəqşibəndilik, Xəlvətilik, Sufizm, İslam, Türk dünyası, Qafqaz, Qarabağ, Şuşa 

şəhəri, bərpa və konservasiya, ədəbiy-yatşünaslıq, sənətşünaslıq araşdırmaları kimi 

mövzularda məruzə edib, beynəlxalq sertifikata layiq görülüblər. 

 

“Eyni amal uğrunda ortaq taleyi bölüşənlər –  

Əhməd Baytursunlu, Hüseyn Cavid və Əhməd Cavad”, 

beynəlxalq elmi konfrans 

 

26 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Beynəlxalq 

Türk Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Eyni amal uğrunda ortaq taleyi bölüşənlər - 

Əhməd Baytursunlu, Hüseyn Cavid və Əhməd Cavad” mövzusunda beynəlxalq elmi 

konfrans keçirilib. AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin ev sahibliyi etdiyi konfrans öz 

işinə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun akt zalında plenar iclasla 

başlayıb. Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli açıb 

və hər üç sənətkarı birləşdirən ümumi amalın xalq, millət və ümumiyyətlə Turan uğrunda 

mübarizə olduğunu söyləyib. Konfransda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli “Azərbaycanda romantizm ədəbi 

cərəyanının banisi”, AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin baş direktoru, fil. ü.e.d. 

Gülbəniz Babaxanlı “Hüseyn Cavid və Türk ədəbiyyatı” mövzusunda məruzələrlə çıxış 

ediblər. Konfransda həmçinin Qazaxıstanın Avrasiya Milli Universitetinin professoru 

Amantay Şarip, “Qazax Universiteti” nəşriyyatının baş redaktoru Kıdırbek Kunıpiyaulı, 

“Əhməd Cavad yaradıcılığında milli istiqlal” adlı məruzəsi ilə, AMEA Nizami Gəncəvi 

adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil. ü.e.d. Şahbaz Musayev və Bakı 

Slavyan Universitetinin professoru, fil. ü.e.d. Nizami Tağısoy çıxış ediblər.  

 

 

 “Şuşa ədəbi mühiti”, 

elmi seminar 

 

31 may 2022-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

“Şuşa ili”nə həsr olunmuş silsilə tədbirlər çərçivəsində “Böyük Qayıdış” Gənclər 

Təşkilatının təşəbbüsü ilə “Şuşa ədəbi mühiti” mövzusunda elmi seminar keçirilib. 

Seminardan əvvəl gənclər İnstitutun ekspozisiya zalında nümayiş olunan “Şuşa Qarabağın 

incisidir” adlı sərgiyə tamaşa edib, burada Əlyazmalar İnstitutunun Əlyazma və şəxsi 

arxivlər fondunda mühafizə olunan Şuşa ədəbi mühitinin yetirmələrinin əsərlərinin 

əlyazma nüsxələri və mədəniyyət paytaxtına aid tarixi əhəmiyyətli sənədlərlə tanış olublar. 

Daha sonra İnstitutun akt zalında seminarın açılışı olub. İnstitutun alimləri – 

“Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin baş elmi işçisi, fil. ü.e.d., professor  
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Raqub Kərimov, icraçı direktor, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov və elmi katib fil. ü.f.d., dosent 

Əzizağa Nəcəfzadə seminarda Qarabağ folkloru, Şuşanın poeziya nümunələrində əksi, 

Qarabağ ədəbi-mədəni mühitinin intibah dövrü, Şuşa ədəbi mühitinin ədəbiyyatımıza 

qazandırdığı simalar və başqa mövzular haqqında ətraflı məlumat verib, iştirakçıları 

maraqlandıran sualları cavablandırıblar. 

 

 

 “Ürəklərdə yaşayan Sabir”, 

elmi-praktiki konfrans 

 

31 may 2022-ci il tarixində Şamaxı şəhərində Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 

Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 160-cı ildönümünə həsr olunmuş “Ürəklərdə 

yaşayan Sabir” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilib. AMEA Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutu və Mirzə Ələkbər Sabirin Ev Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə 

keçirilən konfrans çərçivəsində Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi Sona Xəyalın 

“Mirzə Ələkbər Sabir – 160” kitabının təqdimat mərasimi də baş tutub. Konfransda AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları: elmi katib, fil. ü.f.d., 

dosent Əzizağa Nəcəfzadə “Sabirin müasir ədəbiyyatşünaslıqda tədqiqi”, baş elmi işçilər, 

fəl. e.d. Zəkiyyə Əbilova “Güləndə də ağlayan şairimiz”, tar. e.d. Tahirə Həsənzadə 

“Sabir bu gün də yaşayır” mövzu-larında məruzə edib, dahi sənətkarın Azərbaycan 

ədəbiyyatındakı müstəsna rolundan danışıblar. 

 

 

YENİ DAXİLOLMALAR 
 

AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNA  

XIV YÜZİLLİKDƏ TƏRTİB OLUNMUŞ ENSİKLOPEDİK “SƏFİNEYE-TƏBRİZ” 

ƏSƏRİ BAĞIŞLANIB 

 

Görkəmli ictimai-siyasi xadim, tar. e.d., professor, AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun Fəxri doktoru Həsən Həsənov Tehranda hicri-şəmsi tarixi ilə 

1387-ci ildə çap olunmuş, əsli Tehranda Məclese-şoraye-melli kitabxanasında saxlanılan 

“Səfineye-Təbriz” əsərinin əlyazmasının faksimilesini Əlyazmalar İnstitutunun 

kitabxanasına hədiyyə edib. Bu əsərin 2010-cu ildə UNESCO-nun Dünya mədəni irs 

siyahısına daxil edilməsi təklifi irəli sürülmüşdür. Ərəbcə gəmi mənasını verən “Səfinə” 

sözü əlyazma açılarkən gəmiyə oxşa-dığından əsərlər toplusu olan böyük həcmli cünglərə 

qoyulan addır. İndiyə qədər bu həcmdə və bu böyüklükdə əsərlər toplusu yazılmış əlyazma 

nüsxəsinin ikincisinə rast gəlinməyib. Əlyazmada təqdim olunmuş ərəb və fars dillərində 

olan 209 əsər elmin müxtəlif sahələrinə həsr olunmuşdur. Əlyazmanın tərtibçisi və katibi 

Əbülməcd Məhəmməd bin Məsud Təbrizidir. Bu səliqədə və dəqiqliklə köçürülmüş 

əlyazmadan ehtimal etmək olar ki, Əbülməcd Təbrizi çox savadlı bir şəxs olmuşdur. 

Əlyazma Təbrizdə hazırlandığından ona “Səfineye-Təbriz”, yəni “Təbriz Səfinəsi” adı 

verilmişdir. 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Elmi əsərlər,2022,1(14), yanvar-iyun 

 

 

YUSİF BƏY USTACLU DİVANININ YENİ ƏLYAZMASININ SURƏTİ 

ƏLDƏ EDİLMİŞDİR 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun icraçı direktoru, fil. e.d. 

Paşa Kərimov Tehranda yaşayan ədəbiyyat tədqiqatçısı Firuz Rifahi Ələmdarinin yardımı 

ilə XVI əsr Azərbaycan şairi Yusif bəy Ustaclunun Tehran Universitetinin Mərkəzi 

Kitabxanasında saxlanan anadilli divanının surətini əldə etmişdir. Nüsxədə 188 qəzəl, 1 

məsnəvi, müxtəlif klassik janr-larda yazılmış şeirlər vardır. Yusif bəy Ustaclu Səfəvi 

hökmdarlarından Şah İsmayıl (1501-1524) və Şah Təhmasibin (1524-1576) dövründə 

yaşayıb-yaratmış, bir müddət şahzadə Sam Mirzə (1517-1567) ilə dostluq etmiş, 

hökmdarın əmri ilə XVI əsrin yetmişinci illərində qısa müddət ərzində Təbriz valisi 

olmuşdur. Mənbələr və əsərləri onun istedadlı bir şair olduğunu, Nəvai və Füzuli təsiri ilə 

şeirlər yazdığını göstərir. Paşa Kərimov Londonun Britaniya Muzeyi Kitabxanasında 

saxlanan əlyazma divanı əsasında 2012-ci ildə şairin lirik şeirlər toplusunu nəşr 

etdirmişdir. Divanın yeni əlyazma nüsxəsinin köməyi ilə şairin həyat və yaradıcılığını, 

onun XVI əsr ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyini daha ətraflı öyrənmək mümkün 

olacaqdır. 

 

 

NAİLİYYƏTLƏR 
 

AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN ÜZV OLDUĞU BEYNƏLXALQ 

CƏMİYYƏTİN JURNALI WEB OF SCIENCE VƏ SCOPUS BAZALARINA  

DAXİL EDİLİB 

 

Akademik Teymur Kərimlinin 2015-ci ildən üzvü olduğu İslam Əlyazmaları 

Cəmiyyətinin (Böyük Britaniya) “İslam əlyazmaları jurnalı” (Journal of Islamic Manu- 

scripts) SCOPUS və Web of Science elmmetrik bazalarına daxil edilib. 2010-cu ildə təsis 

olunmuş “İslam əlyazmaları jurnalı” Brill nəşriyyatı (Niderland) tərəfindən ildə 3 dəfə çap 

olunur. Jurnalın bütün nüsxələri dünyanın aparıcı kitabxanaları ilə yanaşı, AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna da daxil olur və tədqiqatçıların ixtiyarına 

verilir. 

 

TƏLTİFLƏR 
 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ FƏXRİ FƏRMANLA  

TƏLTİF OLUNUBLAR 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Çap kitablarının tədqiqi 

şöbəsinin baş elmi işçisi, tar. e.d. Tahirə Həsənzadə səmərəli elmi fəaliyyətinə və institutun 

həmkarlar təşkilatının işində göstərdiyi xidmətlərinə görə AMEA Azad Həmkarlar 

İttifaqının Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub. Fəxri Fərmanı Tahirə Həsənzadəyə Əlyazmalar 

İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli təqdim edib, ona gələcək 

fəaliyyətində uğurlar və yeni-yeni elmi nailiyyətlər diləyib. 

 

*** 

27 aprel 2022-ci il tarixində Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun icraçı 

direktoru, fil. e.d. Paşa Kərimov 27 Mart – “Elm günü” münasibətilə və ölkənin elmi,  
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elmi-təşkilati fəaliyyətində fərqləndiyinə görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub. Fəxri Fərmanı Paşa Kərimova AMEA-nın vitse-prezidenti, 

Humanitar Elmlər Bölməsinin Elmi Şurasının sədri, akademik İsa Həbibbəyli təqdim edib.  

Bu münasibətlə Paşa Kərimovu təbrik edir, gələcək fəaliyyətində uğurlar və yeni-

yeni elmi nailiyyətlər diləyirik. 

*** 

 

9 iyun 2022-ci il tarixində Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında Azərbaycanda 

xeyriyyəçiliyin əsas rəmzi hesab edilən, görkəmli mesenat, müsəlman Şərqində ilk qızlar 

məktəbinin yaradıcısı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş 

tədbirdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, filologiya  

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa Nəcəfov respublikanın ictimai həyatında fəal 

iştirakına, ədəbi-tarixi irsin tədqiqi sahəsində səmərəli elmi fəaliyyətinə görə “Hacı 

Zeynalabidin Tağıyev” fondunun fəxri fərmanı ilə təltif olunub. Alimə Fəxri fərmanı “Hacı 

Zeynalabidin Tağıyev” fondunun prezidenti Müzəffər Ağayev təqdim edib. 

 

 

MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA  

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAQLARI 
 

        Özbəkistan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Baxrom 

Aşrafxanov və səfirliyin üçüncü katibi Atabek Ramazonov AMEA Məhəmməd  

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olublar. Qonaqları Əlyazmalar İnstitutunun 

baş direktoru, akademik Teymur Kərimli qəbul edib. Görüşdə Əlyazmalar İnstitutunun 

icraçı direktoru, fil. e.d. Paşa Kərimov, İnstitutun elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa 

Nəcəfzadə, Beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr şöbəsinin müdiri, tar. ü.f.d., dosent Nigar 

Babaxanova və Türk dünyası türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri, fil. e.d. 

Aygül Hacıyeva iştirak ediblər. İlk öncə qonaqlar İnstitutun ekspozisiya zalını ziyarət edib 

və burada Beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr şöbəsi tərəfindən hazırlanan özbək xalqına 

məxsus yazılı abidələrdən ibarət sərgi ilə tanış olublar. Cənab səfir Əlyazmalar 

İnstitutunun Ekspozisiya zalında rəy kitabına ürək sözlərini yazıb. Sonra dəyirmi masa 

ətrafında Əlyazmalar İnstitutu ilə Özbəkistan Respublikasında fəaliyyət göstərən əlyazma 

mərkəzləri arasında elmi əlaqələrin və gələcək əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə 

olunub. 

 

*** 

1-7 aprel 2022-ci il tarixlərində Əl-Fərabi adına Qazaxıstan Milli Universitetinin nəzdində 

fəaliyyət göstərən “Yazılı abidələr və mənəvi irs” elmi-tədqiqat mərkəzinin elmi işçisi 

Omir Tuyakbayev AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda elmi 

ezamiyyətdə olub. Alim ilk öncə İnstitutun ekspozisiya zalı ilə tanış olub, daha sonra 

İnstitutun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli ilə görüşüb. Qonaq təmsil etdiyi elmi-

tədqiqat mərkəzinin 2021-ci ildən XVI əsrdə Qazax hakimi Kuçkunci xanın şəxsi həkimi 

olmuş Sultan Əli əl-Xorasani tərəfindən qələmə alınmış “Dəstur əl-ilac (Şəfa ənənələri)”  

adlı   tibbi  traktatın   tədqiqi   ilə   məşğul  olduğunu   qeyd  edib.  O, Əlyazmalar 

İnstitutunun fondunda qorunub saxlanılan tibb elmlərinə dair yazılı abidələr, eyni zamanda 

“Dəstur əl-ilac” əsərinin nüsxələri üzərində işləmək istədiyini bildirib. Alim həmçinin 

gələcəkdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ilə Əl-Fərabi adına 

Qazaxıstan Milli Universiteti arasında müştərək elmi layihələrin icrasının mümkün-lüyünü 

də vurğulayıb. Qazaxıstanlı alim Əlyazmalar İnstitutunda yeni yaradılmış Türk dünyası  
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türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin əməkdaşları ilə də görüşüb. Gələcəkdə Orta 

əsrlərdə və Yeni dövrdə Türk dünyasında hökmdar sarayları üçün yazılmış tibbnamələrin  

kompleks tədqiqi məqsədi ilə xüsusi monoqrafiya hazırlamaq planının olduğunu nəzərə 

çatdırıb və bu tədqiqat əsərində qonağı olduğu institutun materiallarından da istifadə edə 

biləcəyini vurğulayıb. O, göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib və Türk 

dünyası türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin şöbə müdiri, fil. e.d. Aygül Hacıyevaya 

cığatay dilində qələmə alınmış tibbə dair bir neçə əlyazmanın elektron surətini hədiyyə 

edib. Nüsxə İnstitutun Elektron resurlar şöbəsinin elektron bazasına daxil edilib. 

 

*** 

13 aprel 2022-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyəti Gümüşhane Universitetinin Ədəbiyyat 

Fakültəsi Tarix kafedrasının elmi işçisi Eray Demirli AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutuna elmi ezamiyyətə gəlib. Alimə institutun tarixi, beynəlxalq əlaqələri, 

burada mühafizə olunan əlyazmalar və yerinə yetirilən tədqiqat işləri barədə ətraflı 

məlumat verilib. Qonaq oxu zalında ərəbdilli əlyazmaların kataloqu ilə tanış olub. 

Türkiyəli alim institutda qorunan Şəran Mirzə Kərim və Zari Mirzə Mahmudun “Divan” 

larının nüsxələri ilə tanış olub və onları ilkin tədqiqata cəlb edib. 

 

*** 

         Latviya Respublikasının paytaxtı Riqa şəhərində yerləşən Latviya Universitetinin 

professoru Kaspars Klavinç AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

qonağı olub. Qonağı İnstitutun icraçı direktoru, professor Paşa Kərimov, elmi katib, fil. 

ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə və Beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr şöbəsinin müdiri, 

tar. ü.f.d., dosent Nigar Babaxanova qarşılayıblar. Onlar institutun əsas fəaliyyət 

istiqamətləri, burada qorunan Şərq əlyazmaları, onların tətbiqinə dair görülən işlər 

haqqında məlumat veriblər. Professor burada mühafizə olunan ərəbdilli əlyazmalarla 

maraqlandığını, eyni zamanda elmin tarixi üzrə araşdırmalar apardığını söyləyib. Bildirib 

ki, bu vaxta qədər o, Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və musiqisi haqqında çox 

araşdırmalar aparıb və ölkəmizi, eyni zamanda Əlyazmalar İnstitutunu məhz bu məqsədlə 

ziyarət edib. Müzakirə zamanı qərara alınıb ki, Kaspars Klavinçin yazdığı məqalələr 

İnstitutun nəşri olan “Əlyazmalar yanmır” jurnalının ingiliscə buraxılışına, institutumuzun 

alimlərinin də məqalələri müvafiq olaraq ingilis dilinə tərcümə edilərək Latviya 

Universitetinin nəşr etdirdiyi jurnallara göndəriləcək. Bildirilib ki, ilkin dövrdə bu kimi 

layihələrin planlı şəkildə müzakirəsi gələcəkdə iki ölkə arasında elmi-mədəni əlaqələrin 

genişlənməsinə yol aça bilər. 

 

*** 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Munzir Universiteti Türk dili və ədəbiyyat fakültəsinin 

əməkdaşı Dr. Özkan Uz AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı 

olub. O, İns-titutun icraçı direktoru, fil. e.d. Paşa Kərimov və elmi katib,  fil. ü.f.d., dosent 

Əzizağa Nəcəfovla görüşüb. “XIX əsr Azərbaycan poeziyası” mövzusunda tədqiqat işləri 

aparmaq, bəzi əsərlərin elmi-tənqidi mətnini hazırlamaq istəyini bildirən tədqiqatçıya bu 

məqsədlə institutun dördcildlik “Türkdilli əlyazmalar” kataloqu hədiyyə olunub. Tərəflər 

gələcəkdə birgə icrası mümkün olan əməkdaşlıq layihələrini müzakirə ediblər. 
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YENİ NƏŞRLƏR 
 

            

Tarix ü.f.d., dosent Cavid Cəfərovun müəllifi olduğu 

“Əlyazmaşünaslıq tədqiqatlarının elmmetriyası” adlı monoqrafiya 

nəşr olunub. Monoq-rafiyanın elmi rəyçisi AMEA-nın həqiqi üzvü, 

fil. ü.e.d., professor Teymur Kərimli, elmi redaktoru AMEA-nın 

müxbir üzvü, tex. ü.e.d., professor Məsumə Məmmədovadır. 

Monoqrafiyada AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun alim və mütəxəssislərinin 1950-2020-ci illərdəki elmi-

tədqiqat və nəşr fəallığı ilk dəfə müxtəlif kəmiyyət-keyfiyyət 

göstəricilərinə əsasən elmmetrik təhlilə cəlb olunub, milli 

əlyazmaşünaslıqda (paleoqrafiyada) prioritet istiqamətlər 

müəyyənləşdirilib. Tədqiqat zamanı alim və mütəxəssislərin yalnız 

həmin müəssisədə işlədikləri dövrdə işıq üzü görmüş əsərlərinin göstəriciləri nəzərə alınıb. 

Kitabda elmmetrik göstəricilərə istinad etməklə dünya elmi nəşrlərində Azərbaycan 

əlyazmaşünaslığının mövqeyi qiymətləndirilib, elmi-tədqiqat nəticələrinin təhlilinə əsasən 

əlyazmaşünaslığa aid aktual elmi axınlar, tədqiqat ideyaları izlənilib. Bununla yanaşı, 

əlyazmaşünaslıq tədqiqatlarının elmmetrik inkişafı üçün nəzəri və praktik tövsiyələr 

verilib, perspektivlər təsbit olunub. 

*** 

        

 

Xalqımızın qəhrəman oğlu Gəncə xanı Cavad xanın qardaşı 

Fətəli bəy Hali Gəncəvinin “Şeirlər” i çapdan çıxmışdır. Fəthəli 

bəy Cavad xanın həlakından sonra da çar Rusiyası qoşunlarına 

qarşı mübarizə aparmış, 1825-ci ildə Təbrizdə vəfat etmişdir. 

Şairin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı 

əlyazmadan götürülmüş şeirlər toplusuna onun lirik aşiqanə, 

nəsihətamiz şeirləri, mənzum məktubları daxil edilmişdir. Fəthəli 

bəyin əsərlərini Əlyazmalar İnstitutunun icraçı direktoru, fil. e.d. 

Paşa Kərimov və institutun böyük elmi işçisi Hacı Rauf 

Şeyxzamanlı transliterasiya və tərtib etmiş, kitaba ön söz 

yazmışlar. Fəthəli bəyin fars dilində yazdığı şeirlərinin bədii 

tərcüməsi Paşa Kərimova məxsusdur. Kitabın elmi redaktoru 

professor, əməkdar elm xadimi Xəlil Yusifli, redaktoru Hacı Mustafa Mailoğludur. 

*** 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

“Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin müdiri, fil. e.d. Nailə 

Səmədovanın müəllifi olduğu “Məmməd Səid Ordubadi 

memuarı: “Həyatım və mühitim” adlı monoqrafiya işıq üzü 

görüb. Monoqrafiyada XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi Məmməd Səid Ordubadinin “Həyatım və 

mühitim” memuarı əsasında yazıçının həyat və fəaliyyəti 

incələnmiş, əsərin əlyazma və nəşr variantları müqayisə edilərək 

nüsxə fərqləri göstə-rilmiş, dövrün ictimai-siyasi, tarixi vəziyyəti 

təhlil edilmiş, adıgedən me-muarın yazıçının romanları ilə əlaqəsi, 

eləcə də əsərin  
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bir yazılı abidə kimi dili və bədii ifadə xüsusiyyətləri nəzərə çatdırılmışdır. Qeyd edək ki, 

M.S.Ordubadinin 150 illik yubileyi münasi-bətilə nəşr olunan yeni monoqrafiyanın elmi 

redaktoru fil. e.d. Paşa Kərimov, rəyçiləri fil. e.d., professor Tərlan Quliyev və fil. ü.f.d., 

dosent Əzizağa Nəcəfzadədir. 

 

*** 

 

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri Qarabağ ədəbi 

mühitinin yetir-məsi, görkəmli şair, publisist və mütərcim Cəlal 

Yusifzadənin 1911-ci ildə, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 

Nizami Gəncəvinin 770 illiyi münasibətilə Orucov Qardaşlarının 

Mətbəəsində nəşr etdirdiyi “Fərhad və Şirin” adlı kitabı müasir 

əlifbaya çevrilərək oxucuların ixtiyarına verilib. Kitabda Cəlal 

Yusifzadənin Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasının 

təsiri ilə qələmə aldığı “Fərhad və Şirin” mənsur əsəri, “Ata-bala 

nəsihətləri” adlı mənzuməsi, o cümlədən “Molla Nəsrəddin” məc-

muəsində 1908-1909-cu illərdə çap olunmuş məqalələri öz əksini  

tapmışdır. Qeyd edək ki, yeni nəşrin baş elmi məsləhətçisi 

akademik Teymur Kərimli, ərəb əlifbasından transliterasiya edib 

nəşrə hazırlayanı tar. e.d., dosent Tahirə Həsənzadə, redaktoru  fil. ü.f.d., dosent Əzizağa 

Nəcəfzadədir. 

 

*** 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun “Əlyazmalar yanmır” və “Elmi əsərlər” 

jurnallarının növbəti sayı çapdan çıxıb.  

 

 

 

 

*** 

 

      XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi 

Məmməd Səid Ordubadinin “Ədəbiyyatımız haqqında” 

məqalələr toplusu nəşr olunub. Məqalələri ərəb əlifbasından 

transfoneliterasiya edib nəşrə hazırlayan, kitabı tərtib edən və 

ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxivlərin 

tədqiqi şöbəsinin müdiri, fil. e.d. Nailə Səmədovadır. Kitaba 

Məmməd Səid Ordubadinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi arxivində qorunan 

ədəbiyyata dair məqalələri, çıxışları, məruzələri, eləcə də XX 

əsrin əvvəllərində yazıçının Məhəmməd Füzuli, Molla Vəli 

Vidadi, Nişat Şirvani və Ağa Məsih Şirvani haqqında dövri 

mətbuatda nəşr olunan yazıları transfoneliterasiya edilərək 

daxil edilib. Qeyd edək ki, Məmməd Səid Ordubadinin 150 

illik yubileyi münasibətilə hazırlanan yeni nəşrin elmi redaktoru fil. e.d., professor Tərlan 

Quliyev, rəyçiləri fil. e.d. Raqub Kərimov və fil. ü.f.d.  Könül Bağırovadır. 
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  “Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin elmi işçisi Nərgiz 

Mustafazadənin tərtib etdiyi “Qəmər bəyim Şeyda arxivinin 

təsviri” adlı kitab işıq üzü görüb. Kitabda XIX əsr Azərbaycan 

şairəsi, dramaturq Qəmər bəyim Şeydanın AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan, 42 saxlama 

vahidindən ibarət şəxsi arxivində mühafizə olunan həyat və 

fəaliyyətini əks etdirən materiallar: bədii əsərlər, məqalə, xatirə, 

sənəd, məktub və fotolarının müfəssəl təsviri yer alır. “Şuşa ili” nə 

və Xurşidbanu Natəvanın 190 illik yubileyinə həsr olunan yeni 

nəşrin redaktoru Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxivlərin tədqiqi 

şöbəsinin müdiri, fil. e.d. Nailə Səmədova, rəyçisi həmin şöbənin 

aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d. Könül Bağırovadır. Qeyd edək ki, Xurşidbanu Natəvanın təsiri 

ilə əsərlər yazan Qəmər bəyim Şeyda Şuşa ədəbi mühitinin yetirməsi, Qarabağ xanı 

İbrahimxəlil xan Cavanşirin qız nəvəsidir. 

 

*** 

Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fil. 

ü.f.d. Könül Bağırovanın “Azər Buzovnalı yaradıcılığı: tarixilik 

və müasirlik” adlı monoqrafiyası nəşr olunub. Kitabda Azər 

Buzovnalının poetik irsi ilk dəfə hərtərəfli və sistemli şəkildə 

araşdırılmış, şairin zəngin yaradıcılıq nümunələrinin ideya, 

məzmun, forma və bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb 

olunmuş, müxtəlif mövzuları əhatə edən yaradıcılığı arxiv 

nümunələri əsasında ədəbi janrlar və üslubi baxımdan tədqiqata 

cəlb edilərək Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindəki mövqeyi 

aydınlaşdırılmış, onların bədii sənət nümunəsi kimi dəyəri 

müəyyənləşdirilmişdir. Yeni nəşrin elmi redaktoru fil. e.d. Paşa 

Kərimov, rəyçiləri Əməkdar elm xadimi, fil. e.d., professor Məhərrəm Qasımlı, fil. e.d., 

professor Azadə Musayeva və fil. e.d. Nailə Səmədovadır. 

 

*** 

Fransız şərqşünası Fransua Peti dö la Kruanın (1653-1713) 

tərtib etdiyi “Min bir gün” əsəri nəşr olunub. Müəllif bu əsərini 

səfər zamanı oxuduğu əlyazmalar əsasında tərtib edib. “Min bir 

gün” ilk dəfə 1710-cu ildə Parisdə fransız dilində işıq üzü görüb. 

Sonra müxtəlif dövrlərdə müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq 

yayılıb. Hazırki kitab Osmanlı dönəminin sonunda yaşamış 

Həsən Bədrəddinin (1870-1926) adıgedən əsəri fransız dilindən 

çevirərək 1920-ci ildə İstanbulda çap olunmuş nəşrinə əsaslanır. 

Mətni Osmanlı türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə çevirib çapa 

hazırlayan və ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun 

Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsinin müdiri, 

fil. ü.f.d., dosent Əkrəm Bağırovdur. Nəşrin elmi redaktoru fil. ü.f.d., dosent Əli Əliyev, 

redaktoru fil. ü.f.d. Tünzalə Seyfullayevadır. Əsər iyirmi böyük hekayət və çoxsaylı 

nağıllardan ibarətdir və onların hamısı kişilərin sədaqəti, vəfalılığı mövzusundadır. 

Nağıllar Səfəvilər dönəmində Bağdaddan tutmuş Qahirə, Şam, Kəşmir, Qəndəhar, İsfahan, 

Bəsrə, Mosul və hətta Tatarıstanın mərkəzi şəhəri olan Kazan da daxil olmaqla geniş 

coğrafi məkanı əhatə edir. Bu nağıllarda o torpaqlarda yaşayan xalqlar haqqında, ictimai 

həyat, siyasi hadisələr haqqında maraqlı əhvalatlar nəql edilir. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında 2022-ci ilin “Şuşa ili” 

elan edilməsi haqqında” sərəncamına uyğun olaraq Məhəmməd 

ağa Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin” kitabının yenidən 

işlənmiş təkrar nəşri işıq üzü görüb. Kitab Əlyazmaların və əski 

çap kitablarının tərcüməsi şöbəsinin müdiri, fil. ü.f.d., dosent 

Əkrəm Bağırov tərəfindən ön söz və izahlar yazılaraq tərtib 

edilmiş və çapa hazırlanmışdır. Böyük oxucu kütləsinin ixtiyarına 

verilmiş, elm aləmində təzkirəçi-şair kimi tanınan Məhəmməd 

ağa Müctəhidzadənin müəllifi olduğu, XIX əsr Qarabağ ədəbi 

mühitini əks etdirən və Qarabağ torpağının yetişdirdiyi şairlərə 

həsr olunan “Riyazül-aşiqin” təzkirəsi bu torpaqların əzəli və 

əbədi Azərbaycana mənsub olduğunu sübut edən ən dəyərli yazılı mənbələrdən biridir. 

Qeyd edək ki, yeni nəşrin elmi redaktoru Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik 

Teymur Kərimli, redaktoru İnstitutun Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin baş 

elmi işçisi, fil. e.d., professor Raqub Kərimov, rəyçisi İnstitutun icraçı direktoru, fil. e.d. 

Paşa Kərimovdur. 
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Bizim müəlliflər 

                                                                             

Babaxanova Nigar  -  tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, - AMEA-nın Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Beynəlxalq tlmi-mədəni 

əlaqələr şöbəsinin müdiri 

Bağırova Könül  -    filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 

Bəkirov Novruz  - AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

doktorantı 

Cavadova Esmira  -   tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,   AMEA-nın Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi 

Əfəndiyev Ağasəlim  - sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Milli Azərbaycan 

Tarixi Muzeyinin doktorantı 

Ələkbərova Əzizə  -    AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

böyük elmi  işçisi  

Ələkbərova İlahə      - AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş 

mütəxəssisi 

Əliyeva-Kəngərli 

Aybəniz   

-  filologiya üzrə elmlər doktoru,  dosent, AMEA-nın Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Kitabşünaslıq və 

biblioqrafiya şöbəsinin müdiri,”AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi əsərləri” jurnalının baş 

redaktoru 

Hadiyeva Sonaxanım  – AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

böyük elmi işçisi 

Həsənzadə Tahirə  - tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N     N Ə Z Ə R İ N Ə ! 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun“Elmi Əsərlər” jurnalının redaksiyasına  

təqdim edilən elmi məqalələr aşağıda göstərilən qaydalar əsasında 

 tərtib edilməlidir: 

 

1. Məqalənin mətni Times New Roman-12 şrifti ilə (Azərbaycan dilində – latın əlifbası; 

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

çap olunmalıdır. 

2. Müəllif (müəlliflər) haqqında məlumat verilməlidir: adı, soyadı açıq yazılmalı, 

işlədiyi və ya oxuduğu müəssisənin adı və ünvanı (ünvanları tam şəkildə yazılmalı), 

müəllifin (müəlliflərin) elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

3. Məqalənin əvvəlində “giriş”, sonunda isə məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, 

müəllifin (müəlliflərin) gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi 

səmərəsi  və s. aydın şəkildə verilməlidir. 

4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır.Məqalənin sonunda 

verilən ədəbiyyat siyahısı  istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla 

(məsələn, [1] və ya [1,s.119] kimi işarə olunmalı) ya da əlifba ardıcıllığı ilə 

nömrələnməlidir. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda  

istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

5. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq 

olmalıdır. İstinad  olunan  mənbənin  biblioqrafik  tasviri  onun  növündən  (monoqrafiya, 

dərslik,  elmi məqalə  və s.)  asılı  olaraq  verilməlidir.  Elmi məqalələrdə  simpozium, 

konfrans  və digər  nüfuzlu elmi tədbirlərin  materiallarına  və ya tezislərinə  istinad  edər-

kən 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, 

monoqrafiyalarına və b.etibarlı mənbələrə  üstünlük verilməlidir. 

7. Xülasə məqalənin dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməlidir. Müxtəlif dillərdə 

olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. 

Məqalədə müəllifin va ya müəlliflərin gəldiyi  elmi  nəticə, işin  elmi  yeniliyi,  tətbiqi  

əhəmiyyəti va s.  xülasədə  yığcam  şəkildə öz  əksini  taprmalıdır. Xülasələr  elmi va 

qrammatik  baxımdan ciddi  redaktə  olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı,  müəl-

lifin  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 Times New Roman, шрифт – 12, межстрочный 

интервал - 1,0., формат - А4 (на азербайджанском языке - латинским алфавитом, на 

английском языке - английским алфавитом, на русском языке - кириллицей). 

Параметры размещения статьи: сверху – 3,0 см, снизу – 3,0 см, слева 3,0см, справа 

2,5 см. 

2. Сведения об авторе (авторах)  даются следующие: имя, отчество, фамилия 

(полностью), указываются место работы и адрес (адреса) автора (авторов) статьи, а 

также адрес (адреса) его (их) электронной почты. 

3. В конце научной статьи, соответственно характеру статьи и  области  науки,к  

которой  она относится, в ясной форме излагаются научные результаты, полученные 

автором (авторами), научная новизна работы,  значимость ее внедрения, эконо-

мическая эффективность и т.д. 

4. Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Список 

использованной литературы дается в конце статьи в той последовательности, в 

которой источники встречаются в тексте,  (например, [1] или [1, с.119]), или же они 

должны быть пронумерованы последовательно в алфавитном порядке. В случае, 

если на какой-либо источник ссылка повторяется в другой части текста, то она 

указывается под предыдущим номером.  

5. В списке использованной литературы сведения о каждом источнике должны 

быть полными и точными. Библиографическое описание использованной литерату-

ры дается в зависимости от вида литературы (монография, учебник, научная статья и 

т.д.). Если источник, на который дается ссылка, является материалом симпозиума, 

конференции или других научный мероприятий, в этом случае дается полное 

название  статьи, доклада или тезисов. При библиографическом описании 

используемой литературы за  основу берутся требования, изложенные в пункте 10.2-

10,4.6  раздела «Использованная литература»  действующей инструкции Высшей 

Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики  «Правила 

оформления диссертаций». 

6. В списке использованной литературы необходимо отдавать предпочтение 

монографиям, научным статьям и другим источникам  за последние 5-10 лет. 

7. Резюме на статью дается на двух языках, помимо языка, на котором печатается 

статья. Резюме на разных языках не должны отличаться друг от друга, а также 

должны соответствовать содержанию статьи. В резюме в краткой форме излагаются 

научный итог и новизна работы, значимость внедрения и т.д. Резюме должны быть 

тщательно отредактированы с  научной точки зрения и грамматически. В каждом 

резюме  указывается имя автора и название статьи (полностью). 

8. В статье указывается индекс Универсальной Десятичной Классификации (УДК) 

и ключевые слова. Ключевые слова даются на трех языках  (на котором написана 

статья и резюме). 

10. Статья с рецензией научного руководителя представляется в распечатанном 

варианте  и на диске.  
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