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 Müasir türklər qədim və zəngin ənənələrə malik mədəniyyətin varisidirlər. Osmanlı 

türklərinin “Qaragöz” kölgə teatrı və “Orta oyunu” buna misaldır. “Orta oyunu” “Qara-

göz”ün meydan variantıdır. “Qaragöz” kölgə teatrındakı duet burada PiĢekar və Kavuk-

lu kimi təkrarlanır. “Kavuk” qədim baĢ geyimidir ki, ona çalma sarıyardılar. Zurna və 

nağara “Orta oyunu”nun əsas müĢayətçi musiqi alətləri idi. “Orta oyunu”nun mövzusu, 

sujetləri, personajları “Qaragöz” kölgə teatrından götürülmədir. Bu dövrdə Türkiyədə 

meydan aktyorlarına Ģəbədəbaz, hoqqabaz, gözbağlıca göstərənlərə isə “əfsunkar”, 

“sehrbaz” deyirdilər. Orta çağlar Türkiyəsində savaĢ (qala və dəniz oyunları) meydan 

oyunları da özünə geniĢ yer almıĢdı. Yalnız XIX əsrin sonundan etibarən Avropa teatr 

mədəniyyəti türk sənət dəyərlərinin Ģəbəkəsinə daxil olur. 

XVII əsrdə son vəziyyətini alan Karagöz kölgə teatrının nə zaman Osmanlı torpaqla-

rına gəldiyi ilə əlaqədar fərqli fikirlər irəli sürülmüĢdür. Çindən Monqollara keçən bu 

kölgə oyununu türklər də Anadoluya köçərkən özləri ilə gətiriblər. Orta Asyada çadır-

larda oynadılan ve "Çadır Hayal" ya da "Kolkorçak" adı verilən bir cür kukla oyunu ile 

Karagöz oyunu arasında büyük bənzərliklər var. "Kolkorçak" sözünün türk dilin-

də korçok, konçak kimi "çocuk"mənasına gələn bir çox sözlə məna yaxınlığı var. Ana-

doluya Cava Adalarından ve Hindistandan qaraçılar əliylə gətirilmiĢdir. Buna sübut ola-

raq qaraçıların Anadoluya gəldikləri vaxt ilə Karagözün gəliĢ vaxtının kəsiĢməsi göstə-

rilir. Bundan baĢqa Karagöz oyunlarında görülən bəzi qaraçı xüsusiyyətləri də bunu 

sübut edir. yəhudilər tərəfindən Ġspaniyadan və Portuqaliyadan gətirilmiĢdir. Yavuz Sul-

tan Səlimin 1517-ci ildə Misiri ələ keçirməsindən sonra bu ölkədən Anadoluya gəlmiĢdir. 
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Sultan Səlim Məmlük sultanı Tomanbayın asılıĢının canlandırıldığı kölgə oyununu 

izləmiĢ ve çok bəyənmiĢdir. Sənətçiləri Ġstanbula gətirtmiĢ, bu sənətçilər də Ġstanbulda 

baĢqa sənətçiləri yetiĢdirmiĢlər. Biz bunlardan sonuncunu düzgün və üstün hesab edir, 

düĢünürük ki, Türkiyədə kölgə teatrı Sultan Səlim Yavuzun (1467- 1520) Misiri fəth 

etdiyindən sonra təĢəkkül tapır. Misirdə kölgə oyunu üç əsr bundan əvvəl bəlli olmuĢ-

dur. Mütəxəsislər bu variant üzərində dayanırlar ki, ərəb tacirləri bu oyunu Yava adala-

rında görüb bəyənmiĢ və Misirə gətirmiĢlər. Nəticədə tarix bunu söyləyir ki, kölgələrin 

haradan olmasına baxmayaraq Türkiyədə kölgə teatrına XVI yüzildən qabaq təsadüf 

edilmir. Bununla belə “Qaragöz” kölgə teatrının Türkiyədə meydana gəlmə tarixçəsi də 

müxtəlif çoxsaylı rəvayətlərlə müĢayət olunur. Bunlardan ən məĢhurunda kölgə teatrı-

nın əsas personajları Qaragöz və Həcivətin tarixi Ģəxsiyyət olduğu iddia edilir. Bu iki 

xarakterin həqiqətən yaĢayıb yaĢamadığı, yaĢayıbsa, harada necə yaĢadığı dəqiq olaraq 

bilinmir. DanıĢılanlar rəvayətlərə əsaslanır, həqiqətən yaĢamıĢ olsalar da, böyük ehti-

malla bəhs edilən dövrdə tarix kitablarına girəcək qədər əhəmiyyətli görülmüyüblər. 

FolklorĢünaslar Karagözün bəzi oyunlarda qaraçı olduğunu öz dili ilə deməsi və Bulqar 

qaydası çalmasını əsas götürərək onun Bizans imperatoru Konstantinin qaraçı seyisi 

Sofyozlu Bali Çələbi olduğunu söyləyirlər. Rəvayətə görə dəmirçi Qaragöz öz bənna 

dostu Həcivətlə birgə osmanlıların ilk paytaxtı Bursa Ģəhərində sultan Orxan Qazi 

(1281-1362), osmanlı padĢahlarının ikincisi, üçün tikilən məscidin inĢasında çalıĢırlar-

mıĢ. Çox tənbəl və Ģəbədəbaz olan bu iki kimsə günlərini zarafatla keçirərmiĢ. Onlar 

baĢqa iĢçiləri də söhbətlərinə cəlb edər, maraqlı lətifələr söylər və deyib-gülüb əylənər-

miĢlər. Beləliklə, məscidin tikintisi Qaragöz və Həcivətin sayəsində xeyli ləngiyir. 

Orxan Qazi bunu eĢidib, guya ki, qəzəblənir və onların hər ikisinin edamına əmr verir. 

Çox çəkmir ki, sultan öz əməlindən peĢman olur. Sən demə, Qaragöz və Həcivət vaxtilə 

Orxan Qazinin sarayında uğurla təlxəklik edib və onun sevimlilərinə çevriliblərmiĢ. Ha-

disələrin belə gediĢatı sultanı sarsıdır və o, qüssədən xəstəliyə düĢür. Bu zaman ġeyx 

KüĢtəri adlı bir sufi osmanlı sultanını sağaldacağını boynuna götürür. Onu saraya gəti-

rirlər. ġeyx KüĢtəri öz çalmasını pərdəyə çevirir, baĢmaqlarının altından kukla düzəldir 

və bir Ģam yandırıb pərdənin arxasına keçir, baĢlayır Qaragöz və Həcivətin səsi ilə mə-

zəli əhvalatlar danıĢmağa. Orxan Qazi bundan hədsiz dərəcədə zövq alır, ġeyx KüĢtəri-

nin iĢindən xoĢhallanır, gülümsünür və sağalır. Odur ki, bu fərziyyənin tərəfdarları Bur-

sanı “Qaragöz” kölgə teatrının ilk yaranma məskəni bilirlər. Bursada Həcivətlə Qaragö-

zün güman edilən məzarları da var. 

Adətən “Qaragöz” kölgə teatrının tamaĢaları ağ pərdə arxasında oynanılır. Əksərən 

batist və ya yunla ipək qarıĢığından toxunulmuĢ xüsusi parçadan hazırlanan pərdənin öl-

çüləri 1x1.20 m hüdudlarındadır. “AYNA” adlandırılan pərdəni dörd barmaq qalınlığın-

da piltəsi olub zeytun yağı ilə iĢlədilən lampa və ya iri gövdəli Ģamla iĢıqlandırırlar. 

“Qaragöz” teatrının pərdəsi üzərində görünən Ģəkillərə xəyalçılar “TƏSVĠR” deyir. Təs-

virlər bir qayda olaraq xüsusi dəridən hazırlanır. YumĢaq və elastik olduğundan dəvə 

dərisinə üstünlük verilir. Əvvəlcə dəri təmizlənir, aĢılanır, sonra isə mıxçalarla tarıma 

çəkilir və ĢəffaflaĢana qədər qurudulur. Təsvirlər məhz belə dəridən düzəldilir. Onlar 

dəridən kəsildikdən sonra arxa tərəfdən çox böyük ustalıqla və nəfis Ģəkildə rənglənir. 

Dəri o dərəcədə zərif olur ki, lampa iĢığı dəridən süzülüb axır və pərdə üzərində rəngli 

Ģəkilləri görükdürür. Təsvirlərin boynunda, qol və qıçlarında xüsusi dəliklər açılır ki, 

xəyalçı bu dəliklərdən təsvirləri hərəkətə gətirmək üçün yararlanır. Təsvirlər çubuq 
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vasitəsilə pərdəyə yaxınlaĢdırılır və oynadılır. Qaragözçülər buna “xəyal ağacı” deyirlər. 

Türklər kölgə tamaĢalarını idarə edən kuklaçını “qaragözçü” və ya “xəyalçı” adlandırır-

lar. Təsvirləri oynadan, onları danıĢdıran, səsləndirən və bütövlükdə əhvalatı nəql edən 

sənətçi odur. Hərçənd kölgə tamaĢalarında qaragözçü həmiĢə öz köməkçisilə birgə iĢlə-

yir. Xəyalçılar öz köməkçilərini “yardak” deyib çağırırlar. Oyun zamanı yardak qara-

gözçüyə bir-bir təsvirləri verir, dəf çalır, təqlidlərin mahnısını oxuyur. “Qaragöz” kölgə 

teatrında dekorlar yoxdur, lakin müəyyən predmetlərdən (onları əlbəsə də adlandırmaq 

düzgün sayılmaz) hər halda istifadə edilir. “Qaragöz” kölgə teatrında dekorları əvəz 

edən bu predmetlər hətta bəzən dil açıb danıĢa da bilir. TamaĢalar adətən ney və dəflə 

müĢayət olunur. Pərdə üzərində hər kölgənin öz məxsusi yeri var. TamaĢaçıya münasi-

bətdə Qaragöz sağda, Həcivət isə solda dayanır. Güya ki, bu onların evidir. “Qaragöz” 

kölgə teatrının tamaĢaları həmiĢə improvizə, nağıl və fantaziyadı. 

“Qaragöz” tamaĢası 4 hissədən ibarət bir kölgə oyunudur. Xəyalçılar bunlara GiriĢ 

(proloq), Muhavere (dialoq, söhbət), Fəsil (məclis, iĢ) və BitiĢ (final) deyirlər. Oyundan 

öncə pərdə üzərində dekor xarakterli predmetlərin kölgəsi görünür. Çiçəklərlə dolu 

saxsı güldan, ağac, fəvvarəli çarhovuz, tovuz quĢu, qəlyan bu siyahıda birinci yerləri 

tutur. Nə vaxt ki, tütək Ģən bir musiqi ifa edir, predmetlər ekrandan götürülür və GiriĢ 

baĢlanır. GiriĢdə Həcivət öncə bir mahnı oxuyur. Sonra “hay hakk” deyib bir pərdə qə-

zəli söyləyir. Pərdə qəzəlində adətən dünyanın faniliyindən, insan ömrünün ötəriliyin-

dən, adamların mahiyyətə, cövhərə vara bilməyib görkəmə, formaya aldanmasından da-

nıĢılır. Qəzəldən sonra o, Allaha, hökmdara dua edib uca tanrıdan xahiĢ edir ki, bu gün 

ona baĢa düĢən, diqqətli, qanacaqlı tamaĢaçılar göndərsin. Elə bu zaman pərdənin sağ 

tərəfindən Qaragöz qəfil bir tərzdə yumbalanıb ekrana sıçrayır. Mayallaq aĢarkən Qara-

göz papağını itirir. Seyrçilər onun keçəlini görüb gülüĢürlər. Qaragöz bundan acıqlanır 

və hirslənib rastına çıxan Həcivəti döyür. Həcivət qaçır, Qaragözsə tək qalır. Onun acığı 

soyuyan kimi Həcivət qayıdır. Məhz bu andan da onlar arasında dialoq baĢlayır. Bu, 

artıq Muhaveredir. GeniĢ kontekstdə götürdükdə bu söhbətin kölgə tamaĢasının süjetinə 

heç bir dəxli yoxdur. Muhavere zamanı Qaragöz Həcivətlə yalnız söz güləĢdirir, savadlı 

bir adam olan Həcivətin bütün dediklərini tərsinə yozur, onu lağa qoyur, təngə gətirir. 

Son tədqiqatlar Muhaverelərin sayının 60-a yaxın olduğunu göstərir. Muhaverenin 

davam müddəti heç vaxt konkret müəyyənləĢdirilmir: çünki bu, həmiĢə qaragözçünün 

fərdi improvizələri və sənətçi bacarığı ilə bağlıdır. XVIII yüzilin türk səyyahı Evliya 

Çələbinin verdiyi məlumata görə Muhavere çox zaman bütün tamaĢanı əvəz edə bilərdi. 

Hətta belə bir fakt da var ki, keçən əsrin xəyalçısı Həsənzadə soyadlı birisi axĢamdan 

səhərəcən düz 15 saat Muhavere oynamıĢ, yalnız Qaragözlə Həcivəti səsləndirmiĢdir. 

TamaĢa isə əslində Fəsildən baĢlayır. Burada artıq kölgələr arasında münasibətlər Ģəbə-

kəsi yaranır və inkiĢaf etdirilir. “Qaragöz” teatrının tamaĢaları məhz Fəslin xarakterinə 

uyğun Ģəkildə adlandırılır. BitiĢ, yəni final zamanı Qaragöz və Həcivət yenidən pərdə 

üzərində görünürlər. Qaragöz Həcivəti təzədən döyür, Həcivətsə “sən pərdəni yandırdın, 

gedim ağamıza xəbər verim” deyib ekrandan çəkilir. Qaragöz isə “sabah axĢam, 

Həcivət, gör sənin baĢına nə oyun açacağam” sözlərilə biçarə Həcivəti hədələyərək iĢıq 

altından çıxır. “Qaragöz” kölgə teatrının öz xüsusi repertuarı var və onu iki hissəyə, iki 

qrupa ayırmaq mümkündür: 

1. qarı-qədim oyunlar, yəni klassik pyeslər; 

2. nev-icad oyunlar, yəni müasir pyeslər. 
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Ənənəvi olaraq “Qaragöz” kölgə teatrının tamaĢası Ģərq musiqisi və yaxud göbək 

rəqsilə bitir. Bu tamaĢalar hələ XX yüzilin əvvəllərində çayxanalarda, kənd meydanla-

rında, varlı evlərində göstərilirdi. Lakin 1923-cü ildə Mustafa Kamal Atatürk “Qaragöz” 

teatrını Türkiyədə rəsmi fərmanla qadağan eləyir. Bu qərar kölgə oyunlarının Türkiyədə 

inkiĢafına nöqtə qoyur və “Qaragöz”ü muzey eksponatına çevirir. Ġndi “Qaragöz” təs-

virlərindən ibarət zəngin bir kolleksiya Ġstambulun “Topqapı” muzeyində saxlanılır. XX 

əsrin tanınmıĢ xəyalçısı Xəyali Torun Çələbi son yüzilin ikinci yarısında “Qaragöz” 

teatrının tamaĢalarının yalnız sünnət toylarında oynanıldığını xəbər verir. Osmanlı türk-

ləri ipli kuklalardan, qol-korçak oyuqlardan, div kuklalardan tamaĢa göstərmək üçün ya-

rarlanmıĢlar. Bu oyunların geniĢ yayılmasına baxmayaraq bunlardan heç biri dünya mə-

dəniyyəti müstəvisində “Qaragöz” kölgə teatrı kimi tanınmamıĢdır. 
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Алиева-Кенгерли Айбениз, 

доктор наук по филологии 

 

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ В ФОЛЬКЛОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА  

(«Карагѐз» - Черноглазая) 

 

Резюме 

 

Современные турки являются наследниками своей древней и богатой тради-

циями культуры. Примером этому являются театр теней «Карагѐз» и «Средняя 

игра» османских турков. Театр теней в Турции формировался после завоевания 

Египта Явуз Султан Селимом I (1467- 1520). 

 Кукольников, которые управляли спектаклем в театре теней, турки называли 

«карагѐзчи» («черноглазник») или « хаялчы» («провидец»). Это те люди, которые 
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оживляли изображения, озвучивали персонажи, пели песни, в целом, передавали 

все происходящее на сцене. В спектакле театра теней “карагѐзчи” всегда работал 

со своим помощником. Несмотря на то, что эти спектакли были широко распро-

странены, ни один из них не стал известен в мировом масштабе так, как театр 

теней «Карагѐз». 

 

Aybaniz Aliyeva-Kangarli, 

 doctor of Philology 

 

FOLK DANCES IN AZERBAIJAN FOLKLORE 

 (“Karagoz” - Black eye) 

 

Summary 

 

 Modern turks is the successor of the culture of ancient and rich traditions. 

Ottoman Turks "Black-eye" shadow theater and "Midlle Game" is an example of it. 

Shadow theater was formed in Turkey, after the conquest of Egypt by Yavuz Sultan 

Selim (1467- 1520). 

 The Turks, called the actor who managed the shadow performances as 

"qaragozcu"(black-eye) or "xəyalçı"(unrealistic). He is the person who makes the 

puppets talk, play and who tells the whole story during the performance. However, in 

shadow performances black eye always works together with his assistant. Despite the 

widespread popularity of these games, none of these things have been recognized as 

"Black-eye" shadow theater in the context of world culture. 
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XVI ƏSR AZƏRBAYCAN ġAĠRĠ QƏRĠBĠNĠN  

ƏDƏBĠ ĠRSĠ BARƏDƏ 
 

Açar sözlər: Səfəvi, qızılbaş, divan, qəzəl, müxəmməs. 

Ключевые слова: Сафеви, гызылбаш, диван, газель, мухаммас. 

Key words: Safevi, gizilbash, divan, ghazel, mukhammas. 

 

XVI əsrdən baĢlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında səfəvilik, qızılbaĢlıq ideyalarını 

təbliğ edən poeziyanın mövcudluğundan danıĢa bilərik. Bu poeziya istər klassik, istərsə 

də Ģifahi ədəbiyyata məxsus formalardan istifadə edirdi. Həmin dövrdə qızılbaĢ ideyala-

rı elə geniĢ yayılmıĢdı ki, hətta Azərbaycan türkcəsi mənasında “qızılbaĢca” sözü də iĢ-

lədilirdi. Prof.T.Gəncəyi yazır: “QızılbaĢca” Səfəvi dövründəki türkcəni göstərmək 

üçün iĢlədilən bir iĢtilah idi və bu sülalənin süqutundan sonra siyasi və məzhəbi çalara 

malik olduğundan aradan qalxdı” (1, s.25). Səfəvi təriqətinin ilk təbliğatçısı bu təriqətin 

banisi, ġah Ġsmayılın ulu babası ġeyx Səfiəddin Ərdəbili (1252-1334) olmuĢdur. Lakin 

Səfəvi ideyalarını təbliğ edən türkdilli qızılbaĢ Ģeiri məhz Xətaidən sonra formalaĢır və 

özünün ardıcıllarını tapır. Tədqiqatçılar haqlı olaraq qeyd edirlər ki, qızılbaĢlıq ideyaları 

Xətai divanında daha aydın ifadəsini tapmıĢdır. Səfəvilərin ideyalarını, Ģiəliyi təbliğ 

edən, döyüĢə gedən qızılbaĢ əsgərlərini “igid yektalar”, düĢməni Yəzid, ġümri-Mərvan 

adlandıran Xətai qızılbaĢ ədəbiyyatının klassik nümunələrini yaratmıĢdır. Xətainin Ģeir-

lərində təriqətin, Ģiəliyin təbliği, Səfəvi bayrağı altında birləĢməyə çağırıĢ, igidlərin 

haqq-ədalət yolunda döyüĢlərə səslənməsi, Həzrət Əlinini müqəddəsliyinin nəzərə çarp-

dırılması mühüm yer tutur. ġah Ġsmayıl Xətaidən sonra qızılbaĢ poeziyası ənənələrini 

davam etdirən Məhəmməd Əmani, Mürtəzaqulu xan Zəfər, Məsihi, Qurbani, Məlik bəy 

Avcı və s. Ģairlərin adlarını çəkmək olar. ġeirlərində qızılbaĢ ideyalarını hərarətlə təbliğ 

edən, risalələrində Ģiəliyin, səfəviliyin digər məzhəb və təriqətlərdən üstünlüyünü, Səfə-

vilərin, ġah Ġsmayıl Xətainin müqəddəsliyini sübut edən XVI əsr müəllifi Qəribi barədə 

son dövrlərdə məlumat əldə edilmiĢdir. ġairin Tehranın Məclise-ġuraye-Ġslami kitabxa-

nasında saxlanan əlyazma külliyyatı onun həyat və yaradıcılığı barədə müəyyən fikir 

söyləməyə imkan verir. Qəribi küliyyatını ilk dəfə görüb araĢdıran, buraya daxil olan 

Ģeirlər toplusu-divanı və “Təzkireyi-məcalisi-Ģüərayi-Rum” adlı osmanlı Ģairləri təzkirə-

sini Təbrizin “Əxtər” nəĢriyyatında ön söz və izahlarla çap etdirən Cənubi Azərbaycan 

alimi doktor Hüseyn Məhəmmədzadə Sədiq (Hüseyn Düzgün) olmuĢdur. Külliyyatın 

ayrı-ayrı yerlərində rast gəlinən məlumatlar əsasında Qəribinin Anadolunun MəntəĢə 

bölgəsində böyüyüb boya-baĢa çatdığını, sonradan Ģiəlik, səfəvilik, qızılbaĢlıq ideyala-

rını qəbul edərək I ġah Təhmasibin dövründə (1524-1576) Azərbaycana gəlib Təbrizdə 

saraya yaxınlaĢdığını, burada Ģeirləri, dini risalələri ilə Səfəvi xanədanına, Ģiəlik, qızıl-
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baĢlıq ideyalarına xidmət etdiyini söyləyə bilərik. O.Əfəndiyev “Azərbaycan Səfəvilər 

dövləti” adlı kitabında göstərir ki, “1501-ci ildə Ģiəlik Təbrizdə dövlət təriqəti elan olun-

duğu zaman yeni təriqətin əsaslarını möhkəmlətmək barədə məsələ qalxdı və məlum 

oldu ki, Ģiəliyin nəzəriyyəsi ilə səthi tanıĢ olan bir nəfər də yoxdur. Hətta Ģiə dini təli-

minə dair kitab da yox idi” (3, s.56). Cəsarətlə deyə bilərik ki, yeni Səfəvilər dövlətinin 

ideoloji əsaslarını yaradan, bu məsələyə dair Azərbaycan türkcəsində əsərlər yazan ilk 

alimlərdən biri də Qəribi olmuĢdur. Onun külliyyatının yeganə əlyazma nüsxəsinə aĢa-

ğıdakı əsərlər daxil edilmiĢdir: 1) “Hekayəti-Yuhənna təkzibü məzəmməti-münafiqin və 

təsdiqi-yəqini-əhli-iman” risaləsi. Müəllifin ərəbcədən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə 

etdiyi, sonunda öz fikirlərini əlavə etdiyi bu əsərdə dinlər və məzhəblər müqayisə edilir, 

islamın və Ģiəliyin üstünlüyü sübut edilir; 2) Mənaqib – Nəzmlə və səcli, qafiyəli nəsrlə 

yazılmıĢ bu əsər 12 imamın fəzilətindən bəhs edir; 3) 14 məsuma, xüsusi olaraq Əliyə 

və Hüseynə, I ġah Təhmasibə həsr edilmiĢ qəsidə, tərcibənd və tərkibbəndlər. Türk 

alimi Ġ.Babacan bu Ģeirləri Səfəvi dövrü türkcəsinin ilk nümunələrindən hesab edir; 

(4,s.4). 4) “Çahar fəsil” adlı nəzm və nəsrlə yazılmıĢ risalədə Qurana və peyğəmbər 

hədislərinə istinad edən müəllif Ģiə məzhəbinin üstünlüyundən, Həzrət Əlinin vilayət və 

kəramətlərindən danıĢır; 5) Qəribi divanı; 6) “Təzkireyi- məcalisi-Ģüərayi-Rum” adlı 

Ģairlər təzkirəsi. 

Göründyü kimi, Qəribi əsərləri ilə Səfəvi dövlətinin ideloji təməllərinin yaradılması-

na xidmət etmiĢdir. Fikirlərini geniĢ kütlə arasında yaymaq istəyən və Ģübhəsiz ki, Səfə-

vi sarayının sifariĢini yerinə yetirən Ģair əksər əsərlərini Azərbaycan türkcəsində yaz-

mıĢdır. Qəribi külliyyatının 184 vərəqdən ibarət yeganə əlyazması XVI əsrdə Səmər-

qənd kağızına nəstəliq xətti ilə köçürülmüĢdür. Üzərindəki qeydlərdən məlum olur ki, 

nüsxəni 1590-cı ildə Muxtar ibn Ġraqi Maraği köçürmüĢdür. Bu qeyd əsərin müəllif tərə-

findən yazılmasından xeyli sonrakı dövrə aiddir.  

Qəribinin həyatı barədə danıĢarkən ilk növbədə onu qeyd etmək istərdik ki, onun do-

ğulub boya-baĢa çatdığı MəntəĢə bölgəsi, bütövlükdə ġərqi Anadolu Ģiəlik, qızılbaĢlıq 

ideyalarının geniĢ yayıldığı məkan olmuĢ, I ġah Ġsmayılın baĢçılığı ilə Səfəvilər dövləti 

yaradılarkən Anadolunun bir çox türk oymaqları onun səsinə səs verərək ətrafında top-

laĢmıĢlar. QızılbaĢ poeziyasının bir sıra nümayəndələri burada yetiĢmiĢdir. ġair təzkirə-

sində ġahidi Dədənin MəntəĢə və Muğla bölgəsindən olduğunu bildirdikdən sonra 

“Mən də ol vilayətdə ikən hələ cəhl aləmində idim, əksər ovqatda nəzərinə varub Məs-

nəviyi-Mollayi-Rumdan və nəhv və sərf kitabından dərs oxurdum” (2, s.273) yazmıĢdır. 

Təzkirəsində müəllif Ġbrahim GülĢəni Bərdəi I Sultan Süleyman tərəfindən ölkəyə dəfət 

edildikdə Ġstanbulda olduğunu, onun əlini öpdüyünü məlumat verir (2, s.64). Buradan 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, GülĢəninin 1528-1529-cu illərdə Ġstanbula gəldiyi vaxt 

Qəribi orada olmuĢ, Təbrizə 1530-cu illərdə köçmüĢdür. Ġ.Babacan ərəb və fars dillərini 

mükəmməl bilən Ģairin ömrünün sonuna qədər Təbrizdə qalıb burada vəfat etdiyini ehti-

mal edir (4,s.4). 

Qəribinin osmanlıca yazdığı “Təzkireyi-məcalisi-Ģüərayi-Rum” təzkirəsində Azər-

baycan türkcəsinin güclü təsiri hiss edilir. Təzkirənin dibacəsində Qəribi ayə və hədis-

lərdən sitat gətirdikdən sonra Peyğəmbərdən də Ģeir sadir olduğunu (onun da Ģeir yazdı-

ğını) deyir, Həzrət Əlinin, imamların Ģeirlərindən nümunələr verir, ġah Ġsmayılı və onun 

Ģairliyini tərifləyərək qəsidəsini, babası ġeyx Səfiəddin Ərdəbilinin türkcə 2 beytini 

verir. 54 Ģair barədə məlumatdan, əsərlərindən nümunələrdən ibarət təzkirədə müəllif 
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Ģiəliyə, sufiliyə, dərviĢliyə, Mövlana Cəlaləddin Rumiyə meyl edən Ģairlərə üstünlük 

vermiĢdir. Təzkirənin yazılma səbəbi barədə Qəribi deyir ki, ərəb və fars Ģairləri barədə 

məlumatlardan ibarət əsərlər olsa da, türk Ģairlərinə həsr edilmiĢ belə bir toplu yoxdur. 

Buna görə bir təzkirə tərtib etmək fikrinə düĢmüĢdür.  

Osmanlı Ģairi Cəfər Məddahın əsəri barədə müəllif yazır: “Bir kitab dəvazdəh imam 

əleyhüssəlam üçün tənzim qılmıĢdır”. Safi barədə belə deyilir: “Divanında dəvazdəh 

imam və həzrət Ġmam Həsən əleyhüssəlam üçün mədh və mərsiyələr yazmıĢdır”. Ġbra-

him GülĢəni barədə müəllif yazır ki, I Sultan Süleyman Ģiə alimi olduğunu bilib onu ya-

nına dəvət etmiĢdir: “Sədayi-səma və səfası padĢahi-Rum qulağına yetib «isni-əĢəridir” 

deyə dəvət qılıb xunkara gətirdilər”. Təzkirənin dili sadədir, bəzi yerləri “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dilini xatırladır. RövĢəni barədə oxuyuruq: “Aydın elində, Yaylıca adlı köydən 

qopmuĢdur”. 

Qəribinin bədii əsərləri, qəsidə, tərcibənd və tərkibbəndlər toplusu və divanı onu XVI 

əsr Azərbaycan ədəbiyyatının, qızılbaĢ Ģeirinin görkəmli nümayəndəsi kimi nəzərdən 

keçirməyə imkan verir. Bu əsərlərin dili Azərbaycan türkcəsidir. ġair tərcibəndlərində 

Həzrət Əlinin fəzilətlərindən, Ġmam Hüseynin Ģəhadətindən danıĢır, bir sıra qəsidələ-

rində ġah Təhmasibi mədh edir. Qəribi qəsidələrində ġah Təhmasibdən müstəsna bir 

hökmdar, din baĢçısı kimi bəhs edilir: 

 

Şükuhi-taci-şahi, aftabi-kisvəti-aləm, 

Nizami-dinü dünya, gövhəri-sərrişteyi-adəm. 

Süleymanfərü Yusifxu, Skəndərrayü Xızrilham, 

Əlihimmət, Məhəmmədxülq, Musakəfü İsadəm... 

Şəhənşahi-şəhənşahani-əzim, şahi-din Təhmasib 

Ki, odur dəsti-vilayətdə cəhan ara olan xatəm (2, s.49). 

 

ġair ən yüksək keyfiyyətlərindən biri kimi Təhmasibin ədalətindən danıĢır. Onun de-

diyinə görə, bu Səfəvi hökmdarı elə bir ədalətli dövlət yaratmıĢdır ki, burada qurd quzu 

ilə otlayır, Ģahin quĢu göyərçinlə dostluq edir: 

 

Şu rəsmə düzdü ədlilə cəhani 

Ki, qardaş oldular qoçü qəzənfər. 

Mürəbbi edinibdir quzunu qurt, 

Müsahib oldu baz ilə kəbutər. 

Xətib əl qaldırıb qılsa duasın, 

Ona amin oxur mehrabü minbər. 

Şahın müxlis duaçı qulları çox, 

Qəribi cümlədən ədnivü kəmtər (2, s.46). 

 

Qəribinin lirik Ģeirlər toplusu – divanı dibaçə, 144 qəzəl, 2 mürəbbe, 4 müxəmməs, 2 

tərkibbənd, 15 qısa məsnəvi, 12 qitə, 14 rübai, 48 mətlə, 28 məqtə, 12 mətlə və məqtə 

və 34 fərddən ibarətdir. Buradakı Ģeirlərdə qızılbaĢ ideyalarının və dünyəvi eĢqin tərən-

nümünə, təbiət təsvirlərinə rast gəlirik. Nəsimi və Xətai təsiri bu əsərlərdə ilkin nəzərə 

çarpan cəhətlərdəndir. ġair Ģeirlərində Nəsimi yaradıcılığında gördüyümüz hürufi rəmz-

lərindən istifadə edir, bəzən onun Ģeirlərinin rədiflərini, ritmini təkrar edir: 
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Yüzini əhli-nəzər nuri-yəqindir dedilər, 

Sünbülün tövrəsini həbli-mətindir dedilər. 

Nəzmi-dəndanına ki, mən der idim abi-həyat, 

Xürdəbinlər görübən dürri-yəmindir dedilər... 

Ey Qəribi, görübən yüzin o xurşidvəşin 

Əhli-Həqq nuri-səmavatü zəmindir dedilər (2, s.90-91). 

 

Nəsimi kimi Qəribi də Ģeirlərində Quran ayələrindən kifayət qədər geniĢ istifadə edir. 

əsərlərində qızılbaĢlığını xüsusi olaraq vurğulayan Ģair, bu yolu seçdiyi ilə, mürĢidi olan 

Səfəvi hökmdarı Təhmasiblə fəxr etdiyini bildirir: 

 

Biz əzəl gün dəsti-qüdrətdən qızılbaş olmuşuz, 

Taci-şahi geymişüz, eşq əhlinə baş olmuşuz. 

Yanmışız pərvanətək şahın cəmalı şəmʼinə, 

Aşiqi-sadiqlərüz, aləmlərə faş olmuşuz. 

Ahı bərbad eyləyüb əşki suya salsaq, nə qəm, 

Şah eşqin eşigi xakinə fərraş olmuşuz. 

Şah eşqilə girib əhli-səfa meydanına, 

Can ilə baş oynarız, bu bəzmə şabaş olmuşuz. 

Canü dil nəqdini şah yolunda xərc etdik, vəli 

Biz qəniyiz eşq ilə, sanmın ki, qəllaş olmuşuz. 

Talibi-eşqiz, bizə mürşid yetər bu şahi-eşq, 

Çox şükür Allaha kim, şah ilə yoldaş olmuşuz (2,s.100). 

 

Qəribinin istər ilahi eĢqin, istərsə də dünyəvi məhəbbətin tərənnümünə həsr etdiyi 

Ģeirlərində bir nikbinlik ruhu vardır. O, Ģeirlərində fədakar bir aĢiq kimi məĢuqəsinin 

ayrılığında çəkdiyi əzablardan belə məmnun olduğunu deyir: 

 

Gər hicrü sitəm eyləmək isə mənə qəsdin, 

Hicrin ilə dilşadəmü dərdin ilə xoşnud (2,s.84). 

 

Qəribi təbiətin gözəlliyini, dünya nemətlərini yada salaraq insanları dərdlərini unut-

mağa, qəm-qüssədən uzaq olmağa, yaĢanan məqamın, günün, saatın, anın qədrini bilmə-

yə çağırır: 
 

Həqin nemətlərinə yox nəhayət, 

Əgər şərh eyləsəm, artar hekayət. 

Əcəb aləmdürür bu bağı-aləm, 

Zehi cənnət, zehi dövran, zehi dəm! 

Bu dəmdir dəm, bu dəmdir, gəl, ey aqil, 

Keçər, qalmaz bu dəm həm, olma qafil (2.s.215). 
 

ġairin nikbinliyinin əsas səbəblərindən biri onun əqidəsi, Ģiəliyi və qızılbaĢlığıdır. 

Nəsimi kimi o da bəzi Ģeirlərində axirətdə baĢ verəcəkləri artıq olmuĢ hadisə kimi təsvir 

edir. Əqidəsinin düzgünlüyünə, həqiqiliyinə əmin olan Qəribi axirətdə Haqqın rəhməti-

nə nail olacağına inanır: 
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Doğdu Mehdi gün təki, zahirdürür, ey xoşnihad, 

Şahi-mərdan dövridür, neyçün olursan namurad, 

Tazə dövran irdi, məhzun olma, dil şad eylə, şad (2,s.181). 

 

Dünyəvi məhəbbətin tərənnümü Qəribi yaradıcılığında mühüm yer tutur. Onun bir çox 

Ģeirləri real bir insana, həyatdakı konkret bir gözələ səmimi hissləri ifadə etməkdədir: 

 

Yarəb, ol məh mənlə bir gün mehriban olmazmola, 

Ram olub mən pir ilə arami-can olmazmola.... 

Az günah ilə məni saldı nəzərdən sevdigim, 

Gər çağırsam, şahə bir mürvət aman olmazmola (2.s.71). 

 

Qəzəllərindən birində Ģair gözəllərin vəfasızlığından Ģikayət etsə də, hər bir zaman 

özünü məĢuqəsi yolunda fəda etməyə hazır olduğunu bildirir: 

 

Bivəfalər birlə mən neyçün olurdum aşina, 

Vəh bulardan kaş ki, əvvəldən olaydım cüda. 

Ey könül, xublar qəmilə gərçi pir oldum, vəli, 

Ol cəvanə min məmim tək natəvan olmuş fəda (2.s.70). 

 

Qəribi Ģeirlərində təbiətin, xüsusilə də bahar gözəlliklərinin təsvirinə geniĢ yer vermiĢ-

dir. Onun demək olar ki, bütün janrlarda yazdığı əsərlərdə novruzun gəliĢindən, bahar 

fəslində təbiətdə baĢ verən canlanmadan bəhs olunur. Qəsidələrindən birində Qəribi bahar 

gəldikdə çəmənlərdə qırmızı çiçəklərin açmasını novruzun bir hökmdar kimi çöllərdə al 

bayraq qaldırmasına, açılan çoxsaylı çiçəkləri qoĢuna, ağ gülləri çadıra bənzədir: 

 

 Oldu çün novruz sultanı çəməndə şəhriyar, 

Al sancaq açdı lalə həmçu şahi-kamkar. 

Ceyşi-əzhar ilə doldu səhni-səhra sərbəsər, 

Ağ çiçəkdən xeymələr qurdu dirəxtani-bahar (2,s.42) 
 

ġair müxəmməslərini Ģəxsiyyətinə pərəstiĢ etdiyi ġah Ġsmayıl Xətainin adına yazmıĢ-

dır. Onun divanına daxil edilmiĢ 4 müxəmməsin baĢlığında yazılmıĢ “Bu həm ol ġah 

Xətainin kəlamindan müxəmməsdir” sözlərindən belə baĢa düĢmək olar ki, bu əsərlər 

ġah Ġsmayıla məxsusdur. Əslində isə bunlar Xətai qəzəllərinə yazılmıĢ təxmislərdir. 

Qəribinin Ģeirlərində alıcıq (çalağan quĢu), irgirmək (yetiĢdirmək), isli (abad), ayıt-

maq (demək), barçə (çox), bay (varlı), qaranqu (qaranlıq), yığlamaq (ağlamaq) və s. 

kimi müasir dildə iĢlənməyən əski türk sözlərinə, dövrün danıĢıq dilindən gələn idioma-

tik ifadələrə, atalar sözləri və məsəllərə rast gəlirik. 

Qəribinin irsi yalnız XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, dövrün ictimai-siyasi 

həyatının, ideoloji mühitinin öyrənilməsində də dəyərli mənbələrdəndir.  
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Паша Керимов, 

доктор наук по филологии 

 

О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО  

ПОЭТА XVI ВЕКА ГАРИБИ 

 

Резюме 

 

Азербайджанский поэт XVI века Гариби был родом из Восточной Анадолу. В 

молодости он принял идеи сефевидов и по этой причине во время правления 

Шаха Тахмасиба (1524-1576) переехал в Тебриз. Литературное наследие Гариби 

состоит из его дивана - сборника лирических стихов; тазкире, где собраны сведе-

ния об османских поэтах; прозаических произведений, где говорится о преиму-

ществах ислама, шиизма, гызылбашства, восхваляются сефевидские правители. 

Произведения Гариби помогают более всестороннему изучению азербайджанской 

литературы XVI века. 

 

Pasha Kerimov, 

doctor of philology 

 

ON THE LITERARY HERITAGE OF AZERBAIJANI POET OF  

THE XVI CENTURY GHARIBI 

 

Summary 

 

Azerbaijani poet of the XVI century Gharibi was from Eastern Anatolia, in his youth, 

he took the idea of Safavid and for this reason, during the reign of Shah Tahmasib 

(1524-1576) moved to Tabriz. Gharibi literary heritage consists of its divan-collection 

of lyric poetry; tazkira, which contains information about the Ottoman poets; prose 

works, which speaks about the benefits of Islam, Shiism, gizilbashes` praised Safavid 

rulers. Gharibi works help more comprehensive study of Azerbaijani literature of the 

XVI century.  
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Azərbaycanla Türkiyə arasında tarixən daima zəngin əlyazma əlaqələri mövcud 

olmuĢdur. Təkcə ustad-alim Əbdülğəni əfəndi Xalisəqarızadə Nuxəvinin kolleksiyasın-

da baĢlanğıc araĢdırmalarımız Türkiyəli 15 alim və Ģairin 50-yə yaxın əlyazmasını üzə 

çıxarmıĢdır (Musayeva 2009: 25-34). Qədimlərdən baĢlayan əlyazma əlaqələrimizə XX 

əsrin 30-uncu illərindən baĢlayaraq pantürkizm (əslində antitürkizm) ideyalarının süni 

Ģəkildə ortaya atılması, sərhədlərin bağlanması ilə son qoyulmuĢdu. Sovetlər dönəmində 

Azərbaycanda Türkiyə əlyazalarının, həmçinin ümumillikdə təriqətlə bağlı əlyazmaların 

tədqiqi-nəĢri imkansız idi. Fəqət, faktlar illərlə davam edən bu qadağaların Türkiyə ilə 

bağlı əlyazmaların qorunaraq günümüzə çatdırılmasına mane ola bilmədiyini təsdiqlə-

məkdədir. Uzun illərdən bəri ardıcıl apardığımız axtarıĢlar Əlyazmalar Ġnstitutunda 

müxtəlif elm sahələrinə aid yüzlərlə Türkiyə əlyazmasını üzə çıxararaq, sistemli tərzdə 

tədqiqinə baĢlamamıza yol açıb. Bunların arasında isə BektaĢiyə, Bayramiyə, Kadiriyə, 

Celvetiye və s. kimi fərqli təriqətlərə, ən çox isə Xəlvətiliyə, onun qollarına məxsus 

neçə-neçə görkəmli Ģeyxin əlyazmasını aĢkarlamaq səadəti bizə nəsib olub. Beləliklə, 

Türkiyəli təriqət Ģeyxlərinin Azərbaycanda üzə çıxardığımız əlyazmalarından yalnız bir 

sırası haqqında bilgiləri yarandıqları zamana uyğun ardıcıllıqla təqdim etməyi qərarlaĢ-

dırdıq. 

I. Bayramiyyə təriqətinə mənsub Yazıçıoğlu qardaĢları Mehmed və Ahmed əsər-

lərininin Azərbaycanda bir sıra əlyazmaları aĢkarlanmıĢdır. XV yüzilliklərdə Türkiyədə 

alim və xəttat kimi tanınan, “Məlhəmə” əsəri ilə məĢhurlaĢan Səlahəddin Yazıçının 

(Matviyevskaya 1983: II, 583) böyüyü Məhəmməd, kiçiyi fiziki zəifliyinə görə Bican 

(cansız) ləqəbli Əhməd adlı qələm sahibi və alim olan iki oğlu vardı. Yazıçıoğlu və ya 

Yazıçızadə kimi təqdim olunmuĢ bu qardaĢların və onların əsərlərinin bəzi mənbələrdə 

dəyiĢik salındığı hallara da təsadüf edilməkdədir. Ata və oğullardan tarixin yaddaĢında 

daha çox qalanı “Məğarib əz-zəman” və “əski-türk evlərinin çoxunda baĢlarında 

“Quranın da bulunduğu “müqəddəs kitablar” rəfində yer almıĢ” (Banarlı 1947: 139) 

“Məhəmmədiyyə”nin müəllifi Məhəmməd bin Saleh adı ilə tanınmıĢ Məhəmməd Yazı-

çıoğludur. Məhəmməd Yazıçıoğlu Türkiyədə Malqara adlanan bölgədə doğulmuĢ, baĢ-

lanğıc təhsilini orada aldıqdan sonra təhsilini Ġranda MavəraüĢ-Ģəhrdə dava etdirərək, 

ərəb və fars dillərini kamil Ģəkildə öyrənmiĢdi. Müəlliminin ġeyx Hacı Bayram Vəli 
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olması məlumdur. Həyatının çoxu Geliboluda keçmiĢ, h.855 (m.1451)-ci ildə vəfat 

etmiĢdir və qəbri də oradadır. Onun haqqında Məhəmməd Tahir Bursalı, Nihad Sami 

Banarlı, Vəsfi Mahir Kocatürk və b. yazmıĢlar. “Məhəmmədiyyə”sinin bir sıra əlyazma 

nüsxələri mövcuddur. Onlar dünyanın Topqapı Sarayı, Mövlana, Britaniya muzeyləri, 

Vatikan Apostol kitabxanası, Rusiya Fedeasiyyası ġərqĢünaslıq Ġnstitutu əlyazmalar 

bölməsi və baĢqa əlyazma xəzinələrində saxlanılır. Bu nüsxələr haqqında müvafiq 

olaraq Karatay, Gölpınarlı, Riye, Rossi və Dmitriyeva məlumat vermiĢlər. Bu nüsxələr 

XVIII-XIX əsrlərdə Türkiyədə və Volqaboyunda köçürülmüĢdür. “Məhəmmədiyyə” 

XIX əsrdən baĢlayaraq “Bulaq”da, Ġstanbulda, Qazanda, bir neçə dəfə çap olunmuĢdur. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda Yazıçıoğlu Məhəmməd, onun yaradıcılığı, 

əlyazmaları və ya çap nüsxələri haqqında heç bir söz deyilməmiĢ, tədqiqat aparılmamıĢ-

dır. AraĢdırmalarımız nəticəsində Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutunda Yazıçıoğlu Mə-

həmmədin “Məhəmmədiyyə”sinin üç əlyazma nüsxəsini aĢkar etmiĢik (Musayeva 2000: 

25-31). Həmin nüsxələrin qısa elmi-paleoqrafik təsvirini ilkin olaraq veririk:  

 1. B-7480 Ģifri altında saxlanılır: Həcmi 269 vərəq, ölçüsü 20,5x14,5sm, iki sütun: 

15x4,5sm, 17 sətir, xətti oxunaqlı, zərif, gözəl nəsx. BaĢlıqlar qırmızı, mətn qara mürək-

kəblə yazılmıĢdır. Qəhvəyi dəridən köhnəlmiĢ cildi qapaqlı, medalyonlu. Vərəq 7a-dan 

baĢlayaraq mətn qoĢa qırmızı rənglə haĢiyəyə alınmıĢdır. 1b-6a vərəqləri bundan fərqli 

üslubda-misralar nəsr kimi ardıcıl yazılmıĢ, aralarında qırmızı və qara dairələr çəkilmiĢ-

dir. HaĢiyəsizdir və baĢqa xətlə yazılmıĢdır. Bizcə, əvvllər naqis olmuĢ əlyazmaya bu 

vərəqlər nə vaxtsa sonradan əlavə edilmiĢdir. 1603-cü il tarixli filiqranlara əsasən nüs-

xənin XVII əsrin əvvəllərində köçürüldüyünü düĢünürük. Müqayisələr nəticəsində kati-

binin Təbriz xəttatlıq məktəbinə mənsub, RövĢəni Divanının B-778 Ģifrli nüsxəsini də 

köçürən Ģəxs olduğu təxmin edilir. Əvvəli sonradan bərpa edildiyindən baĢqa nüsxələr-

dən fərqli olaraq “Həzə kitabi-Əhmədiyyə və risaleyi-Əhmədiyyə əleyhissəlam” adlan-

dırılmıĢdır. 

 2. D-994 Ģifri altında mühafizə olunur: Həcmi 192 vərəq, ölçüsü 31x21sm, sətir sayı 

21, cildi yoxdur. BaĢlıqlar qırmızı, mətn qara, əvvəli hərəkəli nəsx (sonralar isə bəzən 

hərəkəli), 94-cü vərəqin aĢağısında dördkünc Ģəxsi, 179a-191b vərəqlərində düzbucaqlı 

inventar möhürləri basılmıĢdır. Bəzi baĢlıqların yeri ağ buraxılmıĢdır. Vərəqlərdəki fi-

liqranlara əsasən XVIII əsrdə köçürüldüyünü düĢünürük. Əlyazmanın əvvəli və sonu 

naqisdir. 

 3. C-821 Ģifrlidir: Həcmi 236 vərəq, ölçüsü 25-17sm, iki sütun, 19 sətir, xətti təliq. 

Son zamanlarda bərpa olunaraq boz dermatin cildə salınmıĢdır. Mətn qara, baĢlıqlar zə-

fəranlı su ilə yazılmıĢdır. Filiqranlarına əsasən, XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində 

köçürüldüyü təxmin edilə bilər. Hələ XIX əsrdə görkəmli ĢərqĢünas-alim Mirzə Kazım 

bəyin Yazıçıoğlunun “Məhəmmədiyyə”si mətni üzərində tekstoloji araĢdırmalar apar-

dığını əsərin Sankt-Peterburqdakı nüsxələri təsdiqləməkdədir. “Məhəmmədiyyə”nin 

elmi-tənqidi mətni hazırlanırkən bu nüsxələrin hər üçündən istifadə edilməsi labüddür. 

Belə ki, özünəməxsus üstün və dəyərli xüsusiyyətləri onların hər birinin əsərin mətninin 

tərtibində gərəkliliyini və iĢtirakının zəruriliyini təsdiqləməkdədir. Əlimizdə olan əlyaz-

malar əsasında gərgin əmək hesabına tekstoloji baxımdan tamlaĢdırılmıĢ mətn bizə 

“Məhəmmədiyyə” ilə əlaqədar bəzi fikirlər yürütməyə imkan verir. ġair özü haqqında 

bu əsərdə nələri bildirir: Geliboluda arif, aqil bir Ģeyx kimi yaĢayırkən elliləri ondan bir 

əsər yazaraq, islamı və onun peyğəmbərini vəsf etməsini xahiĢ edirlər. QardaĢı Əhməd 
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də ondan biliyini, elmini əks etdirən bir əsər yazmasını istəyir. Məhəmməd Yazıçıoğlu 

indiyədək siyər və mövlud kitablarında bütün bu məsələlərə toxunulduğunu bildirir. 

Dostlar təfsir və hədisə söykənən əsər yazmasını təkidlə xahiĢ edirlər. Allah qismət 

edərsə, belə bir əsər yazacağını düĢünür. Bir gecə yuxusunda Peyğəmbəri (s.ə.) görür, 

onun da belə bir kitab yazması haqqında əmrini dinləyir və qəti qərara gəlir. Əvvəlcə 

ərəbcə yazdığı “Məğarib əz-zəman”ın belə meydana gəldiyini bildirir. Sonralar qardaĢı-

nın “Ənvari-aĢiqin” adı ilə tərcümə etdiyi əsərin və özünün “Məhəmmədiyyə”sinin 

həmin abidədən doğduğunu, beləcə yarandığını nəql edir: 

 

Təmam oldi Kitabi-Məhəmmədiyyə 

...O cümlə kainatın afitabi. 

Çün əmr etdi bana düzdüm kitabi (227ab). 

...Bu söz ilə “Məğarib” adlu, ey yar, 

Kitab etdüm de, görməmişdən dövran (230a). 

..Buni türki dilində düzdüm imdi, 

...İkisi də “məğarib”dən çıqubdur, 

Taşub dərya iki yüzdən aqıbdur. 

Behəmdullah, bu iki qarındaş 

Ki, bu ikiitabi eylədük faş. 

...Anınçun çəkmişüz bu yolda zəhmət,  

Deyərlər Yazıçıoğlu Məhəmməd. 

Əgər zəbt etmək istərsən təvarix,  

Səkiz yüz əlli üçündəydi tarix. 

Cəmadi-l-axirə axir olubdu,  

Kitab axir olub, faxir olubdu. (230b). 

 

Məzmununa və süjetinə gəldikdə isə, əsər Allahın birliyi və vəsfini (tohid), Məhəm-

məd Peyğəmbərin (s.ə.) mədhini (nət) əhatə edən uzun-uzadı mənzumələrlə baĢlanır. 

Xüsusilə “Zehi-sultani-əzəm kim...” (S-821: 56ab), “Ey kamali-qüdrətillah...” (S-821: 

62b) sözləri ilə baĢlayan beytlərin təkrarlandığı mədhiyyələr diqqəti çəkməkdədir. Əsər 

boyunca “qal Allah-Təala”, “qal ən-Nəbi” baĢlığı ilə verilmiĢ parçalara da təsadüf olu-

nur. Bu parçalarda kainatın yaradılması, yerin, göyün, cənnətin, cəhənnəmin, mələk-

lərin, iblisin, peyğəmbərlərin haqqında az qala bütün bilgilər əks olunur və sonra Mə-

həmməd peyğəmbərin (s.ə.) doğuluĢu və həyatı tərənnüm edillir. Ġslamın tarixi Məhəm-

məd peğəmbərin (s.ə.) həyatı ilə əlaqəli Ģəkildə verilməklə yanaĢı, onunla bağlı müxtəlif 

hadisələrə, möcüzələrə yer ayırmaqla təsvir edilir. Məkkənin fəthi (S-821: 135a), 

cihadül-Hüseyn (B-7480: 92a-93a), Hacətül-vida (B-7480: 93b-94a), rücu əl-Mədinə 

(B-7480: 96a-97a), Vəfati-Rəsulullah (B-7480: 105ab), Vəfati-Fatimətil-Zəhra rzaullahə 

(B-7480: 128a), Vəfati-Əliyyül-Murtəza (B-7480: 131b), Fəsli-yövmül-qisal (B-7480: 

143b), Fəsl fi cəhənnəm (B-7480: 155a) və b. kimi baĢlıqlar altında verilmiĢ fəsil və 

bölmələrdə Yazıçıoğlu Məhəmməd bütün bunlara münasibətini əks etditməkdədir. Oxu-

cusuna xitabların geniĢ yer aldığı həmin bölmələrdə, təsəvvüfə münasibəti və nəsihəta-

miz fikirləri də mühümdür. Əsərin “Məhəmmədiyyə” adlandırılmasına baxmayaraq, 

yalnız Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.) həyatı ilə məhdudlaĢmamıĢ, onun özünün ölü-

mündən sonra Ġslam aləmində mühüm sayılan bütün hadisələr də əsərdə layiqincə təsvir 
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olunmuĢdur. Daha sonra əsərdə islamda qiyamət günü, cənnət və cəhənnəmlə bağlı 

qəbul edilmiĢ düĢüncələrin poetik tərənnümü vardır. Axırda qəsideyi-ilahiyyə ilə 

məzmuna yekun vuran Yazıçıoğlu, yenidən peyğəmbəri (s.ə.) yuxusunda gördüyünü və 

diz çöküb əlindəki kitabı Ona təqdim etdiyini yazır. 

“Türk Ģeirində dini dastanların ən ilahisi” (Kocatürk 1964: 279) sayılan Yazıçıoğlu 

“Məhəmmədiyyə”si sənətkarlıq baxımından qüdrətli sayılmasa da, dil baxımından çox 

zəngindir. Maraqlı cəhətlərdən biri də bu böyük həcmli əsərdə yalnız məsnəvi Ģəklindən 

deyil, qəzəl, qəsidə və s. janrlardan, əruzun müxtəlif bəhrlərindən də faydalanılmasıdır. 

Dilinə gəldikdə isə, təbii ki, gah xalqa yaxın-sadə, gah da yalnız müəyyən elmi hazırlığı 

olan Ģəxslərin baĢa düĢəcəyi səviyyədədir. Mövzunun da buna təsiri danılmaz bir həqi-

qətdir. Lakin dilinin ağır olmasına baxmayaraq, uzun müddət məktəblərdə klassik bir 

dərs kitabı kimi oxunmuĢdur (Banarlı 1947: 138). Yazıçıoğlunun ən üstün cəhəti “qəlbə 

nüfuz etməsindədir” (Kocatürk 1964: 279). Bunu doğuran isə özünün saf imanı, yazdıq-

larına inamı və təsvir etdiyi hər bir Ģeyi görmüĢ olması, aydın təsəvvür edə bilməsi qüd-

rətidir. Cəhənnəm və cənnətlə bağlı yazdıqları buna ən dəyərli nümunə sayıla bilər (B, 

155a). Peyğəmbərə (ə.s.) sonsuz sevgi ilə yazdığı bu əsərdəki qəhrəmanla bağlı hər bir 

epizodun, hadisənin onu oxuyacaq hər kəsin sonsuz sevgi doğura bilməsi istəyi müəllifi 

daha da çılğınlaĢdırmıĢ, həyəcanlandırmıĢ və bu yolda o, daha çox səy göstərmiĢdir. Bu 

mövzuda bir çox əsərlər yazılmasına baxmayaraq, bu əsəri sayəsində müəllifi yalnız 

Anadolu və Balkan deyil, Orta Asiya türkləri arasında da geniĢ Ģöhrət qazanmıĢdır 

(Banarlı 1947: 138-139). Türkdilli poeziyada özünəməxsus yeri olan “yaradılıĢ”, “Mə-

həmmədin peyğəmbərliyi” və “Qiyamət” kimi üç əsas mövzu ətrafında qələmə alınmıĢ 

“Məhəmmədiyyə”nin Azərbaycan EA Əlyazmalar Ġnstitutunda üzə çıxardığımız 

əlyazma və çap nüsxələri əsasında elmi-tənqidi mətninin hazırlanması və tekstoloji təd-

qiqi XV əsr türkdilli təsəvvüf ədəbiyyatının, xüsusən bədii nəsr tarixinin öyrənilməsi 

baxımından gərəklidir. 

 II. Bayramiyyə təriqətindən olan Ahmed Bican Yazıçıoğlunun (-1454) Azərbay-

canda “Ənvari-aĢiqin” (B-6412), “Dürri-məknun” (B-3858), “Müntəha” (B-593) əsərlə-

rinin əlyazma nüsxələri mövcuddur. Mənbələrdə “Əcaibül-məxluqat”, “Dürri-məknun” 

əsərləri və onların əlyazmaları haqqında bilgilərlə rastlaĢdığımız Əhməd Bican (-1454) 

Geliboluda münəccim-alim Səlahəddin yazıçının ailəsində doğulmuĢdur. Əsasında 

yunan, daha sonra isə ərəb mənbələrinin dayandığını mütəxəssislərin üzə çıxardığı 

“Əcaibül-məxluqat” adlandırılmıĢ bir çox əsərlər mövcuddur. Bicanın eyni adlı əsərində 

ilkin qaynaqlara söykənildiyinə, onların bir növ türkcəyə xülasəyə çalıĢıldığına iĢarələr 

vardır. Lakin əsərdə bəzi tədqiqatçıların yazdıqları kimi Zəkəriyyə Qəzvininin eyni adlı 

əsərindən tərcümə edildiyi göstərilməmiĢdir. Xatırladaq ki, həmin əsərin məzmunu əsa-

sən dünyanın yaranıĢı, göylər, ulduzlar, mələklər, aylar, illər, dənizlər, yerlər, bitkilər, 

heyvanlarla bağlı müĢahidə, əfsanə, öyüd və s. üzərində qurulmuĢdur. Əhmədin bu əsəri 

sırf elmi xarakter daĢımasa da, uzun illər maraqla oxunmuĢ, zamanın dünyagörüĢünü 

əks etdirmiĢdir. 

XV əsr türk nəsrinin dəyərli bir örnəyi olan “Ənvari-aĢiqin” Əhməd Bicanın ən məĢ-

hur əsəridir. Bu kitab türk xalqı arasında XV əsrdən bəri ən çox oxunan, xalqa dini-əxla-

qi tərbiyə və mədəniyyət vermiĢ olan kitablardan biridir (Kocatürk 1964). “Məhəmmə-

diyyə”si ilə ĢöhrətlənmiĢ böyük qardaĢı Məhəmməd Yazıçının ərəbcə yazdığı 

“Məğaribu-z-zəman”ından h.850-55 (1446-51)-ci illərdə türkcəyə çevirmiĢdir. Bu 
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haqda “Məhəmmədiyyə”nin xatiməsində maraqlı bilgilər üzə çıxarmıĢıq. Əhməd Bican 

“Ənvari-aĢiqin”in xatiməsində həmçinin bu fikri təsdiqləməkdədir: “...bən miskin həqir 

və fəqir Əhməd Bican ana (qardaĢı Məhəmmədə-A.M.) edərdüm ki, dünyanın bəqası və 

ruzigarın vəfası yoxdur. Elə olsa bir yadigar düzünə aləmdə oxunsun. Bənüm sözüm ilə 

ol dəxi “Məğaribü-z-zəman” adlu bir kitab düzdi və andan sonra bana ayıtdı:... ey Əh-

mədi Bican, iĢdə sənin sözünə cəmi mövcudatın lətayifin və Ģeirin bir yerə cəm eylə-

düm, imdi sən dəxi bir kitab ki, “Məğaribu-z-zəman”dır, türki dilinə döndərgil, ta kim, 

bizüm yerin xəlqi-türki dəxi maarifdən və ənvari elmdən fayidə götürələr. Eylə ola bəni-

miskin Əhməd Bican dəxi anın mübarək sözilə uĢbu kitab kim, “Ənvari-aĢiqin” ad qoy-

dum” (Bican B-641; Xatimə). 

AraĢdırmalar nəticəsində “Ənvari-aĢiqin”in Ġstanbul Topqapı Sarayı muzeyində 7, 

Vatikan Apostol kitabxanasında 3 nüsxəsinin varlığını müəyyənləĢdirmiĢik. XVI-XVIII 

əsrlərdə köçürülmüĢ bu əlyazmalar Karatay və Rossi tərəfindən təsvir olunmuĢdur. 

Rossi əsərin həmçinin Vyana, Britaniya muzeyi, Kotha, Berlin, Bodlean nüsxələrinin 

mövcudluğunu qeyd edirsə də, göstərilən mənbələrə əsasən onların “Ənvari-aĢiqin”in 

deyil, “Məğaribu-z-zəman”ın əlyazmaları olduğunu düĢünürük. 

Azərbaycanda indiyədək Əhməd Bican və onun “Ənvari-aĢiqin”indən yeganə dəfə 

bu sətirlərin müəllifi söz açmıĢdır (Musayeva 1999: 41-42). Bu baxımdan əsərin Əlyaz-

malar Ġnstitutunda üzə çıxardığımız əlyazması maraq doğurmaqdadır. Həcmi 110 vərəq, 

ölçüsü 21,5x18,5 sm, xətti nəstəliq, katibi Hacı Kərim oğlu Əbdürrəhim Nuxuludur. Əl-

yazmada onun köçürülmə tarixi qeyd edilməmiĢdir. Paleoqrafik xüsusiyyətlərinə, kağı-

zındakı filiqranlara-su niĢanlarına əsasən nüsxənin XVIII əsrin ortalarında köçürüldü-

yünü təxmin edirik. 

Qeyd edək ki, “Ənvari-aĢiqin”in Ġstanbul, Bulaq, Misir nəĢrləri vardır. Əlyazmalar 

Ġnstitutunda əsərin 3 nəĢr nüsxəsini də aĢkarlamaq bizə nəsib olmuĢdur. Abidənin bu 

nəĢrlərinə və dünya əlyazma xəzinələrindəki məlum nüsxələrinin təsvirlərinə, əlimiz-

dəki əlyazmanın müqəddiməsinə əsasən sözügedən əsərin beĢ babdan ibarət olduğunu 

aydınlaĢdırmıĢıq. AĢkarladığımız “Ənvari-aĢiqin” nüsxəsi isə sözügedən əlyazmalardan 

fərqlənir. Belə ki, əvvəlində köçürücünün yazdığı kimi, müqəddimə bu əsərin əlyazması 

ilə bağlı bəzi məsələlərə aydınlıq gətirir: “... Cəmi mömin olan qarındaĢlaruma zahir və 

hüveyda olsun ki, bu nüsxəyi-kamili cəm edənin ismi-Ģərifləri Yazıçıoğlu Əhməd 

Bicandır... Bu kitabın ismi-Ģərifi Ənvari-aĢiqindir. Anunçun ki, cəmi zahir və batin nur-

ları bu kitabda cəm olunmuĢdur. Bu kitab beĢ bab üzrə xətm olunmuĢdur...” Katib həm-

çinin babaların baĢlıqlarını belə təqdim edir: “Əvvəlinci bab cəmi mövcudatın vücudə 

gəlməgindən bəyan edərdi, ikinci bab ənbiyanın macəraların bəyan edərdi, üçüncü bab 

məlayiklərin ovsafin bəyan edərdi, dördüncü bab qiyaməti-əvamin bəyan edərdi, beĢinci 

bab uçmaq və damu əhvalın bəyan edərdi”. Katib ömrün vəfa etməyəcəyindən, nüsxəni 

baĢdan-baĢa köçürə bilməyəcəyindən qorxduğunu bildirir və beĢ babın hər birinin əhə-

miyyətli olduğunu göstərməklə yanaĢı, sonuncu iki babın daha mümkünlüyünü düĢü-

nərək yazır: Birisi-qiyamət babidir, birisi uçmaq və damu babidir...kitabət etməyə qəsd 

etdüm. Beləliklə, Əbdürrəhman Nuxulu Yazıçıoğlu Əhməd Bicanın “Ənvari-aĢiqin” 

əsərinin yalnız iki fəslini - IV və V bablarını köçürmüĢdür. Bu iki bab da özlüyündə eti-

qad, ehkam, cihad, zikr, səbr, elm, üləma, dünya və s. həsr edilmiĢ bölmələrə ayrılmıĢ-

dır. Bütün bu mövzular müəllifin çağdaĢ zamanına uyğun Ģərh olunmuĢdur. Üləma fəs-

lindən nümunə kimi bir neçə cümləyə nəzər salaq: “Peyğəmbər (s.ə.) ayıtdı bir kiĢi elm 
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təhsil eyləsə, ol kiĢi ustadinə gedərkən firiĢtələr qanadların ol kiĢinin ayağı altına 

döĢərlər... bənüm ümmətümin alimləri iki dürlüdür. Biri Ģol kiĢidir ki, həq-təala ana elm 

verdi. Ol elmi xəlqə söylədi, xəlqdən nəsnə təmə eyləmədi və elmi bəhayə satmadı. 

Anın kibi alimlər üçün göydəki quĢlar və dənizlərdəki balıqlar və yer üzündəki canəvər-

ləri... salavat verürlər. Ol kiĢi Həqq-Təala həzrətlərünə varurlər və biri Ģol dövlətdən və 

əcəm səadətindən ki, bən zəifi məhrum etməyüb vəsilə oldu” (Bican: 6412). Xatimədə 

müəllifin göstərdiyi kimi əsər Geliboluda tamamlanmıĢdır; bu səbəbdən də gelibolu-

lardan söz açmıĢdır: “Gelibolu qevmi iki dürlüdür. Birisi qazilərdir, birisi ğazilərdir, Ģə-

hidlərdir. Amma onlar ki, ğazilərdir, iki bölükdür. Birisi kafər ilə ğəza edənlərdir, birisi 

isə ğəza edənlərdir. Amma onlar ki, Ģəhidlərdir, dəxi iki bölükdür, birisi küffar əlində 

Ģəhid olanlardır, birisi ğəffar əlində Ģəhid olanlardır” (Bican: B-6412). 

Əhməd Bican xatimədə “Cəmi aləmin məĢaixi-əsrarini və ürəfa ənvarini qılbəqıl alə-

min əvvəlindən axırınadək üç dürlü ibadət ilə bəyan” eylədiyini, bunlardan birinin 

“təĢrih, biri təhqiq və biri təmsil” olduğunu, “nə dənlü xitabəti-ilahiyyə var isə Tövrat-

dan və Zəburdan və Ġncildən və Qurandan...uĢbu kitaba cəm olduğunu” yazır. Əlyazma-

da Ġmam ġafei, Ġmam Razi, Əbu Hərirə, ġeyx Sədrəddin Qunəvi, Ġmam Ğəzali, Mühyi-

əddin Ərəbi, Ġbn Kəsir, Nəsirəddin Tusi kimi məĢhurların adı çəkilir, onların əsərləri və 

fikirlərinə müraciət edilir. Əhməd Bican Yazıçıoğlunun “Ənvari-aĢiqin” əsəri əlyazma-

sının Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutunda üzə çıxardığımız bu nüsxəsi XV yüzillikdə 

Türkiyədə elm, ədəbiyyat, dil (xüsusilə nəsr dili) və tərcümə tarixinin, eləcə də Azər-

baycandakı Türkiyə ilə bağlı əlyazmaların, ümumiyyətlə, orta çağlar Azərbaycan-Tür-

kiyə əlaqələrinin xüsusilə təsəvvüf tarixinin daha dərindən öyrənilməsi baxımından diq-

qətəlayiq abidələrdən biridir. 

Əhməd Bicanın “Dürri-məknun” əsərinin həm Avropa, həm də ġərq əlyazma 

xəzinələrində nüsxələri mühafizə olunmaqdadır. Hanna Söhrveid, Barbara Fleminq, 

Manfred Qetzin Almaniya-Marburq və Berlin Dövlət kitabxanalarında saxlanan yeddi 

əlyazmasının təsvirini vermiĢlər (Söhrveid 1974: 298-299; Flemminq 1968: 65; Qetz 

1978: 125-126). E.Rossi Vatikan nüsxəsindən söz açmıĢ (Rossi 1953: 258-259), 

Q.P.Matviyevskaya və B.A.Rozenfeld əsərin Vyana, Qota, Drezden, Paris əlyazmaların-

dan məlumat vermiĢlər (Matviyevskaya 1983: II, 503). F.Ə.Karatay Topqapı Sarayı 

Muzeyindəki 1598, 1633, 1636, 1755-ci illərdə köçürülmüĢ dörd, Ə.Gölpınarlı Konya 

Mövlana Muzeyindəki yeganə nüsxəsindən yazmıĢlar (Karatay 1961: I, 440-441; Gölpı-

narlı 1972: III, 449-450). Sözsüz ki, bütün bu əlyazmalar mövcud nüsxələrin hamısını 

əhatə etmir. Bu fikrimizi “Dürri-Məknun”un Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutunda üzə 

çıxardığımız B-3858 Ģifrli nüsxəsi təsdiqləməkdədir (Musayeva 1998: 16-18). Əlyazma 

h.1265 (m.1845)-ci ildə Əhməd bin Mahmud bin Bəliğ əlilə nəstəliq xəttilə köçürül-

müĢdür. Ölçüsü 17,5x22,5sm, sətir sayı 17, mürəkkəbi qara və tünd qırmızıdır. Cildi 

yoxdur. Həcmi 1+88 vərəqdir. Bəzi sətirlərin altından qırmızı mürəkkəblə xətt çəkilmiĢ-

dir. 1a vərəqində üçbucaqlı möhür basılmıĢdır. Mətnin baĢlandığı vərəq 1-dən əvvəlki 

vərəqdə, 1a-da müxtəlif qeyd və tarixlər (h.1278 və 1b-də qırmızı mürəkkəblə əsərin 

fehristi (Fehrüsti-kitabı Dürri-məknun) yazılmıĢdır. Əsər əlyazmada “Kitabi-Dürri-

məknun, müəllifi-l-Bican Əhməd ibn əl-Katib” kimi təqdim olunur. AraĢdırmalar nəti-

cəsində əlyazmanın XV əsrdə yaĢamıĢ, “Məlhəmə”silə məĢhur Saleh və ya Səlahəddin 

Əl-Katib Yazıçının kiçik oğlu Əhməd Bicanın əsəri olduğu dəqiqləĢdirilmiĢdir. Əhməd 

Bican və onun bu əsəri yuxarıda anılan ġərq əlyazma kataloqlarından baĢqa, 
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M.T.Bursalının “Osmanlı müəllifləri”, Kocatürkün “Türk ədəbiyyatı” əsərlərində, Ġslam 

ensiklopediyasının müvafiq oçerkində və s. yad edilmiĢdir. Azərbaycanda isə, baĢqa 

neçə-neçə türk müəllifi kimi Əhməd Bican və onun “Ənvari-aĢiqin”, “Əcaibul-məxlu-

qat”, “Müntəha” əsərləri kimi “Dürri-Məknun”unun əlyazması da əhatəli öyrəniləmdir.  

Əhməd Bican bu əsərin yazılma səbəbi, mövzusu və adı ilə bağlı müqəddimədə aĢa-

ğıdakıları yazmıĢdır: “Pəs Həqq-Təalanın qüdrətindən və əzəmətindən elmim irdügi 

qədər bəyan eyliyəyim ta kim, həqqin qüdrəti və əzimətin bundan qiyas edəsən. Bu aza-

cıq ömr içində fitnə zamanında cəhanı gəĢt edüb, gəzməgə ehtiyac olmiyə. Cəm edüb 

kimi təfasirdən və kimi hekayətlərdən qəbul etdiklərindən gətirib, bir kitab etdim və 

adını “Dürri-məknun” dedim, ta kim, mütaliə qılanlar Həqq-Təalanın qüdrətin və əzimə-

tin bilələr və fəqiri dua ilə yad edələr” (B-3858: 1b-2b). Müqəddimədə həmçinin əsərin 

fəsillərinin adları sadalanır. Lakin, nədənsə, bunlar mətn daxilindəki fəsil baĢlıqlarından 

fərqlidir. BaĢqa orta əsrlər əlyazma abidələri kimi, bu əsərdə də fəsillərin adları onun 

məzmunu haqqında təsəvvür yarada bilir. Beləliklə, “Dürri-məknun” 18 bab-fəsil üzrə 

tərtib edilmiĢdir: Əvvəlki bab gögləri, ərĢi, kürsi, lövhi-Qələmi, uçmağı, tamuyi, Ayı və 

GünəĢi və məlakiyəyi-Müəzzəni bəyan edər (3b); Əl-bab əs-sani yerləri və yerlərdəki 

əcaibi və məxluqatı bəyan edər (14a); Üçüncü bab bu yer yüzin və məxluqin bildürir 

(20b); Dördüncü bab elmi-həndəsə birlə iqlimləri və saətləri bəyan eylər (28a); BeĢinci 

bab tağlərin əcayibin bildürir (30b). Altıncı bab dənizləri və cazirələri və onda olan 

məxluqati bəyan eylər (32b); Yeddinci bab Ģəhərlər və məscidlər və deyrlər və iqlimlər 

bəyanindədir (36a); Səkkizinci bab məscidlər və deyrlər əcayibin bəyan edər (41b); 

Toquzinci bab Süleyman Peyğəmbərin təxtin və səltənətin bəyan edər (46b); Onuncu 

bab Bilqeysin təxtini və Süleymana gəlüb bulduğunu bəyan edər (49a); On birinci bab 

ömürlər təqdirin bəyan edər (51b); On ikinci bab xiĢmindən həlak olan yerləri bəyan 

edər (53b); On üçüncü bab hükəma quluncə otlar və yemiĢlər və taĢlər xassiyyətin bil-

dürir (62b); On dördüncü bab surətlər və Ģəkillər və bəzi Ģəhərlərdə hekayətlər bildürir 

(67b); On beĢinci bab quĢlar və Simurğ, Ənqa hekayətin bildürir (69b); On altıncı bab 

rümuzi-cuğriyə və hulusi-kövniyyə bəyanindədir (73b); On yeddinci bab iĢarət səadə-

tinin bəyanindədir (77b); On səkkizinci bab münacati-Ġlahiyyə və bəz məvaiz və məsa-

yil bəyanindədir (81a). 

Əhməd Bican “Dürri-məknun”da qələmə aldığı mövzular haqqında məlumat ver-

məklə yanaĢı, onların maraqlı və qeyri-adi tərəflərini qabarıq nəzərə çatdırmağa çalıĢ-

mıĢdır. Əsərdə hekayə və mənqəbələrə geniĢ yer verildiyindən, ümimiyyətlə, daha çox 

bir hekayə xarakteri daĢımaqdadır. Təbiətin və insan ruhunun bir dastanı sayıla biləcək 

(Kocatürk) bu əsər ərĢ, meĢə, cənnət, yer altı, yer üzü, dəniz içi aləmlər, adalar, dağlar, 

Ģəhərlər və s. haqqında bəlkə də nağıllardır, deyə bilərik. Bican burada söz gedən 

mövzularla bağlı özünə qədər islam aləmində mövcud olmuĢ kainatla bağlı mənqəbələri 

toplamıĢdır. Nəsihətamiz hekayələrin bol-bol yer aldığı “Dürri-məknun”da müəllif 

“Quran”la bağlı məqamlarda belə oxucunu orta çağlar, xüsusilə XV əsr türkcəsinin 

Ģirinliyi ilə heyrətləndirə və cazibəsinə sala bilir: “Kövsər suyu kim, anı Həqq-Təala 

“Quran”da ögmüĢdür. Netə kim, buyurur... Rəsulullah (ə.s.) ayıtdı: Həqq-Təala bana 

vədə eyləmiĢdir-sudan aqdır, qardan savuqdur, sağrıqları gümüĢdəndir, yulduzlar sağu-

Ģincə andan içsə qəniməti yoqdur, içdükcə içməgü gəlür. Andə bir irmaq dəxi vardır...” 

(10b). Əsər boyunca hekayətlərdə sujetlər real və ya əfsanəvi xarakterindən asılı olma-

yaraq konkret mövzularda, aydın məzmunda verilir: “Əbu Əli Sina bir xatunun evinə 



 

“Elmi əsərlər” №2(3), 2016 
 

 
21 

 

müsafir olur. Baqar görür övrətin üzərinə fəqr qələbə eyləmiĢ. Yeyəcəgi yoq. Əbu Əli 

Sina bu övrətə rəhm edüb, evün divarından bir taĢ qoparur, yenə yerinə qor... Edür: Ey 

xatun, qaçan bəkməz kim, həcətin olur, Ģol ləvləciki açərsən, hacətin qədəri bəkməz 

alarsın, yenə tıqıyasın. Amma zinhar taĢi qoparıb içində nə var-görmiyəsin, -dedi. Və 

kəndi neçə zaman böylə etdi.. Bir gün açayın, görəyin, taĢı yenə yerinə qoyayın, -der”( 

30b-31a). Qeyd edək ki, bir çox halda orta çağlar nəsr abidələrindəki nəsr və nəzmin 

növbələĢməsinə bu abidədə çox cüzi -bir beyt və s. Ģəklində təsadüf olunur. Əhməd 

Bicanın baĢqa əsərləri kimi, Əlyazmalar Ġnstitutunda üzə çıxardığımız “Dürri-

məknun”un əlyazması da təcrübəli nasir qələmindən çıxmıĢ maraqlı bir abidə tək xüsu-

silə dilçilik, türk dillərinin tarixi inkiĢaf yolunun müəyyən bir mərhələsinin əhatəli araĢ-

dırılması üçün əhəmiyyətlidir. 

Müntəha. Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutunda araĢdırmalar apararkən “Məcmuəyi-

ilahiyyat” adlandırılmıĢ toplunun haĢiyəsində “Müntəha” əsərilə rastlaĢdıq. Əsər “Həzə 

kitəbi-Müntəha tərcüməyi-Əhməd Bican rəhmətullahi ileyh” baĢlığı altında yazılmıĢdır. 

M.T.Bursalı Bicanın əsərləri arasında anılan əsərin adını çəkmiĢ, “Müntəha” təsəvvüf, 

kəlam və mühaziratından bahis (bəhs edən) bir cildi-kəbir türkcə əsəri olub, bir nüsxəsi 

Xalis əfəndinin xüsusi katabxanasında mövcuddur,-qeydini etmiĢdir. Müvafiq mənbə-

lər, tədqiqat əsərləri və ġərq əlyazma kataloqları vasitəsilə əsərin əlyazma nüsxəsilə 

bağlı axtarıĢlarımız heç bir nəticə vermədi. Beləliklə, Bursalının yazduğı cümlə 

“Müntəha”nin əlyazma nüsxələri ilə bağlı hələki yeganə məlumat olaraq qalırdı. Lakin 

Əlyazmalar Ġnstitutunda B-593 Ģifri altında qorunan sözügedən əlyazamanın tədqiqi se-

vindirici nəticələr verdi (Musayev 1998: 84-86). Sonradan mavi karton cildə tutulmuĢ 

nüsxənin kağızı XVIII əsr Avstriya istehsalı, ölçüsü 16x24 sm, xətti çox sıx yazılmıĢ ol-

duqca xırda təliq, sətir sayı müxtəlif, mürəkkəbi qara və qırmızıdır. “Müntəha” əsəri yu-

xarıda qeyd etdiyimiz əlyazma toplumun 2b-17a vərəqlərinin haĢiyəsinə köçü-

rülümüĢdür. Əvvəlində ənənəvi olaraq ərəbcə xeyli həmd və səna yazılmıĢdır. Türkcə 

mətn “ زینو اًلسٌن مرشد لرآنک ال اصحابی اً...  ...  ilə baĢlayır. Son ifadələr isə (2b) ”طرق حقده 

belədir: “  Təəssüflə etiraf .(17b) ” ...دگل بلکو عالم امرًن ایکی مر تبو در اًلکی ایجابو ایلو قائدر

etməliyik ki, əsərin sonu naqisdir. Onu da qeyd edək ki, məzmununa görə heç də 

yarımçıq sayıla bilməz, çatıĢmayan cüzi bir hissəsidir, deyə bilərik. Əsərin əvvəlində 

onun yazılma səbəbi Ģərh olunmuĢdur. Haqqında bilgi çatdırmağa çalıĢdığımız əsərlə 

bağlı bir çox məqamların məhz buradan öyrənildiyinə baxmayaraq, bu Ģərhin özündə 

belə bir qədər izahata ehtiyacı olan dolaĢıq fikirlər vardır: “Səbəbi-təlifi-kitab budur ki, 

bir gün ulu qarındaĢım Yazıçıoğlu könlünün ona uca mərtəbə olmasına baxmayaraq, 

“Fusus”da bəzi sözlərin Ģərə müxalifliyini bildirir, bəzilərini izah edir. Bir gün Əcəm-

dən əlində bir kitab tutmuĢ biri gəlir. O, kitabı mütaliə edərkən Bicana aĢikar olur ki, 

Cəlaləddin Xucəndi Əvzəxidən (?) nəql edər, o dəxi Müvəhhid Cindidən nəql edər. Belə 

rəvayət edilir ki, Mühyiəddin Ərəbi bəzi əshabinə demiĢdir: “Fusus” və s. kitablarımda 

bəzi sözləri Ģərə müxalif söylədim”. Həmin dərviĢ deyir “bilməzəm ġeyx etdi anunçun-

dur kim, Həzrəti Rəsul (ə.s.) elmi bənə iĢtə rəhmət və bəla üçün veribdi. Ta kim, bunla-

rın etiqadlarını sınayayım...” Bu fikirlərə aydınlıq gətirmək məqsədilə ümumilikdə 

“Fusus”un müvafiq yeri, tarixən bu əsərə münasibət kimi məsələlərə nəzər salmaq zəru-

rəti yaranır. Ġbn Ərəbinin yaradıcılığı əsasən təsəvvüfi və digər mövzularla yanaĢı hədis 

və fiqhə dair olmaqla iki zümrəyə ayrılır. Ən çox “Fusus” və ya “Fususu-l-hikam” kimi 

tanınmıĢ, tam adı “Fusus al-hikam va xusus al-kalim” (“Hikmətlərin gövhəri və 
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müsahib xüsusiyyətləri”) olan əsərində Adəm peyğəmbərdən Məhəmməd peyğəmbərə 

(ə.s.) qədər 28 peyğəmbərin dərəcəsinə görə təmsil etdikləri gerçəklər, hikmətlər 

Ģəklində anladılır. Qeyd olunan bu təlif M. Ərəbinin bütün düĢüncələrinin xülasəsi olan 

ən dolğun əsəridir. Bir çox Ģərhli nəĢirləri və müxtəlif tərcümələri vardır. “Fusus”a 

tarixən 35-ə qədər Ģərh yazıldığı bəllidir. Ona Sədrəddin Qunəvinin, Əbdürrəzzaq KaĢa-

ninin, Əbdürrəhman Caminin, Abdullah Bosnəvinin, Yazıçıoğlunun və baĢqalarının 

Ģərhləri vardır. ġərhlərdən əlavə “Fusus”a neçə-neçə rəddiyyə və müdafiənamələr yazıl-

mıĢdır ki, bütün bunlar onun ümumiyyətlə mübahisə doğuran məzmunundan xəbər ver-

məkdədir. M.Ərəbi nəfs və ruh eĢqlərini bir-birindən ayrı iki Ģey olaraq göstərirsə də, 

“Fusus”da onları açıqca bir-birinə qarıĢdırmaqadadır. Ġbn Xəldun ( -1490) Ġbn Ərəbinin 

təsəvvüfi fikirlərini əsaslı Ģəkildə təhlil edərək, əsərlərinin küfr, çirkin bidətlərlə dolu 

olduğunu, “Fusus” və “Futuhat”ının “atəĢdə yaxılmalı, suda yıxanmalı” olduğunu qeyd 

etmiĢdir. Bu səbəblərdən bəzi fəqih və qazilər Ġbn Ərəbi və xüsusilə “Fusus-al-hikam” 

haqqında bir sıra suallar tərtib edərək, Ġslam ölkələrindəki böyük alimlərə göndərmiĢ, bu 

xüsusda fikirlərini bilmək istəmiĢlər. Hətta Azərbaycan ərazisində kafir mənasına uyğun 

“Fususi” təbiri də ortaya çıxmıĢdır. “Fusus”u oxuyub izah edən ġeyx Ġbrahim GülĢəni 

Bərdəi (1428-1533) ilə müridləri haqqında çeĢidli ittihamlar irəli sürülmüĢdür ki, buna 

Mühyi GülĢəninin “Mənaqibi-Ġbrahim GülĢəni” əsərində iĢarələr vardır. Ġbn Ərəbi 

tədqiqatçılarının yekun qənaəti belədir: Daha sonrakı dövrlərdə ardıcılları və tələbələri 

onun fikirlərini təbliğ etmiĢ, əsərlərini yeni qurulmaqda olan Osmanlı mədrəsələrində 

oxutmuĢlar. Anadoluda M.Ərəbinin fikirlərinə yalnız Mövlananın fikirləri qarĢı qoyula 

bilmiĢdir. XX əsrin baĢlanğıcında Türkiyədə Avropa təsiri yayıldıqda belə Ġbn Ərəbi 

etibarı azalmadı, çünki o, islam fikir tarixində daima mümtaz (seçilmiĢ) bir yerə sahib 

olacaqdır. Ġbn Ərəbi əhli-sünnət və Zahiriyyə məzhəbinə məxsus olmuĢdur. Onun 

əsərlərində, xüsusilə “Fusus” və “Futuhat”ında zahiri mənası açıqca küfr olan Ģeylərin 

varlığını obyektivcə etiraf edənlərlə də rastlaĢırlır. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi Əhməd Bicanın böyük qardaĢı Məhəmməd Yazıcıoğlu da 

“Fusus”a Ģərh yazmıĢdır və sözsüz ki, bu Ģərh ərəbcə olmuĢdur. Bizcə, üzə çıxardığımız 

sözügedən əlyazma məhz həmin Ģərhun tərcüməsidir. Belə ki, əlyazmadakı “Ərəbcə 

“  adlu bir kitab düzdi və “Fusus” kitabini Ģər üzərunə təqriz (bir əsər (Müntəha) ”منتيا

haqqında yazılan rəy) eylədi və bən duaçi dəxi anı türkiyə çevirdim və bu kitabın adını 

“ ,deyü ad verdim” (2b). Qeyd edək ki (müntəhi)”منتيی“  ;sona çatan– (müntəha) ”منتيا

bitən, “منتيی” (müntəhi) son dərəcə; son nəhayət, axır mənalarında iĢlənir. “Müntəha” 

ilə bağlı əlyazmada daha belə bir qeyd vardır: “Zira ki, “Fusus” dan və istilahati-sufiyə-

dən və mənazil ət-təsayirdən və “Təfsiri-kəbir”dən və qeyri təfasirdən və dəxi nə dənlü 

xitabəti-ilahiyyə var isə Tövratdan və Zəburdan və Ġncildən və Qurandan və nə dənlü 

kəlimati-zəbaniyyə var isə səhfəyi-ənbiyadən və təzkirəyi-övliyadən ta aləmi-cəbərrüt-

dən aləmi-mələkə və mələkutə, hətta irsati-məfadə, cənnati-abadə varınca uĢbu kitabdə 

cəm olundi. Eylə olsa cəmi xəlqin müntəhasi oldi” (2b). ġərhin yazıldığı mövzu ilə 

bağlı isə “iĢbu kitabln mövzui vücudi-həqdir, pəs bu elmin mövzui-cəmi elmin mövzua-

tından əladır və iclaldır” (2b). 

“Müntəha” strukturuna görə -1. yayma, döĢəmə; 2. hazırlıq, hazırlama; 3. düzəltmə, 

islah etmə, nizama salma mənalarını daĢıyan, burada daha çox üçüncüyə uyğun 

“təmhid”lər üzrə qurulmuĢdur. Onların sayı 13-dür. Məzmunca bu təmhidlərin hər 

birində müəllif mübahisə doğuran hər bir Ģərə müxalif (zahirən və ya həqiqətən) fikirləri 
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elmi əsas və mənbəələrlə islaha çalıĢır. Məsələn, üçüncü təmhiddə göstərilir: “ġeyin 

həqiqi təyini keyfiyyətidir. Elmi-həqqdə və dəxi hər Ģeyin vücudi, vücudi-həqqin sifəti-

dir. Pəs eylə ola həqayiqi-təəliqat əĢyadır. Netəkim, əĢya təyinati-həqiqətdir, həqayiqi-

heysiyyət və dəxi həqayiqi-mütəəssir olmadan əladır.”  

Təmhidlərdə hər hansı bir əks fikri sübuta yetirmək üçün ġəmsəddin Ġsfəhani, 

Bədrəsti, Ġmam Qəzali, Bistami, Cüneyd Bağdadi, Əbu Talib Məkki, Fəxri Razi və b. 

yanaĢı Cəfəri Sadiqin də əsərlərinə, fikirlərinə söykənilir: “Həqq-Təala qullarinə kəla-

milə təcəlli eylədi və leykən xəlq anı görməzdi...” (7b). Müəllif sual-cavab əsasında qur-

duğu mətndə sualları və cavabları həm də “vəchlərə” bölmüĢdür: “bir vəchi də budur ki, 

görəlüm bunlardan sual etmək bunlara fayda verə, yaxud vermiyə” (8b). Təmhidlərin 

hər birində qoyulan məsələlərlə bağlı güclü məntiq vardır: “...Həqq-Təalanın vücudi 

məlumdur və zati qeyri-məlumdur. Elə olsə vücudi zatının qeyridir, hikmət edər Həqq-

Təalanın vücudi mahiyyətinin eynidir. Zira ki, əgər vücudi zayir olicəq məruzi-möhtac 

olmaq lazım gəlir” (9a). “Müntəha”da həmçinin islamda Ģəri baxımdan fikir müxtəlifliyi 

doğura biləcək bir çox məsələlər, o cümlədən mövcudat-dünya və kainatın yaranma 

ardıcıllığı məsələləri Ģərh olunmuĢdur. “Lövh” ilə bağlı izahatı diqqət yetirək: “...Lövh 

ikidir. Biri fövqanidir kim, əqli-əvvəldir. Ol əqli-əvvəl lövhi-qəzavat əl-kitab və qələmi-

əla derlər. Ġkinci lövh kim, təhtanidir, nəfsi-külliyyətdir və ol nəfsi-külliyyə lövhi-qədr 

və lövhi-məhfuz və kitabi-mübin derlər” (13a). 

“Müntəha”da “Ummul-kitab”, “Qələmi-əla”, “Lövhi-məhfuz”, “Kitabi-mübin”lə 

bağlı məsələlər geniĢ Ģərh olunur. Xüsusilə əsmayi və sifati-insani-kamilin 12 sayda 

verilən konkret Ģərhi maraq doğurur (14a). Allahın Adəmi yaratması ilə bağlı, hüsn və 

cəmal, ruh, əql, iman, həya, ilə bağlı Ģərhlər olduqca maraqlıdır. 

Əhməd Bican bir tərcüməçi-nasir kimi, XV əsr türk yazı dilinin nümunəvi örnək-

lərini yaratmağa müvəffəq olmuĢdur. Bir sıra hallarda təsvir etdiyi səhnələr orijinalın 

deyil, məhz tərcüməçinin bacarıq və istedadından xəbər verməkdədir: “Cəbrayil Adəmlə 

uçmağı təvaf eyləyərək bir lətif sərayə gəldilər, bir kərpici gümüĢdən və biri altundan 

idi və səqfi misli-zəbərcəddən idi və ol səraydə bir təxt vardı qızıl-yaqutdan və ol təxtin 

üstündə bir qübbə var idi nurdən və ol qübbədə bir lətif surət vardı. Ol surətin baĢında 

bir tac vardı, qulağında iki küpə vardı, incülərdən və yulduzdən, baĢında bir tövq vardı 

nurdən. Çün Adəm anı gördi, Həqq anın hüsnünü unutdu və Adəm ayıtdi: Ya Rəbb, bu 

nə surətdir? Həqq-Təala ayıtdı: Fatimənin surətidir və baĢındakı tövq Əlidir (ə.s.) və iki 

küpələri biri Həsən və biri Hüseyndir (15 b). 

Təmhidlərdən sonra müəllifin Ġslamala bağlı elmi, bəzən hətta ictimai fikirləri də yer 

almıĢdır. Ġslamda qəbul olunmuĢ məsələləri belə çatdırdığı da olur: “Adəm oğullarına 

beĢ nəsnə vəsiyyət eylədi və sən dəxi oğlanlarına vəsiyyət eyləyəsən dedi”. Sonra isə 

onları sadalayır: “Fani dünyayə məğrur olmayəsən; Övrət sözinə uymayəsən; Hər nə 

iĢlərsən axırına nəzər eylə; Könül hər Ģeyə meyl edərsə mən eyləyəsin; Hər nə kim 

iĢlərsən tanıĢıb iĢlə” (16 b). Əqlin zinyətini hilm, səbr və əqli-can olduğunu yazan alim, 

mətn daxilində canlı sual-cavablarla mətni daha oxunaqlı-anlaĢıqlı edə bilmiĢ, can 

sıxıcılıqdan uzaqlaĢdırmıĢdır: “Həqq-Təala buyurdu: Yaz, Ģəfaəti-ənbiyayə və kəraməti 

və məhəbbəti-ətqiyayə və uçmaği-cömərdlərə. Qələm ayıtdı: dərviĢlərə nə yazayın? 

Həqq-Təala ayıtdı: “  yəni “fəqir bənimdir, bən dəxi onlarınam”. Bənim ”ىم لی ً انا ليم

aramda hicab yoqdur. Bənim sevgilü dustim anlərdir, -dedi” (16a). “Heç bir nəsnə su 

üzərində bünyad olmaz. Həqq-Təala gör nə qadir padiĢahdır ki, su üzərində ərĢi bünyad 
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eylədi”, -deyən müəllif ərĢ, kürs, aləmi-mülk, nar, hava, ma, turab, nəbat, heyvanat, 

camadat, miadat kimi səkkiz bölgüsünü və s. Ģərh etmiĢdir. Ġnsana Allahın buyurduqla-

rını- tövhidi, namazı, zəkatı, orucu, həcci, qəzanı, ixlası, təqvanı da elmi Ģəkildə əsas-

landırmıĢdır. Mühyiəddin Ərəbinin “Fusus al-hikam”ına XV əsrdə Yazıçıoğlu Məhəm-

məd tərəfindən yazılmıĢ “Müntəhi” adlı Ģərh və təqrizinin qardaĢı Yazıçıoğlu Əhməd 

Bican Yazıçıoğlu tərəfindən edilmiĢ “Müntəha” adlı tərcüməsinin əlyazmasının Azər-

baycanda üzə çıxarılmıĢ yeganə nüsxəsi, sözsüz ki, onların hər ikisi, yəni əsərin orijina-

lı, Ģərh və təqrizilə müqayisəli Ģəkildə araĢdırılmalıdır.  

III. Xəlvətiyyə təriqətindən olan Kamal Ümmi Karamannı XV əsr türk ədəbiyyatı-

nın nisbətən az öyrənilmiĢ nümayəndəlrindən biridir. Bununla belə haqqında az-çox bil-

gilər mövcuddur ki, onları diqqətdən kənar saxlamaq ədalətsizlik olardı. Ġlkin məlumat 

Kastamonulu Lətifinin 1546-cı ildə tamamladığı “Təzkireyi-Ģüəra”sındadır. 

M.T.Bursalının məĢhur “Osmanlı müəllifləri” kitabında Ümmiyə yer ayrılmıĢdır. Daha 

sonralar Kocatürkün, Banarlının türk ədədbiyyatı tarixi kitablarında, Türk dili və ədə-

biyyatı ensiklopediyasında ondan qısa bilgi verilir. Gibbin “Osmanlı poeziyası tarixi” 

Avropada Kamaldan söz açan bəlkə də yeganə mənbədir. Həyatı haqqında heç bir 

əhatəli məlumat yoxdursa da, xalq arasında “əfsanələĢən dərviĢlərdən”dir. Ümmi Kamal 

əsərlərindən bir çox nümunələr məcmuə və toplularda qorunaraq gəlib günümüzə 

yetiĢmiĢdir. M.Getz Marburq Dövlət kitabxanasındakı “Məcmuəyi-nəzair” də Ümmidən 

örnəklər olduğunu göstərir. A.Gölpınarlı ġəmsəddin Mahmud Ġsfəhaninin “Mətale əl-

Ənzar alə Təvali əl-Ənvar” əsərinin Mövlana muzeyindəki əlyazmasının 193b-194a 

vərəqlərində Ümmi Ģeirlərinin varlığını xatırladır. Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutun-

dakı bir neçə topluda Ģeirləri vardır. Bunlardan “Məcmuəyi-ilahiyyat” adlanan B-593 

Ģifrəlisi Emrə, Hüdayi, ƏĢrəfoğlu Rumi, AĢıq PaĢa, Qüddüsi əsərləri ilə Ümmi Ģeirləri-

nin birgə yazılması cəhətdən xüsusilə dəyərlidir. Karatay, əsərlə bağlı heç bir açıqlama 

verməsə də Ümminin Topqapı Sarayı müzeyində “Risaləyi-iman”ının varlığını bildir-

miĢdir. Mənbələrdə Ümminin ömrünün sonlarına yaxın “Qırx ərməğan” adlı didaktik 

məzmunlu bir əsər yazdığı göstərilir. Kamal Ümmini əsrlərcə yaddaĢlarda yaĢadan 

“Divani-ilahiyyat”ı olmuĢdur. AxtarıĢlarımız nəticəsində Ģairin divanının dünya əlyaz-

ma xəzinələri, muzey və kitabxanalarındakı bir sıra nüsxələrini üzə çıxarmıĢıq. Ġstanbul 

Millət, Universitet, Süleynamiyyə, Bayəzid, Köprülü, Ankara Milli, Vatikan Apostol, 

Leyden Universitet kitabxanalarında, Topqapı Sarayı, Konya Mevlana muzeylərində, 

Sankt-Peterburq Əlyazmalar bölməsi, Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutunda və s. 

mühafizə olunan nüsxələrin sayı hələlik 20-dən artıqdır. Bunlardan biri “Xudavənda, 

günahkarəm ki, nəfs əlində ovkarəm”, ikisi “Çü baĢladuq sözə benami bismillah”la, 12-

si “Ey qədimi zülcəlali-zülcəmal” və s. misralala baĢlanır. Türkiyədəki 11 əlyazmadan 

3-ü sözü gedən baĢlanğıcı fərqli nüsxələrdir. Ġki baĢlanğıcları eyni olan nüsxədən biri 

Ġstanbul Millət kitabxanasında, digəri Konya Mövlana muzeyindədir. Yeganə fərqli 

baĢlanğıclı nüsxə Ġstanbul Universitet kitabxanasındadır. Divanın ən qədim nüsxəsi 

h.1055 (m.1645)-ci ildə köçürülüb, Ġstanbul Millət kitabxanasıdır. Tarixi məlum əlyaz-

malar XVIII-XIX əsrlərə aiddir. Bir sırasının isə tarixi məlum deyil.  

HaĢimi Üsküdari Divanının B-391 Ģifrli Bakı nüsxəsi h.1291 (m.1874)-cü ildə Əb-

düssəlam Sufi QıbçaqbaĢinin ĢifariĢi ilə Hüsnəddin bin Bəhaəddin tərəfindən Ģikəstə 

elementli nəsx xəttilə Rusiya istehsalı olan kağıza yazılmıĢdır. Bu nüsxə ilk dəfə 1963-

cü ildə nəĢr olunmuĢ “Əlyazmaları kataloqu”nda anılmıĢdır (Əlyazmaları kataloqu 
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1963: Ic., 377), üzərində ilkin araĢdırmalar isə bu sətirlərin müəllifinə məxsusdur 

(Musayeva 1999: 3). Həcmi 93 vərəq-186 səhifədir. ölçüsü 17x21sm-dir. Hər səhifədə 

iki sütunda 20 sətir yazılmıĢdır. Cildi albalı rəngli dəri haĢiyəyə alınmıĢ bulanıq açıq 

qəhvəyi rəngli qalın kardondur. 82b-89a vərəqlərində ərəbcə Əfzələddin bin Molla 

Ömər əl-Bulqari tərəfindən yazılmıĢ mətn, 89a-91 vərəqlərində qeydlər vardır. Təxmi-

nən 3191 beytdən ibarət əlyazmada Ümminin münacat, nət, qəsidə, qəzəl, məsnəvi və 

ilahilərini əhatə edən 144 əsəri toplanmıĢdır. Qeyd edək ki, haqqında bilgi topladığımız 

nüsxələrdən həcimcə nisbətən böyüyü 2371 beyti əhatə edir. Ənənəvi münacat və nətlə 

baĢlanan əlyazma ənənəyə uyğun davam etdirilmiĢdir. Müxtəlif hərflərə aid Ģeirlər 

ardıcıl deyil, dağınıq Ģəkildə (tamamilə olmasa da). Divandakı Ģeirlərdə sənətkarcasına 

düzümü olan həmqafiyə beytlərin bolluğu diqqəti çəkməkdədir. Təxminən 65-i əsasən 

qəzəl və ilahilərdən ibarət olan Ģeirlərin hər biri özünəməxsus rədiflərlə bitir: qərasin, 

oquyasun, eyüdür, oldu, qıldı, ölüm var, Məhəmməd, tövbə qıl, Əstəğfurullahi-əzim, 

könül, kibi və s. Divanda hətta eyni qafiyəli bir neçə Ģeirə də təsadüf olunur: 

“Lailahəilləllah”, “tövbə qıl”, “əstəğfurullaf”, “odur”, “könül” və s. kimi. Əlyazmada 

Ümminin məcmuə və toplularda üzə çıxardığımız Ģeirlərini də müqayisələr nəticəsində 

aĢkarlamaq mümkün olmuĢdur. ġairdən söz açan Lətifi, Qocatürk, Gibb və baĢqalarının 

onun əsərlərindən verdikləri örnəklər-“Qondu keçdi”, “tövbə qıl”, “Səndə” və s. də Bakı 

nüsxəsində vardır. Ġstanbul Universitet kitabxanasındakı T-584 Ģifrli əlyazmadan “Dil 

və ədəbiyyat ensiklopediyası”nda verilmiĢ qəzəli belə əlimizdəki nüsxədə müəyyənləĢ-

dirmiĢik. B-593 Ģifrli əlyazmada Ümminin “Min kəlami Kamal Ümmi” və “Ġlahiyi- 

Kamal Ümmi” baĢlığı altında yazılmıĢ Ģeirləri əlimizdəki divandadır. Ġnstitutdakı A-

1133=A-1282 Ģifrli əlyazmada 69 beytlik “PadĢahi-zəman Kamal Ümmi” baĢlığı altında 

“Əgər sən bəndəsən angil xudanı, həm Məhəmməd Mustəfanı” beytilə baĢlayan sonu 

naqis bir Ģeir vardır. Bu Ģeirin baĢqa bir əlyazmada (B-5794) tam nüsxəsini aĢkarladıqda 

məlum oldu ki, o Kamal Ümminin deyil, Kamalinindir. ġeirin divanda olmaması bu 

faktı bir daha təsdiqləməkdədir. Müqayisələr aĢkarladı ki, dünya əlyazma xəzinələrin-

dəki Ümmi divanı nüsxələrinin sonluqlarındakı Ģeirlərin bəzisi Bakı nüsxəsində axırda 

olmasa da, ümumiyyətlə vardır.  

Divandakı Ģeirlər “Ümmi Kamal” və “Kamal Ümmi” kimi imzalanmıĢdır. Bu göstə-

ricilərin Ģeirlərin yalnız sonuncu deyil, axırdan ikinci, üçüncü, dördüncü, beĢinci misra 

və ya beytlərində olması, bəzən isə ümumiyyətlə yoxluğu tədqiqatda müəyyən qədər 

çətinlik yaratsa da, özünəməxsus maraq doğurmaqdadır. Kamal Ümmi Ģeyxdir, dərviĢ-

Ģairdir. Bu səbəbdən divanındakı Ģeirlərin çoxu dini-nəsihətamiz sayıla bilər. Nəsihətləri 

Allah sevgisi, dünyanın faniliyi, axirət nemətləri, yüksək əxlaq və ibadətə aiddir:  

 

... Tanrıdan tovfiq irsə, din ilə iman yetər (68b).  

... Bəxtü dövlət tanrıdandur, kim dilərsə verər, 

Kəndü cəhdi birlə daim bəxtiyar olmaz kişi (71a). 

 

Ümminin Ģeirləri yalnız dini deyil, həm də təsəvvüfidir. Əlyazmada yer alan ən çox 

ilahilərdir. Bu, M.T.Bursalının “Ġlahiyyati-arifanəsi came” Divani-kəbiri vardır” fikrini 

təsdiqləməkdədir. Onun ilahiləri sənət baxımından olmasa da məzmunca Yunus Emrə 

ilahilərinə çox yaxındır, onlarla səsləĢir. Ümmi bir sıra ilahilərində faydalandığı bəhrləri 

də göstərir.  
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Failatun-failatun-failat, 

Dərdi olmayanda yoqdur vardat (40a). 

 

Əruz vəzninin müxtəlif bəhrlərindən faydalanaraq yazdığı Ģeirlərində təbii ki, ərəb-

fars söz və ifadələri yox deyil. Lakin daha çox doğma türkcədə, danıĢıq tərzində yazma-

sı Ümminin xalqa yaxınlaĢdırmıĢdır. Ümmiyə olan sonsuz sevginin nəticəsidir ki, bir 

neçə yerdə ziyarət edilən məzarları yaranmıĢdır. Ġlk öncə Ģairin yaĢadığı ərazidə-Anado-

luda yayılan ilahiləri sonralar Krım, Qazan, DaĢkənd-Özbəkistan türkləri arasında da 

yayılmıĢdır. Ümmi Kamal Ģeirlərinin tatar dilində olması haqqında mülahizələr də yəqin 

ki, bu səbəbdən irəli gəlmiĢdir. Mənbələrə diqqət yetirdikdə Ümminin yaĢadığı za-

mandan XVIII yüzilliyə qədər bir çox ilahi Ģairlərinə yazanlara ruh, əda, Ģəkil və qafiyə 

baxımından örnək olduğu üzə çıxır (Kocatürk 1964: 281-282). Divanını vərəqlədikcə 

Vəsfi Mahirin onun dili ilə bağlı “öz və aralıq türkcə kəlmələrlə rastlaĢırıq” fikrini əyani 

olaraq görürük. Eləcə də fikir və duyğu ilə yanaĢı ahəng, Ģeiriyyət baxımından yetkin 

misraları olduqca çoxdur. Böyük Füzulinin dilədiyi “dərdi” Ümmi də arzulayır: “Sən 

dəxi dərd istə, dəvadan saqın” (61b-62a). Klassik ədəbiyyatda tez-tez təsadüf olunan tə-

biətin və ya gözəlin tərənnümü Kamal divanında “Su kənarı, ağac kölgəsi, bağ bucağı” 

(8b), “Qumri, durac, tuti həzar dastanlarun, Yerləri alməvü ənar, Ģəftalu budağidir”(8b), 

“Qumri yapraq arasında hər səhər” və s. kimidir. 

ġeirlərində düĢüncələrini gözəl tərzdə, bədii donda, ustadcasına verə bilməsi Ümmi-

nin sənətkar qüdrətinə dəlalət etməklə yanaĢı, onun həm də əsərlərində fikrin var, sənə-

tin yox olduğu bir sıra təkkə Ģairlərindən fərqləndirir. Kamal Ümmi divanı əlyazması dil 

tarixi baxımından maraqlı faktlarla zəngindir. Məhəmməd Tahir yazır ki, “bu divan 

AĢıq Yunus divanı gibi pisani-osmani nöqtəsində Ģayani-əhəmiyyətdir” (152-153). Dili 

həqiqətən ən çox xalq ruhuna yaxınlığı ilə qəlbə yol tapır: 

 

Eşitməz malə edən hədisi, 

Qulaqlarında dinar üni çınlar (60b). 

 

Ümminin Nəsimi ruhuna köklənmiĢ “Sığmazam” Ģeiri fəlsəfi-təsəvvüfi məzmunda-

dır. Burada zaman, məkan, dünya sirrləri, insan və onun baxıĢları, münasibətləri haq-

qında düĢüncələri əks olunmuĢdur. ġairin öyüdləri dinləyicisini mənəvi saflığa çağırır, 

bu yolda onun saqınmalı olduğu vacib nə varsa məharətlə sadalayır. Bəzən özünün belə 

ürəyincə olmayan münasibət və ya hərəkətindən narahatlığını hiss etdiyi anlarda haqqın 

dərgahının tövbə üçün bütün insanların üzünə daima açıqlığına sevinir. Bu fikrinə 

“Tövbə qıl” Ģeirini həsr etmiĢdir. Lakin bu Ģeiri həmin mövzuda yeganə deyil. ġeyx 

Ümmi zamanının tanınan bir Ģəxsiyyəti olduğundan dinləyici və oxyucuları çox olmuĢ-

dur. Bu səbəbdən ilahilərində təbii ki, aforizim Ģəkilli ifadələr-nəsihətlər bol-boldur: 

 

Yolə əzm etmə yoldaş olmayınca, 

Önüncə bir ulu baş olmayınca. 

Qarındaş denmiyə yoldaş adinə, 

Sənünlə doğru haldəş olmayincə. 

Nedə kim hər kişi işi başarmaz 

Belə müşriq qarından olmayınca. 



 

“Elmi əsərlər” №2(3), 2016 
 

 
27 

 

Əgər sən aşiq isən, nəqşə baqma, 

Muradın andə nəqqaş olmayınca (55b-56a). 

...Özünə der, deməz əziznə nüqtə 

Kamal Ümmi zəif uşbu kəlami 

Kərəm qıl bizə, ey fəttahi-rəzzaq, 

Həlalindən nəsib et hər təami (56b). 

 

Kamal Ümmi əlyazmasının ilkin araĢdırılmasından onun sənətinə dair bəzi qənaətlə-

rimizi açıqladıq. Divanın hərtərfli, geniĢ tədqiqinin vacibliyini təsdiqləyərək Ģairin yara-

dıcılığı üçün xarakterik saydığımız ilahilərdən örnəklə fikrimizi yekunlaĢdırırıq: 
 

Bana səni ver səni, bəndən bəni al, 

Çün vermək dilərəm sən yarə səndən. 

...Kamal Ümmiyə göstər toğri yoli 

Ki sənin birlə sana yarə səndən. (26a-b) 
 

Ümmi Kamal divanının Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə olunan nüs-

xənin tədqiqi Ģairlə bağlı bir çox qaranlıq səhifələrə aydınlıq gətirir. Lakin onun yalnız 

XV əsrdə deyil, ümumiyyətlə türk təsəvvüf ədəbiyyatında mövqeyini, diqqətdən kənar-

da qalmıĢ ilahilərinin dilçilik baxımından dəyərini dəqiqləĢdirmək üçün əsərlərinin 

dünya əlyazma xəzinələrindəki nüsxələrindən ən vacibləri tekstoloji baxımdan öyrənil-

məli, divanının elmi-tənqidi mətni hazırlanmalıdır. 

 IV. ġəmsəddin Sivasi (-1598) Xəlvətiliyin Sivasiyyə qolunun qurucusudur. Azər-

baycanda “Mirati-əxlaq” (B-5724), “Mənazilil-arifin” (M-309), “GülĢən-abad” (B-

6040; B-5914) adlı 3 əsərinin 4 əlyazması mühafizə olunmaqdadır. XVI yüzilliyin zən-

gin yaradıcılığa malik məĢhur türk yazarlarından sayılan Əbus-Səna ġəmsəddin Əhməd 

bin Əbul Bərəkat Muhəmməd bin Arif Həsən ġəmsəddin Sivasi kimi tanınmıĢdır. 

Peçəvinin “Tarix”ində, Nəzmi Məhəmmədin “Hadayat əl-ixvan”ında əsmər olduğuna 

görə ona “Qara ġəmsəddin”, “Qara ġəmsi” də deyildiyi göstərilir. ġeirlərini “ġəmsi” tə-

xəllüsü ilə yazmıĢdır. O, h.926 (1520)-ci ildə Sivas vilayətinin Toqat sancağının Zilə 

qəsəbəsində anadan olmuĢdur. 7 yaĢında ikən atası ilə Amasiyaya gedərək bir müddət 

onun Ģeyxi və Seyyid Yəhya ġirvaninin xəlifəsinin xəlifəsi Müslihəddin Amasiyə, Məc-

dəddin ġirvaniyə tələbəlik etmiĢdir. Sonralar Ġstanbulda təhsilini daha da dərinləĢdirərək 

müdərrisliyə qədər yüksəlmiĢdir. Özünün “Nəqd əl-xatir” əsərində onu h.1003 

(1594/95)-cü ildə Sivasda yazdığını qeyd etmiĢdir ki, bu zaman artıq orada yaĢadığı 

anlaĢılır. ġəmsəddin Sivasi dünysını h.1006 (1597/98)-cı ildə Sivasda dəyiĢmiĢdir. Dəfn 

olunduğu təkyənin üzərində sonralar ona türbə tikilmiĢdir. 

Orta çağlardan bəri Müstəqimzadə Süleyman Sədəddinin “Xülasat əl-hadaya”, Həri-

rizadə Kamaləddinin “Tibyan vəsayil əl-həqaiq”, Nəzmi Məhəmmədin “Hadayat əl-

ixvan”, Nəimənin “Tarix”, Sadiq Vicdaninin “Tomari-türki aliyədən xəlvətiyyə silsilə-

naməsi”, ġəmsəddin Saminin “Qamus əl-elam”, Məhəmməd Tahir Bursalının “Osmanlı 

müəllifləri”, Əlaəddin KovĢanın “Türk məĢhurları”, Vəsfi Mahir Kocatürkün “Türk 

ədəbiyyatı tarixi”, Hammerin “Osmanlı poeziyası tarixi” və baĢqa əsərlərdə onun adı 

dövrünün alim sənətkarları, tərcüməçiləri sırasında anılmıĢdır. Qaynaqlar Sivasinin 30-

dan artıq əsərinin varlığını təsdiq etməkdədir. Bunlardan 15-i nəzmlə, 15-i isə nəsrlə 

yazılıb. 
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Alimin “Mənaqibi-imami-əzim”, “Mövludi-nəbi”, “Kitab əl-hiyaz min səvb qamam 

əl-fəyyaz”, “Mənaqibi-çaryari-güzin”i çap olunmuĢsa da əsərlərinin çoxu dünyanın 

müxtəlif əlyazma xəzinələri və kitabxanalarındadır. Ġstambulun Topqapı sarayı muzeyi 

bu baxımdan diqqəti xüsusilə cəlb etməkdədir. Orada Ģairin III Məhəmmədə həsr etdiyi 

“Nəqdi-xatir”inin 3 nüsxəsi saxlanılır ki, ən qədimi 1760/61-ci illərdə Əhməd bin əl-hac 

Qarahisarinin əli ilə köçürülmüĢdür. “Mənaqibi-çaharyari-güzin”inin muzeydəki 

nüsxələrinin sayı dörddür. Onlardan birinin yazılma tarixi məlum deyil, qalan üçü isə 

1729/30, 1752/53 və 1790/1791-ci illərdə köçürülmüĢdür. Topqapıdakı üçüncü əsər 

“HəĢt behiĢt”dir ki, 49 vərəqlik əlyazma, 4 məqam və bunların hər biri də rövzələrə 

ayrılmıĢdır. Muzeydəki maraqlı əlyazmalardan biri də müəllifin məsnəvi tərzində əxlaq 

və təsəvvüfə aid 1578/88-ci illərdə yazdığı “Mirati-əxlaq”dır. Bu əsərin Rusiya Federa-

siyası EA ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun Sankt-Peterburq bölməsində daha 4 nüsxəsi möv-

cuddur. Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutunda “Mirati-əxlaq”ın son dövrdə üzə çıxarıl-

mıĢ dəyərli bir nüsxəsi üzərində tədqiqata baĢlanmıĢdır, onun haqqında ayrıca söz açıla-

caqdır (B-5724 ). 

ġəmsəddin Sivasinin tədqiqatçı və naĢirini gözləyən əlyazmalarından biri də h.993 

(1585)-cü ildə yazdığı “Mənazil əl-arifin”dir. Ġngiltərədəki Britaniya muzeyində 1780-ci 

ildə köçürülmüĢ əlyazması olan bu əsərin bir nüsxəsi də “Topqapı Sarayı Muzeyi”ndəki 

B-4415 Ģifrli 172 vərəqlik məcmuəyə daxil “Mənazil əl-arifin”in bəlkə də ən dəyərli M- 

309 Ģifrli Bakı nüsxəsi araĢdırmalar nəticəsində üzə çıxarılmıĢdır (Musayeva 1989: 58-

62). Həcmi 82 vərəq, ölçüsü 14,5x20 sm, mətn ölçüsü 10x14,5 sm, sətir sayı 11, cildi 

qara müĢəmbə (sonralar çəkilmiĢdir), kağızı XVI əsrin ortalarına aid Avropa, xətti 

nəstəliqli nəsx və hərəkəli gözəl nəsxdir. 1a, 82b vərəqlərində üçkünc müəssisə möhürü 

basılmıĢdır. Nüsxənin mətni qara, baĢlıqlar, bəzi ifadələr və iĢarələr narıncı mürəkkəblə 

yazılmıĢdır. Əlyazma tamamilə su və nəm ləkələri ilə doludursa da oxunaqlığını 

itirməmiĢdir. Kağızının ciddi bərpaya ehtiyacı vardır. 

BaĢlanır: Həmdü səna ol bargahi-əlayə səzavərdir ki... (3, 1 b) 

Bitir: Şeyx Şəmsəddin əs-Sivasi sənəyi 999 (3, 82 b). 

Dibaçəsində müəllif əsərin adı, quruluĢu, yazıldığı tarix və özü haqqında məlumat 

vermiĢdir: “...bu risaləyi dört mənzil üzrə həsr edüb “Mənazil əl-arifin” deyü ad ver-

dim...” (4 a)... və bəd uĢbu toquz yüz toqsan üç tarixində bu həqir ġəmsəddin Sivasi...” 

(3a). Əsəri nə üçün məhz dörd mənzilə bölməsini isə oradaca belə izah etmiĢdir: “... bil-

gil və agah olğıl ki, islamın binası dört Ģeyin mərifəti üzrədir, yəni dört Ģeyin həqiqətini 

bilmək üzrədir: əvvəl nəfsini bilmək, ikincisi rəbbisini bilmək, əvvəl insandan hər fərdə 

lazımdır ki, üçüncü dünyayi bilmək, dördüncü axirəti bilmək...” (4 a-b). Beləliklə, 

əsərin bölündüyü dörd mənzil aĢağıdakılardan ibarətdir: I mənzil-fi mərifət ən-nəfs (4 a-

37 a); mənzil-fi mərifəti-Allah-Təala (37 a-42 b); III mənzil-fi mərifət əd-dünya (42 b-

54 b); IV mənzil-fi mərifət əl-axirət (54 b-82 b). “Mərifət ən-nəfs” adlandırılmıĢ birinci 

mənzil əlyazmanın ən maraqlı hissəsi sayıla bilər. Belə ki, burada insanın daxili aləmi-

psixologiyası təhlil olunur. Ġnsanın özünü dərki, yaranması, xasiyyəti və s. bilməsinin 

vacibliyi bu mənzildə orta əsrlərin elmi səviyyəsində əks olunmuĢdur: “kəndüsin 

bilməyənə rəbbisin bilməgə yol yoqdur” və ya “mərifətullahın miftahı mərifət ən-

nəfsdir” (4b). Ümumiyyətlə, insanın varlıq kimi “biri cəsəd, biri qəlb” deyə iki Ģeydən 

yaradıldığını, bədən üzvlərinin quruluĢu, rolu, orqanizm üçün əhəmiyyəti izah olunur, 

buna təcrübədən doğan nümunələr göstərilir. Əzaları vacib olanlara və onlarsız da 
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keçinmək olanlara (saçın qaralığı, dodaqların qırmızılığı və s.) ayırır. Sivasi cəsədin 

qəlbdən asılı və ona tabe, həm də qəlbin bütün elmləri dərk etmə qabiliyyətinin 

olduğunu qəbul edir. Mənəvi keyfiyyətləri təhlil edirkən o, əxlaqın “dörd dürlü sifətini” 

Ģərh etmiĢdir ki, bunlar məlum olduqdan sonra insan nəfsini özünə ram edə bilər. 

Əsərin ən kiçik bölməsi olan ikinci mənzil (“Mərifətullah”) teologiyaya, ilahiyyat 

məsələlərinin izahına həsr olunmuĢdur. “Mərifət əd-dünya” adlandırılmıĢ üçüncü mən-

zildə ġəmsəddin Sivasi dünya-həyat probleminə dair baxıĢlarını verməyə çalıĢmıĢdır. 

Oradakı insanın cismi və qəlbi ilə bağlı maraqlı fikirlərdən biri də hər ikisinin daim hifz 

olunmasına çalıĢmaqla bağlıdır (44b). “Mərifətullah” və “Məhəbbətül-lah”ı qəlbin əsas 

qidası adlandırırsa da (45a), təhsil almağı çox vacib hesab edir (48b), “elmi-fiqh”i 

mühüm sayır (53b). Dördüncü mənzil-“Mərifət əl-axirət” bu mövzuda yazılmıĢ əsərlər-

dən fərqlənir. Müəllif əvvəlki bölmələrdə insanı “cəsəd və qəlbdən mürəkkəb” hesab 

edirdisə, burada “cəsədin qəlb ilə ruhdan mürəkkəb” (3, 54b) olduğunu, “həqiqəti-axi-

rət”in yalnız “həqiqəti-mövt”dən, onun isə “həqiqəti-həyat”dan sonra bilinəcəyini fəlsəfi 

cəhətdən izah edir. Sonda gəldiyi nəticə onun insanın mənəvi aləminə müqəddəs bir Ģey 

kimi baxdığını bir daha təsdiq etməkdədir: “Hər nəyi sevsə kiĢi, cənnətin anı sanur” (65b). 

Elmi-fəlsəfi-didaktik məzmunlu bu ədəbi abidə boyunca Məhəmməd bin Məhəmməd 

əl-Qəzali (3b; 63b; 78a), Mühiəddin Ərəbi (26a) Əbdülqadir əl-Gilani (28a) və baĢqa 

filosof alimlərin adı anılmıĢ, fikirlərinə istinad edilmiĢdir. Mətndə yeri gəldikcə müəllif 

“Quran”dan faydalanmıĢ, ərəbcə fikirlərin ardınca türkcə tərcüməsini və ya izahını ver-

miĢdir. Elm, mərifət, əql, dəyanət, həya və s. haqqında yazırkən və ümumiyyətlə ərəb-

fars sözləri ilə yanaĢı nəsnə (14b), qanqı (32a), eliyisər (32b), işbu (34b), irişmək (37a) 

kimi tarixi baxımdan dövrünə uyğun sözlərdən geniĢ istifadə edilmiĢdir. Elmi-risalə 

sayılan “Mənazil əl-arifin” əsərinin dili XVII yüzilliyin türkdilli nəsr abidələrinin dili 

kimi diqqəti çəkməkdədir. Bəzi hallarda isə dilinin sadəliyi maraqlıdır: “Bu arif əgər ol 

səbiyə desə ki, oğlum, əgər elm təhsilinə baĢlayub hər gün dərs oqursan, sana hər gün 

cövzü əsəl verəyin və sana qızılca bapuĢ və alaca qaftanlar alayın, leykən oqumazsan bu 

cümləyi vermədigimdən qeyri təbanın fələqqayə qaldırub, səni hər gün dögüb və 

qulağın bursan gərək...” (80a). Klassik üslubda yazılmıĢ əsərdə təkbeytlər, rübailər, 

hekayət və məsəllərdən istifadə olunmuĢdur. Sənətkarlıq cəhətdən o qədər də parlaq 

sayılmayaca Ģeirlərin müəllifi olması düĢünülür. Belə ki, bəzən “rübaiyi-l-müəllifə” 

kimi iĢarələr vardır (12b; 16a). Dibaçəsi və sonundakı h.999 (1590)-cu ilə aid müəllif 

imzalı qeydlər əlyazmanı ġəmsəddin Sivasinin avtoqrafı olmasına əsas verirsə də, 

“Mənazil əl-arifin”in baĢqa nüsxələri, müəllifin baĢqa əlyazmaları əldə edilib müqayisə 

olunmayınca bu haqda konkret fikir yürütmək, əlbəttə, çətindir. 

XVI əsrdə yaĢayıb-yaratmıĢ ġəmsəddin Sivasinin orta çağlar ədəbiyyatının dəyərli 

nümunəsi sayılan, burada haqqında ilk dəfə məlumat verilən “Mənazil əl-arifin”in və 

onun yuxarıda adı çəkilən neçə-neçə əlyazmalarını üzə çıxarmaq, tədqiqata cəlb etmək 

müasir türkologiya qarĢısında duran məsələlərdən biridir. 

Şəmsəddin Sivasinin “Gülşən-abad”ının əlyazmaları. Böyük Füzulinin “Söhbətül-

əsmar”ı təsirilə XVI əsrdə Türkiyədə yaranmıĢ bir əsərin indiyədək naməlum qalan nüs-

xələri Azərbaycan Əlyazmalar Ġnstitutunda aĢkar edilərək ilk dəfə tədqiqata cəlb olun-

muĢdur (Musayeva 1995: 92-97). Bu əsərin müəllifi ġəmsəddin Sivasidir. O, Füzulinin 

“Söhbətül-əsmar”ını örnək götürərək indiyədək diqqətdən kənarda qalmıĢ “GülĢən-

abad” adlı poemasını yaratmıĢdır. Mənbələrdə bu əsərin varlığı haqqında bəzi bilgilərlə 
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rastlaĢırıq (Bursalı 1333: 94-95; Kocatürk 1964: 396-397). ġərq əlyazma kataloqlarına 

əsasən əlyazmasına yalnız Konya Mövlana muzeyində təsadüf edilmiĢdir (Gölpınarlı 

1967: I. 263). Həmin nüsxənin tarixi məlum deyil, həcmi hər səhifədə 17 sətir olmaqla 

20 vərəq, ölçüsü 11,3x21,5 (8,5x14,2) sm, xətti hərəkəli nəsxdir. Əlyazmalar Ġnstitutun-

da aparılan araĢdırmalar nəticəsində “GülĢən-abad”ın iki qiymətli əlyazması üzə çıxarıl-

mıĢ, bu sətirlərin müəllifi tərəfindən elm aləminə onlardan ilk dəfə məlumat verilmiĢdir. 

(Musayeva 1995: 91-97). B-6040 Ģifri altında mühafizə edilməkdə olan əlyazma 

“Kitabi-GülĢən-abad və bahariyyəyi-sufiyyə əĢ-ġeyx ġəmsəddin əs-Sivasi quddusə-s-

sırrəku” adlandırılmıĢdır. Həcmi 17 vərəq (34 səhifə), ölçüsü 15x21,5 (9,5x17) sm, cildi 

son dövrlərə aid üzərinə yaĢıl kağız çəkilmiĢ kardondur. Kağızı XVIII əsrin ortalarına 

aid filiqranlı Avropa istehsalıdır. Xətti nəstəliq, sətir sayı 15-18 (iki sütun), köçürülmə 

tarixi XVIII əsrin ikinci yarısıdır. BaĢlıqları tünd qırmızı, mətn qara mürəkkəblə yazıl-

mıĢdır. “GülĢən-abad” klassik üslubda, baĢdan-baĢa farsca olan baĢlıqlar və yarımbaĢ-

lıqlarla 45 bölməyə ayrılmıĢdır.  

“GülĢən-abad”ın B-5914 Ģifrli ikinci əlyazma nüsxəsi XIX əsrin ikinci yarısında 

h.1275(1858)-ci ildə Əyyub adlı katib tərəfindən köçürülmüĢdür (70b-83b). Haqqında 

“Əlyazmaları kataloqu”nun II cildindəki 49 №-li təsvirdə məlumat verilmiĢ bu nüsxədə 

Baba Tahir, Əhvədi Marağalı, Ġbrahim Həqqi və baĢqa Ģairlərin əsərləri, sonunda 200-

dən artıq təriqət baĢçısının adı qeyd olunduğu göstərilir. “Həzə kitabı-GülĢən-abad ġəm-

səddin Sivasi” baĢlığı altında yazılmıĢ haqqında sözü gedən əsərin kataloqdakı təsvirə 

düĢməməsi təəccüb doğurur. ƏlyazmaĢünaslıq baxımından diqqəti çox da cəlb etməyən 

bu nüsxədəki ġəmsəddin Sivasi əsərinin yuxarıdakı nüsxə ilə hərtərəfli tekstoloji müqa-

yisəsi nəticəsində məhz həmin nadirədən köçürüldüyü qənaətinə gəldik.  

 BaĢlanır: Əya ğafil, təfəkkül qıl, nə buldun bu rududındən, 

 Qiyamətdə söyləyərsən ziyanin birlə sudindən (1a). 

 Bitir: Min kəlami-Şəmsəddin əs-Sivasi rəhmətullahi əleyh (17b).  

 ġəmsəddin Sivasinin, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Ģeirlərini “ġəmsi” təxəllüsü ilə 

yazdığını “GülĢən-abad”dakı beytlər də göstərməkdədir: 

 

Gəlüb bu məzrə’ dünyadə çoq əkdün həvəs toxmin, 

Gəl insaf eylə, baq, Şəmsi, nədür hasil vücudindən?! 

(B-6040: 1a)  

Unutma Şəmsini, xeyr ilə yad et, 

Oqu bir fatihə, canını şad et (B-6040: 17a).  

 

“GülĢən-abad”ın sonundakı beytlərdə müəllif əsərin yazılma tarixini maddeyi-tarixlə 

vermiĢdir: 

 

Dilədim ki, deyəm tarix ilə ad, 

Duy dilimdə Gülşən-abad. 

Hesab eylə bu sani misri-eyni, 

Toquzun tərh edüb bul ana eyni (B-6040: 17b). 

 

Buradakı “Gülşən-abad” hesab eylə misri-eyni” sözlərindəki حساب ,8-آباد ,400-گلشن-

-a bərabərdir ki, cəmi 995 edir; sonuncu misraya əsasən 9-140-عینی ,330-مصر ,46-ایلو ,71
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unu “tərh” etdikdə-çıxdıqda (995-9=986) edir. Bu da müəllif qeydinə əsasən “GülĢən-

abad”ın h.986(1578-79)-cı illərdə yazıldığını bildirməkdədir. Türk alimi Kocatürk bu 

poema haqqında ilk nisbətən geniĢ məlumatı verirkən onu “zərif və orijinal bir məsnəvi” 

kimi təqdim etmiĢdir (Kocatürk 1964: 396).  

Füzuli “Söhbətül-əsmar”ı ilə ġəmsəddin Sivasi “GülĢən-abad”ını hər Ģeydən öncə 

hər ikisinin alleqorik janrda yazılması birləĢdirir. Hər iki əsərdə aqil bir Ģəxs, bəlkə də 

Ģairin özü bağçaya gedir və orada görüb-eĢitdiklərini sənətkarlıqla qələmə alır. 

“Söhbətül-əsmar”dakı baüda meyvələr Aluçə, Alu, Gilas, Ərik, Alma, Əmrud, Əngur, 

Heyva, Narınc, Ənar, Badam, bostandakı Xiyar, Qavun, Hindvanə canlandırılıb danıĢdı-

rıldığı tək “GülĢən-abad”da bağçadakı çigdəm (sarmaĢıq çiçəyinin bir növü), Sünbül, 

BənövĢə, Lalə, Süsən, Zanbaq, Nilufər, Nərgiz və nəhayət Bülbüllə Gül (qızılgül) hər 

biri özünəməxsus zərifliklə, gözəlliklə dil açıb, insan kimi danıĢır. Sivasi “GülĢəni-

abad”da Füzulinin adını anır, əsərin yazılmasına təsirini etiraf edir: 

 

Tənəzzül eyləyüb, pəs səhnə vardum, 

Yüzim xakinə sürüb, şeyxə vardum. 

Dedim: - Ey cümlənin əsli-üsuli, 

Qapunə gəldi bu əbdi-Füzuli (B-6040, 15a). 

 

Bu etirafa, əsərlərindəki açıq nəzərə çarpan forma, süjet yaxınlığına baxmayaraq, 

aralarında məzmun və ideya fərqi mövcuddur. “Söhbətül-əsmar” məzmunu, ruhu, ideya 

motivləri etibarilə Füzulinin öz yaĢadğı çağdaĢ həyatla, mühitlə bağlıdır. Bu kiçik poe-

manın mərkəzində Ģairi həmiĢə həyəcanlandıran, düĢündürən bir məsələ durur: Ģöhrət-

pərəstliyi, mənsəbpərəstliyi, xudpəsəndliyi və lovğalığı pisləmək, tənqid etmək. Poema-

da öz bədii həllini tapan bu məsələ həyatın, tarixi dövrün irəli sürdüyü bir məsələ idi 

(AƏT: I, 388). “GülĢən-abad”da isə çiçəklərin məclisi təsvir olunur. Orada Gül Ģeyxdir, 

amma hələ ki baĢlanğıcda hadisə yerində yoxdur. ġair isə bu bağçada həqiqəti görür, 

hiss edir, duyur: 

 

Həqaiq gülləri dillərdə bitdi, 

Maarif bülbülü şövq ilə etdi (B-6040, 5b). 

 

Çiçəklərlə üz-üzə gələn Ģair onların gözəllik, təravət, rəng, ahəng və ətrinə heyran 

olur. Onlara bircə-bircə müraciət edərək bütün bunları haradan almaları haqqında sorğu-

lar verir. Aldığı cavabların lirik ahəngli cazibəsi heyrət doğurur. Hər çiçək yaranıĢı, var-

lığının keçirdiyi dövrü, əvvəlki xoĢbəxtliklərini, sonrakı çətinliklərini, düĢdüyü halı 

izhar edir. Əsər müəllifin dünyagörüĢünün doğurduğu ideyalarla bağlı olduğundan 

çiçəklər özlərindəki həzinlik, duyğu, təravət, heyranedici qoxu və gözəlliyi-hər Ģeyi 

Tanrıdan aldıqlarını söyləyirlər. Nəhayət, bağçaya gələn Ģair Gülün cavabını eĢitmək is-

təyir. Çiçəklər Bülbüldən Gülü dəvəti xahiĢ etsələr də, o, özünü bu iĢ üçün kiçik, gücü 

yetməyən görür. BənövĢəni Gülü dəvət etməyə göndərirlər. Gülün gəliĢi bağçadakıları 

xoĢbəxt etsə də, Ģairin qəlbindəki sual həll olunmamıĢ, ona cavab alınmamıĢdır: 

 

Bu buyi-dilfərbi qandan aldın? 

Ya bu rəngi-qəribi qandan aldı (B-6040, 5a)  
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Gül bunu budaqdan, budaq gövdədən, gövdə torpaqdan, torpaq yağmurdan, yağmur 

buluddan soruĢmalarını arzu edir. ġair buluddan Gülə doğru getdiyi mərhələləri bir də 

geri dönərək gəlir. Gülün söhbətilə Ģairin gözündən naməlumluq örtüyü qalxır, o, həqi-

qəti dərk edir, vəhdət sirrini duyur. Təbiətdəki dövrləĢmə ilə bağlı bu həqiqəti, ġəmsəd-

din Sivasi öz dövrünə, dünyagörüĢünə uyğun verməyə çalıĢmıĢdır. “GülĢən-abad”dakı 

ĢəxsləndirilmiĢ hər bir çiçək-Sarı sarmaĢıq, BənövĢə, Lalə, Süsən, Zanbaq, Nilufər, Zər-

rinqədəh və nəhayət Gül-duyğulu, səmimi, ağıllı, təcrübəli, həyatın həm Ģirinini, həm 

acısını görmüĢ ləyaqətli insanların sanki prototipləridir. Mövzu və məzmun orijinallığı 

ilə yanaĢı köçürüldüyü deyil, yazıldığı dövrün xüsusiyyətlərini saxlaya bilmiĢ abidənin 

dilindəki zənginlik, səmimiyyət, zəriflik, cazibə Füzuli dühasından bəhrələnmiĢdir. Bu-

nunla belə Füzuli “sonrakı dövrlərdə bütün türk sahələrində daima oxunmuĢ və təqlid 

olunmuĢ olduğu halda sahəsində tək zirvə olaraq qalmaqdadır” (Kocatürk 1964: 355). 

ġəmsi “GülĢən-abad”ının Azərbaycanda haqqında burada məlumat verilən əlyazmları 

yalnız Füzuli yaradıcılığı və “Söhbətül-əsmar”ı ilə bağlılıqlarına görə deyil, eləcə də 

orta əsrlərdə Azərbaycan-Türkiyə ədəbi-təsəvvüfi bağlılıqlarının, əlaqələrinin öyrənilməsi 

baxımından maraqlıdır. S.Rəfioğlunun göstərdiyi kimi XV-XVI əsrlərdə ġirvan, Bağdad, 

Təbriz kimi mərkəzlərdə böyük fəaliyyətin varlığını, bir qisim Azərbaycan və Anadolu 

Ģairləri arasında münasibətin davam etdiyini təsdiqləməkdədir (Refioğlu 1941: 9). 

V. Azərbaycanda Xəlvətiyyənin Misriyyə qolunun qurucusu Niyazi Misrinin (1618-

1694) “Divan”ının, “Təsəvvüfi risalə”sinin (B-612; B-643) və “Məktub”unun (M-28) 

əlyazmaları üzə çıxarılmıĢdır (Musayeva 2009: 97-99). A.Gölpınarlı, M.AĢkar, 

K.Erdoğan, M.Tatcı və baĢqalarının Niyazi ilə bağlı düĢüncələri, tədqiqatları vardır. 

Bəzi əsərlərinin, xüsusilə Divanının əski və çağdaĢ nəsrlərilə rastlaĢırıq. Azərbaycanda 

isə indiyədək Niyazi Misri ilə bağlı araĢdırma aparılmayıb, əsərlərinin nəĢri yoxdur və 

əlyazmaları da məlum deyildi. O, 1618-ci ildə Türkiyədə-Malatyanın Aspozi qəsəbəsin-

də anadan olub (bu haqqda Ģeri belə vardır). Elm öyrənmək, təhsil almaq məqsədilə il-

lərlə Misirdə yaĢadığından Niyazi Misri kimi tanınır. Dünyasını 1694-cü ildə dəyiĢib. 

Digər fərqli təriqətlərə ötəri girmiĢ olsa da, əsasən Seyyid Yəhya Bakuvinin piri-sanisi 

olduğu Xəlvətiyyəyə məxsusdur. Tədqiqatçılar əsərlərinin sayını a).ərəbcə-5; b).türkcə-

14; c).ona aid edilən-8, ümumilikdə 19+8=27 olduğu qənaətindədirlər. 

Türkcə əsərləri “Divani-ilahiyyat”ından, “Məktublar”ından”, elmi-təsəvvüfi risalələ-

rindən, fəlsəfi Ģərhlərindən, təfsirindən və s. ibarətdir. Ümumilikdə, dünyanın müxtəlif 

bölgələrində Niyazi Niyazi əsərlərinin bir çox əlyazmaları mövcuddur ki, bu, ayrıca bir 

tədqiqat mövzusudur. Burada məqsədimiz məhz Niyazi Misrinin Azərbaycan Əlyazma-

lar Ġnstitutunda yeni üzə çıxardığımız üç əsəri əlyazmasının-“Divani-ilahiyyat”nın, “Tə-

səvvüfi risalə”sinin və “Məktub”unun dörd nüsxəsindən ilk dəfə söz açmaqdır.  

 1. “Divani-ilahiyyat”ının Ģifri M-28 (II), həcmi 128b-169b, cildi qəhvəyi dəri, ölçü-

sü 14x20 sm, xətti nəsx, katibi Məhəmməd bin Əli Ərzurumi, tarixi h.1201 (1786)-ci il-

dir. TuĢ və zərlə qoĢa xəttli haĢiyəyə alınmıĢ, iki sütunda yazılmıĢ mətn “Ey gönül, qey-

ridən keç, eĢqə eylə iqtida” misralarıyla baĢlanır. Nüsxədə bir sırası “Niyazi”, bir sırası 

isə “Misri” təxəllüsü ilə yazılmıĢ 180 Ģeir vardır.  

2. “Təsvvüfi risalə” adlandırılmıĢ əsərinin Ġnstitutda 2 nüsxəsi aĢkarlanmıĢdır. Hər 

ikisi də XIX əsrin məĢhur mətnĢünas alimi Əbdülqəni Əfəndi Xalisəqarızadənin kollek-

siyasındakı məcmuələrdəndir. Birincisi, B-643 Ģifrli, 14x22 sm ölçülü, kağızı təbii, 

həcmi 21a, 23a, mürəkkəbi qara və qırmızı, xətti nəstəliqdir. Ġkinci nüsxənin Ģifri B-
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612, həcmi 549b-551a, cildi qapaqlı qəhvəyi dəri, xətti nəstəliq, kağızı təbii rəngli, 

mavi, çəhrayı, yaĢıl rəngin çalarlarıdır, tarixi h.1277 (1860-61)-ci ildir. Əsər “Səbəbi-

taliyi-risaləyi-Niyazi” baĢlığı altındadır və “Məlum ola ki, bu türki risalənin bu tərzi-

təsvidində bais iki Ģey oldu ” cümləsilə baĢlayır. Mətn sual-cavab əsasında qurulub, 

məzmunca təsəvvüfün ibtidası, intəhası, iman təqlidi, sufilərin məzhəbləri, bunların 

Ģərhi və s. açıqlanmasından ibarətdir.  

3. “Məktub”u həmçinin M-28 Ģifrli əlyazmanın sonunda-169b-170a vərəqələrindədir. 

“Mərhum Misri əfəndinin qardaĢı Əhməd əfəndiyə göndərdiyi məktubun surəti” adlan-

dırılmıĢ məktubun yazılma tarixi h.1201 (1786)-ci ildir. Klassik üslubda yazılmıĢ mək-

tub “Gözüm nuri bəradəri-əzizim Əhməd əfəndi, hezar iĢtiyaq ilə...” ifadələrilə baĢlanır. 

Azərbaycanda Niyazi Misrinin yuxarıdakı bu konkret əlyazmalarından baĢqa məcmuə 

və cünglərdə xeyli Ģeirləri, həmçinin divanının bir çox daĢbasma və əski nəĢrləri vardır. 

Niyazi Misrinin yuxarıdakılardan baĢqa bir sıra məmləkətlərin əlyazma saxlanan mə-

kanlarında məktublarının surətləri qorunmaqdadır. “Mevadiül-irfan və avaidil-ihsan” 

(qısaca “Mevaidül-irfan”) adlı əsərinin 30-uncu maidəsində Celveti ġeyxi Qafuri 

Mehmed əfəndiyə (-1667), 31-ci maidəsində adı bilinməyən baĢqa bir Ģeyxə, 32-ci 

maidəsində ġeyxü-Ģ-süyux Ərdəbiliyə, 33-cü maidəsində ġeyxülislam Minkarizadə 

Yəhya əfəndiyə yazdığı məktubları yer almıĢdır. Xəlifəsi Ahmed Gəzziyə və Mahmud 

Hüdainin türbədarı Celveti Selami əfəndiyə yazdığı bəzi məktublar da mütəxəssislər 

tərəfindən üzə çıxarılmıĢdır. Niyazi Misrinin məktubları təkcə onun öz həyatının deyil, 

həm də zamanının orijinal və obyektiv güzgüsü tək öyrənilməyə, nəĢr olunmağa layiq-

dir. Niyazi Misrinin bir mütəsəvvüf Ģair və Ģeyx kimi ümumitürk klassik sufi ədəbiyyatı 

kontekstində öyrənilməsi gərəkdir. Azərbaycanın Nəsimi, Füzuli kimi sənətin zirvəsin-

də duran Ģairləri və ya Yunis Əmrə poeziyası ilə qarĢılıqlı tədqiqi bir çox qaranlıq mə-

qamlara aydınlıq gətirər. Onun elmi-ədəbi irsinin təsəvvüfi abidələrlə paralel öyrənil-

məsi gərəkdir.  

Türkiyəli təriqət Ģeyxlərinin Azərbaycanda üzə çıxardığımız əlyazmalarını bu anılan-

lar tamlıqla əhatə etməyir, onların sayı daha çoxdur. AxtarıĢlarımızsa davam etməkdə-

dir. Daha yeni-yeni qaynaqlar əldə edə biləcəyimizə ümidlər bəsləyirik. Xatırlatmaq gə-

rəkdir ki, Türkiyəli təriqət Ģeyxlərinin Azərbaycandakı məcmuə və cünglərdə də mühüm 

sayda Ģeirlərini aĢkarlamıĢıq. Hətta məhz ayrıca onların Ģeirlərindən tərtiblənmiĢ əlyaz-

ma toplularına belə təsadüf olunmaqdadır. Sona çatdırmaqda olduğumuz “Azərbaycan-

dakı Türkiyə ilə bağlı əlyazmalar (tekstoloji-filoloji araĢdırmalar” adlı tədqiqatımızda 

bu istiqamətdə daha zəngin faktlar yer alacaqdır. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Banarlı N.Sami: (1947). Resimli türk edebiyatı tarihi, Ġstanbul. 

2. Bıcan Ahmed: Dürri-meknun. ƏYĠ, B-3858.  

3. Bıcan Ahmed: Ənvari-aĢiqin. ƏYĠ, B-6412. 

4. Bıcan Ahmed: (1965). Ġslam ansiklopedisi, I c.,Ġstanbul. 

5. Bıcan Ahmed: Münteha. ƏYĠ, B-593. 

6. Bursalı M. Tahir: (1333). Osmanlı müelifleri, Ġstanbul. 

7. Çelebioğlu Amil, ERARSLAN Kemal. Yazıcıoğlu: (1986). ĠA, c.13, Ġstanbul. 

8. Əlyazmaları kataloqu: (1963). Bakı, I c., 



 

“Elmi əsərlər” №2(3), 2016 
 

 
34 
 

9.  Flemming B : (1968). Turkiche Handschriften, XIII,1, Wiesbaden.  

10.  Füzuli M: (1958). Söhbətül-əsmar, Əsərləri, II c., Bakı. 

11. Gibb J. W: (1953-1965). A history of Ottoman poetry, London. 

12.  Gölpinarlı A: (1967-1972). Mevlana müzesi yazmalar kataloğu (üç cilddə),Ankara. 

13. Götz M: (1979). Turkiche Handschriften, XIII,4, Wiesbaden. 

14.  Karamannı Kamal Ümmi: “Divani-ilahiyyat”, ƏYĠ, B-391.  

15.  Karatay F. Edhem: (1961). Topkapı Sarayı Müzesi türkçe yazmalar kataloqu, 

Ġstanbul. 

16.  Kılıç Erol: (1999). Ġbn-ül Arabi. Türkiye Diyanet Vakfı, ĠA, c.20, Ġstanbul. 

17. Kocatürk V. Mahir: (1964). Türk ədəbiyyatı tarixi, Ankara. 

18. Lətifi Kastamonulu: (1314). Təzkirəyi-Lətifi, Dərsəadət. 

19. Mahmud Kaya: (1999). Ġbn Arabinin islam düĢüncəsindəki yeri. TDVĠA, 20, 

Ġstanbul. 

20. Матвиевская Г.П, Розенфельд Б.А: (1983). Математики и астрономы мусуль-

манского средневековья и их труды (VII-XII)(в трех томах) т.2, Mосква. 

21. MUHYI-yi GülĢeni: (1982). Menakib-i Ġbrahim GülĢeni ve ġemleli-zade Ahmed 

GülĢeni. ġive-i tarikat-i GülĢeniye (yayınlayan Tahsin Yazıcı), Ankara. 

22. Musayev C: (1998). Muhyiddin Ərəbi əsərinə yazılmıĢ təqriz tərcüməsinin 

əlyazması. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi probremləri. V 

Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, Örnək yay. 

23. Musayeva A: (2004). Azərbaycanda ġəmsəddin Sivasi əlyazmaları. “Hikmət” elmi 

araĢdırmalar toplusu, s. 123-129, Bakı. 

24. Musayeva A: (2000). Yazıçıoğlunun "Risaləyi-Məhəmmədiyyə" əlyazmalarının 

palеoqrafik-qrafik хüsusiyyətləri və tеkstoloji tədqiqi. Azərb. ЕA-nın Хəbərləri, № 

3-4, s.25-31, Bakı. 

25.  Musayeva A: (1998). "Dürri-məknun"un yеni üzə çıхarılmıĢ əlyazması. Orta əsr 

əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti problеmləri konfrans matеrialları, s.16-18, 

Bakı. 

26. Musayeva A: (1999). "Ənvari-aĢiqin" abidəsi, № 1-2, s.41-42, Bakı, Еlm və həyat 

yay.  

27. Musayeva A: (2009). Əbdülqəni Əfəndi Xalisəqarızadə kolleksiyasında Türkiyə ilə 

bağlı əlyazmalar Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi 

problemləri, XI, s.25-34, Bakı. 

28. Musayeva A: (2008). Əhməd Bican və onun "Ənvari-aĢiqin"in əlyazması, Azərbay-

can Dillər Universiteti, Bakı. 

29. Musayeva A: (1999). Əlyazma üzərində ilkin araĢdırma-Kamal Ümmi Qaramannı, 

s.3, Bakı, Еlm yay. 

30. Musayeva A: (1995). Füzulinin “Söhbətül-əsmar”ı təsiri ilə yaranmıĢ əlyazma 

abidəsi. Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuĢ elmi-nəzəri konfrans materialları, s.92-

97, Bakı. 

31. Musayeva A: (2009). Ġbn Ərəbinin “Ankai-muğrib fi marifəti-l-evliya va Ģamsi-l-

mağrib”ində andığı Niyazi Misrinin Azərbaycanda yeni üzə çıxarılmıĢ əlyazmala-

rından ilkin bilgilər. ġərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr, 

s.97-98, Bakı. 



 

“Elmi əsərlər” №2(3), 2016 
 

 
35 

 

32. Musayeva A: (1989). ġəmsəddin Sivasi və onun “Mənazilil-arifin” əsərinin əlyaz-

ması. Azərb.EA-nın xəbərləri (Dil, ədəb. və incəsənət ser.), №2, s.58-62, Bakı. 

33.  Niyazi Misri: “Təsəvvüfi risalə”. ƏYĠ, B-612; B-643. 

34. Niyazi Misri: “Məktub”. ƏYĠ, M-28 (III). 

35. Niyazi Misri: “Divan”. ƏYĠ, M-28 (II). 

36. Refioğlu S: (1941). Azerbaycan edebiyyatı (SeçilmiĢ mısralar), Ankara. 

37. Rieu Ch: (1888). Catalogue of the Turkish manuscripts British museum, London. 

38.  Rossi Ettore: (1953). Elengo dei manoscritti Turchi della bibliotheca Vaticana, 

Vaticana. 

39.  Sivasi ġemseddin: “Mənazilil-arifin”. ƏYĠ, M-309. 

40.  Sivasi ġemseddin: “Mirati-əxlaq”. B-5724. 

41.  Sivasi ġemseddin: GülĢən-abad. ƏYĠ, B-6040. 

42.  Sivasi ġemseddin: GülĢən-abad. ƏYĠ, B-5914. 

43.  Sohrweid H: (1974). Turkiche Handschriften, XIII 3, Wiesbaden. 

44. ġemseddin-Ġ Sivasi: (2009). Miratil-ahlak, Birgül Töker, Konya. 

45. Yaziçioğlu Ahmed Bican: (2009). Dürri-meknun. (Ġnceleme-Çevriyazı Dizin-

Tıpkıbasım), Hazırlayan: Ahmet DemirtaĢ, Ġstanbul. 

46. Yaziçioğlu Ahmed Bican: (2010). Envari-l-aĢikin, SadeleĢtiren: A.Lütfi Aydın, 

Ankara. və s.  

47. Yaziçioğlu: Risaleyi-Mühemmediye. ƏYĠ, D-944. 

48. Yaziçioğlu: Risaleyi-Mühemmediye: ƏYĠ, S-821. 

49. Yaziçioğlu: Risaleyi-Mühemmediye: ƏYĠ, B-7480. 

 

Азада Мусаева, 

доктор наук по филологии, профессор  

 

РУКОПИСИ ТУРЕЦКИХ ШЕЙХОВ СУФИЙСКИХ ТАРИКАТОВ, 

ВЫЯВЛЕННЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Резюме 

 

 В Азербайджане выявлены рукописи турецких шейхов, принадлежащих 

Бекташийе, Байрамийе, Кадирийе, Джелватийе и другим разным тарикатам, в осо-

бенности Халватийе и отдельным его ветвям. Исходя из имеющихся в Азербай-

джане списков рукописей братьев Язычыоглу Мехмеда «Рисалейи - МухаммА-

дийе» и Ахмед Биджана «Анвари –ашикин», «Дурри –мeкнун», «Мунтеха» из та-

риката Байрамийе, Камала Умми Караманны (Халватийе) «Дивани-илахийят», 

Шемседдина Сиваси (Халветийе – Сивасийе) «Мирати –ахлаг», «Меназелил-

арифин», «Гюльшан-абад», Ниязи Мисри (Хaлветийе – Мисрийе) «Диван», 

«Тасаввуфи рисале» и «Мeктуб» в статье, в соответствии с их появлением, предс-

тавлены сведения в их хронологической последовательности. 
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MANUSCRIPTS BY TURKISH SHEIKHS OF SUFI TARIKATS, 

STORED IN AZERBAIJAN 

 

Summary 

 

 In Azerbaijan reveals manuscripts of Turkish sheikhs belonging Bektashiyya, 

Bayramiye, Qadiri, Djelvatiye and various other tarikats, especially Halvatiye and its 

individual branches. Based on the available lists of manuscripts in Azerbaijan brothers 

Yazichioglu Mehmed "Risaleyi - Muhammadiye" and Ahmed Bijan "Anvari -ashikin", 

"Durri -meknun", "Munteha" from Bayramiye tarikat, Kamal Ummi Karaman 

(Halvatiye) "Divani-ilahiyyat" Shemseddin Sivasi (Halvetiye - Sivasiye) "Mirati -

ahlak", "Menazelil-Arifin", "Gulshan-abad," Niyazi Misri (Halvetiye - Misriye) 

"Divan", "Tasavvufi risale" and "Mektub" in the article, in accordance with their the 

appearance, provides information in chronological order. 
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ABDULLA KABULĠNĠN “TƏZKĠRƏT ƏT-TƏVARĠX” ƏSƏRĠ VƏ 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATI ĠLƏ BAĞLI MƏQAMLAR 
 

Açar sözlər: XVII əsr, şair, türkdilli, dəyər, mənbə, multidistiplinar, Azərbaycan, 

ədəbiyyat. 

Ключевые слова: ХVII век, поэт, тюркоязычный, оценка, источник, мульти-

дисциплинарный, Азербайджан, литература.  

Key words: XVII century, poet, Turkic, value, source, multidisciplinary, Azerbaijan, 

literature. 
 

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının hərtərəfli tədqiqi əhəmiyyətli dərəcədə ilkin 

mənbələrin araĢdırılması və elmi nəĢri ilə bağlıdır. Hətta, avtoqraf nüsxələr belə mətn-

Ģünaslar tərəfindən ciddi Ģəkildə araĢdırılaraq tərtib və çap edildikdən sonra geniĢ oxucu 

və ədəbiyyatĢünasların ixtiyarına verilməli, elmi dövriyyəyə daxil edilməlidir. 

Ġlkin mənbələr sırasına Orta əsr müəlliflərinin öz bədii irsi ilə yanaĢı bu əsərlər haq-

qında Orta çağ ədəbiyyatĢünaslarının-təzkirə müəlliflərinin, tarixçi və salnaməçilərin 

yazdıqları fikirlər, onların irsindən nümunə kimi təqdim etdikləri örnəklər, həyatlarının 

ən maraqlı, dəyərli məqamları haqqında qeydləri daxil edilmiĢ mənbələr də aiddir. Bu 

mənbələrin tədqiqi Orta əsr müəlliflərinin tam ədəbi-bədii portretlərini canlandırmaqda, 

əsərlərinin kamil və dəqiq mətnlərini tərtib etməkdə, yaĢadıqları dövrün ədəbi-tarixi 

mənzərəsini dəqiqləĢdirməkdə müasir tədqiqatçılara edilmiĢ dəyərli xidmət sayıla bilər. 

Məlum olduğu kimi Orta əsrlər ədəbi mühitini iĢıqlandıran sırf Ģair təzkiləri ilə 

yanaĢı o dövrün ensiklopedik biliklərə malik olan alimlərin qələmindən çıxmıĢ tarixi 

əsərlərində, salnamələrində Ģair və ədiblərə həsr olunmuĢ fəsillərdə yazılmıĢ fikirlər, 

qeyd edilmiĢ faktlar bu gün bu və ya digər Ģairin bioqrafiyasında, yaradıcılığında çox 

zaman əsas və dəyərli məqam kimi qəbul edilə bilər və edilir. 

Belə ilkin mənbələrdən biri də Abdulla Kabuli adlı XVII əsr müəllifinin uzun illər 

geniĢ tədqiqatçı kütləsi üçün əlçatmaz olmuĢ və demək olar ki, elmi dövriyyədən kə-

narda qalmıĢ “Təzkirət ət-təvarix” əsəridir (1).Tarixlər təzkirəsi adlandıra biləcəyimiz 

bu qiymətli əsərin Azərbaycan elmi mühiti üçün dövriyyədən kənarda qalmasının əsas 

səbəbi onun əlyazma nüsxəsinin və çapının əlimizdə olmamasından əlavə, həm də 

Əhməd Gülçin Məani və Əlirza Nəqəvinin təzkirələr haqqında dəyərli bio-biblioqrafik 

mənbələr sayılan kitablarında da bu əsər haqda heç bir məlumatın olmaması idi (2;3). 

Bu əsərin 2013-cü il çapını əldə etdikdən sonra
*
 bizə məlum oldu ki, onun haqqında 

                                         
*“Təzkirət ət-Təvarix” əsərinin Ġran alimi Əlirza Qoucezadə tərəfindən tənqidi mətni hazırlanaraq 2013-

cü ildə Tehranda çap edilmiĢ nüsxəsini bizim üçün əldə edib gətirmiĢ Hacı Rauf ġeyxzamanlıya minnət-

darlığımızı bildiririk - Ə.B. 
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DaĢkənd, Stori, DüĢənbəkataloqlarında qısa təsvir xarakterli məlimatlar mövcuddur (4, 

s.416; 5, s.67-68). Əlirza Qoucezadənin verdiyi məlumata görə isə bu haqda DüĢənbədə 

yazılan bir əsər fars dilinə tərcümə edilərək 1365/1986-cı ildə Kabulda çap da edilmiĢdir 

(1,s. otuz yeddi) 

Əlirza Qoucezadənin bu əsər və müəllifi haqqında yazdığı on üç səhifəlik qısa, lakin 

dolğun müqəddimə “Təzkirət ət-təvarix” nəĢrinin əsasında duran mənbələr və tədqiq 

tarixi haqqında tam təsəvvür yarada bilir. Kitabın sonunda verilmiĢ və əsərdə olan ayə-

lər, hədislər, Ģəxs, yer və kitab adları, maddeyi-tarixlər, örnək kimi verilmiĢ Ģeirlərin 

əlifba sırası ilə təqdim olunması-bütün bu göstəricilər “Təzkirət ət-təvarix”dən istifadəni 

olduqca asanlaĢdırır. 

Əlbəttə, bu nəĢrdən əvvəl də elm aləminə əsərin əlyazma nüsxələri haqqında, qeyd 

etdiyimiz kimi, Stori və DaĢkənd kataloqlarında bəzi məlumatlar var idi. Məsələn, 

1952-ci ildə çap edilmiĢ DaĢkənd kataloqu bu əsərin Özbəkistan Elmlər Akademiyasın-

da 2093 nömrəsi altında mühafizə olunan avtoqraf nüsxəsini təqdim edərək onun 258 və-

rəq olduğunu və h.q. 1010/m.1601-ci ildə yazıldığını qeyd edir və əlavə olaraq vurğulayır 

ki, bu əsər Orta əsrlərin məĢhur tarixçisi Seyyid Raqiminin maddeyi-tarixlər toplusu olan 

“Tarixi-Raqemi”kitabına əlavə hesab edilə bilən çox qiymətli bir mənbədir (5. s.67-68). 

Bu nüsxə haqqında məlumat verən Əlirza Qoucezadə Doktor ġəmsəddin Nurəddinin 

fars dilində çap olunmuĢ məqaləsinə
*
 əsasən onun oxunaqlı nəstəliq xətti ilə yazıldığını, 

yeddi möhür-medalyon basılmıĢ cildin qəhvəyi rəngli dəridən hazırlandığını qeyd edir. 

Eyni mənbə əlyazmanın h.q.1010-cu ilin rəbiol-əvvəl ayının 11-ində KəĢmirdə tamam-

lanan avtoqraf nüsxəsi olduğunu da iddia edir. 

Bu nüsxənin avtoqraf olmasını əsərin Tehran çapının 64-66-cı səhifələrində müəllifin 

yazdığı və tədqiqatçıların istinad etdiyi cümlələr də təsdiq edir. 

Əsərin tədqiqata cəlb olunub tənqidi mətninin hazırlanmasında və nəĢrində istifadə 

edilmiĢ ikinci nüsxə Tacikistan EA-nın Tarix institutunda Semyonov fondunda 138 №-

si altında mühafizə olunan əlyazmadır. Bu nüsxə “ġaiq” təxəllüslü Ģair tərəfindən Mir 

Cəmaləddin adlı Ģəxsin sifariĢi ilə Ģikəstə elementli nəstəliq xətti ilə köçürülərək Kabul-

da hazırlanmıĢdır. Əlirza Qoucezadənin yazdığına görə, Doktor ġəmsəddin Nurəddin əl-

yazmanın hazırlanma tarixini h.q.1147-ci il (m.1734-35) kimi qəbul etmiĢdir. Onun fik-

rincə 256 vərəq həcmində olan bu nüsxə avtoqraf nüsxəsindən daha səliqəli görünsədə 

xətalardan xali deyil. Lakin, bununla belə mətnin çapa hazırlanmasında bu nüsxənin də 

az köməyi olmamıĢdır. Əlirza Qoucezadənin qeyd etdiyinə görə bu nüsxənin katibi, hət-

ta, əsər müəllifinin buraxdığı bəzi səhvləri belə islah etməyə çalıĢmıĢdır. 

Tədqiqatçı-alim Əlirza Qoucezadə “Təzkirət ət-təvarix” əsərinin elmə məlim olan 

üçüncü nüsxəsi haqqında Hindistan kataloqlarına əsasən qeyd edir ki, bu nüsxə Heydə-

rabadın Salar Cəng kitabxana-muzeyində Ta.6 Ģifrəsi altında mühafizə olunur və 76 və-

rəqdən ibarətdir.
**

 Hindistan kataloquna əsasən, katibi məlum olmayan bu əlyazmanın 

h.q. Xəsrin axırlarında köçürüldüyü və avtoqraf nüsxə olduğu ehtimal edilir. Əlyazma-

nın vərəqlərində Əbdül-Həlim bin Əbdül-Şükür, Əbül-Fəzl müridi-Cahangir padşah 

yazılı möhürləri basılmıĢdır. 

                                         
*
Doktor Səmsəddin Nurəddin. Nosxehaye-Təzkirət ət-Təvarixe-Abdulla Kaboli və bəzi vijegihaye-anha. 

Ketab və eitabxane dər təməddone-Eslami., c.3, s.s. 1149-1157 (bax: 1, s.qırx beĢ-qırx altı). 
** Catalogue of manuscripts… vol .2,  p.p. 231-232, ( bax: 1, s.qırx səkkiz. ). 
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Təzkirə müəllifinin adının Abdulla olması əsərin müxtəlif bioqrafiyalarla bağlı səhi-

fələrində qeyd edilmiĢdir. (1,s.s.232, 233, 509, 561 və s.). Təzkirə müəllifinin Kabulla 

bağlı bir çox tarixi məqamları və faktları dəqiqliklə təqdim etməsi və özünü Kabuli ad-

landırması tədqiqatçıları yekdilliklə onun bu Ģəhərdə doğulub bu Ģəhərə bağlı olması 

fikrinə gətirir. 

Abdulla Kabuli övladlarından yalnız birinin-Əbdürrəhman adlı oğlunun adını çəkir 

və onun doğum tarixi ilə bağlı maddeyi-tarix təqdim edir(h.q.1009/m.1600). Tədqiqatçı-

lar Əbdürrəhmanın KəĢmirdə doğulduğunu ehtimal edirlər. 

Abdulla Kabulinin həyatı haqqında bəzi pərakəndə məlumatları yalnız onun öz əsərin-

dən almaq mümkündür. Bu yazılara istinad edərək deyə bilərik ki, o uzun müddət Hin-

distanı gəzmiĢ, elm və sənət adamları ilə ünsiyyətdə olmuĢdur. Əsərin DaĢkənd nüsxəsinə 

etdiyi qeydlərə əsasən onun h.q.1009-1010-cu illərdə KəĢmirdə Pərgənəyi-Matiləyi- 

Sərkar Bəkrqəsəbəsində olduğu və əsəri orada bitirdiyi məlum olur (1, s.s.549, 561). 

Abdulla Kabulinin doğum və ölüm tarixləri haqqında əlimizdə heç bir məlumat 

olmasa da DaĢkənd nüsxəsindəki bir qeydə əsasən (vərəq 241a)
*
 onun h.q. 1011-ci ildə 

(m.1602-03) həyatda olduğunu deyə bilərik. 

Sufi Ģeyxləri, alim və təriqət baĢçıları haqqında maddeyi-tarixlər yazaraq onları hör-

mətlə yad etməsi Abdulla Kabulinin geniĢ ədəbi-fəlsəfi dünya görüĢündən xəbər verir 

və ayrı bir tədqiqatın mövzusudur. 

ġair olan Abdulla Kabuli maddeyi-tarix ustası kimi tanınmıĢdır. Qonahi – Günahi 

onun Ģeirdə iĢlətdiyi təxəllüsüdür. 

“Təzkirət ət-təvarix” əsəri müxtəlif və çoxsaylı zəngin mənbələr əsasında yazılmıĢ-

dır. Əsərə yazdığı dibaçədə çox səmimi Ģəkildə adlarını qeyd etdiyi bu əsərlərin bir çoxu 

elmə məlum olsa da, o sırada bizə məlum olmayan adlara da rast gəlmək olar. Müasir 

elmi auditoriya üçün maraq doğura biləcək bu adların kiçik bir qismi əsərin dibaçəsində 

müəllif tərəfindən qeyd edilmiĢdir. Xolaseye-tarixe-Bənaketi, Tarixe-Təbəri, Zobdət-ət-

təvarix, Nezam ət-təvarix, Oyun ət-təvarix, Həbib əs-siyər, Nəfəhat ol-ons, Came əl-

hekayat, Tarixe –qozide, Məcales ən-nəfayes, Təbağate-Naseri, Tarixe-Firuzşahi və s. 

kimi çoxsaylı mənbələriəhatə edən daha geniĢ siyahı Əlirza Qoucezadənin yazdığı mü-

qəddimədə təqdim olunur. 

Əsər təbəqə adlanan altı fəsildən ibarətdir və aĢağıdakı mövzuları əhatə edir: 

I Təbəqə: Peyğəmbərlərin, o cümlədən Məhəmməd peyğəmbərin (s.), onun övladları-

nın, zövcələrinin, dörd səfalı yarının, on iki imam və on dörd pak məsumun, əshabələri-

nin doğuluĢ, vəfat və həyatları ilə bağlı tarixlər. 

II Təbəqə: Övliyalar, Ģeyxlər və islam alimlərinin həyatı ilə bağlı maddeyi-tarixlər. 

III Təbəqə: MəĢhur Ģairlərin və fəzilət sahiblərinin həyatı ilə bağlı tarixlər. 

IV Təbəqə: MəĢhur sultanlar, padĢahlar, hakimlər və əmirlərin həyatı ilə bağlı tarixlər. 

V Təbəqə: Cəlaləddin Məhəmməd Əkbər padĢah, onun Ģahzadələrinin, əmirzadələrin 

həyatı, qalaların və vilayətlərin fəthi ilə bağlı tarixlər. 

VI Təbəqə: Məscid, mədrəsə, məhəllə, bağ, hamam, qalalar, quyular, körpü, karvan-

sara, kitab və risalələrin yaranma tarixləri. 

Abdulla Kabuli hər hansı bir Ģəxs və ya tarixi hadisə haqqında sadəcə özünün və ya 

baĢqalarının yazdığı maddeyi-tarixləriverməklə kifayətlənmir, həmin Ģəxs və ya hadisə-

                                         
*Bax: 1, s. otuz doqquz 
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yə öz münasibətini bildirir, onu öz prizmasından dəyərləndirir, maraqlı, qiymətli faktlar 

nəzərə çatdırır. Əsəri Ġslam mədəniyyətinin XVII əsrə qədərkidövrünün elmi, ədəbi, fəl-

səfi, tarixi, ictimai və s. sahələrinin yığcam ensiklopediyası da adlandırmaq olar. Elmin 

müxtəlif sahələrini tədqiq edən alimlər bu əsərdən faydalana bilər. 

Əsərin ədəbiyyat tariximizin tədqiqi baxımından maraq doğuran fəsillərindən biri 

üçüncü təbəqədir. Burada məĢhur Ģairlərin və fəzilət sahiblərinin həyatı və əsərləri ilə 

bağlı təqdim olunan tarixlər, Abdulla Kabulinin onları dəyərləndirən fikirləri bu müəl-

liflərin ömür yolunu izləmək, anadan olma və ölüm tarixlərini dəqiqləĢdirmək baxımın-

dan bizə maraqlı faktlar verir. Bu fəsil iki yüzə qədər türk və fars dilli Ģairlərin bioqrafi-

yasını əhatə edir. Bu fəsil Ləbid və Fərəzdəq adlı iki məĢhur ərəb Ģairinin təqdimi ilə 

baĢlayır, onların hər biri haqqında yarım səhifəlik məlumatla yanaĢı Ģeirlərindən nümu-

nə də təqdim olunur (1,s.239-240).Bu Ģairlər haqqında olan məlumatlar göstərir ki, Ab-

dulla Kabuli türk və fars dilləri ilə yanaĢı ərəb dilini və ədəbiyyatını da gözəl bilmiĢ, hər 

üç dildə ixtiyarında olan mənbələrdən istifadə etmiĢdir. Əsərdə böyük özbək Ģairi Əmir 

ƏliĢir Nəvai ilə bərabər (1, s.362-363), müəllif tərəfindən xüsusi olaraq türk və türkdilli 

olduğu vurğulanan, lakin müasir oxucularda haqqında az məlumat olan Ģairlərdən bəhs 

edilməsi böyük maraq maraq doğurur və mənsub olduqları dövrün ədəbi mühitini daha 

dolğun təsəvvür etmək üçün böyükəhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, onlardan biri Əmir 

Yəminəddin Tuğrayi Fəryumədidir (1.s.294). Bu Ģair Sultan Məhəmməd Xudabəndə 

dövründə Xorasanda divanxana sahibi olan Xacə Əlaəddin Fəryumədi tərəfindən hi-

mayə olunub. Oğlu Əmir Mahmud İbn Yəmin də Ģair olub. Təzkirə müəllifi Ġbn Yəminin 

Ģeirlərinin “bu gün də Ġran və Turanda oxunduğunu” qeyd edir. Ata ilə oğul arasında 

olan ĢeirləĢmələrdən nümunələr təqdim edən Abdulla Kabuli Əmir Yəminəddinin h.q. 

714-cü il Ģəvval ayında, çərĢənbə günü, oğlu Ġbn-Yəminin isə h.q. 745-ci ilin ramazan 

ayında, bazar ertəsi günü vəfat etdiyini və onların qəbirlərinin Fəryuməd qəsəbəsində 

yanaĢı olduğunu yazır. Tədqiqatda bu nəslin türk əsilli olduğu xüsusi vurğulanır. 

Təzkirə müəllifi fars və türk dillərində gözəl Ģeirlər müəllifi olan Mövlana Lütfinin 

üç min beytlik türk divanından xəbər verir və həmçinin qeyd edir ki, onun farsca yaz-

dığı Aftab (günəĢ) rədifli qəsidəsinə dövrün bütün Ģairləri cavab yazsalar da, lətafətdə 

ona çatan olmayıb (1, s.343-344). Ç.A.Stori bu müəllifin divanının 1914-cü ildə Kazan-

da A.Z. Validov tərəfindən “Ciqatay şairi Lütfi və onun divanı” adı altında çap edildiyi-

ni qeyd edir. Həmin mənbə A.Z.Validovun 1916-cı ildə çap edilmiĢ “Buxara xanlığın-

dakı əlyazmalar” məqaləsinin də adını çəkir(4, s.416). 

Təzkirə müəllifi Lütfinin h.q. 897-ci ilin Ģaban ayının on yeddisində dünyasını dəyiĢ-

diyini və Heratda dəfn edildiyini yazır. 

Təzkirə müəllifi fars və türk dillərində gözəl Ģeirlər yazan Mir Mahmud adlı Ģairin, 

həm də inĢa, müəmma, musiqi, təzhib-qızıl suyu ilə iĢləmə, nəqqaĢlıq, möhür düzəltmə 

və s. fənn və elmlərdə mahir olduğunu və Mirzə Sultan Hüseynin mülazimləri içərisində 

xüsusi izzət və hörmətə malik olduğunu yazır. Bu Ģairin h.q. 900-cu ildə rəbiol-əvvəl 

ayının onunda, çərĢənbə günü vəfat etdiyini qeyd edir. 

Təzkirədə Əmir ƏliĢir Nəvainin ədəbi çevrəsində olan, fars və türk dillərində əsərlər 

yazmıĢ onlarla Ģair haqqında məlumat verilir, qiymətli faktlar qeyd olunur. Kiçik həcmli 

yazıda bütün bunları sadalamaq və bir-bir təqdim etmək imkanımız xaricində olduğun-

dan, biz bu məqalədə yalnız Azərbaycan ədəbiyyatında qəbul olunmuĢ adlardan, ədəbi 

fikir tariximizdə özlərinə layiqli yer tutmuĢ və bu təzkirədə özünəməxsus maraqlı bir Ģə-
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kildə təqdim olunmuĢ simalardan imkan daxilində danıĢmağa cəhd göstərəcəyik. Təzki-

rədə təqdim olunmuĢ bu Ģairlərinsırasına dahi söz ustadı Nizami Gəncəvi baĢçılıq edir 

(1.s.248). ġairin yüksək sənətkarlığından, mənəvi ucalığından söhbət açan təzkirəçi 

onun Xəmsəsinin, iyirmi min beytlik divanının ən ali dəyərlərə malik olub əvəzsiz sənət 

inciləri kimi əlçatmaz olduqlarını qeyd edir. Atabəy Qızıl Arslanla olan tarixi görüĢünü 

- böyük hökmdarın dahi Ģairə olan ehtiram və məhəbbətinin təcəssümü olan bir səhnəni 

olduqca inandırıcı boyalarla təsvir edir. Nizaminin h.q. 576-cı ildə Ģaban ayının dördün-

də, cümə günü, Alp Arslanın oğlu Sultan Toğrul zamanında vəfat etdiyini və Gəncədə 

dəfn olunduğunu qeyd edir. Təzkirənin 551-552-ci səhifələrində Nizaminin Xəmsəyə 

daxil olan poemalarının yazılma tarixləri qeyd olunmuĢ beytləri də təqdim olunur. Əlirza 

Qoucezadə təzkirəyə verdiyi mətnaltı Ģərhlərdə bu beytlərdən bəzilərinin Xəmsənin çap 

nüsxələrindən fərqləndiyini və bəzilərinin isə bu mətnlərdə olmadığını qeyd edir. Bütün 

bu məqamlar isə Nizami irsinin tədqiqatçıları üçün bu yeni mənbəni daha da maraqlı edir. 

Təzkirədə, nisbətən daha ətraflı təqdim olunan növbəti azərbaycanlı Ģair Xaqani Şir-

vanidir (1,s.254-256). Bu Ģair haqqında da yüksək fikirdə olan müəllif onun həyatının 

bəzi məqamlarını, ġirvandan Beyləqana getməsini, ġabran qalasında yeddi ay həbsdə 

saxlanmasını, həbsdən sonra Həcc ziyarətinə getməsini, əvvəlki təxəllüsünün Həqayiqi 

olduğunu və bir çox baĢqa bioqrafiyalarda olduğu kimi, təzkirənin daha da oxunaqlı ol-

ması üçün həyatından maraqlı bir epizodu da nəql edir. Xaqaninin vəfat tarixi kimi 

h.q.582-ci ilin 15 məhərrəm gününü göstərir və qəbrinin Təbrizin Sürxab məzarlığında 

Zəhirəddin Faryabi ilə yanaĢı olduğunu qeyd edir.Əsərdə Xaqaninin ġeyx Hafiz Əbu 

Əli əl-Əttar Həmədaniyə yazdığı mərsiyəsindən altı beyt verilmiĢdir (1, s.142). Təzki-

rəçi məĢhur türk əsilli və farsdilli Ģair Əsirəddin Əxsikətidən danıĢarkən onu Xaqani ilə 

müqayisə edir, onların hər birinin o birisində olmayan özünəməxsus keyfiyyətlərə malik 

olduğunu yazır, təmtəraqlı Xaqani sözünün hamıdan yüksəkdə durduğunu qeyd edir 

(s.s.259-260). 

Mücirəddin Beyləqanidən bəhs edərkən baĢqa Ģairlərin ona həsəd apardıqlarını, mü-

əyyən bir səbəbə görə Ġsfahan əhlinə həcv yazdığını, Ġsfahan Ģairlərinin də ona kəskin 

cavablar verdiyini qeyd edir və h.q. 600-cü ilin ramazan ayınınbeĢində, çərĢənbə günü 

bu dünyanı tərk edib əbədiyyətə qovuĢduğunu bildirir (1, s.261). 

Əlirza Qoucezadə bu təzkirəni tədqiq edərkən hər bir Ģairlə və onun örnək olaraq ve-

rilmiĢ, ya da ona ünvanlanmıĢ Ģeirlərlə əlaqədar müvafiq əsərlərə, mənbələrə müraciət 

etmiĢ, fərqləri səhifə altında göstərmiĢdir. Mücirəddin Beyləqaninin də təzkirədə təqdim 

olunmuĢ bir rübaisinin divanında da olduğunu, lakin fərqli Ģəkildə verildiyini yazır.  

Bu dahi Ģairlərdən əlavə təzkirədə daha bir silsilə azərbaycanlı Ģairlər, onların həyat-

larının maraqlı məqamları, səfərləri, görüĢləri, anadan olma və ölüm tarixləri haqqında 

məlumatlar verilir. Onların adlarını və onlarla bağlı olan tarixləri kitabdakı ardıcıllıqla 

veririk: 

-Şah Şəmsəddin Təbrizi. H.q.671-ci ildə vəfat edib, məzarı Konyadadır (1,s.273). 

-Xacə Nəsirəddin Tusi. H.q.691-ci ilin Ģəvval ayında, cümə günü vəfat edib, qəbri 

ġirazda ziyarətgahdır (1,s.276). 

-Xacə Hümam Təbrizi. H.q.713-cü ilin Ģəvval ayında vəfat edib, qəbri Təbrizdədir 

(1,s.282). 

-Xacə Salman Cavəci.H.q.769-cu ildə vəfat edib (1, s.291). 
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-Mövlana Bədr Şirvani.H.q.851-ci il ramazan ayının beĢində, çərĢənbə günü vəfat 

edib. Məzarı ġirvandadır (s.305). 

-Şah Qasım Ənvar.H.q.837-ci ilin Ģəban ayının üçündə, bazar ertəsi günü vəfat edib. 

Camda özünə məxsus bağda dəfn edilib və Əmir ƏliĢir Nəvai onun qəbri izərində 

məqbərə tikdirib (1,s.306). 

Bu müəlliflərdən sonra təzkirədə Səbzəvarı nisbəli dörd Ģair təqdim olunur ki, 

onların da sırasında türk mənĢəli Ģairlərin olduğunu ehtimal edirik: 

-Əmir Sahi Səbzəvari. H.q. 787-ci ilin məhərrəm ayında doğulub, h.q. 857-ci ildə 

vəfat edib. Qəbri Səbzəvardadır (1,s.313). 

-Mövlana Zinəti Səbzəvari. Əmir Sahi Səbzəvari ilə müsahib-həmsöhbət olub. 

H.q.897-ci ilin cəmadi üs-sani ayının onunda vəfat edib. Qəbri Səbzəvardadır (1, s.339). 

-Xacə Mahmud Katib Səbzəvari. Həm də gözəl xəttat olub. H.q.914-cü ilin məhərrəm 

ayının doqquzunda cümə günü vəfat edib (1,s.374). 

-Molla Hüseyn Vaiz Səbzəvari. Çoxsaylı əsərlər müəllifidir. Təxəllüsü KaĢifi oldu-

ğundan daha çox Vaiz KaĢifi kimi tanınır. H.q.933-cü ilin Ģaban ayının on səkkizində 

dünyasını dəyiĢib. Qəbri Heratdadır (1, s.381). 

Təzkirədə təqdim olunan Səmərqəndi nisbəli çoxsaylı sənətkarların da içərisində heç 

Ģübhəsiz ki, türk əsilli Ģairlər çoxluq təĢkil edir və onların fars dilində yazıb-yaratmaq-

ları sözsüz ki, dövrün tələbindən irəli gələn bir hal olmuĢdur. Ümumiyyətlə, müsəlman 

ġərqinin Orta əsrlər ziyalısı əksər hallarda ərəb, fars və türk dillərini bilmiĢ, oxucu audi-

toriyasını nəzərə alaraq öz milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu və ya baĢqa dildə 

əsərlər yazmıĢlar. Bu günün təbirincə desək, multikultural bir mühitdə yazıb yaratmıĢ-

lar. Öz doğulduqları məkanda himayədar tapa bilməyən müəlliflər bəzən uzun-uzun 

məsafələr qət etmiĢ, Ģeirə, sənətə qiymət verən hökmdarların vilayətlərinə getmiĢlər, 

onların himayəsi altında yaĢayıb-yaratmıĢlar. Məsələn, təzkirənin sultanlara həsr olun-

muĢ dördüncü təbəqəsində Ģeir-sənət himayədarı, farsca-türkcə Ģeirlər yazan Sultan 

Baysunqur bin Şahrux Mirzəyə (h.q. 16 ramazan 802 - 6 rəcəb 837) həsr olunmuĢ yazı-

da Abdulla Kabuli onun kitabxanasında əlli katibin kitab üzü köçürməklə məĢğul oldu-

ğunu və onların da baĢçısının Mövlana Cəfər Təbrizi olduğunu xəbər verir. Gənc yaĢla-

rında vəfat etmiĢ sultanın ölüm tarixi Əmir Sahi Səbzəvarinin yazdığı maddeyi tarixlərlə 

təqdim edilir. (1,468-470) 

Nizami ardıcıllarından olan və Xəmsəyə cavab yazmıĢ Mövlana Katibinin (vəfat 

tarixi h.q. 4 Ģaban 839-cu il), həm də gözəl xəttat olmuĢ bu Ģairin ġirvana gələrək Əmir 

ġeyx Ġbrahim ġirvaninin himayəsində yaĢadığını və sultandan həm maddi, həm də mə-

nəvi cəhətdən böyük dəstək gördüyünü yazan təzkirə müəllifi Ģairin Gül rədifli qəsidəsi 

müqabilində sultandan on beĢ min ġirvan dirhəmi aldığını və onun bu pulu ġamaxıda 

karvansarada bir ay ərzində Ģair və fəqirlərə payladığını yazır. Bütün bunlar o dövr 

Azərbaycan ədəbi mühiti, hökmdar-Ģair münasibətləri haqqında ilkin mənbədən gələn 

aydın təsəvvürü formalaĢdırır (1, s.302-304). Abdulla Kabuli Azərbaycan Ģairi Bədr Şir-

vanidən danıĢarkən Xorasandan ġirvana gəlmiĢ Mövlana Katibi ilə onun arasında müşa-

irə və münazirə baĢ verdiyini, yəni ĢeirləĢdiklərini yazır və əlavə olaraq bildirir ki, “bəzi 

fəzilət sahibləri Bədr ġirvaninin Ģeirlərini onun Ģeirlərindən üstün tutur”(1,s.305). 

Bu kiçik yazıda biz Abdulla Kabulinin “Təzkirət ət-təvarix” əsərinin Ģairlərə həsr 

olunmuĢ fəsli və orada Azərbaycanla, türk dünyası ilə bağlı olan bəzi məqamlar haqqın-

da söhbət açdıq. Heç Ģübhəsiz ki, altı təbəqədən ibarət olan və elmin müxtəlif sahələ-
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rinə həsr olunmuĢ bu təzkirə multidistiplinar bir mənbə kimi Orta əsrlər tarixi, Ġslam 

tarixi və baĢqa elm sahələrinin tədqiqi baxımından da daha geniĢ araĢdırıcısını gözləyir. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ АБДУЛЛА КАБУЛИ «ТАЗКИРАТ  

АТ – ТАВАРИХ» И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ЧАСТИ, СВЯЗАННЫЕ  

С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Резюме 

 

Данная статья посвящена изучению произведения автора ХVII века Абдуллы 

Кабули «Тазкират ат – таварих», изданного в 2013 году в Тегеране, в частности, 

третьему разделу этого произведения, посвящѐнному поэтам, в числе которых 

представлены тюркоязычные, в том числе и азербайджанские поэты. В произведе-

нии, впервые вошедшего в научный оборот, автор статьи привлекает внимание 

читателя на то, что этот труд является также мультидисциплинарным.  

 

 Akram Bagirov, 

 dr.of philosophy on philology 

  

ABDULLAH KABULI`S WORK “TAZKIRAT AT – TAVARIKH” 

AND SOME MOMENTS CONNECTED WITH AZERBAIJAN LITERATURE 

 

Summary 

 

The article is dedicated to XVII century author Abdullah Kabuli`s work “Tazkirat at-

Tavarikh” and the third chapter dedicated to the poets. It`s also about Turkic and Azer-

baijan poets. Being firstly published, this source is of great value from multidisciplinary 

point of view. 
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ĠSGƏNDƏR BƏY RÜSTƏMBƏYOVUN  
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Azərbaycanın XVIII-XIX əsrlərdə geniĢ inkiĢaf etmiĢ bölgələrindən biri Qarabağ, 

xüsusilə də onun mərkəzi ġuĢa Ģəhəri olmuĢdur. ġuĢa bütün Azərbaycanda həmiĢə Ģeir 

və musiqi məskəni kimi Ģöhrət tapmıĢdır. XIX əsrdə fəaliyyət göstərən çox saylı ədəbi 

məclislərdən ikisi – “Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuĢan” ġuĢada yaranmıĢdır. Azər-

baycan ədəbiyyatı tarixində Qarabağ ədəbi-mədəni mühitinin xüsusi mövqeyi və əhə-

miyyəti olmuĢdur. Bu diyardan çıxan söz sənətkarlarının Azərbaycan ədəbiyyatının 

tərəqqisindəki rolu haqqında, orada yetiĢən Ģair, yazıçı, müsiqiçilərin həyat və yaradıcı-

lığından xeyli əsərlər yazılmasına baxmayaraq, indi də bu məsələ, bu mövzu tədqiqatçı-

ların diqqət mərkəzindədir. 

 Qədim tarixi olan əlyazma topluları XVIII-XIX əsrlərdə və XX yüzilin əvvəlində 

Qarabağda da geniĢ yayılmıĢdır. HəmiĢə irəlidə getməyə səy göstərən ġuĢa Ģairləri, xət-

tatları bu ənənəyə biganə qalmamıĢ, yaradıcılıqlarının müəyyən hissəsini bu iĢə sərf et-

miĢlər. Onlar klassik ənənəyə sadiq qalmaqla bu sənətin inkiĢafına həqiqətən nail ola 

bilmiĢlər. Bu əlyazmalarda Orta və Yaxın ġərq xalqları sənətkarlarının əsərləri toplansa 

da, baĢqa yerlərdə, məsələn, ġamaxıda, Tiflisdə yaxud da Bakıda yaranan toplulardan 

fərqli olaraq, Qarabağın öz Ģairlərinin əsərlərinə daha geniĢ yer verilmiĢdir. Qarabağ 

Ģairləri özləri də, xüsusən ġuĢada yaĢayan Ģairlər baĢqa ərazilərə nisbətən bəyaz, cüng, 

məcmuə tərtib etməklə çoxluq təĢkil edirdilər.  

Belələrindən biri də dövrünün açıq fikirli ziyalılarından olan Ġsgəndər bəy Əsəd bəy 

oğlu Rüstəmbəyovdur (1845-1918). ġuĢada anadan olmuĢ, orada da mükəmməl təhsil 

almıĢ Ġsgəndər bəy fars və rus dillərini mükəmməl bilmiĢ, müəyyən vaxt dövlət idarələ-

rində qulluq etmiĢdir. “Məclisi-üns”ün fəal iĢtirakçılarından olan Ġsgəndər bəyin əsərlə-

rindən olan bir qəzəldən (Natəvanın, oğlu Mir Abbasın ölümündən kədərlənib yazdığı 

“Ölürəm” rədifli qəzəlinə yazılmıĢ çoxlu cavablardan biri də Ġsgəndər bəyin “Ölməyə-

sən” rədifli həmin qəzəlidir), aĢağıdakı misraları göstərmək olar: 
 

Xudadan istərəm, ey can, hələ sən ölməyəsən, 

Behəqqi-şahi-Xorasan, hələ sən ölməyəsən, 
 

Nəzərdə sanma ki, sən bir zəifə övrətsən, 

Vətəndə rüknsən, ey Natəvan, sən ölməyəsən. 
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Duaçıyam sənə sidqi-dil ilə bimənzur, 

Sözümdə yoxdu yaratmaq yalan, sən ölməyəsən. 

 

Yaşa yüz il səni dilşadü dilgüşalıq ilə 

Be həqqi hörməti-quran, hələ sən ölməyəsən. 

 

İskəndərin gecə-gündüz dilində əzbərdir, 

Xudadan istərəm, ey can, hələ sən ölməyəsən. 

 

Əbdüssəməd bəy AĢiqə iki mənzum məktubu və bir də “Yetir sən” adlı Ģeiri “Poetik 

məclislər” kitabında, bir neçə beyti Müctəidzadənin “Riyazül-aĢiqin” təzkirəsinin mü-

qəddiməsində və elə o təzkirədə farsca bir qəzəli (s. 205) və haqqında xırda məlumat 

verilmiĢdirsə də, ədibin əsərləri, xalq qarĢısında söylədiyi nitqləri haqqında ciddi tədqi-

qat iĢi aparılmamıĢ, əlyazmaları müəyyənləĢdirilməmiĢdir. Halbuki, Ġsgəndər bəy Ģairlik-

dən əlavə, xalqının tərəqqisi uğrunda əlindən gələni əsirgəməyən bir ictimai xadim idi. 

 

Badi-səba, ərzim sənə eyləyim, 

Zəhmət qəbul edib yarə yetir sən. 

Allah rizasını mənzur eyləyib, 

Dərdi-dilim o nigarə yetir sən. 

 

Gül üzlü yarıma yetən zamanda, 

Güstax olub söhbət qatan zamanda, 

Zülfünü şanəyə tutan zamanda, 

Pərişan halımı yarə yetir sən. 

 

Zülfün salıb İskəndəri zülmata, 

Təşnədir ləbindən abi-həyata, 

Bimar olub, yox ümidi həyata, 

Ahu gözlü o xunzarə yetir sən. 

 

Qarabağ Ģairlərinin Ģeir toplularından danıĢarkən ilk növbədə yuxarıda haqqında söz 

açdığımız Ġsgəndər bəy Rüstəmbəyovun (1845-1918) Qarabağda-ġuĢa Ģəhərində tərtib 

etdiyi məcmuəsini göstərmək olar.  

Ġskəndər bəy Rüstəmbəyov və Ağdam camaatı qarĢısında etdiyi çıxıĢları ilə onları 

elmə, mədəniyyətə və maarifə, xüsusilə ictimai həyatda birliyə çağırmıĢdır. Açıq fikirli, 

əsl ziyalı olan Ġsgəndər bəyin ədəbiyyat tarixində öz yeri, mövqeyi vardır. Ġsgəndər bəy 

haqqında ədəbiyyat tariximizdə çox az bəhs edilmiĢdir. Filologiya elmləri namizədi, 

mərhum Nəsrəddin Qarayevin Ģair və ictimai xadim Ġsgəndər bəyin yaradıcılığına özü-

nün tərtib etdiyi “Poetik məclislər” kitabında yer verməsi, onun həyatı və əsərləri haq-

qında yazdığı məlumat təqdirəlayiqdir. 

Məlumdur ki, Qarabağ Ģairi Ġsgəndər bəy Rüstəmbəyov ġuĢa camaatı arasında çox 

hörmətli ziyalılardan biri olmuĢdur. Bu Ģəxs xalqını, millətini ürəkdən sevən, onun 

taleyini həmiĢə düĢünən bir ziyalı olmaqla bərabər, allahsızlara qəti düĢmən kəsilmiĢdir 

Ġ.Rüstəmbəyov daima xalqının tərəqqisini düĢündüyü üçün müasirlərinə özlərindən 
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sonra bir yadigar, xalqına xeyri dəyə bilən bir əsər yazmağı tövsiyə etmiĢdir. Məhəm-

mədağa Müctəhidzadənin “Riyazül-aĢiq”in təzkirəsini yazmasında Ġsgəndər bəyin 

böyük təsiri olmuĢdur. Elə buna görə də Müctəhidzadə əsərinin müqəddiməsində Ġsgən-

dər bəy Rüstəmbəyovdan söhbət açmıĢ, onu tərifləmiĢdir. 

Müctəhidzadənin Ġsgəndər bəy haqqında verdiyi tərifli məlumat, həqiqətən, onun öz 

xalqını, sənətkarları sevən bir Ģəxs olduğunu sübut edir. Müctəhidzadə öz təzkirəsinin 

müqəddimə hissəsində yazırdı: “... Hicrətin min üç yüz iyirmi beĢində bir gün cənab Ġs-

gəndər bəy Rüstəmbəyov ki, cümleyi-əyani-vilayətdən və darayi-zəkavətü mərifət idi və 

iqlimi-daniĢü kisayətdə vaqeən Ġsgəndəri-zaman və zülaməti-Qarabağ içrə əbaən cədd 

çün abi-həyat və mənbəi-cövdü ehsani idilər, hüzuruna müĢərrəf olub, ayineyi-qəlbimdə 

müsəvvər olan müddəamı niĢan verib və Ģəraiti-bəndəliyi yerinə yetirdim. Müəzzelileyh 

isə zəbani-gövhər-nisarilə buyurdular ki, görək bir toxmi-yadigar məzrəeyi-rüzigaridə 

əkmək ki, əbiayi-vətən ondan nəf bərdar olsunlar və mütaliəsində fayideyi-təhsil edənlər 

müəllifinə rəhmət oxusunlar. Və bir məcmuə yazılmaq gərəkdir ki, hər səhifəsi qeyrəti-

arezi-hur və hər sətri rəĢki-zülfi-qılmani-behiĢti-biqüsur ola və rəyət edənlər mayil və 

qəmləri zail olub bu sözlərə mütərənnim olsunlar”. 

Ġsgəndər bəy sidqi-dil ilə Allaha inanırdı və Allaha inanmayanları sevməzdi. Elə ona 

görə də Firidun bəy Köçərli özünün “Ədəbiyyat tarixi” kitabında M.F.Axundova aid 

hissədə böyük mütəfəkkiri ateizminə görə sevməyən Ġsgəndər bəyi tənqid edərək (Bax: 

Firidun bəy Köçərli, Azərbaycan ədəbiyyatı, c.1, Bakı, “Elm”, 1978, s. 454) Mirzə Fətə-

linin xidmətlərini göstərir. Ehtimal ki, elə Mirzə Fətəli kimi reformator yazıçını sevmə-

diyinə görə Ġsgəndər bəy yaradıcılığının tədqiqi kölgədə qalmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikası EA Əlyazmalar Ġnstitutu xəzinəsində Ġsgəndər bəy Rüs-

təmbəyovun öz xətti ilə tərtib etdiyi bir bəyaz onun həyat və yaradıcılığını, ictimai fəa-

liyyətini öyrənmək üçün ən tutarlı mənbədir. Məcmuə 1881-ci ildə ġuĢada tərtib edil-

miĢdir. ġeirlər farca və Azərbaycan türkcəsindədir. Mətn qara mürəkkəblə, Ģikəstə xətti 

ilə əlvan rəngli vərəqlərə yazılmıĢdır. Məcmuə səksən nəfərə yaxın Ģairin Ģeirlərindən 

nümunələri əhatə edir (ölçüsü: 13x20 sm., həcmi: 105 vərəq, Ģifri: B-236). Əlyazması 

zoğalı rəngdə, naxıĢlı meĢin cildə tutulmuĢdur. “Əlyazmalar kataloqu”nun ikinci cildin-

də əlyazmanın təsvirində onun hicri 1291 (=1864)-ci ildə ġuĢada Abdulla adlı katib tə-

rəfindən köçürüldüyü göstərilmiĢdir. Həm də elə orada deyilir: “Çüngün sonunda tarix 

olmasa da, XIX əsrin II rübündə ġuĢada yazıldığı təxmin olunur”. 

Bu bəyaz, əlbəttə, bir bəyaz kimi, baĢqa Ģairlərin də Ģeirlərini əhatə edir və onların 

əsərlərini öyrənmək üçün əhəmiyyətlidir. Əlyazma XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində 

Qarabağda hazırlanan bəyazların tərtib prinsipini, onun strukturunu, məzmun və forma-

sını öyrənmək üçün də maraqlıdır. 

Ġsgəndər bəyin bu avtoqraf bəyazı XIX-XX əsrdə yaranan bəyazların formasında – 

nəzm və nəsrlə tərtib edilmiĢdir.  

Ġsgəndər bəyin tərtib etdiyi məcmuə öz məzmunu və tərtibi baxımından həm də bir 

yazılı abidə kimi əlyazma topluları tərtibi ənənəsinin davamı və onun ġuĢa mühitində 

inkiĢafını göstərmək baxımından çox maraqlıdır. Ən əvvəl ona görə maraqlıdır ki, əl-

yazma ənənəvi qaydada nəsr və nəzm hissələrindən ibarətdir. Ġkincisi, əlyazmaya daxil 

olan Ģeir və nəsr nümunələrinin əvvəlində həmin əsərlərin yaranma tarixçələri vardır. 

Üçüncüsü və ən baĢlıcası isə, bu yazılı abidə ədəbiyyat tarixini, ġuĢa ədəbi mühitini öy-

rənmək üçün maraqlıdır. Xüsusən, əlyazma “Məclisi-üns” ədəbi məclisinin fəal üzvü 
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olan Ġsgəndər bəy Rüstəmbəyovun həyat və yaradıcılığını və dünyagörüĢünü öyrənmək 

üçün əvəzsiz ilkin mənbədir. Onun fars və Azərbaycan dilində olan Ģeirlərini özündə 

toplayan bu əlyazma həm də 1905-ci ildə, ondan əvvəl və sonra erməni-Azərbaycan 

münasibətlərini, Azərbaycan xalqının siyasi-iqtisadi vəziyyətini açıb göstərir. Ġsgəndər 

bəy bu barədə öz nitqini, bu nitqin tarixçəsini, oğlu Əsəd bəyə yazdığı vəsiyyətnamələ-

rini verir. Müəllif farsca və Azərbaycan türkcəsində yazdığı qəzəllərindən əlavə imam-

ların Ģəninə yazdığı mərsiyələrini, sinəzənlərini də məcmuəyə daxil etmiĢdir. Əlyazma-

da Ģeirlərin yaranma səbəbləri ilə bağlı qeydlər xüsusi maraq doğurur. 

Ġsgəndər bəy məcmuəsində “Məclisi-fəramuĢan”ın fəal üzvlərindən olan istedadlı 

Ģairə Fatma xanım Kəminənin Ģeirlərindən də nümunələr verilmiĢdir. Əvvəllərdə gös-

tərildiyi kimi, həmin əlyazmada Ģeirlərin, çıxıĢların, ümumiyyətlə, nəsr və nəzmlə olan 

əksər yazıların əvvəlində onların yaranma səbəbləri haqqında məlumat da verilmiĢdir. 

Fatma xanımın məcmuədə olan Ģeirləri haqqında da eyni məlumat vardır. Lakin bu yazı-

lar yalnız Ģeirlərin yaranma səbəblərini izah etməklə kifayətlənmir, həmçinin baĢqa mət-

ləbləri də üzə çıxarır. 

Məlumdur ki, Fatma xanım xalq arasında və yaxınları tərəfindən Fatı adı ilə məĢhur 

olmuĢ, Ģeirlərini “Kəminə” təxəllüsü ilə yazmıĢdır. Hətta bəzi məcmuələrdə Ģairənin 

“ġahin” təxəllüsü ilə Ģeirlər yazan Mirzə Əbdül adlı oğlunun əsərlərinin əvvəlində sadə-

cə “ġahin” deyil, tanınsın deyə, “Fatı oğlu ġahin” qeydinə rast gəlirik. 

Ġsgəndər bəyin məcmuəsində isə Fatma xanıma Qarabağ Ģairlərinin necə müraciət et-

dikləri, Ģairənin savad dərəcəsi və istedadına görə ona necə böyük ehtiramla xitab olun-

duğu qeyd edilmiĢdir. Böyük hörmət qazanan Fatma xanıma “Mirzə Fatimə” demiĢlər. 

BaĢqa Ģairlərdən fərqli olaraq yalnız o, savadlı kiĢilərə deyildiyi kimi Mirzə adlandırıl-

mıĢdır. Məcmuənin bir yerində, Ģairənin Ģeirinin əvvəlində Ġsgəndər bəy yazır: “Vəxti 

alicənab mehrün-niqab Mirza Fatimə məĢhurül-mütəxəllis be-Kəmina...” (78, 746) 

(Bir vaxt Kəminə təxəllüsü ilə məĢhur, alicənab, ay niqablı Mirzə Fatimə...) 

Əlbəttə, nəsr hissəsi belə bəyazlarda az olur, onlar müxtəlif Ģairlərin Ģeirlərinin ara-

sında ara-sıra verilir və bəyazdan istifadə edənlərin zövqü üçün maraqlı nümunələr daxil 

edilir. Həmin nəsr hissələri ən çox Ġsgəndər bəyin öz fəaliyyəti ilə əlaqədardır, onun 

nitqlərini, vəsiyyətnamələri, müxtəlif Ģəxslərin məktub nümunələrini əhatə edir. 

Həmin məcmuənin əksər hissəsi qeyd edilən Ģəkildə qurulmuĢdur. Əlyazma Ġsgəndər 

bəyin 4 iyun 1888-ci ildə oğlu Əsədə yazdığı “Vəsiyyətnamə”si ilə baĢlanır. Müəllif 

onun sonunda öz adını “Pədəri-Ġsgəndər bəy Rüstəmbəyov” Ģəklində verir. Farsca yaz-

dığı həmin “Vəsiyyətnamə”nin əvvəlində, sonradan yenə farsca “Batel Ģod, əhvalat-e 

ruzeqar tour-e degər Ģod” (ləğv olundu, zaman ayrı çür oldu) sözləri, daha sonra isə 

Ģeirlər gəlir. ġeirlərdən sonra müəllif ikinci “Vəsiyyətnamə”sini ġuĢada 1892-ci ildə 

eyni sərlövhə və imza ilə yazır, onun da əvvəlində sonradan “Ġn həm batel Ģod, çunke 

dəh sal qozəĢt, ruzeqar həm tour-e degər Ģod” (Bu da ləğv oldu, çünki on il keçdi, za-

manda ayrı cür oldu) qeydlərini verir. Əlyazmanın 25a vərəqində erməni-müsəlman 

ixtilaflarının tarixi səbəbləri haqqında yazı, həmin mətnin daxilində naməlum Ģəxsin 

məktubunu verir və onu 1916-cı il tarixində aĢağıdakı sözlərlə tamamlayır: 

“Çare səbr əst ke, an həm nə to dari, nə mən. Hərgah dər in xosus mofəssel beni-

visəm, an vəxt bayəd çənd celd ketab benevisəm. An həm momken nist. Behtər an əst 

ke, təmam nəmayəm” (Çarəsi səbrdir ki, o da nə məndə var, nə də səndə. Hərgah bu 
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barədə müfəssəl yazsam, o vaxt gərək neçə cild kitab yazam, o da mümkün deyil. 

YaxĢısı budur ki, tamam edim). 

Farsca qeydlərinin birində deyir: “Bir neçə nəfər məsləhət gördü ki, cümə günü mil-

lətin 100 illik qəflət yuxusundan ayılmaq üçün bir nitq söyləyim” (Rüstəmbəyov Ġsgən-

dər bəy, “Nitq”, bax: bəyaz, Əlyazmalar Ġnstitutu, B-236 vər. 33 b.). 

Əlyazmada daha sonra Ġsgəndər bəyin 1905-ci il tarixli nitqi verilir. Bu nitqin yenə 

erməni-müsəlman ixtilafları ilə əlaqədar olduğu məzmunundan aydınlaĢır. Müəllif 

nitqin əvvəlində 25 iyun 1905-ci il tarixli farsca yazdığı qeydində göstərir ki, bir neçə 

nəfər məsləhət gördü ki, cümə günü milləti yüz illik qəflət yuxusundan ayıltmaq üçün 

bir nitq söyləyim. Söylədiyi nitqi və orada oxuduğu bir neçə öz Ģeirini “Nitqi-bəndə” 

sərlövhəsi ilə verir.  

Nitqdə deyilir: 

“Belə ki, keçən cümə günü müsəlman qardaĢlarımızdan bir nəfər öz nitqində Ģərh 

elədi ki, üç Ģey (filan) tayfanın irəli getməyinə baisdir. Nəhayət ittifaq sözü demədi və 

halanki, elm, qüvvət və dövlət bir yerdə cəm olsa da ittifaqsız heç bir fayda verməz. 

Necə ki, bu mətləb bizim Ģəhərdə mükərrər imtahan ilə sübutə yetibdir. Belə ki, bizim 

vətəndə həman üç Ģey olubdur. Nəhayət yüz ildən artıqdır ittifaq olmayıbdır və ittifaq 

olmamaq cəhtinə belə pəriĢan və sərgərdan günlərə qalmıĢıq...” (Rustəmbəyov Ġsgəndər 

bəy. “Nitq2, bax: bəyaz, Əlyazmalar Ġnstitutu, B-236, 33 v.). Sonra Ġsgəndər bəy pey-

ğəmbərin ittifaq və ittihad səyi və sonralar onun qoyduğu bu qanunun pozulması və bu 

pozğunluğun təxribata səbəb olmasından yazır. Həmin nitq bu gün belə öz əhəmiyyətini 

itirməmiĢdir. Bu gün millətimizə lazım olan ittifaqın labüdlüyünü səksən beĢ il bundan 

əvvəl Ġsgəndər bəy ġuĢa və Ağdam camaatına söyləmiĢdir. 

Nitqin sonu da əvvəli kimi maraqlıdır:  

“ -... Bu gün ittifaq və nifaq xüsusunda bu iĢarəyə kifayət edib Allah-tala dərgahın-

dan müsəllət edib ki, mərəzi-nifaqda bizə Ģəfa əta edib neməti-ittifaq qismət etsün ki,... 

hamımız qərəzi-Ģəxsini ürəkdən atıb millət və vətən iĢində yekdil və müttəfiq olaq. 

Amin, ya möminin (Yenə orada, vər: 34 b.). 

Ġsgəndər bəyin tərtib etdiyi bu bəyaz görkəmli ədəbiyyatĢünas Həbibulla Səmədzadə-

nin kolleksiyasına daxil idi. Əlyazmada Ömər Xəyyam, Hafiz ġirazi, Nizami, Əvhədi 

kimi Orta əsr Ģairlərinin Ģeirlərindən az da olsa, nümunələr vardır. Amma bəyazın səhi-

fələrini əsasən Zakir, Asi, Fəna, Kəminə, Mehdiqulu Vəfa, Məxfi, Məmo, Yusif, Növ-

rəs, AĢiq Əbdüssəməd bəy kimi Qarabağ Ģairlərinin Ģeirləri təĢkil edir. Ən çox Ģeir nü-

munəsi Ġsgəndər bəy, Mehdiquluxan Vəfa, Növrəs, Abdulla bəy Asi, AĢiq Ģeirlərindən-

dir ki, onların bir bəyazda bu miqdarda Ģeirləri Əlyazmalar Ġnstitutu xəzinəsində saxla-

nılan və tədqiqata cəlb etdiyimiz baĢqa əlyazmalarında təsadüf edilmir. Bu baxımdan da 

bəyaz ədəbiyyat tarixi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bəyazın ən maraqlı və dəyərli cəhətlərindən biri Ģeirlərin yazılma tarixi və səbəbələ-

rinin göstərilməsidir. Bunlar əsasən, Ġsgəndər bəyin öz əsərlərinə aiddir. Əlbəttə, baĢqa 

müəlliflərin Ģeirlərinə aid geniĢ qeydlər, az da olsa, vardır. Bu qeydlər 1869-cu ildən 

baĢlayaraq Ġsgəndər bəyin 1905-ci il nitqinə qədərki tarixi və bir qədər sonrakı dövrləri 

əhatə edir. Fars, Azərbaycan, bir qədər də ərəb dilində yazılmıĢ həmin bəyaz XIX əsr və 

XX əsrin əvvəllərində Qarabağın tarixi Ģəraitini, ədəbi mühitini, Ģairlərin yaradıcılığını, 

xüsusilə Ġsgəndər bəyin özünün fikir aləmini, ədəbi-bədii fəaliyyətini, həyatını öyrənmək 
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üçün tutarlı məlumat verir. Ġsgəndər bəyin həmin bəyazının olduğu Ģəkildə nəĢrinin 

oxucuların böyük marağına səbəb olacağına əminik. 
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 Искендер бек Рустамбеков (1845-1918) составил прекрасно оформленный 

сборник - автограф в Карабахском городе Шуша. Наиболее ценной и интересной 

особенностью произведения является указание дат написания стихотворений. В 

сборнике представлены образцы стихотворений около 80 поэтов. 
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Summary 

  

 Iskender bey Rustambayov (1845-1918) compiled beautifully designed collection – 

autograph in the town of Shusha from Karabakh region. The most interesting feature of 

this work is noting of writing date of each poem. The collection covers excerpts from 

the poetry of nearly 80 poets. 
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XIII ƏSR FARS ƏRUZġÜNASLIĞININ  
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XIII əsr fars əruzĢünaslıq tarixində xüsusi bir mərhələni təĢkil edir. Bu əsrdə fars əru-

zunun nəzəri əsasları haqqında iki fundamental əsərin ortaya çıxması fars əruzĢünaslıq 

elminin simasını müəyyənləĢdirir. Onu da qeyd edək ki, bu əsərlərin hər ikisi dövrümü-

zə qədər fars əruzunun nəzəri əsasları haqqında gəlib çatan ilk əsərlərdir. Belə ki, onlar-

dan biri, təqribən, 1217-1235-ci illər arasında yazılan ġəmsəddin Məhəmməd bin Qeys 

ər-Razinin qələminə məxsus “əl-Möcəm fi məayir əĢar əl-Əcəm”, digəri isə Nəsirəddin 

Tusinin qələminə aid olan, 1251-ci ildə yazılmıĢ “Miyar əl-əĢar” əsərləridir (2; 3). Onu 

da söyləyək ki, hər iki əsər fars əruz və qafiyəĢünaslıq tarixinin öyrənilməsində olduqca 

mühüm mərhələni təĢkil etmiĢ və fars elmi-nəzəri fikrində əruz və qafiyənin nəzəri 

əsasları haqqında özlərindən sonra yazılan əsərlərə də güclü təsir göstərmiĢlər. 

ġəmsəddin Məhəmməd bin Qeys ər-Razinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat 

olduqca azdır. Lakin hər halda o da məlumdur ki, bu böyük alim XII əsrin sonları XIII 

əsrin birinci yarısında XarəzmĢahların sarayında yaĢayıb-yaratmıĢdır. ġəms Qeys Razi 

haqqında məlumatı biz daha çox onun tədqiqatçısı ġəms Qeys Razinin adı çəkilən əsəri-

nin ikinci hissəsini, yəni “əl-Möcəm” əsərinin qafiyə və bədii hissələrini rus dilinə tər-

cümə edən N.Y.Çalisovanın 1997-ci ildə Moskvada çap etdirdiyi əsərin ön sözündən 

alırıq. Belə ki, N.Y.Çalisova “əl-Möcəm” əsərini “Fars poeziyasının qanunlar toplusu” 

adı altında rus dilinə tərcümə edərək çap etdirmiĢ və bu əsərə böyük bir ön söz yazmıĢ-

dır. Həmin ön sözdən anlaĢırlır ki, ġəms Qeys Razinin doğum tarixi dəqiq məlum olma-

sa da, Reydə anadan olmuĢ, uzun zaman Mavərənnəhr, Xorasan, Xarəzm, Buxarada ya-

ĢamıĢdır. O, adı çəkilən əsərini hicri 614, miladi tarixlə 1217-1218-ci illərdə Mərvdə 

yazmağa baĢlamıĢdır. Bu əsərin ilk variantı özündə həm ərəb, həm də fars poetik ənənə-

lərinin təhlilini ehtiva etmiĢdir. N.Y.Çalisovanın yazdığına görə, həmin illərdə Mərvi 

Sultan Əlaəddin Məhəmməd bin TəkiĢ XarəzmĢah idarə etmiĢ və o, 1217-ci ildə Bağda-

da yürüĢ etmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqata görə, həmin yürüĢ zamanı ġəms 

Qeys də Sultanın yaxın ətrafında olmuĢdur. Həmçinin tarixdən o da məlumdur ki, bu 

illər monqol qoĢunlarının da Ġrana hücumu ilə yadda qalır. Belə ki, həmin illərdə Əlaəd-

din Məhəmməd TəkiĢin Həmədan və Ġsfahanm arasında yerləĢən Fərrəzin qalası yaxın-

lığında monqollarla döyüĢü zamanında ġəms Qeys Razi də orada olmuĢ və qarmaqa-

rıĢıqlıqlar nəticəsində kitablarını, əsərinin bir neçə hissəsini itirmiĢdir. Sonradan, bir 

qədər pul müqabilində Fərrəzin qalasının ətrafında yaĢayan sakinlər əsərin bir hissəsini 
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ona qaytarmıĢlar. Təqribən, 1227-ci ildən sonra ġəms Qeys Razi ġiraza gəlmiĢ, əvvəlcə 

Atabəy Səd bin Zəngiyə, sonra isə onun oğlu məĢhur “Bustan” və “Gülüstan” əsərləri-

nin müəllifi Sədinin himayəçisi Əbübəkrə xidmət göstərərək, onun sarayında yaĢayıb-

yaratmıĢdır. ġəms Qeys Razi ġirazda yerli ədəbiyyatĢünas və Ģairlərlə tanıĢ olduqdan 

sonra, yenidən öz əsərini tamamlamaq fikrinə düĢmüĢ və dostlarının təkidi ilə təqribən 

əvvəl yazdığı əsəri iki yerə ayıraraq, fars əruz və qafiyəsindən bəhs edən hissəni “əl-

Möcəm fi məayir əĢar əl-Əcəm” adlandırmıĢdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu əsə-

rin ikinci hisssəsi, yəni ərəb əruz və qafiyəsindən danıĢan hissəsi ġəms Qeys Razi tərə-

findən qələmə alınsa da, dövrümüzə qədər gəlib çatmamıĢdır ( 2 ).  

“Əl-Möcəm” əsəri əruzun, xüsusilə, fars əruzunun nəzəri əsasları haqqında olduqca 

fundamental əsərdir. Belə ki, ġəms Qeys Razi əsl filoloq kimi bu əsərdə əruzla bağlı heç 

bir nəzəri məsələnin diqqətdən kənarda qalmamasına çalıĢmıĢdır. Bu mənada, o, eyni 

zamanda, fars dili, xüsusilə, fars dilinin fonetikası haqqında olduqca geniĢ məlumat ver-

miĢdir ki, bəzi mütəxəssislər, hətta, bu məlumatları əsas tutaraq, “əl-Möcəm”in, eyni za-

manda, fars dilinin qrammatikası haqqında yazılmıĢ ilk kitab olduğunu da söyləyirlər. 

Beləliklə, bütövlükdə iki hissədən ibarət olan və birinci hissəsi əruzdan danıĢan “əl-

Möcəm”in birinci hissəsi, hələ müəllif tərəfindən dörd yerə bölünür. Belə ki, hər bölüm 

Qeys Razi tərəfindən bab adlandırılır. Qeys Raziyə görə birinci bab əruzun mənası, 

rüknlərin, bu fənndə iĢlənən istilahların adları və ləqəblərinin Ģərhi kimi qeyd olunur. 

Ġkinci bab əruzun rüknlərini təĢkil edən vəznlərin cüzləri haqqında, üçüncü bab cüzləri 

əmələ gətirən dəyiĢikliklər və törəmə təfilələr haqqında adlanır. Dördüncü babı isə Qeys 

Razi qədim və yeni bəhrlərin qeydi, dairələr, təqti və bəhrlərin bir-birindən çıxması 

adlandırır. Qeyd edək ki, hər babın özü də əslində bir neçə fəslə bölünür. Birinci babda 

və onun fəsillərində əruz elminin mahiyyətindən, onun əhəmiyyətindən bəhs edən müəl-

lif, əruzu bilməyin vacibliyindən danıĢır. Belə ki, onun nöqteyi-nəzərinə görə Ģair yük-

sək təbə, istedada malik olmaqla yanaĢı, eyni zamanda, əruzun nəzəri əsaslarından da 

baĢ çıxartmalıdır. Çünki əruzda elə incə məqamlar vardır ki, Ģair bu incə məqamları bil-

mədikdə bəzən ritmcə yaxın olan bəhrləri bir-birinə qarıĢdırır ki, bu da Ģeirə, poeziyaya 

nöqsan gətirmiĢ olur. Bu mənada, Qeys Razinin nöqteyi-nəzərinə görə, özünü yüksək 

istedad sahibi bilən, Ģair adlandıran hər bir kəs, poeziyada, əruzda baĢ verən bu incə mə-

qamları ayırmaq üçün mütləq və mütləq əruzdan baĢ çıxartmalı, onun nəzəri əsaslarını 

bilməlidir. Beləliklə, bu prinsipi əsas tutan Qeys Razi, əsərinin sonrakı səhifələrində 

əruzun nəzəri əsaslarını əsaslı Ģəkildə izah etməyə baĢlayır. Qeyd edək ki, Qeys Razi, 

təbii ki, ilk növbədə fars əruzunun nəzəri əsaslarını izah edir. Amma, əvvəlki səhifələr-

də qeyd etdiyimiz kimi, fars əruzu mahiyyət etibarilə bütövlükdə ərəb əruzundan fərq-

lənmədiyi üçün və hətta, baĢqa sözlə desək, hər iki əruzda əsas nəzəri məsələlər üst-üstə 

düĢdüyünə görə, Qeys Razi də bu istiqamətdə bu nəzəri əsaslardan yan ötə bilməmiĢ, 

ara-sıra ərəb əruzunun nəzəri əsaslarını izah etdikdən sonra, fars əruzunun xüsusiyyətlə-

rini Ģərh etmiĢdir.  

Beləliklə, məlum olduğu kimi, ərəb əruzunda 10 vəzndə 8 əsli təfilə iĢlənsə də, Qeys 

Razi fars əruzunda 5 vəzndə 7 əsli təfilənin və 26 törəmə təfilənin iĢləndiyini qeyd edir. 

Qeys Raziyə görə fars əruzunda iĢlənən 5 vəzndə 7 əsli təfilə aĢağıdakılardır: 

məfA”Ġlün, fA”ilAtün, müstəf”ilün, məf”UlAtü, fA”i-lA”tün, müs-təf”i-lün, fə”Ulün. 

Rüknləri və əsli təfilələri izah etdikdən sonra Qeys Razi əruzun ümumi prinsiplərinə 

uyğun olaraq, zihafları izah edir. Qeys Raziyə görə fars əruzunda iĢlənən zihafların 22-
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si ərəb əruzundan hazır Ģəkildə alınsa da, 13-nü sonradan fars əruzçuları özləri yaratmıĢ-

dılar ki, bununla da fars əruzunda iĢlənən zihafların ümumi sayı 35-ə çatmıĢdır. Qeys 

Raziyə görə fars əruzçularının ərəb əruzundan aldıqları zihaflar aĢağıdakılardır: qəbz, 

qəsr, həzf, xəbn, kəff, Ģəkl, xərm, xərb, Ģətər, qət, təĢis, teyy, vəqf, kəĢf, salm, müaqibət, 

sədr, əcuz, tərəfan, müraqibət, iĢba, izalə. Fars əruzçularının yaratdıqları və əruzun 

ümumi zihaflarına daxil etdikləri zihaflar isə bunlardır: cəd, hətm, cəhf, texnik, solx, 

təms, cəbb, zələl, nəhr, rəf”, rəb”, bətr və həzəz. Qeys Raziyə görə bəzi əruzçular bu 

zihafların sırasına daha üç zihaf, tövsi, təzvit, tətvili də əlavə edirlər.  

Beləliklə, təbii ki, bütün bunlar- rüknlər, əsli təfilələr, zihaflar bəhrlərin və bəhrləri 

təĢkil edən qəliblərin daha dəqiq ifadəsinə xidmət edir. Bəhrlərin, qəliblərin dəqiqliyi 

isə Ģeirin vəzninin dəqiq ölçülməsinin əsas meyarıdır. Qeys Razi də öz əsərində bütün 

bu prinsiplərə əməl edərək, fənnin sonunda fars əruzunda iĢlənən dairələr və həmin dai-

rələrə daxil olan bəhrləri Ģərh edir. Qeys Raziyə görə fars əruzunda bütövlükdə dörd 

dairə iĢlənir ki, bu dairələrdən də birincisini o, mötəlifə adlandırır. Mötəlifə dairəsinə 

Qeys Raziyə görə həzəc, rəcəz və rəməl bəhrləri daxildir. Qeyd edək ki, həzəc bəhrin-

dən danıĢarkən əksər əruzçularda olduğu kimi, o da qəzəl, dübeyti, təranə və rübai vəzni 

haqqında geniĢ məlumat verir.  

Qeys Razinin ikinci dairəsi müxtəlifə adlanır. Qeys Razinin nöqteyi-nəzərinə görə bu 

dairəyə münsərih, müzare, müqtəzəb və müctəs bəhrləri daxildir. Qeys Razinin üçüncü 

dairəsi müntəziədir. Lakin Qeys Razi elə bu məqamda bəzi alimlərin bu dairəni müctəli-

bə adlandırdığını da söyləyir. Eyni zamanda, bu adların məna baxımından yaxın olduq-

larını söyləməyi də unutmur. Qeys Raziyə görə bu dairəyə beĢ bəhr daxildir. Səri, ğərib 

(cədid), qərib, xəfif, müĢakil. Qeys Razinin dördüncü dairəsi ısə müttəfiqədir. Bu dai-

rəyə Qeys Raziyə görə iki bəhr daxildir: mütəqarib və mütədarik.  

Beləliklə, gördüyümüz kimi, Qeys Razi bu məlumatlarla öz əsərinin əruz hissəsinə 

yekun vurur. Təbii ki, bu məlumatlar və bizim verdiyimiz qısa informasiya ilk baxıĢda 

oxucuda əsərin sxematik, quru bir əsər olduğu haqqında təsəvvür yaradır. Qeyd edək ki, 

sadəcə olaraq, bizim “əl-Möcəm” əsəri haqqında məcbur olaraq verdiyimiz bu qısa mə-

lumat belə bir təsəvvürün formalaĢmasına səbəb ola bilər. Lakin, qeyd edək ki, əslində 

“əl-Möcəm” əsərinin əruz hissəsində poeziyadan gətirilən nümunələr və vəzn baxımın-

dan onların xırdalıqlarına qədər təhlil edilməsi əsəri olduqca oxunaqlı və cəlbedici edir. 

Belə ki, bu əsəri oxuduqca oxucu əruzun necə maraqlı bir elm olduğu və Qeys Razinin 

bir filoloq kimi təfəkkürünün nə qədər geniĢ olduğu qarĢısında heyrətlənməyə bilmir. 

Qeyd edək ki, bu əsərin bu qədər əhatəli, elmi olmasının səbəblərindəndir ki, “əl-

Möcəm” sonrakı əsrlərdə olduqca geniĢ Ģəkildə yayılmıĢ, onun bir neçə qısa variantı ha-

zırlanmıĢ və ona müxtəlif Ģərhlər yazılmıĢdır. BaĢqa sözlə desək, “əl-Möcəm” əsəri hələ 

orta əsrlərdə və sonradan müasir ĢərqĢünaslıq elminə təqdim olunduğu zamandan etiba-

rən ĢərqĢünasların, əruzĢünasların daima diqqət mərkəzində olmuĢ və öz elmi əhəmiy-

yətini bu günə qədər qoruyub saxlamağı bacarmıĢdır. Daha dəqiq desək, fars əruz elmi 

haqqında yarandığı gündən etibarən, bu günə qədər ona bərabər ikinci bir əsər qələmə 

alınmamıĢdır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, XIII əsrdə, daha doğrusu, hicri tarixlə 649, miladi tarixlə 1251-ci 

ildə qələmə alınan, fars əruz və qafiyəĢünaslıq tarixindən bəhs edən, öz elmi səviyyəsi ilə 

Qeys Razinin “əl-Möcəm” əsəri ilə bir səviyyədə duran və nəhayət, XIII əsr fars əruz və 

qafiyəĢünaslıq elminin simasını təĢkil edən ikinci əsər Nəsirəddin Tusinin “Miyar əl-
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əĢar” traktatıdır. Böyük Azərbaycan alimi, dahi riyaziyyatçı və astronom Nəsirəddin 

Tusinin həyat və yaradıcılığının əsas cizgiləri demək olar ki. məlumdur. Ġstər Azərbay-

can, istər ġərq və istərsə də qərb alimləri bu böyük alimin həyat və yaradıcılığını müx-

təlif yönlərdən araĢdırmıĢlar. Təbii ki, ilk növbədə böyük riyaziyyatçı astronom olan 

Nəsirəddin Tusi, eyni zamanda, humanitar elmlərlə də məĢğul olmuĢ, tarix, musiqi, 

etika, estetika və s. məsələlərlə yanaĢı ədəbiyyatĢünaslıq elmi ilə də ciddi Ģəkildə ma-

raqlanmıĢdır. Belə ki, onun “Əsasül-iqtibas” əsərinin doqquzuncu məqaləti və “Miyar 

əl-əĢar” əsərləri baĢdan-baĢa ədəbiyyatĢünaslıq elminə, əruz və qafiyənin nəzəri prob-

lemlərinə həsr edilmiĢdir. Nəsirəddin Tusinin həyatının əsas məqamlarına gəldikdə isə, 

qısaca Ģəkildə qeyd etmək olar ki, bu böyük alim 1201-ci ildə Tusda anadan olmuĢ, 

1274-cü ildə Bağdadda vəfat etmiĢdir. O, təqribən 22 ilə yaxın bir müddət ərzində 

Ələmut qalasında həbsdə qalmıĢ, ancaq monqolların Ələmut qalasını alması nəticəsində 

həbsdən azad edilmiĢ, sonralar Hülakülər dövlətinin vəziri səviyyəsinə qədər yüksələ 

bilmiĢ, Hülakülər tərəfindən Bağdadın alınmasında, Marağa rəsədxanasının tikilməsində 

mühüm rol oynamıĢdır. Tədqiqatçılar Nəsirəddin Tusinin qələminə məxsus 190-a yaxın 

əsərin olduğunu qeyd edirlər. Belə əsərlərdən biri də, qeyd etdiyimiz kimi, əruz və 

qafiyənin nəzəri əsaslarından bəhs edən “Miyar əl-əĢar” əsəridir.  

“Miyar əl-əĢar” əsəri həcm etibarilə bir o qədər də böyük əsər deyil. Əslində o qədər 

kiçik traktat da deyildir. Sadəcə olaraq, onu demək istəyirik ki, bu əsər həcm etibarı və 

əruz və qafiyə haqqında təfərrüatlar baxımından Qeys Razinin “əl-Möcəm” əsərindən 

geri qalsa da, özündə ehtiva etdiyi elmi dəyərə görə, demək olar ki, “əl-Möcəm”lə eyni 

səviyyədədir. Sadəcə olaraq, Nəsirəddin Tusinin riyazi və analitik təfəkkürü bu əsərdə 

də özünü göstərmiĢ və o, əruz və qafiyə haqqında olan ən dərin və ən elmi fikirləri ən 

lakonik Ģəkildə ifadə etməyi bacarmıĢdır.  

Əslində “Miyar əl-əĢar” öz problematikası, qarĢıya qoyduğu problematika baxımın-

dan “əl-Möcəm”dən daha geniĢdir. Çünki Nəsirəddin Tusi ”Miyar əl-əĢar”da təkcə fars 

əruz və qafiyə elmlərinin nəzəri əsaslarını araĢdırmamıĢ, eyni səviyyədə və ilk növbədə 

ərəb əruz və qafiyəsinin nəzəri əsaslarını araĢdırmağı da qarĢısına bir məqsəd kimi qoy-

muĢdur. Bu mənada, baĢqa sözlə desək, əgər ġəms Qeys Razi “əl-Möcəm”də ilk növbə-

də fars əruz və qafiyəsinin nəzəri əsaslarını araĢdırıb, yalnız yeri gəldikcə ərəb əruz və 

qafiyəsinin nəzəri məsələlərinə də bu kontekstdə müraciət edirsə, Nəsirəddin Tusi ərəb 

əruz və qafiyəsinin nəzəri əsaslarının araĢdırılmasını qarĢısına əsas məqsədlərdən biri 

kimi qoyur. Və qeyd edək ki, Nəsirəddin Tusinin ərəb əruz və qafiyəsinin nəzəri əsasları 

haqqında yazdığı hissə, fəsil, bölüm ərəb əruz və qafiyəsi haqqında yazılan ən qiymətli 

əsərlərdən biridir. Beləliklə, əgər bizə gəlib çatan mənbələrə görə, ġəms Qeys Razinin 

“əl-Möcəm” əsəri fars, əcəm əruz və qafiyəsinin nəzəri əsaslarından bəhs edən ilk əsər-

dirsə, Nəsirəddin Tusinin “Miyar əl-əĢar” əsərinin birinci hissəsi bütövlükdə ərəb əruz 

və qafiyəĢünaslıq tarixində, demək olar ki, bu sahənin öyrənilməsinə yekun vuran bir 

əsər, ikinci hissəsi, yəni fars əruz və qafiyəsinin nəzəri əsaslarından danıĢan hissəsi isə, 

ġəms Qeys Razinin “əl-Möcəm” əsəri ilə bərabər fars əruz və qafiyəĢünaslıq tarixinin 

təməlini qoyan əsərlərdən biridir. Bu mənada, əsərin adı tam Ģəkildə aĢağıdakı kimidir. 

Nəsirəddin Tusi əsərinin ilk sətirlərində Allah-taalaya və onun Peyğəmbərinə Ģükr və 

sənasını bildirdikdən sonra yazır: “Bu ərəb və fars dəri Ģeirində əruz və qafiyə elmləri 

haqqında bəzi dostların xahiĢi ilə tərtib olunmuĢ müxtəsərdir. O, “Meyar əl-əĢar” 

adlanır” ( 3 ). 
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Nəsirəddin Tusi bu cümlələrdən sonra yazır: “Bu müxtəsər bir müqəddimə və iki 

fənndən ibarətdir”( 3 ). O, ilk sətirlərdə Ģeirin mahiyyəti, Ģeirə aid olan digər sənətlər 

haqqında məlumat verəcəyini də bildirir. Beləliklə, Nəsirəddin Tusinin müqəddiməsi üç 

fəsildən ibarətdir. Birincisi Ģeirin hüdudları, ikincisi müxtəlif dillərdə vəzn və qafiyənin 

müxtəlif olmasının səbəbləri, üçüncü fəsil isə Ģeirə aid olan baĢqa sənətlərdən bəhs edir. 

Bəri baĢdan qeyd edək ki, müasir tədqiqatçılar Nəsirəddin Tusinin bu müqəddiməsini 

həmiĢə yüksək qiymətləndirmiĢlər. Çünki, Ģeirin mahiyyəti, vəzn haqqında fəlsəfi-

estetik fikirlər Nəsirəddin Tusidən baĢqa sırf əruzun nəzəri məsələləri ilə məĢğul olan 

əruzçuların əsərlərində demək olar ki, yoxdur. Belə ki, biz bu fikirlərə demək olar ki, nə 

Qeys Razidə və nə də digər əruzçularda təsadüf etmirik. Bu xətt özünü yalnız yunan 

məktəbinə aid olan, yunan fəlsəfəsini gözəl bilən Farabi və Ġbn Sina kimi mütəfəkkirlə-

rin əsərlərində yer alır ki, onlar da Ģeirin və vəznin mahiyyəti ilə ümumi Ģəkildə məĢğul 

olmuĢ, əruz vəzninin xüsusiyyətləri haqqında bir dilçi kimi, konkret olaraq, bir filoloq 

kimi məĢğul olmamıĢlar. Bu mənada, demək olar ki, Nəsirəddin Tusi öz əsərində həm 

Ģeirin, vəznin fəlsəfi-estetik, həm də sırf poetoloji məqamlarını birləĢdirən ilk və sonun-

cu alimdir.  

Beləliklə, Nəsirəddin Tusiyə görə Ģeir vəznli və qafiyəli kəlamdır. ġeirin, vəznin əsas 

canı sözdür. Sözsüz heç bir vəzn və Ģeir meydana çıxa bilməz. Lakin, sözün özü də tə-

xəyyülə əsaslanır ki. Nəsirəddin Tusiyə görə də bu, artıq Ģeiri məntiq elminə də yaxın-

laĢdırmıĢ olur. Eyni zamanda, Nəsirəddin Tusiyə görə Ģeir həcvdən, pis kəlmələrdən 

uzaq olmalı, yüksək bədii-estetik mənalar daĢımalıdır.  

Vəznə gəldikdə isə Nəsirəddin Tusi vəznin səslərdən və ritmdən ibarət olduğunu 

qeyd edir. Vəzn səslərdən deyil, ancaq ritmdən ibarət olsa, onda o, ritm elminə, musiqi 

elminə aid olmuĢ olur. Bu mənada, Nəsirəddin Tusi vəzni musiqi elmilə də bağlayır. 

Ritmi Ģeirin, vəznin əsas tərkib hissəsi hesab edir. Nəsirəddin Tusinin araĢdırmalarına 

görə vəznli, ritmli Ģeirə qulaq asmaq insana zövq vermiĢ olur. Lakin eyni zamanda, 

vəzni, ritmi hər kəs duya bilmir. Alimin nöqteyi-nəzərinə görə insan ya təbiətən ritmi, 

musiqini duymalı və yaxud da təcrübə, təhsil yolu ilə öz savadını, ritm duymaq, vəzn 

duymaq qabiliyyətini artırmalıdır. Bu mənada, böyük alim öz müqəddiməsində zövq 

məsələlərinə, onu təkmilləĢdirmək yollarına da geniĢ Ģəkildə iĢıq salır.  

Nəsirəddin Tusi “Miyar əl-əĢar”ın müqəddiməsində müxtəlif dillərdə müxtəlif vəzn-

lərin olmasına münasibət bildirərkən, bu zaman dillərin xüsusiyyətləri haqqında da 

geniĢ Ģəkilıdə söhbət açır. Öz tədqiqatında əsasın ərəb və fars dillərinə söykənən alim, 

tələffüz baxımından çətin olan dillərin vəzn baxımından da mürəkkəb, ağır vəznlər iĢlət-

diyi qənaətinə gəlmiĢ olur. ġeir sənətinə aid olan digər sənətlər haqqında danıĢarkən isə, 

böyük alim bəyan, bədii və s. elmlərin də Ģeir sənətinin meydana gəlməsində mühüm rol 

oynadığını vurğulayır. Beləliklə, bu qısa, lakin Ģeir, sənət haqqında əsaslı müqəddimə-

dən sonra Nəsirəddin Tusi “Miyar əl-əĢar”ın birinci fənnində bilavasitə ərəb və fars əruz 

elmlərinin izahına keçir ki, bu fənnin özü də on fəsildən ibarətdir. Həmin fəsillərin adla-

rı aĢağıdakı Ģəkildədir: birinci fəsil: Ģeirin əsas hissələri olan hərf və hərəkələr haqqında; 

ikinci fəsil: sakin və hərəkəli hərflərin mahiyyəti haqqında; üçüncü fəsil: hərəkəli və 

hərəkəsiz hərflərdən yaranan Ģeirin üç cüzvü haqqında; dördüncü fəsil: Ģeirin cüzvlərdən 

yaranan rüknləri haqqında; beĢinci fəsil: bəhrlər, dairələr və bəhrlərin bir-birindən ayrıl-

ması haqqında; altıncı fəsil: rüknlərin dəyiĢməsi və onların adları haqqında; yeddinci 

fəsil: hər bəhrdə iĢlənən vəznlər haqqında; səkkizinci fəsil: rüknlərə aid olmayan 
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dəyiĢikliklər haqqında; doqquzuncu fəsil: qeyd olunan bəzi ləqəblərin mənası haqqında; 

onuncu fəsil: əruz elminin fayda və mənfəəti haqqında. 

Gördüyümüz kimi, Nəsirəddin Tusi əruz fənninin birinci üç fəslində demək olar ki, 

ərəb və fars dilləri və onların fonetik xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Çünki, bu fonetik 

xüsusiyyətləri bilmədən əruzun rüknləri haqqında fikir yürütmək mümkün deyildir. Bu 

mənada, həqiqətən də, Nəsirəddin Tusi doğru yolla gedərək, əruz elminin nəzəri əsasla-

rını məntiqi prinsiplər üzərində Ģərh etməyə çalıĢır ki, bu da onun əruz elminə ümumi 

Ģəkildə deyil, konkret Ģəkildə yanaĢdığını göstərir. Bu mənada, sonrakı fəsillərdə bu 

məntiqi düĢüncənin davamı olaraq, Nəsirəddin Tusi əruzun cüzvlərindən danıĢarkən, 

fars dilinin qaydalarına əsasən bu dildə üç və daha çox hərəkəli hərfin ardıcıl Ģəkildə 

iĢlənmədiyini nəzərə aldığı üçün, fasilələri fars əruzunun cüzvləri sırasından çıxarır. 

Buna görə də o, fars əruzunun rüknlərindən danıĢarkən fars dilində iĢlənməyən fasilələri 

nəzərə almadığı üçün, tərkibində fasilələr iĢlənən rüknləri də fars əruzunun rüknləri sıra-

sına daxil etmir. Buna görə də Nəsirəddin Tusinin təfilələri sırasında biz mütəfA”ilün və 

müfA”ələtün təfilələrini görmürük.  

Nəsirəddin Tusinin fars əruzu haqqında dediyi ən mühüm qənaətlərdən biri onun fars 

əruzunda iĢlənən zihaflara olan münasibətidir. Belə ki, o, əruzĢünaslıq tarixində tama-

milə yenilik edərək, fars zihafları sırasına digər heç bir əruzçunun əsərində rast gəlmədi-

yimiz ərəc, mədrus, mətmus kimi zihafları da artırır ki, bu zihaflar vasitəsilə əmələ 

gələn təfilələrin də fars əruzunda fars qəliblərinin yaranmasında mühüm rol oynadığını 

söyləyir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Nəsirəddin Tusinin “Miyar əl-əĢar” əsəri təkcə fars əruzuun 

xüsusiyyətlərinin araĢdırılmasına həsr edilməmiĢdir. Bu mənada, o əruzun hansı səviy-

yəsindən danıĢırsa danıĢsın, təbii olaraq, ilk növbədə ərəb əruzunu izah etdikdən sonra 

bu əsaslar üzərində fars əruzuun xüsusiyyətlərini izah edir. Təbii ki, bu, dairələr bəhsin-

dən bəhs edərkən də belədir. Buna görə də Nəsirəddin Tusi dairələrdən danıĢarkən ilk 

növbədə ərəb əruzuna daxil olan müxtəlifə, mötəlifə, müctəlibə, müĢtəbihə və müttəfiqə 

dairələrini izah edir. Nəsirəddin Tusiyə görə müxtəlifə dairəsinə təvil, mədid və bəsit 

bəhrləri daxildir. Lakin qeyd edək ki, bu məqamda Nəsirəddin Tusi eyni zamanda, bir 

riyaziyyatçı kimi çıxıĢ edərək, vaxtilə Xəlil ibn Əhmədin yaratdığı bu dairəyə onun 

daxil etmədiyi, lakin bu dairədən nəzəri Ģəkildə alınan əmiq və əriz bəhrlərini də xatırla-

dır. Bununla da o, həm Xəlil ibn Əhmədin nə qədər geniĢ düĢündüyünü nəzərə çatdır-

maqla yanaĢı, eyni zamanda, heç bir əruzçunun əsərndə rats gəlmədiyimiz bu bəhrlərin 

adlarını çəkir. Və hətta təcrübədən çıxıĢ edərək, Bəhrami Sərəxsi adlı alim və Ģairin 

məqlubi-təvil bəhrində Ģeir yazdığını da nümunə kimi misal verir. Beləliklə, Nəsirəddin 

Tusinin ərəb dairələri haqqında olan fikirlərini uzatmadan demək olar ki, ərəb əruzunun 

nəzəri əsasları haqqında olan öz fikirlərində daha çox Xəlil ibn Əhmədin nəzəriyyəsinə 

əsaslanan Nəsirəddin Tusi, ərəb əruzunda iĢlənən bu beĢ dairə ətrafında ərəb əruzunun 

on beĢ əsas bəhrini toplayır. Həmin bəhrlər aĢağıdakılardır: təvil, mədid, bəsit, vafir, 

kamil, həzəc, rəcəz, rəməl, səri, münsərih, xəfif, müzare, müctəs, müqtəzəb, mütəqarib 

və mütədarik. 

Təbii ki, fars əruzunda bu bəhrlərin hamısı iĢlənmir. Nəsirəddin Tusiyə görə fars əru-

zunda iĢlənən əsas bəhrlər aĢağıdakılardır: həzəc, rəcəz, rəməl, səri, münsərih, xəfif, 

müzare, müctəs, müqtəzəb, mütəqarib və mütədarik.  
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Beləliklə, gördüyümüz kimi, XIII əsrin ortalarında dahi Azərbaycan alimi, böyük ri-

yaziyyatçı, astronom olan Xacə Nəsirəddin Tusi əruzla da maraqlanmıĢ və bu barədə 

əruzĢünaslıq elminin ən qiymətli əsərlərindən birini yazmıĢdır. Bu əsər öz dövründə və 

sonrakı əsrlərdə o qədər məĢhur olmuĢdur ki, hətta ona bir neçə Ģərh yazılmıĢdır. Belə 

Ģərhlərdən biri XIX əsrin ortalarında Hindistanda Mövlana Müfti Sədullah Muradabadi 

tərəfindən qələmə alınmıĢ “Mizan əl-əfkar fi Ģərh Miyar əl-əĢar” adlı Ģərhdir. Qeyd edək 

ki, adı çəkilən müəllif Nəsirəddin Tusinin “Miyar əl-əĢar” əsərini Ģərh etməklə bərabər, 

ona layiqli qiymət vermiĢ, “Miyar əl-əĢar”ın əruz və qafiyəĢünaslıq tarixində mühüm 

yer tutduğunu xüsusilə vurğulamıĢdır.  
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Эльнура Бабаева 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРСИДСКОГО  

АРУЗОВЕДЕНИЯ XIII ВЕКА 

 

Резюме 

 

 В статье отмечается, что произведения Шамс Гейс Рази «ал-Мюджем» и Наси-

раддина Туси «Мийар ал-ашар», составляющие основу персидского аруза, дошли 

до наших дней. Эти прозведения занмают значительное место в изучении истории 

развития персидского аруза. Значение названных произведений до сих пор оста-

ѐтся весьма актуальным. Персидский аруз развивался и после XIII века.  

  

Elnura Babayeva 

 

ESPECIALLY THE DEVELOPMENT OF  

13
TH

 CENTURY PERSIAN ARUZ 

 

Summary 

 

 The article notes, that such works, as Shams Qays Razi “al-Mudjam” and Nasiraddin 

Tusi “Miyar al-ashar” we have survived. These works are the foundaditon of the Persian 

aruz. They are of great importance today. But Persian aruz developed ofter XIIIc.  
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RƏġĠD BƏY ƏFƏNDĠYEVĠN ELMĠ VƏ ƏDƏBĠ FƏALĠYYƏTĠ 
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Elm bir dövlətdir ki, onu itirmək olmaz və oğurlamaq  

mümkün deyildir. Elm puldan və paradan zəngin, topdan və  

tüfəngdən ötgün, xəncərdən və qılıncdan kəsgindir. 

 

Rəşid bəy Əfəndiyev 

 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan elmi və ədəbi fikrinin inkiĢafında 

böyük xidmətləri olan Ģəxsiyyətlərdən biri də RəĢid bəy Əfəndiyevdir. Onun yazdığı ilk 

dərsliklər Azərbaycan xalqı üçün təkrar olunmazdır. Pedaqoji fəaliyyətinin ilk illəri yal-

nız öz oxuduqları, tədqiqatları nəticəsində topladığı informasiyaları Ģagirdlərə öyrədirdi. 

VətəndaĢlarını milli təəssübkeĢlik hissi, müasir dövrün tədris tələblərinə uyğun savada 

yiyələnmələrinə çalıĢan Əfəndiyev yazır: “...Mən anladım ki, köhnə məktəb dağılmalı-

dır. Bu isə yalnız UĢinskinin yeni üsulla olan dərs kitabları kimi öz məktəbimiz üçün 

ana dilində dərs kitabları tərtib etməklə mümkündür”. 

Ukrayna və rus pedaqoqu Konstantin Dmitriyeviç UĢinskinin Azərbaycanda ilk prak-

tik ardıcılı sayılan pedaqoq III kursda oxuyarkən cəbr və həndəsədən həll etdiyi məsələ-

ləri kitab formasında çap etdirmiĢdi. Həyatını məktəbə, Ģagirdlərin, tələbələrin tərbiyə 

iĢlərinə həsr etməklə yanaĢı onlar üçün “UĢaq bağçası” adlı əlifba kitabı və “Bəsirətül-

ətfal” adlı qiraət kitabı yazır. “UĢaq bağçası” Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının 

nəzdində Azərbaycan Ģöbəsində, ümumiyyətlə Azərbaycanda yazılmıĢ ilk əlifbadır. 

K.D.UĢinskinin didaktik ideyaları əsasında yazdığı “UĢaq bağçası”adlı əlifba kitabının 

üstünlüyü ərəb əlifbasını 6 aya yox, 1 ay müddətində öyrənməyin üç mümkünlüyü idi: 

1. Hərflərin səkkizi ixtisar (32 hərf) edilmiĢdi. 

2. Kitabda hər bir hərfə aid bir dərs nümunəsi verilmiĢdi. 

3. Kitaba təbiət və cəmiyyətə aid ibrətamiz söhbət və hekayələr daxil edilmiĢdir. 

Kitab 1897-ci ildə yazmıĢ, 1898-ci ildə min zəhmət ilə Ġstanbulda çap etdirmiĢdi. Ki-

taba tələbat olduğu üçün dəfələrlə böyük tirajla çap edilmiĢdi. Fond 8, s.v. 38-də ““UĢaq 

baxçası” əlifba risaləsinin və onun üsulu təlimi haqqında material”da özünə qədər yazı-

lan dərsliklərin keyfiyyəti və təlim üsulu haqqında tənqidi mülahizələr yürütdükdən 

sonra o, “UĢaq baxçası” və “Bəsirətül-ətfal” əsərlərinin nəĢr olunması və metodikasının 
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təhlilini vermiĢdi. S.v. 34-dəki ““UĢaq baxçası” ilə onun üsul təlimi risaləsi” avtoqra-

fında da bu haqda məlumat qeyd etmiĢdi. 

RəĢid bəy Əfəndiyevin ikinci dərsliyi “Bəsirətül-Ətfal” (“UĢaq gözlüyü”) ana dilində 

yazılmıĢ ədəbi-qiraət kitabıdır. Məktəblilərin əsas oxu kitabı kimi Ģagirdlərin mütaliə 

mədəniyyətinin inkiĢafına güclü təsir göstərən bu dərslik iki hissədən ibarətdir. Azər-

baycan ədəbiyyatına, onun nəzəri məsələlərinə geniĢ yer verilən “Bəsirətül-ətfal” kita-

bını hazırlayarkən Türkiyədə çap olunan dərslik və ensiklopediyalardan geniĢ istifadə 

etmiĢdir. Əfəndiyev 1901-ci il sentyabrın 12-də Qafqaz Senzura Komitəsindən Bakıda 

Azərbaycan dilində 226 səhifəlik dərsliyinin çap edilməsinə icazə alır və həmin ildə çap 

olunur. “Zaqafqas Darülmüəlliminin müsəlman Ģöbəsinin elmi-ilahi və lisan müəllimi 

RəĢid bəy Əfəndizadə” cümləsi kitabın üz qabığında qeyd olunmuĢdur. Tərbiyəvi ma-

hiyyət daĢıyan hekayələr, ədəbiyyat və müsəlman dininə aid mətnlərdən ibarət üç hissəli 

kitabdır. 10 sentyabr 1903-cü ildə Tiflisdən göndərilən və Xalq Maarif Nazirliyi Qafqaz 

təhsil dairəsinin Ģtamplı təliqəsində (fond 8, s.v. 94) “R.Əfəndiyevin 1902-ci ildə Bakı-

da çap etdirdiyi “Bəsirətül-ətfal” (“Детский Мир”) adlı kitabının dərslik kimi qəbul 

edildi” qeydi var
1
. 1907-ci ildə Ġstanbulda Bab-i Ali caddəsindəki 72 nömrəli binada 

yerləĢən Mahmud bəy mətbəsində yenidən çap edilmiĢ kitabın rəssamı yazıçı, jurnalist, 

fotoreportyor, pedaqoq, plakat ustası və rus rəssamı Vladimir Amosoviç Taburinindir. 

1912-ci ildə isə kitab Tiflisdə çap edilmiĢdir. 

Xalq maarifinin, müəllim kadrlarının formalaĢmasında və pedaqoji tarixin inkiĢafın-

da müstəsna xidmətləri olan RəĢid bəy Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində nəzm, təmsil, 

hekayə, dram əsərləriylə qalmıĢdır. Əfəndiyev öz yaradıcılığında həm janr, həm də ide-

ya cəhətdən Axundovun davamçılarından biri olmuĢdur. Əsərləri mövzu cəhətdən 

rəngarəngdir. Əsərlərini ədib həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazıb. 

Dramaturqun Ģeirlərində vətənin, onun zəhmətkeĢ insanların, ananın, qadının, cəhalə-

tin tərənnümü geniĢ yer tutur. Onun 1901-ci ildə vətəndaĢlıq hissi ilə yazdığı “Vətən 

məhəbbəti” adlı Ģeirində vətənə, yurda bağlılıq təbliğ olunur. Vətən viranə olsa da hər 

bir insan vətənini cənnət bilməli, pərvanə Ģam ətrafında fırlanan kimi hər kəs elmi, sə-

nəti ilə vətəninin inkiĢafına xidmət etməlidir: 

 

Vücudu harda doğsa, adəm oğlu gəlsə dünyaya, 

O yerdən başqa yer, cənnət də olsa, dari-qürbətdir. 

Nə bədbəxt kimsədir o kəs, Vətən mülkünü tərk eylər, 

Gedər qürbət yerə, gəlməz, bunun halı səfalətdir. 

Diyari-qürbəti seyr eləmək lazımdır, əlbəttə, 

Bəsirət kəsb edib niyyət Vətən mülkünə hümmətdir. 

 

Ədibin vətənpərvər Ģeirlərindən biri türk dünyasında və Yaxın ġərqdə ilk cümhuriy-

yət-Azərbaycanı vəsf etdiyi, s.v. 11-də qorunan “Azərbaycan cümhuriyyətinə” Ģeirdir. 

110 misralıq Ģeirində Azərbaycanın keçdiyi keĢməkeĢli yollar, qazandığı müstəqillik və 

torpağının təbii sərvətləri ustalıqla tərənnüm olunmuĢdur. Eyni adlı Ģeirin digər əlyaz-

maları müxəmməs formasında s.v. 49-da və s.v. 10-da mühafizə olunur.  

                                         
1 Zahidə Hacıyeva. RəĢid bəy Əfəndiyev arxivinin təsviri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, səh.104. 
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ġeirlərindən aydın olur ki, ədib Rusiya himayədarlığını, proletar hakimiyyətin yaran-

masını da rəğbətlə qarĢılayıb. Əfəndiyevin oktyabr inqilabının rolu, Azərbaycanda sovet 

hakimiyyətinin qurulması, onun Yaxın ġərq ölkələrinə təsirini təsvir edən s.v. 49-dakı 

“Aprel inqilabına təbrik” və s.v.9-dakı “Aprel bayramına salam!” adlı Ģeirlərdi. S.v. 49-

dakı “ġəkidə xan otağına xitabən”, “ġəki Ģəhərinə” və s.v. 4-dəki “ġəki və oktyabr bay-

ramı” adlı Ģeirlərində ədib Nuxa xan sarayının yaranmasını, onun zülm, istibdad yuvası 

olduğu, zəhmətkeĢ xalqın Rusiya hakimiyyətini sevinclə qəbul etməsi, ġəki Ģəhərindəki 

bədxah və fitnəkar Ģəxslərdən bezar olduğunu yazmıĢdı. 

Əsrarəngiz Azərbaycan təbiətinin hər fəsildə göz oxĢayan yaraĢığının sözlə tərən-

nümü Əfəndiyevin Ģeirlərinin əsas mövzusudur. Yazın gəlməsilə yaĢıllaĢan dağlar, dərə-

lər, tumurcuqlanan ağaclar, əlvan çiçəkli çəmənlər, yazın gəliĢi ilə çoĢub-daĢan çaylar 

1904-cü ildə yazdığı “Baharın tərifi” adlı Ģeirində bədii ustalıqla qələmə alınmıĢdı: 

 

İsti yerlərdən uçub hər yerə quşlar yayılır, 

Oxuyub nəğmələnir, hər biri əfğanə gəlir. 

Al-əlvan açılır güllər, olur günə-gün 

Şeh düşür türfələnir, xoş ətri hər yanə gəlir. 

Arabir yaxşı yağışlar suluyur dünyanı, 

Hər göyərti boy atır, qüvvə tapır, canə gəlir. 

Arılar bal daşıyır hər çiçəyin şəhdindən... 

 

“Bahar”, “Bahariyyat”, “Gül”, “Qırqovul”, “QuĢ”, “BənövĢə”, “Təbiət və torpaq”, 

“Payız küləyi”, “Bülbül”, “Fəsillər”, “YağıĢ”, “Gül nəğməsi”, “Xəzan və bahar” lirik 

Ģeirlərində fəsillərin, hər fəsildə təbiətin özünəməxsus gözəlliyinin sənətkarlıqla tərən-

nüm oxucuda xoĢ təsürrat yaradır.  

Ədibin s.v. 34-dəki “Çiçək, böcək bir kollektiv qüvvədir” və s.v. 49-dakı “Çütçi” 

Ģeirləri zəhmət adamlarından, təbiətdən, çiçəklərdən və meyvə ağaclarının faydasından 

bəhs edir: 

 

Dincəldir arabir ulağın cütçü, 

Bol verir həm otun, alafın cütçü, 

Şumunu qurtarıb çəkir malasın, 

Arıtlar kötükdən, daşdan talasın 

Seçib toxumunu, çəkir cəfasın. 

 

Bədii yaradıcılığında qadına daima yüksək qiymət verən ədib pedaoqoji və bədii fəa-

liyyəti zamanı onların təhsil alması, bilikli olması üçün öz bacardığı qədər yetərincə ça-

lıĢmıĢdır. Bu cəhətdən s.v. 49-dakı 18 misralıq “Qadın kimdir?” və 10 misralıq “Qadın 

Ģərqisi” Ģeirləri maraqlıdır: 

 

Tədavi, həm təkamül, həm tərəqqi 

Verən insana, bil, onu qadındır. 

Qadın yüksəlməsə, yüksəlməz aləm, 

Yəqin yüksəldən insanı qadındır. 

və ya 
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Qaimdir onunla bəşəriyyət, gələcəkdə 

Nəslə yetirən elmli cavanı qadındır. 

 

Əfəndiyev Ģeirlə yanaĢı dram əsərləri də yazmıĢdır. Abdurrəhman Abdullayev 

“RəĢid bəy Əfəndiyev. SeçilmiĢ əsərlər” kitabında qeyd etmiĢdir: “RəĢid bəy Əfəndiye-

vin adı Mirzə Fətəli Axundzadənin dramaturgiya ənənələrini inkiĢaf etdirən komediya-

nəvislər arasında Ģərəfli yer tutur”. ġəxsiyyət kimi formalaĢmasında olduğu kimi drama-

turgiyasında da Axundovun təsiri böyükdür. Ədibin 1920-ci ildə yazdığı “Bir saç telinin 

qiyməti” (3 pərdədə) pyesində 15 yaĢlı ġəfiqənin simasında Azərbaycan qadının hər çə-

tinliyə dözdümlüyü, necə zəhmətkeĢ, namuslu, tərbiyəli olduğunu təsvir etmiĢdi. Bu 

pyesin fondda s.v. 20-də (14 vərəq), s.v. 23-də (16 vərəq) və s.v. 10-da (“Qızıl gül” pye-

sinin variantlarının biri ilə) mühafizə olunur.  

Bundan əlavə Əfəndiyev “Qızıl gül” (s.v. 24 (3 variantda), s.v. 10), “Köhnə məktəb 

mənzərəsi və ya Molla Fətəli” (s.v.15), “Pul dəlisi” (s.v. 18, s.v.16, s.v. 21, s.v.19), 

“Tiflis səfərləri” (s.v.15, s.v. 22) məzhəkələrini yazmıĢdı. 

Əfəndiyevin fəaliyyət sahələrindən biri də arxeologiya və etnoqrafiyadır. O, ġəkidə 

bu istiqamətdə araĢdırmalar aparmıĢ, materiallar toplamıĢ, mətbuatda məqalələr dərc 

etdirmiĢdi. S.v. 26-dakı «В Азербайджанской Археологической Комитет» avtoqra-

fında ədib Azərbaycan Arxeoloji Komitəsinin sorğusunu cavablandırarkən Nuxa maha-

lında olan arxeoloji tapıntılar haqqında dəqiq məlumat verir. “Nuxa Ģəhərində mövcud 

olan sənətkarlıq və peĢəkarlıq barəsində və ustakar qurluĢu haqqında tarixi məlumat” 

(s.v. 33), “Nuxada peĢəkarlıq” (s.v. 41), «Оглавление» (s.v. 101), «О терминологии» 

(s.v. 45), «Содержание доклада Рашида Эфендиева по шелководству в Нухинском 

уезде 1928 г.» (s.v. 44), “ġəki qəzası Dəhnələr və Suçimi kəndləri haqqında etnoqrafik 

məlumat” (s.v. 29), “ġəki Ģəhərinin etnoqrafiyasına aid materiallar” (s.v. 27) avtoqrafla-

rında ġəki Ģəhərinin coğrafi mövqeyi, duz, alibastr və s. təbii sərvətləri, iqtisadiyyatı, 

adət-ənənəsi haqqında etnoqrafik və arxeoloji məlumatlar verilmiĢdi. 4 oktyabr 1928-ci 

ildə ona verilmiĢ 6786 saylı ġəhadətnamədə də R.Əfəndiyevin etnoqrafiya cəmiyyətinin 

Nuxa Ģöbəsinin elmi katibi olduğu qeyd edilmiĢdi (s.v.84). 

ġərqin ən böyük ipəkçilik ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanın ġəki Ģəhəri öz ipəkçilik 

məktəbi ilə həmiĢə fərqlənmiĢdir. Nuxalı kimi RəĢid bəy də ġəki ipəkçiliyi haqqında ilk 

elmi tədqiqat aparanlardan olmuĢdu. Onun “ġəki Ģəhərinə və mahalına məxsus ipəkçilik 

haqqında tarixi materiallar” avtoqrafında (s.v. 30) Azərbaycanda ipəkçilik təsərrüfatının 

inkiĢaf və tənəzzül dövrləri, ipək istehsalının, ticarətinin beynəlxalq mövqeyi haqqında 

tarixi məxəzlərə isnad edərək hazırladığı 19 səhifəlik məruzənin tezisi verilmiĢdir.  

RəĢid bəyin sağlığında və ölümündən sonra onun fəaliyyəti qiymətləndirlimiĢdi. 

1925-ci ildə onun pedaqoji fəaliyyətinin 40 illiyi, özünün 60, 70, 1964-cü ildə isə Azər-

baycan SSR Maarif Nazirliyi, Yazıçılar Ġttifaqı və Azərbaycan Pedaqoji Ġnstitutunun tə-

Ģəbbüsü ilə 100 illiyi qeyd olunmuĢ, kitabları hər zaman kütləvi nəĢr edilmiĢdi. 

1991-ci il 31 mart tarixli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsa-

sən ġəki Ģəhərində RəĢid bəy Əfəndiyevin ev muzeyi fəaliyyətə baĢlamıĢdı. 2281 eks-

ponatı olan muzey dörd Ģöbədən ibarətdir. Birinci Ģöbədə Əfəndiyevin büstü, yaradıcılı-

ğını əks etdirən eksponatlar, həmçinin ədib tərəfindən tərcümə olunmuĢ Firdovsinin 

“ġahnamə” əsərindən “Rüstəm və Söhrab” hekayəsi, Prudonun “Psixolojiya” kitabı mü-

hafizə olunur. Ġkinci Ģöbədə ailəsinə məxsus məiĢət əĢyaları, dördüncü Ģöbədə oğlu 
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Məmməd bəy Əfəndiyevə aid dövlət tərəfindən verilmiĢ fəxri fərmanlar, foto Ģəkillər, 

nəvəsi Ġzzət Nəbiyevə məxsus kitablar saxlanır. Üçüncü Ģöbə isə ədibin iĢ otağı kimi 

fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan xalqının elmi oyanıĢında, vətənə, biliyə, Azərbaycan tarixinə, adət-ənə-

nəsinə qarĢı xalq da sevgi hissinin aĢılanmasında əhəmiyyətli fəaliyyətə malik RəĢid 

bəy Əfəndiyev yaradıcılğı daima araĢdırılacaq.  
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Азиза Алекперова 

 

НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РАШИД БЕКА ЭФЕНДИЕВА 

 

Резюме 

 

Рашид бек Эфендиев - известный азербайджанский писатель и педагог конца 

ХIХ- начала ХХ вв. Он является автором таких учебников, как «Ушаг бахчасы», 

«Басиратул-атфал». Наряду с этим, Р.Эфендиев является автором ряда стихов, 

басен, рассказов, драматических произведений. 

 

Aziza Alekperova 

 

SCIENTIFIC AND LITERARY ACTIVITY  

RASHID BAY EFENDIYEV 

 

Summary  

 

Rashid bey Afandiyev is one of the personalities who played great role in the deve-

lopment of Azerbaijan scientific and literary opinion at the end of the XIX century and 

beginning of the XX century. He is the author of the “Ushag bakchasi” and “Beseratul-

etfal” manuals. Afandiyev wrote poetry, story, drama. 
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 Mənbələrdən aldığımız məlumatlara əsasən Nakamın təvəllüdü və vəfatı tarixi 1839-

1908-ci ildir. Bu tarix ədəbiyyatĢünaslar tərəfindən müxtəlif variantda göstərilmiĢdir. 

Bunları izləyək: ƏdəbiyyatĢünas N.Qarayev (1842-1906), Rəhimova Aybəniz “Q.Məm-

mədli təzkirəsi”ndə (1829 -1905), H.Araslı (1836-1906), Ə.Qaracadaği və H.Səməd-

zadə (1829-1908), K.Mirbağırovun “Seyid Əzim ġirvani” əsərində (1824-1906), Ə.Ab-

dullayev Nakam haqqında yazdığı mətndə (1841-1906), Ə.Müznib (1829-1906), M.Qu-

luzadə (1839-1906), M.Ġsmayılovun “ġəki” və “ġəki:alim və ziyalılar” kitabında 1841-

1906, Ə.Behcəti (1829-1906), Ġ.Ağayev, F.B.Köçərli (1841-1906), C.Nağıyeva “Azər-

baycanda Nəvai” kitabında, Q.Beqdeli(1829-1906) ), F.Qasımzadənin 1966-cı ildə dərc 

etdirdiyi “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” əsərində Nakamın tarixini (1839-

1906), 1985-ci ildə çıxan “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabının 2-ci cildində isə 

Nakamın tarixini (1829-1905), Ġ.Ġsmayılov (1839-1906), Y.Piriyev və ensiklopediyada-

kı məlumata görə (1842-1906), P.Makulinin kitabında 1906-cı ildə, K.AdıĢirinov (1824-

1906), S.Əfəndiyev (1829-1905), Ayna Babayeva Nakamın tarixini (1839-1906), ġəki 

küçəsi 2 ünvanında qapı üzərində barelyefdə 1829-1906-cı il və “Nakam”ın adını daĢı-

yan kitabxanada bir büst qoyulmuĢdur ki, bu büstün üzərindəki tarix belə çaĢqınlıq ya-

radır, yəni (1841-1906)-cı il yazılmıĢdır. Bütün bu məlumatlar tədqiqatçılar tərəfindən 

verilmiĢ və Nakam haqqında doğru olmayan məlumatlar getmiĢdir. Bu məlumatların 

mənbəyinin haradan gəldiyinin səbəbi isə belədir:  

 Nakamın “Hədisi-Lətif”əsəri M-58/11561 Ģifrli əlyazmadır. Bu kitabda rəvayətçinin 

dilindən nəql olunur ki, (“Gülçin və GülĢən” dastanında) “H.1255/m.1839-cu il (zil-qa-

də) səxavətli və hörmətli kəramət sahibi olan Hacı Məhəmməd bəy mayor məşhur Hacı 

Sədrəddin bəyin oğludur. O, öz padşah sarayının taxtgahının kamranı idi. Əzəli və əbə-

di olan Allah ona oğul bağışladı, qələmə olan eşqini verdi, məhəbbət qələmiylə ruzisini 

ayırmış, İsmayıl adı ilə günahsız etmiş, ağıl cəhətdən tayı-bərabəri yox idi..., ol zaman-

da 1277/1860-cı ildə, o dövrün Mirzələr zümrəsinə aid idilər” (2, 8). Bütün bu faktlar 

Nakamın öz əsərlərindən götürülmüĢdür. Bu nəql edilən tərəfindən anlaĢılmayan bu və 

ya digər ifadələr, “Divani-Nakam” əsərində Ģairin öz dilindən deyilən “1881-ci ildə yığ-

dığım gül bəstəsindən bir dəstə bağladım, ürəyimin səsini dinlədim” ifadəsini götürsək, 



 

“Elmi əsərlər” №2(3), 2016 
 

 
63 

 

Ģairin bu əsəri xeyli əvvəldən yığdığını, 1879-cu ildən isə baĢlayaraq üzərində iĢlədiyi 

nəzərdə tutulur. Buna görə də 1881-ci ildə isə iĢıq üzü gördüyü döğru hesab edilir. 

“Məcnun və Leyli” əsərinin “Xatimey” ində isə yazır: “40 yaşında təriqət kədərdən 

uzaqlaşmaq üçün əsərlər yazdım, 1896-cı ildə bu əsəri tamamladım”, bu əsərdə yaĢının 

55-ə çatdığını, saçının ağardığını təsvir etməsi bəzi dolaĢıqlığa səbəb olmuĢdır. Yenə də 

xatırlatmaq istərdik ki, bu əsərini də göründüyü kimi 1894-cü ildən baĢlayaraq iĢləmiĢ, 

1896-cı ildə isə bitirmiĢdir. Б -8007/11888 Ģifrli əlyazmada “Məcnun və Leyli” əsərinin 

1896-cı ildə tamamlanması haqqında (6, 386)-cı vərəqin haĢiyəsində yazılmıĢdır. Bu 

faktlar onu göstərir ki, Nakam 1839-cu ildə anadan olmuĢdur.  

 BaĢqa bir fakta əsasən D-831/24084 Ģifrli əlyazma “Qazıxanə”dəftəri Qarasu maha-

lının qazisi Abdullah əfəndiyə aiddir. O, Əbdülqəni Nuxəvinin I nigahdan olan oğludur. 

Əbdülqəni Nuxəvi (1817-1879) ġəki Ģəhərinin Böyük Cümə məscidinin imamı və baĢ 

qazisi təyin olunmuĢdur. Onun qazilik dəftəri və imzaladığı rəsmi dövlət sənədlərinin 

bir qismi hal-hazırda Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılır (4, 8). 

 M.Füzuli adına AMEA Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılan 300-dən çox adda Azər-

baycan və baĢqa ġərq klassikləri əsərlərinin əlyazmaları Əbdülqəni Nuxəvinin ecazkar 

qələminin məhsuludur (10, 73). “Qazıxanə dəftəri” F.e.doktoru Kamandar ġərifov tərə-

findən hazırlanmıĢdır. K.Şərifov yazır: “NəĢrə hazırlanan “Qazıxanə dəftəri” kitabı üzə-

rində aparılan araĢdırmalar bir sıra mətləblərə aydınlıq gətirmiĢdir” (10, 9). Bu D-

831/Ģifrli əlyazma “dəftər”i isə X.Əbdülqəni əfəndi Nuxəvinin “Qazıxanə dəftəri”nin 

davamıdır. 

 D-831/24084 Ģifrli əlyazmanın cildinin forzasında Nakamın 1qəzəli, 3rübaisi, 1 

vərəqində isə 3 qəzəli vardır, qara mürəkkəblə yazılmıĢ yazı Nakama aiddir, hər bir qə-

zəlin baĢlığında “Nakam” yazılmıĢ vərəqdəki əl yazısında oxĢarlıq vardır (4, 1). Bu ya-

zılar 1908 ilə qədər olan məlumatlardır. 1908-ci ildə isə Ģair vəfat etmiĢdir. Bu dəftərin 

Ģairə aidliyini və burada iĢlədiyini ehtimal etmək olar. Bu nəslin 1860-cı ildən Mirzələr 

təbəqəsinə mənsub olduğu “Hədisi-lətif” əsərində yazılmıĢdır (2, 8). Bütün bu fikirlərin 

çoxu onun öz əsərlərindən götürülmüĢdür. 

S-541/9494 Ģifrli əlyazmada bir yazı nəzəri cəlb edir və aydın olur ki: “Bu kitabın 

sahibləri ki, Kərim bəy və Salman bəy Əhməd bəy oğludur. Mərhum ölüpdür. 1908-ci il, 

fi 3 oktyabr mahidə vəfat etdi, allah rəhmət etsin” yazılmıĢdır (3, 126). Bu Əhməd bəy 

Nakamın qardaĢı, Kərim və Salman isə Nakamın çox sevdiyi və maddi cəhətdən kömək 

etdiyi qardaĢı uĢaqlarıdır. AĢağıdakı faktda isə Nakamın Əhməd adlı qardaĢının olduğu 

faktını isbatlayan bu rəsmi sənəd “Qazıxana dəftəri”ndən götürülmüĢdür:  

Б-4175 şifrli əlyazmanın 22
a
 vərəqindəki bu yazıda: “Ġsmayıl küçük bərdavər və Əh-

məd büyük seyidlər sahibi-kitabe ruzi-axĢam”. (7, 22). Biz isə Sədrəddin bəyin Əhməd 

adlı oğlunun olduğunu bu fakta əsaslanmıĢıq: “Əhməd ağanın qızı Nazənin xanımın 

vəkili qardaĢı Yusif bəydir. O, paruçik ƏləĢrəf bəy Əmirxanovun oğlu Cavad bəyə ərə 

getmiĢdir”.  

Əbdülqəni Nuxəvinin “Qazıxana dəftəri”ndən götürülmüĢ bir fakta baxaq: 

1297/1880-cı il. Nazənin xanım Hacı Sədrəddinbəyin oğlu Əhməd ağanın qızı (ailə qu-

ran). Vəkili-qardaĢı Yusif bəy Əhməd bəy oğlu (13 zilqə`də). Evlənən: Cavad bəy paru-

çik ƏləĢrəf bəy Əmirxanovun oğlu. Vəkili: Teymur Hacı Yaqub oğlu. Məhr və cehiz: 

600 manat, bir rulon Ģal parça, imarət, 20 misqal qızıl (13, 81).  
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BaĢqa bir fakt: “Hacı mayor Sədrəddin bəyin nəslindən olan Mürsəlbəy Həsən bəy 

oğlu Sədrəddinbəyov ətrafına daha səbatlı qüvvələr topladı, vəzifəsi ilə əlaqədar o, o 

zaman polis rəisi işləyirdi. Bu şəxs babası mayor Sədrəddinbəyin davamçısı idi. O, tez-

tez Gəncədə, Tiflisdə, Bakıda olurdu. Müsavat partiyasının liderləri ilə - Fətəli xan 

Xoyski, X.Xasməmədov, X.Məlikaslanov ilə əlaqə saxlayırdı (9, 179). (Sədrəddin bəyin 

Həsən adlı oğlu olduğu fakt budur). Bir fakta baxaq: “Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin 

oğlu Məhəmməd ağanın arvadı Gülli xanım Ağası bəyin qızı (zərbədən) 1865-ci ildə 35 

yaşında vəfat etmişdir (13, 14). Bu fakta əsasən, ehtimal edə bilərik ki, Nakamın 

Məhəmməd ağa adlı qardaĢı varmıĢ. AĢağıda verilmiĢ faktdakı yazıdan ehtimal etmək 

olar ki, Sədrəddin bəyin oğlu Əhməd bəydən baĢqa, Nakamın da Əhməd adlı qardaĢı 

olduğu faktı ortaya çıxır (S-541Ģifrli əlyazmada). 

Bəzi tədqiqatçılar tərəfindən “Nakam” haqqında verilən məlumatlarda səhvlik ol-

muĢdur. Bu fakta baxaq: S-541/9494 Ģifrli əlyazmada bir qeyd nəzəri cəlb edir: “Bu 

kitabın sahibləri ki, Kərim bəy və Salman bəy Əhməd bəy öğludur, mərhum ölübdür, 

1908-ci il fi 3 mah oktyabr ayı vəfat etdi, 2 dəfə allah rəhmət etsin” yazılmıĢdır (3, 

126). Görünür Nakam 1894-cü ildə 55 yaĢında əsəri yazmağa baĢlamıĢ, 1896-cı illərdə 

əsəri bitirmiĢdir. Əgər 1845-ci ildə anadan olubsa, 1896-cı ildə 51 yaĢı olur. ġairin əsə-

rindəki faktlar daha düzgün sayılır. Ə.Behcət yazır: “Tarixi-siyahiyə ümumiyyə dəftə-

rində 1845-ci ildir. Halbuki kəndisi 1904-cü ildə 75 sənəm vardır deyirdi” (1, 9). Bu ifa-

də Ģairin öz məlumatları ilə düz gəlmir, çünki Ə.Behcətin bu fikrinə əsasən, deyə bilərik 

ki, Ģair 1829-cu ildə anadan olub, o, 1904-cü ildə Konya vilayətində olmuĢ, Mövlana ki-

tabxanasına bir neçə kitab buraxmıĢ, bir neçə il orada yaĢadığı haqda məlumat varmıĢ. 

“Hədisi-lətif” adlı əsərində buraxılmıĢ bu tarixdə: “1839-cu ildə mədəni, səxavətli, kə-

ramət sahibi olan məşhur Hacı Məhəmməd bəy, mayor Hacı Sədrəddin bəyin taxtgahı-

nın kamranı idi. Cənab Əqdəs Zül Cəlal əzəli və əbədi olan Allah ona bir oğul ba-

ğışladı” (2, 8). 1839-cu ildə anadan olduğu bu fakta əsaslanır. 

Ə.Behcətin bu ifadəsinə fikir verək: Nakamın əsl ismi İsmayıl bəyin mərhumu olan 

“İsmi bəy” olub (1829-cu il tarixi isə Nakamın qardaşına aiddir). Məhəmməd Ağanın 

bu adında oğlu varmış (1, 9). Belə ehtimal edə bilərik ki, Nakamın doğum tarixindəki 

bu dolaĢıqlıq qardaĢının adı ilə əlaqədardır. “Divanı-Nakam” əsərini 1881-1882-ci illər-

də yazmağı qərara aldığını və bu zamanlar yaĢının 40 çatdığını söyləyən Ģairin yazıla-

rına, Ģairin əsərlərindəki mənbələrə əsaslanaraq, deyə bilərik ki, Nakam 1839-cu ildə 

anadan olmuĢ, 1908-ci ildə ġəkidə rak (sərətan) xəstəliyindən Xoçik qəbirstanlığında 

dəfn olunmuĢdur.  

 ġair müəllim iĢlədiyi zaman tələbələrinin rəğbətini qazanmıĢ, onlara qayğı ilə yanaĢ-

mıĢdır. Nakam “Ziya” qəzetində iĢlədiyi zaman publisistik çıxıĢlar etmiĢ və məktublar 

göndərmiĢdir. “Həyat” qəzetindəki çıxıĢları da çöx maraqlıdır. Bəzi sitatlara baxaq:  

 1883-cü ildə “Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzetinin 11,17,23, № də Nakamın Cənab ġax-

taxtinskiyə yazdığı kəskin cavabları məktub və çıxıĢlarında dərc olunmuĢ, siyasi, icti-

mai məsələlər, dövlətin etinasızlığı səbəbindən gələn bəlalar söylənilmiĢdir. Nakam de-

miĢdir: “Qeyrət məni biixtiyar edüb vadar eylədi ki, bu barədə neçə mətləb yazmaq ilə 

bəstiməqal edəm” (12, №11/3). Və ya: “... Alicənab Şaxtaxtinski dər nəzər edüb ifadə 

buyurduğu ümurə milləti-islam yeksər müttəfiq iqdam edərsə, əvvala yüz sənədən 

ə`qəldə həman mətləbə nail olmaq olmaz və naili-məram olandan da dəxi şərait islam-

dan bilmərrə aləmdə, əsar qalmaz. Dəlili bu kim məzbur cənabun rəyinə görə təlim 
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müshəfi şərif artıq və bicadır (12, №11/4). Və ya, baĢqa bir fakta əsasən: Zaqafqazda 

mövcud olan müsəlmanlar möhnət dairəsindən xilas olmaqdan ötrü, ancaq İran səltənə-

tinə, və ya Osmanlı dövlətinə umid vardırlar və guya müsəlmanlar sair millətlər kimi 

qabağa getməyə səy etməyib laübali qalıblar” (12, №11/3). Bu çıxıĢın sonunda belə bir 

misra vardır: 

 

Əhli-dünyanın olmaz axirəti,  

Gər bunu istər isən andan keç (12, №11/4).  

 

Sonunda isə belə imza vardır: Ġsmi Sədrəddinbəyov. ġair “Ismi” təxəllüsi ilə də mək-

tublar yazmıĢdır. O, cəsarətlə, qorxmadan çıxıĢ etmiĢ, dövlətin etinasızlığından Ģikayət-

lənmiĢ, səhiyyənin zəifliyi ucundan Tiflisi bir neçə il bürüyən vəba və vərəm xəstəliyi-

nin vurduğu acılardan, quraqlıqdan, Kür suyunun natəmizliyindən xalqın zərər çəkdiyini 

söyləmiĢ, “vay bizim halımıza” deyə təəssüflənmiĢdir. Xalqın savadlanması üçün mət-

bəə açılması fikrini irəli sürmüĢdür. ġəkidə vərəm xəstəliyinin yayıldığı tarixin döğrü 

olması haqda “Qazıxanə”adlı tarixi sənəddə məlumat vardır (12, №23/4). Nakam 

“Ziya” qəzetində son xəbərlərin birində son əhvalatı oxuyan vaizlərimizdən təvəqqö edir 

ki, bu əhvalatı şüur ilə təkrar oxuyub gözlərinə su verələr və özgə millətlərin vaizləri ilə 

onlardan sadir olan hərəkətlərin əsərləri ilə özlərininkinin arasında insaf ilə hökm olub, 

hökm edələr və bu saətdə vaizlik nədən ibarət olmaqını diqqət ilə mülahizə edələr, fikir-

lərini məxsusən fəsahət və bəlağətə, xalqa xoş ayənd olan sözlərə qəsr
2
 və həsr eyləmə-

yələr bu barədə çox müfəssəl bir əhvalat yazmaq lazım olduğundan ümüd ki, yaxın vəqt-

lərdə bu barədə öz təsəvvürlərimizi xalqa məlum edək (12,11/3).  

 1923-cü ildə “Şəki fəhləsi“ qəzeti Nakamın tanınmasının vacib olduğu haqda məqa-

lə dərc edir.1924-cü ildə Ə.Behcəti “Nakam”adlı məqaləsini “Bilgi” məcmuəsində nəĢr 

etdirmiĢdir (11).  

 Nakamın yaradıcılığı Ə.Müznibi cəlb etmiĢ, 1928-ci ildə “Seçmə parçalar” adlı kita-

bı çapdan çıxmıĢdır. Bu kitabda Nakamın əsərləri və Ə.Müznibin Nakamla bağlı olan 

fikirlərindən bəhs edilmiĢdir. Qeyd edək ki, Müznib Ə.Behçətin “Nakam” məqaləsindən 

faydalanmıĢ, “Dibaçə” dəki (8, 3-5) səhifədən sitat gətirmiĢ, bəzi yanlıĢlıqlar buradan 

yaranmıĢdır. Nakam “Divani-Nakam” əsərinin “Dibaçə” sində h.1299-cu il / m. 1881-ci 

il olan bir tarix buraxmıĢ, altında isə belə bir misra verilmiĢdir:  
 

Künüzi-qeybi-dürri olduğundan ləfzi-tarixi, 

Lisani-qeybdən guş eylədim: Dürri-künüzi-qeyb (5, 4
b
). 

 

Xəzinə qeybi dürr olduğundan sözün tarixi belədir: “Xəzinələr gizli, sirli, inci oldu-

ğundan əsil tarixə aid olan, dilə xas olan gələcəkdə olan hadisələri xəbər verənə, qeybin 

dilindən qulaq asdım: Dürri-künuzi-qeyb. Əbcəd hesabı ilə “Dürri-künuzi-qeyb” hesab-

lanarkən hərflərlə hicri tarixi 1299-cu il edir” (5, 4
b
). Bu tarixə istinad edən bəzi alim-

lər onun “Lətifnamə” adlı əsərinin ortadan yox olduğunu söyləmiĢlər. Bu əsərin qeyb 

olmağı deyil, göründüyü kimi hicri tarixidir. Bu əsər nəsr və nəzmlə yazılmıĢ, qəzəl və 

rübailər, məsnəvi, fərd, tərkibənd və s.ibarət “Səfərnamə”yə bənzəyir. Bu əsər M-

58/11561 Ģifrli əlyazmadan ibarətdir. I hissə (s.1-33) dək “Hədisi-lətif” əsəridir ki, bu 

əsər 1905-ci ildə yazılmıĢ, II hissə (s.33-96)-dək isə 1889-cu il tarixli “Divani-Nakam” 

əsəridir. Katibi Əlhəc Əlmühibb Süleyman Bilal əfəndi Nuxəvidir. 



 

“Elmi əsərlər” №2(3), 2016 
 

 
66 
 

Ədəbiyyat: 
  

1. Behcət Ə.“Nakam”. DM-553Ģ.ə.//“Bilgi” məcmuəsi. Nuxa hökuməti mətbəsi.1924, 

№ 1/s. 9. 

2. Ġsmayıl bəy Nakam.“Hədisi-Lətif”əsəri. M-58 Ģ.ə.// Nuxa:I hissə1905/ II hiccə 

1889, s.8 /s. 8  

3. Ġsmayıl bəy Nakam. “Divani-Nakam” əsəri. S-541Ģ.ə. // Nuxa:1893 /s.126 

4. Ġsmayıl bəy Nakam. “Qazıxana dəftəri”. D-831Ģ.ə. // 2 dəftər. Nuxa: 1889 -1898. 

/s.8 / 1  

5. Ġsmayıl bəy Nakam. “Divani-Nakam” əsəri M-375Ģ.ə.// Nuxa:1896 /s.4
b
/4

b
 

6. Ġsmayıl bəy Nakam. “Məcnun və Leyli” əsəri. Toplu. Б-8007Ģ.ə. //1927. 

(1319/1901). s.386 

7. Mümtaz Salman. Ġsmayıl bəy Nakam // Arxiv. Cüng (Б -4175): 1896-1902 s.22.  

8. Müznib Əlabbas. Nakam. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. // Bakı: 1928, /s.3-5  

9. Sabir Əfəndiyev. DirçəliĢ-XXI əsr. ġəki cumhuriyyət illərində. // ġəki ensiklopedi-

yasının ilkin məlumatları. ġəki: 1918-1920. s.179  

10. ġərifli Kamandar. MətnĢünaslığın əsasları.// Bakı, Nurlan, 2003. S.10/ 9 

11. “ġəki fəhləsi” qəzeti. //Nakam.1923. //ġəki Ģəhər MKS Ġnformasiya- biblioqrafiya 

Ģöbəsi //ġəki: 1988. Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti. 12.Ziyayi-Qafqaziyyə №-11, 

17, 23, 24; Ġsmi Sədrəddinbəyov (VII, 1387-2561).// Mah 22, 1883, №-11/s.3; 14 

aprel // №.17; № 23 /s. 4/ 1883/ 11 avqust // №24 1881/ 4 mah avqust “ġəfəq” nam 

məcmuəsindən. 13.Xalisəqarızadə Əbdülqəni əfəndi Nuxəvi. Qazıxana dəftəri.// 

Bakı: Nurlan, 2008. s.81/161/14.  
 

Шафига Абдуллаева 
  

ОТВЕТ НА ОШИБКИ В ДАТАХ РОЖДЕНИЯ  
И СМЕРТИ НАКАМА 

 
Резюме 

 
В статье освещаются отрицательные и положительные отзывы, высказанные 

критиками, основываясь на жизнь и творчество Исмаил бек Накама. Отношение к 
жизни и творчеству Исмаил бек Накама было высказано многими критиками. 
Среди них можно отметить Ф. Кочарли, А.Бехчети, М.Гулузаде, Ф.Гасымзаде, 
Г.Араслы и др. В статье отмечены как ошибочные, так и интересные мнения. 

 
Shafiqa Abdullayeva 
 

ANSWER TO IRCORRECTESSES IN NAKAM`S BIRTH 
AND DEATH DATE 

 
Summary  

 
This article deals with the negative and positive opinions expressed about Nakam's life 

and activities. Many of the critics expressed their opinions about his works. Among these 
critics, we can show the names of F.Kocherli, A. Behcheti, M.Guluzade, F.Gasimzade, H. 
Arasli, et other ones. Both false and interesting opinions are given in the article. 
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СВЕДЕНИЯ О ПОСОЛЬСТВАХ НАДИР ШАХА АФШАРА  

В РОССИЙСКУЮ И ОСМАНСКУЮ ИМПЕРИИ  
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 Вопрос изучения истории дипломатических посольств имеет исключительную 

важность для изучения истории международных отношений в XVIII веке. В усло-

виях отсутствия в это время традиции пребывания постоянных дипломатических 

представительств при дворах восточных государств, обмен посольствами наряду с 

дипломатической перепиской являлся основной формой установления и поддер-

жания межгосударственных контактов. Настоящая статья посвящена описанию 

посольств, отправленных в 1739 году Надир шахом Афшаром в Российскую и Ос-

манскую империи. Данные акции приходятся на период после захвата Надир 

шахом большей части Центральной Азии и Индии. В статье сведения с описанием 

данных посольств даются на основе богатейшего архивного наследия, храняще-

гося в турецких и российских архивах, а также описаний музейных экспонатов из 

Эрмитажа (Санкт-Петербург) и Топкапы (Стамбул).  

Сведения о посольствах Надир шаха представляет интерес во многих отноше-

ниях. Из них мы можем почерпнуть сведения о взаимоотношениях крупнейших 

империй, о политической ситуации в кавказском регионе, о сложившихся при 

дворах монархов дипломатическом этикете и церемониале и т.д. Исследование 

вопроса о дипломатических посольствах Надир шаха чрезвычайно любопытно 

также с точки зрения определения степени влияния культурно-цивилизационных 

различий на ход и результаты дипломатических переговоров. 



 

“Elmi əsərlər” №2(3), 2016 
 

 
68 
 

Краткая история возвышения Надир шаха Афшара 

 

Сложившийся к началу 20-х г. XVIII в. в Сефевидском государстве политичес-

кий и социально-экономический кризис в конечном итоге привел к его краху. Су-

щественную роль в этом сыграли восстания покоренных народов. Одно из них – 

восстание афганского племени Гильзай, населявшего провинцию Кандагар, при-

вело к образованию самостоятельного афганского княжества. Воспользовавшись 

военно-политической слабостью Сефевидского государства, афганская феодаль-

ная верхушка в 1722 году подготовила и возглавила военное вторжение в пределы 

Сефевидского государства и захват его столицы – города Исфахана. Полная 

неспособность шахского двора к эффективному противодействию внешней угрозе 

привела к его капитуляции перед афганским предводителем Мир Махмудом. Шах 

Султан Хусейн (1694-1722) вынужден был уступить власть афганцам. (2, p.15) 

Воспользовавшись сложившейся благоприятной ситуацией, Российская (прикас-

пийский поход Петра I в 1722-1723 гг.) и Османская империи (в ходе военных 

действий 1723-1726 гг.) захватили часть Сефевидских территорий. В результате 

узкая прикаспийская полоса попала под власть России, а остальная часть юго-вос-

точного Кавказа и Западный Иран под власть Османской империи. 

Однако расчеты завоевателей на безропотное подчинение ослабевшего Сефе-

видского государства внешней силе оказались глубоко ошибочными. Тяжелые 

последствия афганской, турецкой и русской оккупаций способствовали подъему 

освободительной борьбы против захватчиков под руководством талантливого 

полководца Надира из рода Афшаров.

 Сведений о детстве и юношеских годах 

Надира практически не сохранилось. Известно лишь, что после очередного набега 

хорезмских узбеков, он вместе с членами семьи был взят в плен. Однако Надир 

вскоре бежал из плена, и, вернувшись в Хорасан, поступил на службу к прави-

телю Абиварда Баба Али беку, приняв имя Надир Гулу-бека. Собрав небольшое 

войско, он постепенно подчинил своей власти несколько провинций Хорасана. 

Согласно данным источников, именно в это время, в 1726 г. 37 летний Надир 

Гулу бек поступает на службу шаху Тахмасибу II

 и принимает имя Тахмасиб 

гулу-хана. «8 сентября (1726 г.), - сообщает Аврамов, -прибыл в Качан [Кучан-

Хабушан] авшарец Надыр-Кулы-бек при котором было войск конницы и пехоты 

тысеч пять... которому шах... ранг переменил и назвал Тахмас Кулы-ханом». (16, 

л. 19-а и 19 б) После смерти в 1726 г. Фатх Али-хана Каджара

 Надир Гулу-хан 

назначается главнокомандующим шахскими вооруженными силами 

Надир хан поступает на службу к Тахмасиб шаху в период, когда территории 

Сефевидского государства на Южном Кавказе находились под оккупацией русской и 

                                         
 Тюркское происхождение племени афшаров подтверждает множество источников, в том числе и 
Кашгари «Афшары это одна из ветвей Тюркских Огузов. Огузы это Тюркоманы, состоящие из 22 

ветвей». (8, s.55-56) и Али Акбар Дехода «Афшары это одна из знатных тюркских племен». (A.A. 

Dehoda, 1947, s.3112) и многие другие источники. 
Сын шаха Султана Хусейна - Тахмасиб (1722 (9)-1732), бежавший из Исфагана в сопровождении 
восьмисот гаджаров, еще в июне, в ноябре объявил себя шахом Тахмасибом II. (15, p.113) 
Фатх-Али-хан Каджар, правитель Астрабада, один из могущественных правителей Сефевидского 
государства, фактически верховный главнокомандующий армии Тахмасиб шаха. 
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османской армий. В этой сложной ситуации Надир Гулу-хан сделал, казалось, невоз-

можное. Он освободил вначале страну от афганских войск, а вскоре вынудил русских 

и турков полностью вернуть все захваченные на Южном Кавказе земли. Таким обра-

зом, Надир практически восстановил прежние границы Сефевидского государства. 

Как замечает М.Аксуорси, без Надира, Иран, ждала судьба Польши (которая была 

разделена в XVIII в.)- частичное или полное разделение его территорий между ее 

соседями, афганцами, русскими и османскими турками. (3, p.XV) Воспользовавшись 

неудачными военными действиями сефевидского шаха против османской империи, 

Надир хан в августе 1732 г., сверг с престола шаха Тахмасиба II и провозгласил 

шахом его сына - малолетнего Аббаса III. Начиная с этого времени Надир хан, факти-

чески стал полновластным правителем государства.  

По мере усиления своей власти, Надир вынудил Османскую империю и Россию 

вернуть все захваченные сефевидские земли. Россия, понимая, что не сможет 

далее удерживать прикаспийские земли, согласилась вернуть их по Рештскому (21 

января 1732 г.) и Гянджинскому (21 марта 1735г.) договорам. В результате воен-

ных действий и длительных переговоров Османская империя также вынуждена 

вернуть захваченные сефевидские земли. По соглашению, подписанному в марте 

1736 г. были восстановлены османо-сефевидские границы, установленные по до-

говору 1639 г. (25, ст.201-202) Укрепив свою власть и влияние в стране, Надир 

хан в марте 1736 г. на курултае в Мугане, низложив Сефевидскую династию, про-

возгласил себя Шахом. (9, р.104) Надир шах не ограничился только восстановле-

нием границ Сефевидского государства, и вскоре встал на путь их расширения. 

Об имперских амбициях Надир шаха Афшара говорит надпись, отчеканенная на 

монете в честь его восшествия на престол: «Да будет известно всему миру о воца-

рении Надира, будущего покорителя Вселенной». 

Зимой 1738 года Надир шах начал свой поход в Индию, который завершился в 

марте 1739 г взятием столицы империи Великих Моголов города Дели. В целом, к 

1739 году Надир шах достиг вершины своего могущества. К этому времени уже 

были изгнаны со всех бывших сефевидских владений русские и османские армии, 

покорены Хива и Бухара, разбиты на голову войска Моголского императора, об-

виненного в помощи афганцам. После занятия войсками Надир шаха столицы 

Великих Моголов -города Дели, вся сокровищница и несметные богатства этой 

династии попали в руки победителя. Находясь в Хасан Абдале, Надир шах осенью 

1739 года направил впечатляющие посольства в Стамбул и Санкт-Петербург (24, с. 

190), чтобы сообщить о своем завоевании Индии. Послы начали свой долгий путь 

23 октября 1739 года. Каждому посольству были даны ценные подарки и несколько 

слонов, для преподнесения правителю, которому они были аккредитованы. 

Бесспорно, Надир как великий стратег и прагматик, посылая эти посольства, 

преследовал далеко идущие цели. России он хотел показать мощь своего госу-

дарства и тем самым предотвратить в дальнейшем вторжение русских войск на 

Южный Кавказ. Интерес представляют также инструкции Надир шаха послам, где 

содержались предписания выписать корабельных мастеров для оснащения и разви-

тия собственного судостроительства на Каспийском море. С Османской империей 

Шах пытался перевести отношения на качественно новый уровень – союзнический.  
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Описание Посольства Надир шаха Афшара в  

Российскую империю в 1739 г. 

 

На протяжении первой половины XVIII в дипломатические контакты Надир 

шаха с российским государством были довольно интенсивными. О значении, ко-

торое Надир шах придавал отношениям с Российской империей, свидетельствует 

его посольство, направленное к императрице Анне Иоанновне в 1739 г.  

Прежде чем выслать посольство, еще находясь в Дели, Надир шах поручил 

Мехди-кули хану Астрабади (секретарю и историографу) отправить письмо к русско-

му резиденту в Исфахане И.П. Калушкину, которое было получено им 5 октября 

1739 г. К письму был приложен также перечень даров, которые Надир шах собирался 

отправить к Анне Иоанновне, еѐ сестре и племяннице. Письмо это было включено в 

донесение Калушкина русскому правительству, копия которого было обнаружено в 

Астраханском архиве и трижды было опубликовано в прошлом веке. (22, с.11-12)  

Во главе посольства в Россию был назначен Сердар-бек Кирклу. Однако в 

связи с задержкой посольства в Кизляре (Северный Кавказ-Автор) Сердар-бек 

Кирклу вернулся назад, а его место занял Магомет Хуссейн хан. П.Г. Бутков отме-

чает: «Надыр, по побеждению Могола, отправил для объявления сего петер-

бургскому двору посольство ближнего родственника своего и обер-шталмейс-

тера еще в начале 1740 г. с 16 т. человек войска и с 20 пушками». (19, с.209) 

Новое посольство Надир шаха отправилось в Россию 23 октября 1739 г. и при-

было в Петербург лишь 2 октября 1741 года.  

Цель посольства Магомета Хуссейн хана, (родственника Надир шаха), заклю-

чалась прежде всего, в донесении сведений об Афшарских победах над бухарцами 

и индийцами, а также в решении различных спорных вопросов. В одном из источ-

ников указывается: «как представитель могущественного монарха, похвалявше-

гося покорить весь мир, Хуссейн-хан ехал в Петербург с богатейшими подарками 

и с 14 слонами. Посла окружала нарядно одетая свита из 128 человек. … Конеч-

но, ни одно посольство никогда не являлось еще ко двору дружественной дер-

жавы с такой значительной вооруженной силой. 9 декабря 1739 года Афшарское 

посольство прибыло в Кизляр, где забили тревогу. Дальше посольство не было 

пропущено Астраханским губернатором, князем Сергеем Голицыным, так как на 

этот предмет не было еще из Петербурга никаких приказаний. На Волгу пос-

пешно двинуты были пять пехотных и шесть драгунских полков, расположив-

шихся лагерем перед Астраханью. Послу дали знать, что афшарское войско через 

границу пропущено быть не может, да и кормить его в пути будет нечем, а по-

тому советовали или возвратиться назад, или распустить войско. Переговоры 

поэтому поводу длились долго и окончились тем, что Надир шах уступил, и посол 

двинулся в дальнейший путь, в сопровождении двухтысячной свиты

, за которой 

вели 14 слонов. В ожидании дальнейшего путешествия посольство простояло в 

Кизляре до августа следующего года. Наконец разрешение на путешествие по-

                                         

 Бутков П.Г. указывает, что послу позволили: «взять с собою только 3 т. чел., а прочих оставить 

назади» или «Свита его состояла в 3 т. человеках и 14 слонах, коих шах прислал императору 

(тогда был малолетный Иоанн)». (19, с.209-210) 
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сольства из Петербурга было получено. 11 сентября 1740 года Хуссейн-хан тор-

жественно вступил в Астрахань, встреченный губернатором и войсками с надле-

жащей церемонией, отданием чести и пушечной пальбой». (26) 

18 сентября 1740 года Афшарское посольство выступило из Астрахани в 

Царицыно. Ехало все посольство на 170 подводах. В Донских степях к послам 

присоединились еще 120 человек из свиты. Поэтому вновь назначенный к посоль-

ству главный пристав генерал-майор С.Ф. Апраксин приказал рассадить посоль-

ство и разложить их багаж на 800 подводах. С дороги Хуссейн хан написал вице-

канцлеру А.И. Остерману следующее оповестительное письмо: «высокостепен-

ный и высокоповеренный и высочайшей честию превосходящий, первенственней-

ший министръ и верховный визирь, счастье коего въ цветущемъ состоянии да 

пребудетъ навсегда! Желаю вамъ от Господа всякаго благополучия и счастливаго 

въ высокомъ градусе пребывания. По объявлении дружескихъ комплиментовъ ва-

шему степенству известно да будетъ, что я - великаго Надира, шах-инъ-шаха, 

доверенный посолъ Хуссейнъ-ханъ». (26) 

Как сообщает источник, «7 Марта 1741 года Хуссейн-хан остановился близ 

Тамбова, в Кузьминой Гати. На следующий день был торжественный въезд посла 

в Тамбов, выстроился Сибирский драгунский полк с оркестром музыки и 

штандартами. Тут же были и все местные власти. В 4 часа пополудни Хуссейн-

хан, до того времени отдыхавший в одной Бокинской избе, прикрепил к шапке 

шахово перо, сел на коня и начал церемониальное шествие до самого Тамбова по 

так называемой большой Астраханской дороге. 2 июня афшарское посольство на 

700 подводах выехало из Тамбова. Ровно через месяц Посольство торжественно 

вступали в Москву. У Данилова монастыря они встречены были войсками, кан-

целярскими служителями, конным Московским купечеством и многолюдным 

хором трубачей. Шествие двигалось в таком порядке: Впереди процессии шла ко-

манда гренадер. Ехало купечество. Приказные служители. Парадные кареты. 

Рота гвардий Семеновского полка. Конюшня генерала Апраксина. Слоны. Посоль-

ская музыка. Посольская конюшня. Посольские приставы. Действительный 

статский советник князь Голицын, состоявший при после. Сам посол Хуссейн-

хан. Афшарское знамя с ассистентами и Афшарский военный отряд. Всех Перси-

ян вступало в Москву 2128 человек и лишь только посол прибыл в свою квартиру, 

к нему немедленно явился с визитом Московский главнокомандующий». (26)  

Оставшись довольным московским гостеприимством, Хуссейн хан написал об 

этом Надир шаху. Грамота его начиналась так: «Бесконечной милостью царя 

царей возвышенный высокостепенный посол Эмир Хуссейн-хан - приношу себя в 

жертву подножию благословенных ног твоих. Ты, царь царей, благополучием 

своим даруешь свет царям и украшаешь венцами главы и владеешь всеми наро-

дами… А вот мое доношение…».(26) 

29 сентября Хуссейн хан торжественно вступил в Петербург. «Церемониал 

шествия был следующий: Конная гвардия. 14 слонов по 2 в ряд. Афшарская музыка. 

Посольская карета. Императорской конюшни заводские лошади с унтер-штал-

мейстером и берейторами. Генералы, штаб и обер-офицеры. Князья Долгорукий и 

Шаховской. Граф Салтыков и Хуссейн-хан в карете цугом. При них шли конюхи, 

лакеи, гайдуки и скороходы. В заключение шествия несли Афшарское знамя». (26) 
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Поскольку посольство направлялось к Анне Иоанновне, а прибыло уже к 

Иоанну Антоновичу (при регентше Анне Леопольдовне), 2 октября 1741г. 

афшарское посольство было представлено правительнице Анне Леопольдовне. 

Вступая в аудиенц-зале, Хуссейн хан сделал перед троном 3 поклона и потом, 

вручив в установленном порядке шахскую грамоту, начал следующую высоко-

парную речь: «Сия есть дружеская и благоволения преисполненная грамота от 

высочайшей стороны Его Величества, превысочайшего, пресветлейшего, имею-

щего достоинство Соломона, государства яко луна просвещающего, престол 

державы украшающего, милостию Божией снабденного властно и миродержа-

тельством, Иранского государства повелителя, царям Индейским и Туранским 

корону дарующего Надыра…». (26) Как замечает П.Г. Бутков: «Посол, в дер-

жанной на аудиенции речи к матери императора, великой княгине Анне, говорил, 

что государь его желал полученную от Могола добычу разделить с таковым 

добрым союзником, как император российский. Одна часть петербургского ми-

нистерства опасалась, что намерение шаха, при отправлении сего посольства, 

не состояло ли в том, чтоб овладеть Астраханью и произвести также знатные 

завоевания, если найдет границы не укрепленные. Но настоящее его намерение, 

казалось, требовать в супружество царевну Елисавету Петровну, обещаясь 

ввесть христианский закон в своих государствах. Тогда было ему 60 лет. Прави-

тельница может быть поступила бы на сие требование, если б не показалось 

оное чрезвычайно сумнительным, и для того в том ему отказано». (19, с. 210)  

Таким образом, на основные претензии Хуссейн хана были даны следующие 

ответы: «1) шах желал с Россией свойство учинить, токмо в том ему отказано 

(т.е. в руке цесаревны Елизаветы Петровны); 2) по просьбе шаховой афшарских 

пленных и также Грузинцев и Армян не возвратили; 3) Ногайцы в Афшарскую 

сторону не уступлены; 4) корабельные мастера для делания в Персии судов не 

даны; 5) капельмейстеры для обучения музыке не присланы, 6) мастера, которые 

стенные шерстяные обои ткут, не даны, и 7) Афшарским купцам беспошлинно 

торговать не велят» (26) 

По окончании речи посла началось торжественное поднесение шахских подар-

ков. «Анне Леопольдовне, Иоанну Антоновичу и Елизавете Петровне представ-

лены были куски богатейшей парчи, бриллиантовые пояса, золотые с бриллиан-

тами кубки, богатый столик, 3 пера для украшения шапок и шляп, перстни, 

ящики … Вместе с тем Хуссейн-хан объявил, что повелитель мира указал освобо-

дить всех русских пленных…». (23) Всего было прислано 22 предмета, 15 колец и 

14 слонов (22, с. 12). Среди даров

 Надир шаха было золотое кольцо, украшенное 

рубинами, изумрудами и большим алмазом, принадлежавшее Джахан Шаху

 

(1627-1658), одному из могущественных правителей Индии из династии Великих 

Моголов.

  

                                         
 Из которых сохранилось лишь 17 предметов и 1 кольцо (7). 
 На внутренней стороне кольца написано: «Второй обладатель сближения двух светил в одном 
знаке». 
 Кольцо предназначено для стрельбы из лука. Оно надевалось на большой палец, чтобы 
предохранить его при спуске тетивы. Это кольцо парадное, но имеет форму боевого. (22, с.12-13) 
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Следует отметить, что только благодаря этим подношениям Надир шаха, Эрми-

таж, где в настоящее время хранятся все основные экспонаты данного посольства, 

превратился в единственный музей мира, в котором хранится столь обширная 

коллекция индийских золотых сосудов XVII-начала XVIII вв. Их не сохранилось 

даже в музеях Индии. Таким образом, вещи подаренные посольством Надир шаха 

российскому царскому двору вскоре становятся коллекцией-эталоном, хотя и 

небольшой по количеству (20 предметов). (22, с. 14)  

Посольство находилось в Петербурге в период известного переворота 1741 

года и вернулось обратно в ноябре 1742 года с дружелюбными грамотами Импе-

ратрицы Елизаветы, с подарками, среди которых самое видное место занимали 

вина и водки. Однако политические итоги переговоров оказались неудачными. Не 

случайно, что в том же, 1742 году начались вооруженные столкновения на 

границе двух государств. Надир шах грозился покорить Россию, как доносил об 

этом русский резидент в Иране Калушкин. Вследствие ухудшения отношений c 

Афшарским государством, императрица Елизавета направила к границе 

усиленный корпус войск под начальством генерал-лейтенанта Тараканова. (24, 

ст.250-251) Еще одной причиной ухудшения отношений стало, по-видимому, не-

желание Российской империи иметь у себя по соседству, наряду с Османской им-

перий, еще одно сильное мусульманское государство. Поэтому вся последующая 

политика русского правительства в регионе была направлена на ослабление влия-

ния и могущества Афшарского государства. 

 

Описание посольства Надир Шаха Афшара в Османскую империю. 

 

Одновременно с посольством в Россию Надир шах направил еще одно посоль-

ство с ценными подарками в Османскую империю. Учитывая напряженные отно-

шения между Афшарским государством и Османской империей, они не имели 

постоянных послов и консулов, и лишь эпизодически обменивались посольст-

вами. Первоначально посольство Надир шаха возглавил Али хан, который позже 

скончался в пути. Его сменил Гаджи Хан Чамишгазакский.  

Вместе с письмом и ценными подарками предназначенные в дар османскому 

султану Махмуду I (1730-1754), посольство везло 9 слонов. (4, NH D, 4/134, (6 

Nisan 1741); 4, NH D, 8; 4, H H, 5/177) Дары, отправленные Надиром к османс-

кому султану состояли из 90 предметов: 1 (медное) блюдце со звездой, украшение 

с драгоценностями, 1 укрощенный алмазами и рубинами кинжал, 1 украшенный 

драгоценными камнями индийский меч, 9 перстней (используемых как печать) 

украшенных драгоценными камнями, 1 хрустальная (кристалл) золотая шкатулка, 

63 предмета из одежды и утвари, украшенные различными камнями, 7 слонов, 4 

слоновой кости, 2 накидки для слонов. (14) 

Как только стало известно о приближении афшарского посольства к границе, 

османские власти предприняли все меры чтобы оно не испытало трудностей по 

пути в Стамбул. Перейдя 22 сентября 1740 года османо-афшарскую границу, 

посол Гаджи Хан вместе с 3000-свитой вступил в Багдад. Для оказания должных 

почестей, здесь были выстроены 10000 войска Багдадского вали. В январе 1741 г. 

посол Гаджи Хан Чамишгазакский с огромной свитой, помпезно вступил в 
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Алеппо. (24, ст.266) Посольство Надир шаха прибыло в Стамбул 5 марта 1741 г. 

По прибытии в Ускудар их встретил отряд солдат из 400-500 человек. Отдохнув и 

пообедав в Ускударе, посольство перешло в район Хайдарпаши. Только 26 марта 

1741 была объявлена аудиенция для принятия посла и его свиты. Для этого нужно 

было перейти в Бешикташ. Для транспортировки посольства были наняты 594 

лодки, которые вмешали по 4 и 5 человек. 565 лодок перевозили членов свиты и 

их багаж, а 29 было предназначено для перевозки багажа покойного посла Али 

хана.  

Прибытие Гаджи хана и его свиты в Топхане и Терсане приветствовали 

пушечными выстрелами. Передохнув несколько дней, 1 мая 1741 г. посольство 

начало мирные переговоры с высокопоставленными лицами османского прави-

тельства. Как было замечено, «посол прибыл в Константинополь, где он был 

принят Великим Визирем. «Надменный и презрительный экипаж» Гаджи Хана, а 

также его настойчивый отказ обсуждать цели своей миссии с кем-либо кроме 

Султана дало повод возникновению недовольства. После приема у Султана, посол 

обсудил религиозные вопросы с турецкими министрами и Улемой. Позиция 

Порты оставалась неизменной в их отношении, но она не считала благора-

зумным в это время открыто конфликтовать с Надиром. Поэтому Порта дала 

уклончивый ответ, что она предпримет действия в соответствии с заповедями 

истинного закона». (24, ст.266) Афшарский посланник добивался признания 

джафаритского толка законным в Османской империи, но каких-то результатов 

эти переговоры не дали и было решено продолжить их в будущем. 16 июня 1741 

г. посольство выступило из Ускудара в обратный путь в Иран. (13, p.13-32) 

Так как послу не были даны все полномочия, а также не совсем было ясно из 

доставленного им послания, хочет ли Надир шах войны или мира, османы решили 

не заключать с ним соглашение, и отправили собственное посольство к Надир 

шаху. По словам Л. Локкарта, «послами были выбраны Муниф Эфенди, главный 

казначей и Назиф Мустафа Эфенди. Посольство прибыло в лагерь Надира 

(примерно в 11 милях на севере от Дербента) в январе 1742 г. Турецкие эмиссары 

доставили послание от Султана, в котором последний извинялся в связи с невоз-

можностью принятия предложенных им религиозных требований. В ответ 

Надир заявил, что хотел бы, чтобы Султан признал джафаритское течение, 

так как его (Надира) основная цель протянуть ветвь дружбы между двумя госу-

дарствами. В продолжение он заметил что, так как вопрос пятого толка явля-

ется важным для умиротворения Мусульманской уммы и, так как Султан 

является Халифом Ислама, он лично отправится в Турцию, чтобы окончательно 

решить этот вопрос. С этой угрозой он завершил свой ответ». (24, 266-267) 

Бесспорно, добиваясь признания джафаритского течения, Надир шах преследовал 

далеко идущие планы. Возможно, он задумывал даже план захвата Османского 

государства, тем более что после подчинения Великих Моголов это не казалось 

для него невозможным. 

Это не было единственное посольство Надир шаха к султану Махмуду I. В 

1745-1746 гг. между Афшарским государством и Османской империей вновь 

разгорелась война. Заключив мир с Россией, Османская империя развязала себе 

руки. Однако военные действия не дали никаких существенных результатов. 
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Поэтому начались мирные переговоры. Весной 1746 года Надир шах вернулся в 

Азербайджан и для обсуждения мира встретился у Саудж Булага с османским 

послом Назифом Эфенди. 4 сентября 1746 г. был подписан договор, который 

официально положил конец продолжительным разногласиям между Афшарским 

государством и Османской империей. В преамбуле договора подтверждались 

условия османо-сефевидского договора, заключенного в 1639 г. в Зохабе (Гасри-

Ширин), и в частности, границы между двумя странами, установленные данным 

договором. Обе стороны обязывались воздерживаться от всего, что могло возбуж-

дать недовольство другой стороны и противоречило заключенному миру.(12, 

p.309; 6, p.98-99) Договор не содержал упоминаний о джафаритском толке, но ос-

новное внимание было уделено статусу и защите паломников и торговцев в ос-

манских владениях. По договору, была запрещена шиитская практика проклятия 

первых трех халифов Ислама. (2, p. 49) 

Стремясь установить дружеские отношения с османами, Надир шах послал 

двух своих доверенных людей, Шанлы (Санлы) Мустафа Хана и Мухамед Мехди 

Хана с посольством и чрезвычайно ценными подарками к османскому султану 

Махмуду I.  

Подарки Султану включали приобретенный Надир шахом в ходе индийского 

похода Трон (Тахты Тавуз) танцующего слона из Индии и другие ценные дары. 

Трон, подаренный в 1746 году Надир шахом султану Махмуду I, был изготовлен 

из черного дерева, невидимого под сплошным слоем золота, изумрудов, рубинов 

и жемчуга. Трон украшали девять шаров, густо усыпанных крупными рубинами, в 

центре каждого шара - изумруд. Восхищенный подарками, Махмуд I решил от-

благодарить Надира. В качестве ответного подношения был избран кинжал в зо-

лотых ножнах. Его рукоять украшали три огромных изумруда в оправе из брилли-

антов. Под самым большим изумрудом были спрятаны часы английской работы. 

Кроме этого среди подарков турецкого султана были кони и другие ценные 

предметы. (10, s.115) 

Однако Надир шах не успел ратифицировать договор с турками. Он был убит в 

результате заговора в ночь с 20 на 21 июня 1747 г. (6, p.101-103) Так трагически 

оборвалась жизнь очередного основоположника азербайджанской шахской 

династии в Иране и Азербайджане Надир шаха Афшара. Дипломатическая миссия 

султана узнала об убийстве шаха, уже добравшись до условленного места 

встречи. Поэтому послам пришлось везти подарки обратно. В результате ювелир-

ный шедевр вернулся в Турцию. Теперь его именуют «кинжал Топкапы» и хра-

ниться он, как и все подарки Надир шаха, в музее Топкапы в Стамбуле. 

 

Заключение 

 

Бесспорно, Надир шах достоин восхищения и почитания не только как великий 

полководец, но и как политический деятель, правление которого оказало огром-

ное влияние на дальнейшую историю Азербайджана и Ирана. Анализируя цели и 

масштабы его посольств, можно с уверенностью сказать, что Надир шах стре-

мился к признанию легитимности своей власти соседними государствам, которые 

еще несколько лет назад делили между собой сефевидские владения. Учитывая 
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рост своего могущества, для разрешения определенных политических проблем с 

соседними государствами, Надир шах, пытался использовать не только рычаги 

военного, но и дипломатического характера.  

В отношениях с Османской империей ему так и не удалось разрешить вопрос о 

признании джафаризма пятым толком Ислама. В тоже время, Османская империя, 

с беспокойством следившая с ростом могущества Афшарского государства, была 

очень осторожна и достаточно уступчива во время переговоров с Надир шахом. В 

течение первых десятилетий XVIII в. Османская империя, истощенная многочис-

ленными войнами с Европой, была не в состоянии вести прежнюю активную 

внешнюю политику. Перед султаном со всей очевидностью встали серьезные 

внутренние проблемы и трудности, решение которых требовали спокойствия на 

границе и значительных финансовых затрат.  

Как уже отмечалось, после посольства Надир шаха в 1739-1741 гг. отношения с 

Российской империй ещѐ более ухудшились. Основной причиной недовольства 

Надир шаха была монополия русских на Каспийском море. (2, p. 60) В это время 

Россия была единственной державой, имевшей на Каспийском море военный 

флот. Основа его была заложена ещѐ Петр I, на момент кончины которого Рос-

сийская империя имела в Каспийском море около ста судов.

 В тоже время 

царское правительство предпринимало все меры для предотвращения развития 

местного судоходства. (18, с.311) Россия, в частности, запрещала перевозку по 

морю всех видов продукций военного назначения, к которым относились – ору-

жие, порох, свинец, сера, селитра и прочее, корабельный лес и судовые припасы, 

драгоценные металлы. (29, с. 238) Такая политика была направлена на то, чтобы 

помешать какой либо соседней стране строить оборонительные сооружения, 

корабли, производить оружие. Российское правительство исходило из того, что в 

противном случае это могло нанести ущерб как экономическим, так и, главным 

образом, военно-политическим интересам России. В интересах России было не 

допустить, чтобы «какая-то другая держава, чья бы то ни была, на Каспийском 

море утвердилась». (17, с.53) Главным мотивом всяческого противодействия рос-

сийского правительства строительству альтернативного русским флота на Каспии 

было сознание того, что это может представлять реальную угрозу завоеваниям 

России в регионе. В свою очередь Надир шах, как дальновидный правитель, 

понимал, что для превращения своей страны в сильную морскую державу и 

получения доходов от морских перевозок, ему необходимо также создать сильный 

военный флот на Каспийском море. (20) Тем самым можно было бы установить 

морской военный баланс с Россией и иметь значительные финансовые вливания в 

казну от транзитной торговли. 

Большие трудности с продовольствием, которые испытывал Надир шах при по-

давлении восстаний в Северном Азербайджане и Дагестане, лишний раз убедили 

его в необходимости иметь свой флот на Каспии. (28, с.66) Как отмечает Локкарт, 

обеспечение столь огромной армии в ходе его военных кампаний в этом регионе, 

                                         
 Главнейшим типом судов были в то время корабли 2- или 3-дечные (40–100 пушек), фрегаты (до 
30 пушек), пинки, гекботы, гукары (вроде корвета), шнявы (бриги, с 18 орудиями). Галерный 

(весельный) флот состоял из галер (до 130 длины) и скампавей (меньшего размера галера, с 1 

пушкой большого калибра на носу и несколькими мелкими) и других мелких судов. 
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состоящем большей частью из лесов и горных скал, представляло большую слож-

ность. Из соседней провинции Ширвана доставлялось недостаточно продо-

вольствия из-за частых опустошений, которым она подвергалась. Единственным 

выходом была доставка продовольствия морем. (9, р. 204) До постройки своих 

собственных кораблей, Надир при транспортировке продовольствия морем

 почти 

полностью зависел от российских судов, за счет чего российские купцы имели 

огромные прибыли. Несколько же судов, которые Надир шах имел в своем рас-

поряжении, были небольшими и примитивными по конструкции и строению.

 

В свою очередь, поддерживание дружеских отношений с государством Надир 

шаха было необходимо России, которая рассматривало его как сдерживающий 

фактор против распространения влияния Османской Турции на восток. (27, с.87) 

Однако интерес Надир шаха к морскому делу и его стремление к созданию 

собственного военно-морского флота на Каспии, Россия встретила враждебно. И 

именно этот фактор сыграл решающую роль в ухудшении отношений между 

двумя государствами. Желание доминирования на Каспийском море имело важ-

ное стратегическое значение для Надир шаха. Тем самым он, во-первых, обес-

печил бы безопасность своих северных границ, а, во-вторых, надежность поставок 

продовольствия своим войскам в случае начала военных действий в регионе. 

Таким образом, стремление к экономическим выгодам и ослаблению военно-

торговой монополии России на море являлось главным мотивом дипломатических 

шагов Надир шаха. Посольства Надир Шаха в Османскую и Российскую империи, 

ценные подарки, грамоты и инструкции, порученные послам, свидетельствовали о 

миролюбивом характере афшарских посольств, задачей которых было решение 

всех проблем с соседями, прежде всего, мирным путем.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что интерес к морскому делу, стремле-

ние к созданию собственного военно-морского флота свидетельствуют о таких ка-

чествах Надир шаха как дальновидного государственного деятеля и велико-

лепного военного стратега, четко видевшего свои преимущества и недостатки, о 

его прогрессивных воззрениях, столь несвойственных для восточных правителей 

его времени. 
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NADĠR ġAH ƏFġARIN RUSĠYA VƏ OSMANLI DÖVLƏTLƏRĠNƏ 

GÖNDƏRDĠYĠ SƏFĠRLĠKLƏR HAQQINDA 

 

Xülasə 

 

 Məqalə Nadir Ģah ƏfĢarın Mərkəzi Asiya və Hindistanı tutduqdan sonra Rusiya və 

Osmanlı dövlətlərinə göndərdiyi diplomatik səfirliklərin tədqiqinə həsr olunub. Bu 

səfirliklərin ətraflı təsviri Rusiya və Türkiyə Dövlət arxivindən toplanan geniĢ mənbələr 

əsasında araĢdırılır. Tədqiqatda Osmanlı Bashbakanliq və Russiya Dövlət arxivlərindən 

toplanan sənədlər, Ermitaj və Topkapı Muzey eksponatlarının təsvirlərindən ibarət 

materiallardan istifadə olunub. 

 

 Nigar Gozalova, 

doctor of philodophy in history 

 

DIPLOMATIC EMBASSIES OF NADĠR SHAH AFSHAR TO  

RUSSIA AND THE OTTOMAN EMPIRE 

 

Summary 

 

This article devoted to the description of diplomatic embassies sent by Nadir Shah to 

the Russian and the Ottoman Empire after the capture of most of Central Asia and India. 

Detail description of gifts sent to the Ottoman and Russian courts, based on extensive 

data sources, from the Bashbakanliq Ottoman archives in Turkey and Russia State 

archives.  
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QARABAĞ TARĠXĠNĠN TARĠXġÜNASLIĞINDAN 
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XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında SSRĠ-nin dağılması ilə onun tərkibinə daxil olan 

respublikalar müstəqil dövlətlərə çevrildilər. Lakin Ermənistanın Azərbaycana qarĢı 

daim davam edən saxta ərazi iddiaları nəticəsində respublikamız öz müstəqilliyinin ilk 

günlərindən böyük çətinliklərlə üz-üzə qaldı. Belə ki, 80-ci illərin sonlarında erməni 

millətçilərinin, dini və milli amildən yararlanaraq bəzi iri dövlətlərin irticaçı qüvvələri-

nin dəstəyini qazanmıĢ erməni lobbisinin fitnəsi ilə ermənilərin əzəli torpaqlarımıza 

qarĢı ərazi iddiaları daha da geniĢlənərək bölgədə uzun sürən münaqiĢə ocağının yaran-

masına gətirib çıxardı. Ġndi Ermənistan adlanan, tarixən isə azəri türklərinə məxsus kənd 

və qəsəbələrdən əhali zorla, silah gücünə qovuldu, bir qismi məhv edildi, evləri dağıdıl-

dı və on minlərlə azərbaycanlı öz tarixi-etnik ərazilərini tərk etməyə məcbur edildi. 

Dünyanın əsas güc sahibi olan dövlətlərindən heç bir təpki görməyən ermənilər öz 

ərazi iddialarını geniĢləndirdilər. Ermənilərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə olan id-

diaları iki dövlət arasında müharibəyə səbəb oldu. Nəticədə Azərbaycan ərazisinin 20%-

i Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal edildi. Ermənilər XX əsrin ən dəhĢətli fa-

ciəsini – Xocalı soyqırımını həyata keçirdilər. 

Ermənistanın iĢğalçılıq planları nəticəsində 30 mindən çox adam öldürüldü, 50 min 

nəfərədək adam yaralandı və ya Ģikəst oldu, 4 min nəfər əsir, yaxud girov götürüldü, 1 

milyonadək vətəndaĢımız ev-eĢiyini itirdi, 100 mindən çox yaĢayıĢ evi, 1 milyondan 

çox iqtisadi obyekt, 600-dən çox məktəb və tibb müəssisəsi talan edildi, yandırıldı və 

dağıdıldı, dəyəri 100 milyonlarla ölçülən Ģəxsi və dövlət əmlakı, maddi sərvətlər qarət 

olunaraq Ermənistana aparıldı. 

Beynəlxalq təĢkilatların, böyük dövlətlərin vasitəçiliyi ilə Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı proseslər, həmçinin bu məsələdə Azərbay-

canın dövlət və hökumət baĢçılarının həyata keçirdiyi siyasət, istiqamətdə görülən iĢlər 

müxtəlif aspektlərdən iĢıqlandırılsa da bu məsələnin və ümumilikdə Azərbaycanın Qa-

rabağ bölgəsinin tarixinin elmi cəhətdən araĢdırılması ən aktual problemlərdən biri kimi 

diqqət mərkəzinə çıxdı.  

20 ildən artıq davam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi və bu 

münaqiĢənin həlli ilə bağlı gedən proseslərdə dövlət rəhbərlərimizin yürütdüyü siyasət, 

aparılan danıĢıqlar, beynəlxalq təĢkilatların, dünyanın iri dövlətlərinin mövqeyi və rolu, 

tarixçilərin, ölkə siyasətçilərinin və politoloqlarının diqqət mərkəzində olmuĢ, bu möv-

zuda xeyli sayda elmi iĢlər ərsəyə gətirilmiĢdir.  
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 Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarĢı irəli sürdüyü əsassız 

ərazi iddiaları nəticəsində yaranmıĢ Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢə-

sinin əsl səbəblərinin və mahiyyətinin öyrənilməsində Qarabağın tarixinə dair aparılmıĢ 

tədqiqatların, çoxsaylı elmi əsərlərin böyük rolu olmuĢdur. Bu istiqamətdə əsasən Azər-

baycan alimlərinin Qarabağ tarixinə həsr etdikləri əsərlər üstünlük təĢkil etmiĢdir. Bun-

lardan görkəmli alimlərimiz Y.Mahmudovun
2
, Ġ.Əliyevin

3
, R.GöyüĢovun

4
, T.Köçərli-

nin
5
, Q.Qeybullayevin

6
, K.ġükürovun

7
, S.Sayadovun

8
, C.Bəhramovun

9
, Q.Hacıyevin

10
, 

S.Qəndilovun
11

 əsərləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Adı çəkilən alimlərin əsərlərində 

Qarabağın ümumi tarixi, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi də daxil olmaqla tarixi dövlət-

çilik ənənəsi, burada Qarabağ bölgəsinin yeri, XIX əsrin əvvəllərindən etibarən erməni-

lərin bu bölgəyə köçürülərək yerləĢdirilməsi, ermənilərin burada həyata keçirdikləri se-

paratçılıq əməlləri, torpaq iddiaları və bunun tərkib hissəsi olan etnik təmizləmə siya-

səti, onlar tərəfindən azərbaycanlılara qarĢı törədilən soyqırım və deportasiyalar və s. 

məsələlər öz əksini tapmıĢdır.  

Bunlardan baĢqa, Y.Mahmudov və K.ġükürovun birgə yazdığı “Qarabağ: real tarix, 

faktlar, sənədlər”
 12

 kitabı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin tarixini əks etdirmək baxı-

mından çox mötəbər əsərdir. Kitabda Qarabağın tarixi müəlliflər tərəfindən faktlar və 

tutarlı dəlillər əsasında yığcam Ģəkildə Ģərh edilmiĢdir. Əsər Azərbaycanın bu bölgə-

sinin tarixini ən qədim zamanlardan baĢlayaraq bugünümüzədək bütövlükdə əhatə edir. 

Qarabağ haqqında əsl tarixi gerçəkliklərin öyrənilməsi baxımından əsər zəngin mənbə 

və tətqiqat iĢi kimi qiymətlidir.  

Ermənistanın Azərbaycana qarĢı həyata keçirdiyi iĢğalçılıq siyasəti, uzun müddət 

davam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi və onun sülh yolu ilə 

                                         
2 Mahmudov Y., ġükürov K. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər (Azərbaycan, ingilis, fransız, ərəb, 

alman və rus dillərində). Bakı, Təhsil, 2005, 380 s. 
3 Əliyev Ġ. Dağlıq Qarabağ: tarix, faktlar, hadisələr. Bakı, Elm, 1989, 120 s.; Əliyev Ġ.H.  Azərbaycan-

Amerika strateji əməkdaĢlığının üfüqləri // DirçəliĢ – XXI əsr, 1998, №3-4, s. 32-34; Əliyev Ġ.H. Aġ PA  

sədrinin müavini və büro üzvü Ġlham Əliyevin çıxıĢı // DirçəliĢ – XXI əsr, 2003 iyun, № 64, s.29-31.;Əliyev 

Ġ.H. Qafqaz bütün hərbi bazalardan azad olmalıdır (23 yanvar 2004-cü il «Fiqaro» qəzetinə verdiyi 

müsahibə) // DirçəliĢ – XXI əsr, 2004, № 71, s.5-8; Əliyev Ġ.H.  Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyevin 

Fransa Beynəlxalq Əlaqələr Ġnstitutunda görüĢü // DirçəliĢ – XXI əsr, 2004, № 71, s.15-28. 
4 GöyüĢov R. Qarabağın keçmiĢinə səyahət. Bakı, AzərnəĢr, 1993, 81s. 
5 Köçərli T. Qarabağ (Qarabağ tarixinin saxtalaĢdırılması əleyhinə). Bakı, Elm, 2002, 472 s.; Köçərli T.    

Qarabağ: yalan və həqiqət. Bakı, Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998, 244 s. 
6 Qeybullayev Q. Qarabağ (etnik və siyasi tarixinə dair), Bakı, Elm, 1990, 236 s. 
7  Шукуров К. Кюрекчайский договор: об основных положениях претворения в жизнь и 

последствиях упрастнения // Гарабаг: Кюрекчайский договор – 200, Баку, 2005, с. 145-152. 
8 Sayadov S. XX əsr: Azərbaycan və dünya. Bakı, Elm, 2006, 186 s. 
9 Бахрамов Дж. О чем говорится в справке прокурора Эчмиадзинского Синода А.Френкеля от 1997 

года святяйщему синоду русской православной церкви для передачи царю Николаю II. 

Азербайджан и азербайджанцы. 2005, № 1-6, с. 128-132. 
10Hacıyev Q. Xocalı soyqırımı Ermənistanın Azərbaycana qarĢı torpaq iddialarının nəticəsidir // 

«Azərbaycan» qəzeti, fevral 2006.; Hacıyev Q. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti // Qarabağ: 

suallar və faktlar, Bakı, 2004, s. s.53-80  
11  Qəndilov S. Azərbaycanın xarici siyasətinin baĢlıca istiqamətləri (iyun 1993-1997-ci illər).Bakı 

Unversitetinin Xəbərləri (sosial-siyasi elmlər seriyası). Bakı, 1998, № 1. 
12Mahmudov Y., ġükürov K. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər (Azərbaycan, ingilis, fransız, 

ərəb, alman və rus dillərində). Bakı, Təhsil, 2005, 380 s.  
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həllinə doğru yönəlmiĢ proseslər, ölkə daxilində və xaricində aparılan danıĢıqlar bir çox 

siyasətçi və alimlərin də əsərlərində öz əksini tapmıĢdır. Bunların içərisində AR Prezi-

denti Administrasiyasının Ġctimai-siyasi məsələlər Ģöbəsinin müdiri, tarix elmləri dok-

toru, professor Ə.Həsənovun əsərləri mühüm yer tutur. Bu əsərlərdə Azərbaycanın döv-

lət rəhbərlərinin, münaqiĢənin həlli istiqamətində fəaliyyət göstərən səlahiyyətli Ģəxs-

lərin, diplomatların beynəlxalq təĢkilatlarda, xüsusilə BMT, ATƏT, Aġ-da, Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı apardığı 

danıĢıqlar öz əksini tapmıĢdır. 

 Ə.Həsənovun yazdığı «Azərbaycan-ABġ: anlaĢılmaz münasibətlərdən strateji tərəf-

daĢlığa doğru»
13

 kitabında dövlətimizin beynəlxalq siyasi arenada mühüm söz sahibi 

olan ABġ-la siyasi və digər səviyyələrdə qurduğu əlaqələr, o cümlədən Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin nizama salınmasında rəsmi VaĢinqtonun 

rolu və yeri geniĢ Ģəkildə iĢıqlandırılmıĢdır.  

Onun «Azərbaycanın ABġ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri (1991-1996)»
14

adlı 

monoqrafiyasında Azərbaycan Respublikasının öz müstəqilliyinin ilk dövrlərindən eti-

barən Avropa dövlətləri və ABġ-la qurduğu ikitərəfli əlaqələrin daha da inkiĢaf etdiril-

məsi istiqamətində aparılan siyasət, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin 

əsas prinsip və prioritetləri, bu məsələdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hərtərəfli 

diplomatik fəaliyyəti elmi-siyasi baxımdan tədqiq edilmiĢdir. Monoqrafiyada Heydər Əli-

yevin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı ölkə daxi-

lində və xarici ölkələrə səfərlərində görüĢləri və apardığı danıĢıqlar öz əksini tapmıĢdır. 

Ə.Həsənovun Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi mövzusunda yaz-

dığı əsərlərdən biri də «Azərbaycan və ATƏT: Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsi və 

Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda»
15

 adlı əsəridir. Əsərdə 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda ətraflı təhlil olunmuĢ, 

münaqiĢənin həllində əsas aparıcı təĢkilat kimi fəaliyyət göstərən ATƏT-lə Azərbaycan 

arasındakı münasibətlərin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri Ģərh edilmiĢ, həmçinin 

Qərb dövlətlərinin və digər beynəlxalq təĢkilatların fəaliyyəti də öz əksini tapmıĢdır.  

Azərbaycan hökumətinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

sülh yolu ilə həlli baxımından apardığı ən uğurlu görüĢlərdən biri 1996-cı ildə keçirilən 

Lissabon Sammiti olmuĢdur. Ə.Həsənov yazdığı «ATƏT və Azərbaycan: Helsinkidən 

Lissabona qədər. Lissabon Sammiti 96»
16

 kitabında adı gedən sammitdə aparılan danı-

Ģıqların gediĢatını, danıĢıqlar prosesindəki ən vacib və uğurlu məqamları, görüĢün yeku-

nunda ölkəmizin xeyrinə qəbul edilmiĢ mühüm qərarları və bu qərarların əldə edilmə-

sində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin kəskin və qətiyyətli fəaliyyətini geniĢ 

iĢıqlandırmıĢdır.  

                                         
13 Həsənov Ə. Azərbaycan-ABġ: anlaĢılmaz münasibətlərdən stateci tərəfdaĢlığa doğru (oktyabr 1991-

avqust 1997). Bakı, Azərbaycan Universiteti NəĢriyyatı, 1997.) 
14Həsənov Ə.Azərbaycanın ABġ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri (1991-1996). Bakı, AzərnəĢr, 
2000, 368 s. 
15 Həsənov Ə. Azərbaycan və ATƏT: Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsi və Dağlıq Qarabağ problemi 

ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda. Bakı, 1997, 80 s. 
16  Həsənov Ə. ATƏT və Azərbaycan: Helsinkidən Lissabona qədər. Lissabon Sammiti 96. Bakı, 

Azərbaycan Dövlət NəĢriyyatı, 1997, 312 s. 
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Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin süh yolu ilə həlli mövzusun-

da yazılmıĢ əsərlərdən biri də A.Abbasbəyli və Ə.Həsənovun həmmüəllif olduqları 

«Azərbaycan beynəlxalq və regional təĢkilatlar sistemində»
17

 adlı kitabıdır. Kitabda 

Azərbaycan dövlətinin regional və beynəlxalq təĢkilatlar səviyyəsində keçirilən görüĢ-

lərdə iĢtirakından, bu görüıĢlərdə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin süh yolu ilə nizamlan-

masına dair verilən təkliflərdən, aparılan müzakirələrdən bəhs olunur. 

Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq siyasi və iqtisadi arenada, dünya birliyində tutdu-

ğu mövqe və bunun fonunda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢənin həlli 

ilə bağlı həyata keçirilən siyasət M.Qasımovun «Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər 

sistemində (1991-1995-ci illər)»
18

 kitabında geniĢ Ģərh edilmiĢdir.  

«Azərbaycanın xarici siyasəti»
19

adlı kitabında M.Qasımov Azərbaycan dövlətinin öz 

müstəqilliyini əldə etdiyi ilk vaxtlardan baĢlayaraq həyata keçirdiyi xarici siyasəti, onun 

əsas prinsip, məqsəd və vəzifələrini, dünyanın aparıcı və bir sıra mühüm dövlətləri, 

nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatları ilə qarĢılıqlı münasibətlərini Ģərh etmiĢdir. 

TanınmıĢ politoloq V.Quluzadə yazdığı «Gələcəyin üfüqləri (Azərbaycan Respubli-

kasının xarici siyasəti barədə mülahizələr, müsahibələr, Ģərhlər)»
20

 adlı kitabında Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi kimi Ermənistan-Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ probleminə münasibətini bildirmiĢdir. Kitabda problemin danıĢıqlar 

yolu ilə nizama salınmasının mühüm məqamları, aparılan danıĢıqların əsas detalları, 

mülahizələr, müsahibələr, eyni zamanda, Ermənistanın iĢğalçılıq siyasətinə beynəlxalq 

aləmin münasibəti, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri kimi Rusiya və ABġ-ın 

münaqiĢənin nizama salınmasında mövqeyi, aparılan danıĢıqların gediĢatı və yekunları 

Ģərh olunmuĢdur  

E.Əhmədovun «Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təĢkilatlar»
21

 

əsərində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində beynəlxalq 

təĢkilatların tutduğu mövqe mənfi qiymətləndirilir, problemin həllinə ədalətli deyil, ikili 

standartlardan yanaĢılması önə çəkilir. Bu məsələdə beynalxalq təĢkilatlardan yalnız 

ĠKT-nın prinsipial mövqe tutması diqqətə çatdırılır. 

Ġ.ġükürov və H.Ġbrahimovun «Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdır»
22

 adlı 

kitabında ümummilli lider H.Əliyevin dövlət baĢçısı seçildikdən sonra ölkəmizin bey-

nəlxalq arenada tanınması, beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələrin qurulması və inkiĢaf etdi-

rilməsi istiqamətində gördüyü iĢlər, və onların Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin ədalətli həllində yaxından iĢtirakı istiqamətində apardığı çoxĢaxəli fəa-

liyyəti, bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlər əks etdirilir. 

                                         
17 Абасбейли А., Гасанов А. Азербайджан в системе международных и региональных организаций. 

Баку, Азернешр. 1999, 256 с. 

 
18 Qasımov M. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində (1991-1995-ci illər), Bakı, Gənclik, 1996. 
19 Qasımov M. Azərbaycanın xarici siyasəti (konsepsiya məsələləri).Bakı,1997,124 s. 
20 Quluzadə V. Gələcəyin üfüqləri (Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti barədə mülahizələr, 

müsahibələr, Ģərhlər). Bakı, Azərbaycan, 1999, 288 s. 
21 Əhmədov E. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təĢkilatlar. Bakı, Turan, 1998, 137 s. 
22 Шукуров И., Ибрагимов Г. Гейдар Алиев открывает миру Азербайджан. - Баку, 1994, 173 с. 
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Politoloq E.Nəsirovun «Azərbaycan-ABġ münasibətləri» kitabında
23

 iki dövlət ara-

sında qurulmuĢ ikitərəfli əlaqələr o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

probleminin sülh yolu ilə nizama salınmasında ABġ-ın mövqeyi öz əksini tapmıĢdır. 

A.Mirzəzadənin Azərbaycan Respublikasının Qarabağ regionunun müasir tarixinə 

həsr edilmiĢ “Qarabağ düyünü”
24

 kitabında Qarabağın, xüsusilə Yuxarı (Dağlıq) Qara-

bağın tarixi, Azərbaycan ərazilərinə erməni iddiaları tədqiq edilmiĢdir. 

V.Abdullayevin «Azərbaycan yeni diplomatiya məkanında»
25

 əsərində Azərbaycan 

Respublikasının öz müstəqilliyini əldə etməsindən sonra qoĢulduğu beynəlxalq təĢkilat-

lardakı siyasi fəaliyyətindən, ölkəmizin beynəlxalq diplomatiya məkanındakı mövqe-

yindən, habelə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin fəaliyyətindən bəhs olunur. 

F.Ġsmayılovun «Qarabağ konflikti ABġ-ın qlobal siyasəti kontekstində»
26

 adlı kita-

bında dünya siyasətində əsas söz sahibi olan dövlətlərdən biri kimi ABġ-ın Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində də rolu və mövqeyi Ģərh edilmiĢdir.  

P.Darabadi və N.Əliyevin birgə yazdıqları «Xəzər regionunun qeosiyasəti və müasir 

qeosiyasət»
27

 kitabında bu regionda Azərbaycanın rolu və yeri önə çəkilmiĢ, o cümlədən 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin geosiyasi kökləri və regionda 

böyük dövlətlərin maraqaları araĢdırılmıĢdır.  

Amerikalı alim Z.Bjezinski özünün “Böyük Ģahmat taxtası.Amerikanın hegemonluğu 

və onun geostrateji imperativləri”
28

 kitabında böyük dövlətlərin Qafqaz regionundakı 

maraqlarını təhlil etmiĢ, bir çox maraqlı mülahizələr irəli sürmüĢdür ki, bu da Qarabağla 

bağlı müasir problemlərin tədqiqində əhəmiyyətə malikdir. 

Türkiyəli alim Ġsmayıl Özçelik «Karabağ tarihi ve Karabağda erməni olayları»
29

 kita-

bında Qarabağın qədim tarixini ümumi aspektdən iĢıqlandırmıĢ, onun tarix boyu geo-

strateji və geopolitik mövqeyindən bəhs etmiĢ, Ermənistanın Azərbaycanın bu bölgəsinə 

ərazi iddialarını və ermənilərin etnik təmizləmə siyasətini xüsusi vurğulamıĢdır.  

Necmi Gül və Gökçen Ekicinin «Azərbaycan və Türkiyə ilə bitməyən qan davası is-

tiqamətində Ermənistanın xarici siyasəti»
30

 adlı məqaləsində sovetlər birliyinin dağıl-

masından sonra Rusiyanın yenidən Qafqazda söz sahibi olmaq iddiasından, burada əv-

vəlki nüfuzunu bərpa etmək üçün yürütdüyü siyasətdən, özünün süni Ģəkildə yaratdığı 

«Dağlıq Qarabağ problemi»ndən istafadə etməklə öz məkrli məqsədlərini həyata keçir-

məsindən bəhs edilir. Məqalədə, eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

                                         
23 Nəsirov E. Azərbaycan-ABġ münasibətləri (1991-1997-ci illər). –Bakı: Qanun nəĢriyyatı, 1998, 136 s. 
24 Mirzəzadə A. Qarabağ düyünü.- Bakı:Azərbaycan, 2012. - 608 s. 
25  
26  Ġsmayılov F. Qarabağ konflikti ABġ-ın qlobal siyasəti kontekstində. – Bakı: Azərbaycan Milli 

Ensklopediyası, 2001. - 152 s. 
27 Дарабади П., Алиев Н. Геоистория Каспийского региона и геополитика современности. – Баку: 

Элм, 2002. 
28  Бжезински З.Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 

императивы. – М.: Международные отношения,2003. - 256 с.  
29 Özçelik Ġ. Karabağ tarihi ve Karabağda erməni olayları. Ankara, Bilge yayım evi, 2003, 115 s. 
30

 Gül N., Ekici G. Azərbaycan və Türkiyə ilə bitməyən qan davası ekseninde Ermənistanın dıĢ politikası 

// Avrasiya dosyası (üç aylıq uluslararası iliĢkiler ve statecik araĢtırmalar dergisi) - Ankara, 2001. – С. 7, 

sayı 1 - S.367-392. 
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probleminin sülh yolu ilə həllinə cavabdeh olan ATƏT-in fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər 

də yer alır.  

Göründüyü kimi, Azərbaycanın əzəli ərazisi olan Qarabağın qədim və müasir tari-

xinə, o cümlədən ermənilərin əsassız ərazi iddiaları nəticəsində yaranmıĢ Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı gedən proseslərə dair həm 

azərbaycanlı, həm də xarici ölkə alimləri və politoloqları tərəfindən xeyli əsərlər yazıl-

mıĢdır. Bütün bunlar isə Qarabağ tarixinin tarixĢünaslığlının geniĢ Ģəkildə tədqiqini 

zəruri edir. 
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Вюгар Гаджиев 

 

ИЗ ИСТОРИОГРАФИИ ИСТОРИИ КАРАБАХА  

 

Резюме 

 

В статье проанализированы научные исследования и статьи, письменные рабо-

ты, проводимые в стране и за пределами страны, посвященные истории Карабаха, 

которая является неотъемлемой частью Азербайджана, в том числе политика уре-

гулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Все они 

необходимы для комплексного исследования историографии истории Карабаха. 
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Vougar Hajiyev 

 

FROM THE HISTORIOGRAPHY OF KARABAKH HISTORY 

 

Summary 

 

Ġn the article analyzed the research and articles, written work carried out in the 

country and outside the country dedicated to the history of Karabakh, which is an 

integral part of Azerbaijan, including the policy of settling the Armenian-Azerbaijani 

Nagorno-Karabakh conflict. All of them are required for a comprehensive study of the 

historiography of the history of Karabakh. 
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 Актуальность темы исследования. Как любая другая сфера человеческой 

жизнедеятельности, библиотечное дело также постоянно нуждается в нововведе-

ниях, в приобретении нового теоретического знания и практического опыта, внед-

рении инновационных методик и направлений работы. В Украине эта миссия воз-

ложена на отечественную службу научно-методического обеспечения. Научно – 

методическая работа приобретает сейчас огромное значение. Ее суть заключается, 

с одной стороны, в обеспечении эффективного развития библиотечного дела, а с 

другой - адекватном реагировании библиотеки на глобальные изменения социаль-

ной системы. На современном этапе развития библиотеки постоянно возникает 

потребность поиска оптимальных методических решений в освоении новых биб-

лиотечных технологий, маркетинга, стратегического планирования, инициатив-

ной хозяйственной деятельности и многих других библиотечных нововведений. 

Большое значение сегодня имеет проблема разработки конкретных методических 

рекомендаций, правовых, нормативных, инструктивных, технологических доку-
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ментов, способствующих обновлению или значительному усовершенствованию 

работы, повышению эффективности многих библиотечных процессов. 

 Необходимо не только исследовать, экспериментировать, теоретически и мето-

дически осмысливать, но и применять полученные результаты на практике. И эту 

совокупность работ невозможно осуществить без работников научно-методичес-

кого отдела. Поэтому специальное и комплексное исследование научно – методи-

ческой деятельности Львовской национальной научной библиотеки Украины 

имени Василия Стефаника (далее - ЛННБУ им. В. Стефаника), а также разработка 

предложений по ее совершенствованию, приобретают все большую актуальность. 

 Цель статьи - исследовать основные тенденции научно - методической рабо-

ты ЛННБУ им. В. Стефаника. 

 Состояние исследования. Изучением особенностей и специфики научно – ме-

тодической работы библиотек занимается узкий круг отечественных и зарубеж-

ных ученых. Среди них - Ю. Авраева, Г. Аксенова, Б. Бачалдин, А. Ванеев, А. 

Гресько, А. Дудак, Л. Инькова, И. Лешнивська, М. Малюков, В. Мудроха, М. Ро-

манюк, Л. Сницарчук, А. Шматько. 

 Изложение основного материала. На современном этапе развития ЛННБУ 

им. В. Стефаника является ведущим государственным культурным, образователь-

ным, научно - информационным учреждением, выполняющим функции методи-

ческого и координационного центра по вопросам библиотековедения, библиогра-

фоведения, документоведения. Базовым структурным подразделением, на кото-

рый возлагается организация и координация этого направления работы является 

научное структурное подразделение - Отдел библиотековедения. 

В соответствии с задачами библиотеки основные принципы деятельности 

Отдела библиотековедения заключаются в методическом сопровождении веду-

щих направлений ее работы. Среди них: 

 

- научный анализ основных показателей деятельности;  

- мониторинг развития ресурсного и творческого потенциала библиотеки;  

- формирование пакета профессиональных знаний;  

- непрерывное библиотечное образование;  

- консультативно - образовательные услуги;  

- менеджмент инноваций;  

- экспертно - диагностические мероприятия;  

- проектно - программная деятельность. 

 

Квалифицированный анализ и оценка потребует изучения состояния формиро-

вания, хранения и использования библиотечных фондов, справочно – библиогра-

фического аппарата библиотеки, мероприятий по повышению квалификации 

кадров, внедрению платных услуг, укреплению материально-технической базы 

библиотек. Необходимо глубокое изучение и оценка вопросов межведомственных 

связей, библиотечного управления, контакты с общественностью, средствами мас-

совой информации [3, с. 100 ]. Разработка долгосрочных программ, концепций 

развития библиотек, то есть прогнозирование является важной функцией научно - 

методической деятельности. 
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 Ведущее место принадлежит научно - аналитической деятельности, которая 

является своеобразным исследованием содержания, форм, методов работы, ста-

тистических показателей. Основными объектами методического мониторинга 

являются: динамика показателей деятельности библиотек; движение библиотеч-

ных кадров; выявление и внедрение библиотечных нововведений; докумен-

тальный поток в библиотечном деле. Работники отдела осуществляют системный 

анализ процессов работы структурных подразделений ЛННБУ им. В. Стефаника и 

мониторинг основных направлений деятельности библиотек сети. По результатам 

этих исследований разрабатываются необходимые организационно-методические 

и инструктивно - технологические документы, предоставляются методические 

консультации.  

 На основании проведенного анализа составляются обзорно - информационные 

материалы о деятельности библиотек: «Отчет о работе коллектива ЛННБУ им. В. 

Стефаника в... году » [6]. В этих материалах изложены не только статистические 

показатели, также дана характеристика обстановки, сложившейся в библиотеках, 

освещены тенденции их развития, наиболее яркие события, произошедшие в биб-

лиотеках. 

 Эта одна из самых важных форм научно - методической работы, позволяет 

изучить состояние библиотеки и опыт ее работы, обобщить и оценить его, а 

также, оказывать влияние на характер и содержание работы библиотеки в инте-

ресах дальнейшего улучшения обслуживания читателей. 

 Главный критерий в оценке конкретной библиотеки - уровень и эффек-

тивность обслуживания читателей, их информационного обеспечения. Поэтому 

необходимо проанализировать, в какой мере библиотекари овладели навыками 

профессионального общения с читателем, насколько полноценным является 

обслуживание читателей [3, c.99].  

Одной из участков работы Отдела библиотековедения является анализ планов 

и отчетов о работе структурных подразделений ЛННБУ им. В. Стефаника и коор-

динация и корректировка показателей, согласно его результатам. Планирование 

выступает как ведущий инструмент и стратегическая форма управления и реше-

ния ключевых вопросов. Такая система обеспечивает планирование, координацию 

работы всех библиотечных звеньев, подчинение их деятельности единой цели. 

 Методисты должны свободно и грамотно анализировать цифры, хорошо знать 

методику исчисления контрольных показателей, добиваться внедрения в практику 

устойчивых стандартных единиц учета.  

Аналитическая деятельность направлена на анализ и развитие как отдельных 

библиотек, так и библиотечной сети в целом. Ее основой является методический 

мониторинг, то есть наблюдение за изменениями в деятельности библиотеки или 

сети библиотек с целью определения уровня их работы и принятия на этой основе 

методических решений, направленных на их совершенствование [4, с. 18]. 

 В последние годы в методической деятельности произошли существенные из-

менения, связанные с повышением роли научных исследований в сфере развития 

библиотечной практики, с изменением соотношения научно-исследовательской и 

методической работы, что обусловлено тем, что уровень советов и рекомендаций 
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во многом определяется глубоким исследованием как существующей библио-

течной практики, так и перспектив ее развития. 

 Взаимосвязь научно-исследовательской и научно - методической деятельности 

- это проблема, которая сегодня является одной из наиболее актуальных. Это 

обусловлено, с одной стороны, значительным расширением и углублением 

научно - исследовательской деятельности библиотек, все более широким вовлече-

нием библиотекарей - практиков в исследовательскую деятельность библиотек.  

В 2015 - 2016 гг. сотрудники ЛННБУ им. В. Стефаника выполнили 7 отрасле-

вых научных тем по направлениям деятельности учреждения, а именно по исто-

рии библиотековедения, книговедения и прессоведения, создание национальной 

библиографии украинской книги и периодики, источниковедения, архивоведения, 

истории и теории культуры, изучение проблем сохранения национального истори-

ческого наследия, научной обработки и раскрытии уникальных и редких фондов и 

коллекций библиотеки, внедрение современных информационно-библиотечных 

технологий, создание электронных баз данных документов. 

Широкий спектр книговедческой, прессоведческой, библиотековедческой и 

библиографоведческой тематики, над которой работали ученые библиотеки в 

2015 году отражено в 95 статьях, 15 энциклопедических материалах и 50 докла-

дах, прочитанных на всеукраинских и международных конференциях [6, с. 5]. 

 С другой стороны, стоит отметить, что на сегодняшний день значительно 

возросли требования к методической деятельности библиотек. Ее эффективность 

во многом определяется тем, насколько методические центры опираются на 

результаты научных исследований, используют их в разработке методических 

рекомендаций, внедряют в библиотечную практику. Это, в свою очередь, приво-

дит к повышению научного уровня изучения и распространения библиотечной 

практики. Таким образом, происходит сближение научно - исследовательской и 

методической деятельности, которые тесно взаимосвязаны и взаимно проникают 

[4, с. 23]. 

 Данная тенденция является прогрессивной, поскольку способствует повыше-

нию эффективности и качества исследовательской работы, внедрению ее резуль-

татов в практику. В перспективе, в дальнейшем, такая ситуация получит развитие, 

станет главным направлением совершенствования как научно-исследовательской, 

так и методической деятельности. 

Очевидно, что внедрение в практику результатов научного исследования невоз-

можно без осуществления организационно-методической работы. С другой сторо-

ны, как уже подчеркивалось, повышение эффективности и качества методичес-

кого обеспечения невозможно без развития исследовательской деятельности ме-

тодических служб. 

Научно-исследовательские коллективы должны не только проводить иссле-

дования, но и готовить рекомендации для библиотек, организовывать эксперимен-

тальное внедрение результатов исследования. 

Таким образом, главная задача методического отдела заключается не только в 

совершенствовании работы библиотеки, обучении кадров, помощи отделам биб-

лиотеки в овладении инновационными методами работы, но и в изучении, обоб-

щении и внедрении в практику новейших библиотечных технологий.  
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Среди материалов, влияющих на состояние библиотечного дела, содержание, 

характер и качество работы библиотеки, особое место занимает методико – биб-

лиографические материалы. Они являются наиболее распространенной, оператив-

ной, гибкой, а при определенных условиях и действенной формой научно – мето-

дической деятельности. Благодаря руководствам и журнальным публикациям, в 

практику библиотек поступает много информации о прогрессивных методах обс-

луживания читателей, новых формах и содержании их информационного обеспе-

чения. Пособия оказывают большое влияние на решение технологических и орга-

низационных проблем. 

Добротное издание, проблемная или информационно-насыщенная публикация 

в профессиональных сборниках могут одновременно использоваться тысячами 

библиотекарей и быть им полезной. Более того, к опубликованным изданиям 

могут обращаться множество раз в различных целях. Одна и та же статья одному 

библиотекарю поможет усовершенствовать массовую работу, другому - станет 

источником самосовершенствования, третьего натолкнет на организацию диспута 

и т. д. Методико-библиографические пособия и публикации предопределяют со-

держание работы с читателем, концентрируют внимание библиотекарей на 

острых профессиональных проблемах, стимулируют альтернативность методичес-

ких решений, разнообразие действий.  

Заведующая научным отделом библиотековедения А. Мудроха опубликовала 

ряд статей [7 - 11], посвященных исследованию истории становления и деятель-

ности научно-методического отдела ЛННБУ им. В. Стефаника, основных форм и 

методов научно-методической деятельности библиотеки, внедрения новейших ин-

формационных технологий в работу библиотеки. Важными являются также 

статьи о повышении квалификации библиотечных работников и их аттестации, 

которые представлены в печать и выйдут в IV квартале 2016 года. 

Одним из условий успешного функционирования любой библиотечной систе-

мы является рациональная организация производственного процесса и обеспече-

ния контроля за соблюдением технологической дисциплины на всех его участках. 

Осуществление централизованного управления технологическими процессами, 

их планового совершенствования, контроля и принятию мер по повышению ка-

чества выполняемых работ возлагается на Отдел библиотековедения. Его основ-

ными задачами в этом направлении являются: разработка технологической доку-

ментации межведомственного характера, контроль за соблюдением требований 

основных библиотечных циклов «путь документа», «путь требования», анализ 

обоснованности отказов пользователям, контроль за внедрением государственных 

стандартов в библиотеке, организация работы по нормированию труда, рациона-

лизация и совершенствование межведомственных технологических циклов. 

Сложность библиотечных технологий, повышение эффективности управления 

библиотечно-библиографическими процессами требует своевременного обеспече-

ния библиотеки всей необходимой управленческо-регламентирующей, организаци-

онно-методической и инструктивно-технологической документацией. Среди них: 

1. Регламентирующая документация (уставы, положения, инструкции, 

стандарты, нормы, правила). Она определяет границы деятельности библиотеки и 

ее структурных подразделений, строго однозначный порядок выполнения тех или 
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иных процессов и операций, учета работы. Наличие регламентирующей докумен-

тации позволяет обеспечить единство всей сети библиотек, направленных на ре-

шение общих задач. Среди документов, регламентирующих деятельность ЛННБУ 

им. В. Стефаника следует отметить: 1) положение о библиотеке и ее структурных 

подразделений; 2) правила пользования библиотекой и отдельными подразделени-

ями; 3) положение о советах (библиотечном, методическом, дирекции); 4) поло-

жение об аттестации; 5) правила внутреннего распорядка, правила техники без-

опасности и противопожарной безопасности; 6) картотека методических решений, 

методические пособия, рекомендации, памятки, распоряжения, приказы и т.д. 

2. Применение регламентирующей документации связано с разработкой инс-

труктивно-методических материалов, призванных помочь внедрению регламенти-

рующих документов на практике: должностные инструкции на всех сотрудников 

библиотеки; инструкции на все технологические процессы (организация фондов и 

справочно-поискового аппарата, путь документа в процессе обработки и т.д.). 

3. Важной формой методического обеспечения деятельности библиотек явля-

ются методические рекомендации, основой которых являются научные исследова-

ния и изучение инновационного библиотечного опыта. Они определяют наиболее 

целесообразный порядок выполнения конкретных библиотечных работ. В отличие 

от регламентирующих и инструктивных документов, рекомендации не являются 

директивными, безусловно обязательными для всех библиотек. Они могут быть, 

например, результатом широкого обсуждения тех или иных вопросов библиотеч-

ной работы (например, рекомендации по проведению научно-практической кон-

ференции) [4, с. 54].  

Организационно-методической деятельностью ЛННБУ им. В. Стефаника зани-

мается Научно-методический совет. Это совещательный орган, на заседаниях 

которого принимаются единые решения и рекомендации по основным направле-

ниям работы библиотеки, рассматриваются программы повышения квалификации 

библиотекарей. Решением Научно-методического совета утверждаются и внедря-

ются в практику работы библиотеки методические инструкции и рекомендации. 

Особую группу методических изданий составляют информационные пособия, 

информирующие библиотекарей о деятельности библиотек и новых достижений в 

области библиотечной теории, методики и практики. Среди информационных по-

собий, издаваемых в ЛННБУ им. В. Стефаника следует отметить: 

 -Тезисы докладов и сообщений научно-практических конференций, семина-

ров, совещаний и т. д. Целью их издания является проинформировать библиотеч-

ных работников о содержании докладов. 

-Обзоры научно-исследовательской работы. Издаются один раз в 5 лет с целью 

ознакомления научной общественности с основными направлениями научной 

деятельности ЛННБУ им. В. Стефаника. 

-Сборники научных трудов. Издаются один раз в год: «Записки Львовской на-

циональной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника» (2015 Вып. 7 (23) 

и «Сборник трудов научно-исследовательского института прессоведения» (2015 

Вып. 5 (23). Они признаны профессиональными по специальностям «историчес-

кие науки», «филологические науки» и «социальные коммуникации» (Постанов-

ления Высшей аттестационной комиссии Украины от 10 ноября 1999 № 3-05 / 11 
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от 16 декабря 2009 № 1-05 / 6 и от 10 февраля 2010 №1-05 / 1) [6, с. 5]. Здесь пуб-

ликуются статьи по книговедению, библиографоведению, истории издательского 

дела, искусствоведению, раскрывается содержание уникальных фондов библио-

тек, описывается история и судьба бесценных коллекций и собраний. А также ос-

вещается история становления и развития национальной периодики XIX-XX вв. 

на Украине и в мире, анализируются важнейшие проблемы функционирования 

средств массовой информации в современных реалиях и осмысливается твор-

чество украинских публицистов, редакторов и издателей. 

Сводные планы научно-методической работы (перспективные и годовые) сос-

тавляются чаще всего как межведомственные и преследуют цель координации и 

кооперации деятельности методических центров. Они рассылаются в методичес-

кие центры для информирования их о совместных методических мероприятиях. 

Очень остро стоит проблема в сфере профессионального общения библиоте-

карей. Семинары, совещания, научно-практические конференции из-за отсутствия 

средств проводятся редко, ограничены контакты с библиотечными работниками 

других регионов. Система повышения квалификации, которая существовала в 

советское время, разрушена, поэтому сейчас, как никогда, возросла роль методи-

ческой службы в организации мероприятий по повышению квалификации биб-

лиотекарей. Несмотря на экономические трудности, методисты пытаются предот-

вратить сужение сферы профессионального общения, прилагают большие усилия 

по формированию и расширению профессионального мировоззрения библио-

течных работников, понимают, что необходимы новые приоритеты в содержании 

профессионального обучения, пытаются использовать современные эффективные 

формы повышения квалификации, дифференцируя их в зависимости от категорий 

специалистов [5, c. 75]. 

Система повышения квалификации, которая формировалась в библиотеке в 

течение многих лет, призвана учить библиотекарей мыслить и действовать про-

фессионально, искать нетрадиционные подходы в решении вопросов, воспиты-

вать самостоятельность и ответственность за доверенное дело, развивать творчес-

кую инициативу. Приобретенные на курсах повышения квалификации знания поз-

воляют нашим сотрудникам ориентироваться в социальных и производственных 

условиях, способствуют закреплению, расширению и углублению своего профес-

сионального кругозора [7, с. 220]. Основные цели работы в этом направлении – 

развитие творческого потенциала, формирование профессионализма, стимуляция 

инновационного мышления, умение организовать качественный сервис для поль-

зователей, освоение новых информационных технологий [2, с. 7]. 

Сегодня работники ЛННБУ им. В. Стефаника имеют возможность дистан-

ционно учиться в Львовском региональном тренинговом центре. Такая форма по-

вышения квалификации проводится для библиотечных специалистов в рамках 

программы «Глобальные библиотеки. Библиомост - Украина ». 

Учебный план предусматривает проработать следующий круг проблем: «Ос-

новы компьютерной грамотности. Основы работы в Интернете для библиотечных 

работников», «Новая библиотечная услуга: использование информационных тех-

нологий и Интернета в библиотеке», «Инновационные изменения в библиотеке на 
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основе проектного, кадрового менеджмента и инициативной деятельности биб-

лиотек». 

Неотъемлемой составляющей деятельности Отдела библиотековедения явля-

ется формирование, организация, сохранение и раскрытие специализированного 

фонда отдела, который содержит документы по вопросам библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения, обслуживание этими документами пользо-

вателей библиотеки. 

С целью улучшения информационного обеспечения пользователей и раскрытия 

специализированного фонда работники отдела постоянно пополняют аналитичес-

кими описаниями статей библиографическую базу данных по библиотечной 

отрасли. На ее основе формируются и размещаются на WEB-сайте библиотеки 

выпуски «Библиографического указателя публикаций по проблемам библио-

тековедения, библиографоведения и книговедения» [8]. 

Выводы. Анализ научно-методической деятельности библиотек Украины в 

целом и ЛННБУ им. В. Стефаника в частности, свидетельствует, что ее современ-

ная система освободилась от многих догм, которые сформировались в условиях 

тоталитарного государства и не выдержали испытаний временем. Произошли неко-

торые изменения в содержании, формах и методах работы. Методическая работа 

приобретает сейчас узловое значение, так как ее суть - выработка общей стратегии 

развития библиотечной отрасли, анализ деятельности и прогнозирования развития 

библиотек, кумуляция и ретрансляция лучшего опыта инновационных процессов и 

технологий, организация непрерывного образования библиотечных кадров. 
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Лешнівська]. – Львів: Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, 

Регіональний тренінгів центр, 2013. – 17 с. 

13. Романюк М. Скарбниця національної пам’яті / М. Романюк // Львівська націо-

нальна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: 

міжнародна наукова конференція (28-30 жовтня 2010 р.): матеріали доповідей 

та виступів. – Львів: ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 3 – 16. 

 

Mudroxa Valentina 

 

UKRAYNANIN V. STEFANĠK ADINA LVOV MĠLLĠ ELMĠ 

KĠTABXANASININ ELMĠ VƏ METODĠKĠ ĠġĠNĠN ƏSAS TENDENSĠYALARI 

 

Xülasə 

 

Ukraynanın Vasiliy Stefanik adına Lvov Milli Elmi Kitabxanasının əsas struktur va-

hidi olan KitabxanaĢünaslığ Ģöbəsi elmi və metodiki iĢin təĢkilini və əlaqələndirilməsini 
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həyata keçirir. Elmi və metodiki iĢlər arasında prioritet forma və metodlardan buları 

qeyd etmək dəyər: 1) kitabxana fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin elmi təhlili; 2) idarə-

etmə və tənzimləyici, təĢkilati və metodiki, təlimat və texnoloji sənədlərin hazırlanması; 

3) məsləhət xidmətlərinin təmin edilməsi; 4) kitabxana iĢçilərinin ixtisasartırma təlimlə-

rinin fasiləsiz həyata keçirilməsinin təĢkili. 

Bundan çox əhəmiyyətli məsələlərdən biri – təcrubəsi olan kitabxanaçılar kitabxana-

nın tədqiqat iĢlərinə cəlb etməkdir. Bu mövcud kitabxana təcrübə və onun inkiĢaf pers-

pektivləri daha dərin öyrənilməsi imkan verir. 

 

Mudroha Valentyna 

 

BASIC TRENDS OF SCIENTIFIC-METHODICAL WORK OF VASYL 

STEFANYK NATIONAL SCIENTIFIC LIBRARY OF UKRAINE IN LVIV 

 

Summary 

 

The basic structural unit of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in 

Lviv, which organize and coordinate scientific-methodical work is the library depart-

ment. Priority forms and methods of scientific-methodical work department worth 

noting are: 1) scientific analysis of the main indicators of the library; 2) development of 

documentation of regulatory management, organization-methodological and technical 

instructions; 3) providing consulting services; 4) organization of continuous training of 

librarians. 

It is important today is the involvement of librarians-practitioners to scientific work 

of library. This enables to do a deeper analysis of the current library practices and its 

prospects of development. 
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BƏDĠĠ SADƏLĠK VƏ MƏNƏVĠ ALĠLĠK 
 

Açar sözlər: Mir CəlalPaşayev, yaradıcılıq, tiraj, aktuallıq. 
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 Görkəmli ədəbiyyatĢünas-alim Mir Cəlal Azərbaycan xalqının tarixi ensiklopediya-

sını, ədəbi irsini tədqiq və tədris edən, yazan, yaĢadan dahi Ģəxsiyyətlərimizin sırasında-

dır. Onun bütün əsərləri yalnız bədii qəhrəmanların deyil, cəmiyyətin, siniflərin, təbəqə-

lərin amalların, məsləklərin, ideyaların toqquĢub çarpıĢdığı döyüĢ meydanıdır. Bu əsər-

lərdə böyük sənətkar qələmiylə canlı həyat səhnələri yaradılmıĢ, hərə öz həqiqəti, mara-

ğı, mövqeyi ilə çıxıĢ etmiĢdir. [1,5] 

 Mir Cəlal Əli oğlu PaĢayev 1908-ci il aprelin 26-da Cənubi Azərbaycanın Əndəbil 

kəndində yoxsul kəndli ailəsində doğulmuĢdur. Kiçik yaĢlarında atası Gəncəyə köçdü-

yündən uĢaqlığı burada keçmiĢdir. 1918-ci ildə atası vəfat etmiĢ, böyük qardaĢının 

himayəsində yaĢamıĢdır. 1918–1919-cu illərdə xeyriyyə cəmiyyətinin köməyi ilə ibtidai 

təhsil almıĢdır. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Gəncə Darülmüəl-

liminə daxil olmuĢdur (1924–28). Tələbə təĢkilatının, sonra isə Ģəhər tələbə həmkarlar 

təĢkilatının sədri seçilmiĢdir (1926–1927). 1929-1930-cu illərdə 1 saylı Gəncə Ģəhər 

məktəbində direktor vəzifəsində çalıĢmıĢdır. 1930-1931-ci illərdə Kazan Pedaqoji Ġnsti-

tutunun dil-ədəbiyyat fakültəsində oxumuĢ, 1932-ci ildə Bakıya qayıdaraq Azərbaycan 

Dövlət Elmi Tədqiqat Ġnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirmiĢ, “Kommu-

nist” və “Gənc iĢçi” qəzetlərində iĢləmiĢdir. 

Yazıçı kimi 1928-ci ildə ədəbiyyata gələn, elə həmin ildə də ilk tədqiqat əsərini 

yazan Mir Cəlal PaĢayevin hekayələri, povest və romanları klassik bədii nümunələr 

kimi ədəbiyyat tariximizdə layiqli yerini tutaraq, müəllifinə ədəbi yaĢarlıq qazandırmıĢ-

dır. Görkəmli ədib Mir Cəlal PaĢayev milli ədəbiyyatımızda Mirzə Cəlildən və Əbdür-

rəhim bəy Haqverdiyevdən sonra Azərbaycan hekayə janrında yaranmıĢ boĢluğu öz la-

konik hekayələri ilə doldurmuĢdur.[3,5] 

Bədii söz yazıçının təbliğ etdiyi ideyanı oxucuya və ya dinləyiciyə çatdıran əsas vasi-

tədir. Əsl sənətkar o sənətkardır ki, sözdən, onun məna çalarlarından və bədii təsir gü-

cündən bacarıqla istifadə edə bilir. Bu dedikləmizi daha yaxĢı əsaslandırmaq üçün bədii 

sözün qüdrətindən böyük ustalıqla istifadə edən ədib öz yaradıcılığında bəĢəri ideyaları 

tərənnüm etmiĢdir. 

Ədib “Dirilən adam” (1934-1935), “Bir gəncin manifesti” (1939), “Açıq kitab” 

(1941) “YaĢıdlar” (1946-1952), “Təzə Ģəhər” (1948-1950), “Yolumuz hayanadır” 

(1952-1957), romanları ilə klassik roman yaradan sənətkarlar sırasında dayanmaq hüqu-

qunu qazanmıĢdır. 



 

“Elmi əsərlər” №2(3), 2016 
 

 
98 
 

Ədibin yaradıcılığının ən böyük məziyyətlərindən biri həyat materiallarına fəal, yara-

dıcı münasibətidir. O, mütərrəqi dünyagörüĢü və ehtiraslı ürəyi ilə daima axtarır, təhlil 

edir, araĢdırır, seçir və ümumiləĢdirir. Heç nəyə biganə, heç nəyə lageyd baxa bilmir. 

HəmiĢə özünün fikri, özünün münasibəti, öz ictimai və estetik idealı vardır. Buna görə 

də onun əsərlərində bütün hadisələr, bütün həyat epizodları və surətlər yaradıcı fikrin 

nuru ilə iĢıqlanmıĢ Ģəkildə gözümüzdə canlanır. 

Mir Cəlal PaĢayev Sovet dövründə yaĢayıb-yaratmıĢdır. Buna baxmaya-raq, onun 

əsərlərində həmin dövrün ideologiyası təbliğ olunmamıĢdır. Yazıçı-nın əsərləri təsvir 

edilən hadisələrin həyatiliyinə, doğruluğuna inandırıcılıq keyfiyyətlərinə görə həmiĢə 

sevilmiĢ və yüksək qiymətləndirilmiĢdir.  

Mir Cəlal çətin bir dövrdə yaradıcılığa baĢlayıb. Onun yaradıcılığının böyük bir his-

səsi diktatura rejimi dövrünə-repressiya illərinə düĢür. Bu illərdə məiĢət planında yazdı-

ğı əsərlərdə o, sözünü müstəqil Ģəkildə, tam açıqlığı ilə deyə bilərdi və deyirdi də. Ancaq 

ciddi ictimai-siyasi mövzularda yazdığı əsərlərdə bu üsul kifayət etməzdi və etmirdi də. 

Romanlarında yığcamlıq, lüzumsuzluq təfərrüatdan qaçmaq, sözə qənaət, hadisələri 

ancaq lazım, vacib görünən cəhətlərini qavramaq- diqqəti cəlb edən sənətkarlıq xüsusiy-

yəti nəzərə çarpır. Onun yazılarında macəraçılığa meyl, oxucunu süni vasitələrlə ələ al-

maq, “cəzb etmək”, qəsdən heyrətləndirmək meyli yoxdur. Romanlarında Mir Cəlal an-

caq sadəliyi, səmimiliyi, həyat həqiqətinin müdaxiləsiz, bəzək-düzəksiz təsvirləri ilə ca-

zibəlidir. 

Mir Cəlalın üslubu, yazı tərzi, dili və sənətkarlıq xüsusiyyətləri haqqında ədəbiyyat-

Ģünas Pənah Xəlilovun fikirləri: “Alim Mir Cəlal PaĢayevin elmi əsərlərinin dili, üslubu 

öz qələm yoldaĢlarının heç birinin dilinə, üslubuna oxĢamır. Onun əsərlərində nə publi-

sistika var, nə də qəliblənmiĢ elmi terminli tədqiqat dili. O, elmi əsərlərini yazıçı Mir 

Cəlalın qələmindəki yığcamlıq və Ģirinliklə, amma dərin və axıcı elmi mühakimə tutu-

mu olan dillə yazardı. Bu yazı indi də təkraredilməz örnəkdir”.[5,12]  

Mir Cəlalın tipləri əxlaqi görüĢləri etibarı ilə ya mütləq mənfi, ya da mütləq müsbət 

surətlərdən ibarət olur. Mir Cəlal heç kəsə bənzəməyən orijinal fərdi yaradıcılıq xüsu-

siyyətlərinə malikdir. Yaratdığı obrazları ilə oxucu zehnini, Ģüurunu düĢünməyə vadar 

edib, real həyat hadisələrinə aydın açıq gözlə baxmağa çağırır. Yaratdığı obrazlarda ob-

razlı ifadələr iĢlətmək əvəzinə, real həyat səhnələrinin canlandırılmasına üstünlük verir-

di. O, əsərlərində hislərin duyğuların fikir ilə, ideya ilə harmoniyasını özünəməxsus et-

mək qabiliyyətinə malik idi.  

Müəllif əsərdə ictimai münasibətləri həll etdikdə doğru yol seçmiĢ, müsbət hadisələ-

rin bədii ümumiləĢdirilməsini verə bilmiĢ, vətənin, dövlətin, cəmiyyətin mənafeyini 

Ģəxsi mənafedən üstün tutan, yaradan və qalib gələn insanların mübarizəsini, həyatını 

təsvir etmiĢdir. 

Mir Cəlal bütün həyatı boyu yüksək vətəndaĢlıq borcunu yerinə yetirərək milli mədə-

niyyətin, ictimai-ədəbi və pedaqoji fikrin inkiĢafı uğrunda fədakarlıq nümunəsi göstər-

miĢdir. 

YaxĢı yazıçının xalq həyatını düzgün təsvir edən sənətkarlıqla yaradılmıĢ hər bir 

əsəri onun artması, sənət yollarında irəliləməsi ümumin sevincinə səbəb olur. Bəli Mir 

Cəlal PaĢayev ümumin- xalqın sevincinə, inkiĢafına, maariflənməsinə səbəb ola biləcək 

yazıları ilə, incə və dərin müĢahidə qabiliyyəti ilə qəlblərə yol tapan yazarlardan idi. 
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Ədibi bir alim, ədəbiyyatĢünas kimi baĢqalarından fərqləndirən mühüm cəhət bu idi 

ki, tarixi Ģəxsiyyətlərə və ədəbi hadisələrə bir cümlə ilə kiçik bir Ģtrix ilə aydın və bitkin 

xarakteristika verməyi yaxĢı bacarır, bir neçə sözlə onun yaddan çıxmayan portretini 

çəkə bilirdi. Qiymətləndirmək istədiyi adamın ən səciyyəvi keyfiyyətlərini üzə çıxarma-

ğı, onu obrazlı Ģəkildə qabartmağı bacarırdı. Məsələn, bu sözləri heç yadımdan çıxmır: 

“ƏdəbiyyatĢünaslıq fikir söyləməkdir”, “Mirzə Cəlil məzlum ġərqin böyük ədibidir”, “ 

Anamın kitabı- həqiqət kitabıdır”, “Haqverdiyev yeriyən Azərbaycandır”, “Bir institu-

tun görə bilmədiyi iĢi Firidun bəy Köçərli görmüĢdür”, “Azərbaycanı Ģeirə Səməd Vur-

ğun gətirdi”, “Mehdi ədəbiyyatın qeyrətini çəkəndir”, “MüĢfiq nakam Ģairdir” və s. [5,12] 

50 illik yaradıcılığı dövrünə nəzər salarkən yaratdığı Ģeirlər, oçerklər, novellalar, fel-

yetonlar hekayələr və romanları ilə müasir Azəbaycan ədəbiyyatının və filoloji elminin 

əsas yaradıcılarından, banilərindən olduğunun Ģahidi oluruq. 

Mir Cəlal hekayələri həyati problemləri, mənəvi-əxlaqi və ictimai-sosial məsələləri 

əks etdirən düĢündürücü, məzmunlu, oxunaqlıdır. “Sağlam yollarda” oçerklər (1932), 

“Boy” novellalar (1935), “Bostan oğrusu” (1937), “Axundun iĢtəhası” (1938), “ Gözün 

aydın” hekayələr, oçerklər (1939), “Ġlyas “(1942), “ġərbət” (1942), “Vətən hekayələri” 

(1942), “MuĢtuluq” (1943), “Vətən yaraları” (1943), “Vətən” (1944), “ Həyat he-

kayələri” (1945), “ Yeni kəndin adamları” (1948), “Ġlk vəsiqə” ( 1949), “Söyüd kölgəsi” 

(1951), “Sadə hekayələr” (1955), “Ġnsanlıq fəlsəfəsi” (1961), “Xatirə hekayələri” 

(1961), “Gülbəsləyən qız” (1965), “Söyüd kölgəsində” (1965), “ġəfəqdən qalxanlar” 

(1972), “Silah qardaĢları” (1974), “Dağlar dilə gəldi” (1978), “Ləyaqət” (1984) kitabları 

sovet dövründə çapdan çıxmıĢdır. Sadaladığım bu kitablar içərisində olan hekayələrin 

müxtəlif illərdə bir-birinin ardınca çapdan çıxması dövründə olan ehtiyacdan və aktual-

lıqdan xəbər verir. Senzura olan bir zamanda yazılan yazıların, bəstələnən bəstələrin də-

fələrlə ələkdən keçirildiyi bir vaxtda Mir Cəlal hekayələrinin növbəti dəfə nəĢrinə döv-

lət tərəfindən qərar verilməsi təbii ki, oxucu istəyinin nəticəsi idi. 

Ədibin hekayələrinin nəĢrlərini illərə görə aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:  

  

Tiraj: 

1930-1940-ci illər:  

1.1932-ci ildə “Sağlam yollarda”   3.000 

2. 1935- ci ildə “ Boy”     5.000 

3. 1937-ci ildə “Bostan oğrusu”    4.000 

4. 1938- ci ildə “Axundun iĢtəhası”   5.000 

5. 1939- cu ildə “Gözün aydın”   10.000 

Cəm: 27.000 

 

1940-1950-ci illər: 

1. 1942 Ġlyas     4.000 

2. 1942 Ġsrafil     4.000 

3. 1942 ġərbət     4.000 

4. 1942 Vətən yaraları     5.000 

5. 1943 MuĢtuluq      10.000 

6. 1943 Vətən yaraları     1.500 

7. 1944 Vətən     ---- 
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8. 1945 Həyat hekayələri     10.000 

9. 1948 Yeni kəndin adamları    10.000 

10.  1949 Ġlk vəsiqə      15.000 

Cəm: 63.500 

 

1950-1960- cı illər: 

1. 1951 Söyüd kölgəsi   10.000 

2. 1955 Sadə hekayələr   10.000 

3. 1956 Yuxu və külək    1.000 

4. 1961 Ġnsanlıq fəlsəfəsi    15.000 

5. 1962 Xatirə hekayələri    10.000 

6. 1965 Gülbəsləyən qız    10.000 

7. 1965 Söyüd kölgəsində  5.000 

Cəm: 65.000 

 

 1960-1970- ci illər: 

1. ġəfəqdən qalxanlar    15.000 

2. 1974 Silah qardaĢları    18.000 

3. 1978 Dağlar dilə gəldi    10.000 

Cəm: 43.000 

 

 1970-1980-cı illər: 

 1. 1984 Ləyaqət     40.000 

 

Ədibin 50-70 il öncə qələmə alıdığı hekayələri bugünlə səsləĢdiyi üçün bugün də ak-

tualdı və müasirdi. 

Kiçik hekayədə dərin mənanı açıb oxucuya göstərmək yazıçının kiçik janrda böyük 

ustalığından, qələminin gücündən xəbər verirdi. 

Mir Cəlal sakit və təmkinli bir yazıçıdır; o, boĢ və artıq gurultudan, təbiiliyi poza bi-

ləcək bir cizgi belə iĢlətməkdən çəkinən yazıĢıdır. Bəzən oxucu onun ən dəhĢətli Ģeylər-

dən çox sakit və təmkinlə yazmasına təəccüb edir. Lakin bu sakitlik və təmkinlik zahiri-

dir. Diqqətli oxucu hiss edir ki, bu sözləri yazarkən yazıçının diĢləri bir-birinə kilidlən-

miĢdir, qəlbi isə həyəcandan titrəyir. Belə olmasaydı, Mir Cəlalın hekayələri oxuculara 

lazımi təsiri bağıĢlaya bilməzdi, oxucuların qəlbini qəzəb və hiddətlə doldurmaz, vəhĢi 

düĢmənə qarĢı intiqam hissi ilə alovlandırmazdı. 

“Anaların üsyanı”, “ġərbət”, “QardaĢ qanı” hekayələrini həyəcansız oxumaq müm-

kün deyildir. Bu həyəcana səbəb yalnız bu hekayələrdə təsvir edilən hadisələr deyildir. 

Həyəcanın əsil səbəbi yazıçının bizə göstərdiyi böyük qəlbli insanlar: analar, atalar, ba-

cılar və qardaĢlardır. Bu, öz dağılmıĢ və yandırılmıĢ evlərinin, söndürülmüĢ ocaqlarının, 

öldürülmüĢ körpələrinin öz ismətlərinin Ģərəf və namuslarının qisasını almaq üçün üs-

yan etmiĢ anaların həyəcanıdır. [4,84]  

Hekayələrini oxuyarkən bizə bəlli olur ki, Mir Cəlal müəllim istedadlı yazıçı, gör-

kəmli alim, qabaqcıl maarif xadimi olmaqla yanaĢı, həm də Sovet rejimi dövründə 

Azərbaycanda müstəqil, demokratiya, azad fikir uğrunda mübarizə aparan böyük müca-

hidlərimizdən biri olmuĢdur. Həyatımızın və məiĢətimizin müxtəlif sahələrini özünə-
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məxsus məharətlə təsvir edən yazıçının hekayələrində vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik 

motivləri baĢlıca yer tutur. 

Mir Cəlalın bütövlükdə yaradıcılıq dünyası ilə tanıĢlıqdan sonra belə qənaətə gəlmək 

olur ki, onu düĢündürən həyati məsələləri, milli folklorun xalq təfəkkürünün iĢığını, 

milli mənəvi dəyərlərin klassik ənənələrə uyğun inkiĢafını və bu istiqamətdə yaranan 

problemləri, xalq həyatının real görüntüsünü nəsr dilində aydın, qabarıq Ģəkildə vermək 

mümkündür. 

Fikirlərimi daha yaxĢı tamamlamaq üçün burada böyük ədibimiz, xalq yazıçısı, Mir 

Cəlal müəllimin yaxın dostu, həmkarı Süleyman Rəhimovun öz qələm yoldaĢı haqqında 

dediyi, son dərəcə səmimi, ibrətamiz sözlərini yada salmaq yerinə düĢərdi: “Mənim tə-

səvvürümdə gecə-gündüz tanımadan qələm iĢlədən Mir Cəlal ölməzdir. Yetinliklə, dol-

ğunluqla qələm iĢlədən, özündən sonraya cild-cild ölməz əsərlər qoyan ədib də bir yol-

luq ölərmi, unudularmı? Yox! Ölməz, unudulmaz, onun bu dünya üzündə ədəbiləĢən su-

rəti öz əsərlərində yaradılmıĢdır. Məncə, gözəl insan, gözəl ailə baĢçısı Mir Cəlal öz 

əsərlərində, elmi tədqiqatlarında yaĢayacaqdır. Məncə, Mir Cəlalın pak surəti gecələri 

ayla iĢıqlanacaq, gündüzləri günəĢlə Ģölələnəcəkdir”.[2, 149] 

Azərbaycan ictimai fikir tarixində yazıçı, pedaqoq, ədəbiyyatĢünas tənqidçi və publi-

sist kimi görkəmli yer tutan Mir Cəlal müəllim öz zəngin irsi və parlaq Ģəxsiyyəti ilə 

istər onun tələbələrinin, istər qədirbilən oxucularının bir sözlə, onu tanıyanların qəlbin-

də yenilməz və unudulmaz əbədi heykəl ucaltmıĢdır. 
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Айтен Гусейнова  
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОСТОТА И ДУХОВНОЕ ВЕЛИЧИЕ 

 

Резюме 

 

 В статье освещается творчество Мир Джалала Пашаева, вошедшего в историю 

как великая личность, заслуги котoрого в развитии азербайджанской науки, лите-

ратуры, образования ХХ века неоценимы. В течение 50-летней творческой 

деятельности он, как выдающийся прозаик, занял достойное и славное место в 

истории азербайджанской литературы. Образцы художественного творчества Мир 

Джалала Пашаева, ставшие зеркалом эпохи, как классические художественные 

образцы, неоднократно переиздавались массовыми тиражами. В статье приведены 

данные о переизданных произведениях за периоды, включающие каждые десять 

лет творчества писателя.  
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Aytan Huseynova  

 

ARTISTIC SIMPLICITY AND SPIRITUAL GREATNESS 

 

Summary 

 

The article highlights the oeuvre of M.C. Pashayev, went down in history as a great 

personality, whose services are invaluable to the development of Azerbaijani science, 

literature and education of XX century. During the 50 years` creative activity, he as an 

outstanding novelist has taken a worthy place in the glorious history of Azerbaijani 

literature. Examples of Pashayev`s art became a mirror of that era, classic art samples 

repeatedly reprinted in mass editions. In this article we can find data about reprinted 

works for periods, including every 10 years of writer`s work. 
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ELMĠ HƏYAT 

(elmi konfranslar, sessiyalar, beynəlxalq əlaqələr; 

təqdimatlar, tədbirlər, təltiflər) 

 

“Multidissiplinar tədqiqatlar və müasir Azərbaycan elmi”, 

elmi-praktiki konfrans 

 

 

  Mart ayının 4-də Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunun doktorant və disser-

tantlarının iĢtirakı ilə “Multidissiplinar tədqi-

qatlar və müasir Azərbaycan elmi” mövzusun-

da elmi-praktiki konfrans keçirildi. Konfrans-

da gənc alimlərin məruzələri və elmi nailiyyət-

ləri ilə bağlı hesabatları dinlənildi. 

  

  

 

 

“Diplomatiya və xarici siyasət araĢdırılmalarında arxivlərin rolu”, 

beynəlxalq simpozium 

(Ġstanbul Ģ., Türkiyə) 

 

 7-9 apreldə AMEA-nın Əlyazmalar Ġnstitutunun 

“Kitabxana və elmi informasiya” Ģöbəsinin elmi iĢçisi 

Ġradə Vəzirova Türkiyə Cümhuriyyətinin Xarici ĠĢlər 

Nazirliyi, Türkiyə BaĢbakanlıq Dövlət Arxivləri BaĢ 

Ġdarəsi və Türkiyə BaĢbakanlıq Atatürk Mədəniyyət, 

Dil və Tarix Yüksək Qurumu AraĢdırma Mərkəzinin 

dəvəti ilə Ġstanbul Ģəhərində təĢkil olunmuĢ Bey-

nəlxalq Simpoziumda iĢtirak etmiĢdir. Simpoziumda 

elmi iĢçi Ġradə Vəzirova “Abbasqulu ağa Bakıxanovun 

Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə edilən Ģəxsi arxivi” 

adlı məruzə ilə çıxıĢ etmiĢdir. O, məruzəsində A.Bakıxanovun həyatı, elmi yaradıcılığı, 

hərbi-diplomatik fəaliyyəti, Rusiya-Ġran və Rusiya-Türkiyə müharibələrindəki 

tərcüməçilik iĢi və adıçəkilən dövlətlər tərəfindən xidmətlərinə görə mükafatlandırıl-

ması barədə geniĢ məlumat vermiĢdir. ÇıxıĢlardan sonra iĢtirakçılar arxivin strukturu, 

təhlükəsizlik sistemi, kitabxana, oxucuların materiallarla təmin olunması prinsipləri, 

texniki vəsaitlər, sənədlərin qorunub saxlanması və s. məsələlərlə tanıĢ olmuĢlar. Ġnsti-

tutumuzun əməkdaĢına Türkiyə BaĢbakanlıq Dövlət Arxivləri BaĢ Ġdarəsinin, Türkiyə 

BaĢbakanlıq Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Yüksək Qurumunun Atatürk AraĢdırma 

Mərkəzinin, Türkiyə Cümhuriyyəti Xarici ĠĢlər Nazirliyinin Diplomatik Arxiv Dairəsi-

nin BaĢkanlığının sertifikatı təqdim olunmuĢdur.  
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“Ġslam incəsənəti”, 

beynəxalq elmi konfrans 

(Küveyt) 

 

 9-14 apreldə AMEA-nın Məhəmməd Fü-

zuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun “Ərəbdil-

li Əlyazmaların tədqiqi Ģöbəsi”nin müdiri 

fil.ü.e.d. Kamandar ġərifov 2016-cı ildə Kü-

veytin Ġslam mədəniyyəti mərkəzi elan edil-

məsi münasibəti ilə Küveytdə keçirilən Bey-

nəlxalq elmi konfransda “Səfəvi miniatür 

məktəbi və Nizami əsərlərinə çəkilmiĢ mini-

atürlər” mövzusunda məruzə ilə çıxıĢ etmiĢ-

dir. Məruzədə Azərbaycan Səfəvi miniatür məktəbinin islam incəsənətinin inkiĢafındakı 

rolu nəzərə çatdırılmıĢ və bu məktəbin məĢhur rəssamlarının Nizami Gəncəvi əsərlərinə 

çəkdikləri miniatürlər nümayiĢ etdirilərək, Ģərhləri verilmiĢdir.  

 

Gənc Tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı 

(Bakı ş.) 

 

  

29-30 aprel tarixlərində “Kitabxana və elmi infor-

masiya” Ģöbəsinin əməkdaĢı Aytən Quliyeva Qafqaz 

Universitetində keçirilən Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr 

olunmuĢ Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi 

konfransında “Cəlil Məmmədquluzadənin məktubları 

və Molla Nəsrəddin jurnalı” adlı elmi məruzə ilə 

çıxıĢ etmiĢdir.  

 

 

"Əmir ƏliĢir Nəvai - 575", 

beynəlxalq elmi simpozium 

(Kabil Ģ., Əfqanistan) 

 

 11-15 aprel tarixlərində AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elm-

lər doktoru PaĢa Kərimov, Ədəbiyyat Ġnstitutunun əməkdaĢı, fi-

lologiya üzrə elmlər doktoru Almaz Ülvi ilə birlikdə böyük 

özbək Ģairi ƏliĢir Nəvainin 575 illiyi münasibəti ilə Əfqanıstan 

Ġslam Respublikasında keçirilən beynəlxalq simpoziumda və 

müxtəlif tədbirlərdə iĢtirak etmiĢdir. O, Əfqanıstan, Özbəkis-

tan, Tacikistan, Hindistan, Pakistan, Qazaxıstan, Türkiyə və 

Azərbaycan alimlərinin iĢtirakı ilə keçirilmiĢ simpoziumda 

“ƏliĢir Nəvai və XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” mövzusunda 
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məruzə etmiĢdir. Yubiley tədbirləri Əfqanıstanın 3 Ģəhərində keçirilib. PaĢa Kərimov 

respublikanın prezidenti, vitse-prezidentləri, baĢ naziri, Kabil Ģəhərinin meri ilə görüĢ-

lərdə olub, çıxıĢlar edib, Əfqanıstan Dövlət Televiziyasına müsahibə verib. Əfqanistan 

Ġslam Respublikasının birinci vitse-prezidenti, bu ölkədəki türk xalqlarının hakimiyyət-

də təmsilçisi, general ƏbdürrəĢid Dustumun iqamətgahında keçirilmiĢ görüĢdə P.Kəri-

movun çıxıĢı yerli ziyalılar və simpoziumun iĢtirakçıları tərəfindən böyük maraqla qar-

ĢılanmıĢdır. Kabil Ģəhərinin icra hakimiyyətində keçirilən görüĢdə mer ona və digər 

Azərbaycan nümayəndəsi A.Ülviyə təqdirnamə təqdim etmiĢdir.  

 

“Əlcəzairdə, ərəb və islam dünyasında ərəb əlyazma irsi: həqiqət və gələcək”, 

beynəlxalq elmi konfrans 

(Əlcəzair Ģ., Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası) 

 

 16-22 apreldə AMEA-nın Məhəm-

məd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu 

“Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi” Ģöbə-

sinin müdiri, fil.ü.e.d. Kamandar ġəri-

fov Əlcəzairdə “Əlcəzairdə, ərəb və 

islam dünyasında ərəb əlyazma irsi: 

həqiqət və gələcək” mövzusunda keçi-

rilən Beynəlxalq elmi konfransda “Əl-

yazmaların mühafizəsi, tədqiqi və nəĢ-

ri” mövzusunda geniĢ məruzə ilə çıxıĢ 

etmiĢdir. Məruzədə Məhəmməd Füzu-

li adına Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılan əlyazma abidələrinin qorunması, tədqiqi və 

nəĢri, eləcə də ərəb əlyazmaları haqqında müfəssəl məlumat verilmiĢdir.  

  

Kitab təqdimatı 

 

 Mart ayının 10-da AMEA-nın Rəyasət Heyətində “Azər-

baycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqlari” kita-

bının təqdimatı keçirilmiĢdir. Kitabın tərtibçiləri – Azərbay-

can Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor 

Möhsün Nağısoylu, tarix elmləri doktoru, professor Fərid 

Ələkbərli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Bağırov, fi-

lologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ġbrahim Quliyev, rəyçi – akade-

mik Teymur Kərimlidir. Təqdimatdan öncə AMEA-nın Mə-

həmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi fondunda 

saxlanılan mövzu ilə bağlı elmi və bədii ədəbiyyatdan təĢkil 

olunmuĢ sərgiyə baxıĢ keçirildi.Mərasimi giriĢ sözü ilə 

AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə açdı. Kitab 

haqqında AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik Ġsa Həbib-

bəyli, AMEA-nın Folklor Ġnstitutunun direktoru, müxbir üzv 

Muxtar Ġmanov, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat Ġnstitu-

tunun elmi iĢlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d., professor Məmməd Əliyev, AMEA-nın 
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Fəlsəfə və Hüquq Ġnstitutunun elmi iĢçisi, fəl.ü.f.d. Elsevər Səmədov, AMEA-nın Mə-

həmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nə-

cəfov fikirlərini söylədilər. Mərasimdə yekun sözü isə Azərbaycan Respublikasının Mil-

lətlərarası, Multikulturalizm və Dini Məsələlər üzrə Dövlət müĢaviri, akademik Kamal 

Abdulla söylədi. 

*** 

 

 Aprel ayının 28-də AMEA-nın Nizami 

adına Ədəbiyyat Ġnstitutunun təĢkilatçılığı ilə 

böyük türkmən Ģairi Məhtimqulu Fəraqi 

“Divan”ının Mərkəzi Elmi Kitabxanada təqdi-

mat mərasimi keçirilmiĢdir. Tədbiri giriĢ sözü 

ilə açan AMEA prezidenti, akademik Akif Əli-

zadə Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında ta-

rixən mehriban qonĢuluq, dostluq və yoldaĢlıq 

münasibətlərinin olduğunu bildirmiĢdir. O, hər 

zaman Türkmən-Azərbaycan xalqlarının birliyini, ictimai, siyasi və ədəbi əlaqələrinin 

möhkəm olduğunu nəzərə çatdırmıĢdır. BildirmiĢdir ki, XIX əsrdə yaĢamıĢ, türkmən 

xalqının böyük oğlu, görkəmli Ģair Məhtimqulu Fəraqinin 1914-cü ildə daĢbasma üsulu 

ilə Buxara Ģəhərində çap edilmiĢ “Divan”ının AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əl-

yazmalar Ġnstitutunda saxlanılan nüsxəsi üzə çıxarılmıĢ, transliterasiya edilərək nəĢr 

edilmiĢdir. Kitabın təkrar iĢıq üzü görməsində akademik Ġsa Həbibbəylinin, akademik 

Teymur Kərimlinin, fil.ü.e.d.PaĢa Kərimovun və Ġsmixan Osmanlının əvəzsiz xidmət-

ləri olmuĢdur. 

 Yeni nəĢr olunmuĢ kitab Türkmənistan Elmlər Akademiyasının prezidenti, müxbir 

üzv Meret AĢurbayevə təqdim edilmiĢdir. Meret AĢurbayev də öz növbəsində AMEA 

prezidentinə, o cümlədən akademiklər Ġsa Həbibbəyliyə, Teymur Kərimliyə müxtəlif 

xatirə hədiyyələri təqdim etmiĢdir. 

Tədbirdə Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli və direktor 

müavini, fil.ü.e.d. PaĢa Kərimov Türkmən-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin tarixi kökləri 

barədə müfəssəl məlumat vermiĢ, yeni nəĢrin əhəmiyyətindən danıĢmıĢlar. 

 Tədbirin sonunda Məhtimqulu Fəraqi “Divan”ının Azərbaycanda nəĢrinə görə aka-

demik Ġsa Həbibbəyli, akademik Teymur Kərimli və Ədəbiyyat Ġnstitutunun əməkdaĢı 

Ġsmixan Osmanlı Türkmənistanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən diplomla təltif 

olunmuĢlar.  

  

Salman Mümtazın naməlum əsəri aĢkar edilmiĢdir 

 

 Görkəmli ədəbiyyatĢünas alim Salman Mümtazın itmiĢ 

əsərlərindən biri “100 Ģair” kitabı aĢkar edilmiĢdir. Bu yaxın-

larda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu-

nun böyük elmi iĢçisi, fil.ü.f.d. ġəlalə Ana Hümmətli Salman 

Mümtaz adına Ədəbiyyat və Ġncəsənət Arxivində mühafizə 

edilən “AzərnəĢr” in arxivindəki materialları araĢdırarkən 

S.Mümtazın naməlum əlyazmalarını aĢkar etmiĢ, həmin 
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əlyazma sənədlərinin uzun illərdir itib-batmıĢ “100 Ģair” kitabının parçalanmıĢ hissələri 

olduğunu aydınlaĢdırmıĢdır. Müxtəlif qovluqlarda saxlanılan bu qiymətli əlyazmalardan 

hələlik 50-yə yaxın Ģairin tərcümeyi-halı və Ģeirlərindən nümunələri toplayan tədqiqatçı 

hal-hazırda onların ərəb qrafikalı əski əlifbadan müasir əlifbaya transfoneliterasiyası ilə 

məĢğuldur.  

  

Farsdilli orta əsrlər mənbəyi 

Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatı haqqında 

 

 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əl-

yazmalar Ġnstitutunun Beynəlxalq əlaqələr 

Ģöbəsinin aparıcı elmi iĢçisi, fil.ü.f.d. Ək-

rəm Bağırov bu günlərdə XVII əsr müəllifi 

Abdulla Kabulinin elmi dövriyyədən kə-

narda qalmıĢ “Təzkirət ət-təvarix” əsərinin 

Tehran çap nüsxəsini əldə etmiĢdir. Çox-

saylı mənbələr əsasında yazılmıĢ bu əsər 

Orta Əsrlər üzrə tədqiqat aparan tarixçilər 

və ədəbiyyatĢünaslar üçün maraq doğura 

biləcək dəyərli məlumatlarla zəngin olan 

bir mənbədir. Ġlk dəfə elmi dövriyyəyə buraxılmıĢ bu əsərin üçüncü fəslində təqdim olu-

nan iki yüzə qədər fars və türkdilli Ģairlər arasında Azərbaycan müəllifləri haqqında da 

maraqlı faktlar özünə yer almıĢdır. Əsərin elmi-tənqidi mətnini hazırlayıb 2013-cü ildə 

Tehranda nəĢr etdirən Ġran alimi Əlirza Qoucezadədir. Hal-hazırda fil.ü.f.d Əkrəm Bağı-

rov bu əsərdə azərbaycanlılarla bağlı olan hissələrin tədqiqi və tərcüməsi ilə məĢğuldur. 

 

 

Əlyazmalar Ġnstitutu elmin təhsilə inteqrasiyasında iĢtirak edir  

 

 Mart ayının 11-də Azərbaycan 

Dövlət Mədəniyyət və Ġncəsənət 

Universiteti (ADMĠU) “Rəssamlıq” 

və “Kulturologiya” fakültəsinin mü-

əllim və tələbələri, Azərbaycan Dil-

lər Universiteti “SABAH” qrupları 

xarici dil (ingilis dili) müəllimliyi ix-

tisası üzrə ikinci kurs tələbələri və 

bir qrup müəllim heyəti Azərbaycan 

ədəbiyyatı dərsləri çərçivəsində Əl-

yazmalar Ġnstitutunda əlyazmaların bərpası və gigienası laboratoriyasının fəaliyyəti və 

əlyazmalara dair ekspozisiyası ilə tanıĢ olmuĢ, institutun alimlərinin-elmi iĢçi Zaur Oru-

covun, elmi katib, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfovun mühazirələrini dinləmiĢlər. 

  

 

*** 
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 8 aprel tarixində AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazma-

lar Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Raqub Kərimov Azərbaycan Dillər 

Universitetinin xarici dil müəllimli-

yi ixtisasından “SABAH” qrupları-

nın II kurs tələbələri və bir qrup 

müəllimi üçün “Qasım bəy Zakir və 

müasirləri” mövzusunda mühazirə 

oxumuĢdur.  

 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun qonaqları 

 

 22 dekabr 2015-ci il tarixində Türkiyə Res-

publikasının nüfuzlu dil mərkəzi Türk Dil Quru-

munun başqanı prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun qonağı oldu. Hörmətli qonaq Ġnsti-

tutun direktoru, AMEA-nın Humanitar Elmlər 

Bölməsinin akademik-katibi, akademik Teymur 

Kərimli ilə görüĢdü. Mustafa bəy özünün və rəh-

bərlik etdiyi qurumun türk xalqları ədəbiyyatının 

öyrənilməsi sahəsindəki fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Teymur Kərimli də öz növbə-

sində qonağa institutun tarixi, burada görülən iĢlər və əlyazmaların mühafizəsi, bərpası, 

nəĢrə hazırlanması və elektronlaĢması haqqında danıĢdı. Əlyazmaların elektron sərgi 

köĢkü Mustafa bəyin xüsusi marağına səbəb oldu.Qonaq, o cümlədən Əlyazmaların 

Ekspozisiya zalı, əlyazmaların saxlancı, bərpa laboratoriyası və oxu zalı ilə tanıĢ oldu. 

Sonda prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin öz ürək sözlərini institutun xatirə kitabına qeyd etdi.  

 

*** 

 Mart ayının 11-də Əlcəzair Xalq 

Respublikasının Azərbaycandakı Sə-

firliyinin Müvəqqəti İşlər vəkili, 

cənab Abbes Benmoussat AMEA-

nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-

malar Ġnstitutunun qonağı olmuĢdur. 

GörüĢ zamanı Ġnstitutun direktoru, 

akademik Teymur Kərimli və insti-

tutun idarə heyətinin üzvləri tərəfin-

dən cənab vəkilə Əlyazmalar Ġnstitu-

tunun tarixi, iĢ prinsipi, burada qoru-

nan əlyazmalar haqqında geniĢ məlumat verilmiĢdir. Cənab Abbes Benmoussat Əlcəzair 

Milli Kitabxanasının fondu əsasında Əlcəzairdə yaradılacaq Əlyazmalar Ġnstitutunun 

iĢinin səmərəli təĢkili üçün Əlyazmalar Ġnstitutunun təcrübəsinin prioritet istiqamət 
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olmasını vurğulamıĢ, əlyazmaların elektronlaĢması sahəsində qarĢılıqlı əməkdaĢlığın 

vacib olduğunu qeyd etmiĢdir. Ġnstitutun direktoru, akademik Teymur Kərimli bu sahə-

də əməkdaĢlığa maraqlı olduğumuzu bildirmiĢ və gələcəkdə bu istiqamətdə iĢlərin təĢki-

li üçün ikitərəfli müqavilənin vacibliyini söyləmiĢdir. 

 

Əlyazmalar Ġnstitutunun alimləri BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliklərində  

ixtisasartırma kursunda iĢtirak etmiĢlər 

 

  8-13 fevral tarixlərində AMEA-nın Məhəm-

məd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi 

katibi fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov və “Əlyazmala-

rın elmi ekspozisiyası və təqdimi” Ģöbəsinin apa-

rıcı elmi iĢçisi fil.ü.f.d. Aynur Nəcəfova BirləĢ-

miĢ Ərəb Əmirliklərinin Əbu-Dabi Ģəhərində fə-

aliyyət göstərən Paris Sorbon Universitetində 

təĢkil olunmuĢ Azərbaycan Respublikası ali təh-

sil ocaqlarının professor-müəllim heyəti üçün 

“Davamlı təhsil və təhsildə təkmilləĢdirmə” 

kurslarında iĢtirak etmiĢlər. Təlim müddəti bitdikdən sonra Əlyazmalar Ġnstitutunun 

əməkdaĢları Paris Sorbon Universitetinin sertifikatı ilə təltif olunmuĢlar. 

 

“Kitabxanalar innovasiya və müasir texnologiyaların tətbiqi Ģəraitində”, 

treninq, 

(Bakı Ģ.) 

 

 AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun "Əlyazmaların elmi ekspozisiyası və təqdi-

mi Ģöbəsi"nin böyük laborantı Mustafayeva Səadət Ra-

fahət qızı 25-29 aprel tarixlərində C.Cabbarlı adına 

Gənclər kitabxanasında "Kitabxanalar innovasiya və 

müasir texnologiyaların tətbiqi Ģəraitində" mövzusunda 

keçirilən treninqdə iĢtirak etmiĢdir və sertifikat almıĢdır.  

  

 

TƏLTĠFLƏR 
  

 25 dekabr 2015-ci il tarixdə AMEA-nın Əlyaz-

malar Ġnstitutunun Elmi ġurasında Ġnstitut rəhbərli-

yi tərəfindən bu il yubileyləri qeyd olunan beĢ 

əməkdaĢ məhsuldar elmi fəaliyyətlərinə görə “Fəxri 

Fərman” la təltif edildilər.  

 Ġnstitutun elmi iĢlər üzrə direktor müavini, 

fil.ü.e.d Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, Ərəbdilli əl-

yazmaların tədqiqi Ģöbəsinin müdiri, fil.ü.e.d., prof. 

Kamandar ġərifli, ġəxsi arxivlərin tədqiqi Ģöbəsi-

nin müdiri, fil.ü.f.d. Mehri Məmmədova. 
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Türkdilli əlyazmaların tədqiqi Ģöbəsinin aparıcı elmi iĢçisi, fil.ü.f.d. Əli Əliyev, Elmi 

fondlar Ģöbəsinin böyük elmi iĢçisi Arif Ramazanov 

  
*** 

  

 

  

 

AMEA Azad Həmkarlar Ġttifaqı Mə-

həmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitu-

tunun “Elmi fondlar” Ģöbəsi-nin elmi iĢçi-

si, Həmkarlar Komitəsi-nin sədri Zahidə 

Mirzə qızı Hacıye-vanı həmkarlar ittifa-

qındakı aktiv ictimai fəaliyyətinə və xid-

mətlərinə görə FƏXRĠ FƏRMANLA təltif 

etmiĢdir. 

 

  

  

 

TARĠXĠ HADĠSƏLƏRƏ, ƏLAMƏTDAR GÜNLƏRƏ  

HƏSR OLUNMUġ TƏDBĠRLƏR 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi yad edildi 

  

 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-

malar Ġnstitutunda Heydər Əliyevin anım 

günü münasibəti ilə dəyirmi masa keçirildi. 

Ġlk öncə Ulu Öndərin xatirəsi bir dəqiqəlik sü-

kutla yad edildi. Sonra institutun alim və 

əməkdaĢları aidiyyatı üzrə mövzularda çıxıĢlar 

etdilər. Əlyazmalar Ġnstitutunun direktor müa-

vini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli “Hey-

dər Əliyev və Azərbaycan elmi”, AMEA-nın 

həqiqi üzvü Vasim Məmmədəliyev “Heydər 

Əliyevin Ģah əsəri-müstəqil Azərbaycan”, Əlyazmalar Ġnstitunun direktor müavini, 

fil.ü.e.d. PaĢa Kərimov “ƏbədiyaĢar lider”, elmi katib fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov “Uzaq-

görən siyasətçi Heydər Əliyev”, Ģöbə müdiri, fil.ü.f.d Mehri Məmmədova “Davamlı in-

kiĢaf və Azərbaycan dövlətçilik modeli” mövzularında etdikləri çıxıĢlarda ümummili li-

derin Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyi, o cümlədən Azərbaycan elminin inkiĢafı istiqa-

mətində gördüyü iĢlərdən, bütün sahələrdə əldə edilmiĢ nailiyyətlərdən danıĢdılar. Son-

da “Heydər Əliyev yaĢayır” filmi nümayiĢ etdirildi.  
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“20 yanvar - Ümumxalq hüzn günü”nə həsr olunmuĢ elmi sessiya 

   

 Sessiya iĢtirakçıları ilk öncə 20 Yanvar gününə həsr edilmiĢ kitabların sərgisi ilə 

tanıĢ oldular. Sessiyanı giriĢ sözü ilə Əlyazmalar Ġnstitutunun Ģöbə müdiri, fil.ü.e.d. Ka-

mandar ġərifli açdı. Qanlı Yanvar hadisələrinin Ģəhidləri bir dəqiqəlik sükutla yad edil-

di. Əlyazmalar Ġnstitutunun direktor müavini fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, elmi 

katib fil.ü.f.d Əzizağa Nəcəfzadə, fil.ü.f.d Yusif Günaydın çıxıĢ edərək bildirdilər ki, 20 

Yanvar faciəsi eyni zamanda xalqımızın tarixinə milli qürur, qəhrəmanlıq günü kimi ya-

zılmıĢdır. Daha sonra söz alan 20 yanvar hadisələrinin canlı iĢtirakçısı olmuĢ fil.ü.f.d 

Əkrəm Bağırov həmin günlərdə baĢ verənlərlə bağlı xatirələrini danıĢdı. Tədbirin so-

nunda “ġəhidlik zirvəsi” sənədli filmi nümayiĢ etdirildi. 

 

“Gənclər günü”nə həsr olunmuĢ elmi seminar 

 

 Fevral ayının 2-də Əlyazmalar Ġnstitu-

tunda “Gənclər günü”nə həsr edilmiĢ elmi 

seminar keçirildi. Ġclası giriĢ sözü ilə açan 

institutun gənc alimlər Ģurasının sədri, 

fil.ü.f.d.Nailə Mustafayeva gənclər günü 

münasibəti ilə iĢtirakçıları təbrik etdi. Bu 

günün bayram kimi qeyd olunmasının əsa-

sının ümummilli lider Heydər Əliyev tərə-

findən qoyulduğunu söylədi. Seminarda 

institutun gənc əməkdaĢı, baĢ mütəxəssis 

Aytən Hüseynova “Mir Cəlal PaĢayev yaradıcılığına bir baxıĢ” mövzusunda məruzə 

etdi. Məruzəçi tədbir iĢtirakçılarının suallarına cavab verdi. Sonra məruzə ətrafında çı-

xıĢlar oldu. Gənc alim və mütəxəssisləri təbrik edən, institutun elmi iĢlər üzrə direktor 

müavini, fil.ü.e.d. PaĢa Kərimov və elmi katib, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov gənclərin ins-

titutun elmi fəaliyyətində və ictimai həyatındakı fəal rolunu müsbət qiymətləndirdi və 

dəyərli məsləhətlərini verdi. Qeyd edək ki, Əlyazmalar Ġnstitutunda çalıĢan elmi iĢçilə-

rin əsas aparıcı qüvvəsi gənclərdir. Onlardan 26 nəfəri (22-si qadın olmaqla) 30 yaĢa 

qədər, 61 nəfəri (50-si qadın olmaqla) 30-39 yaĢ arasındadır. Gənc alimlər təĢkilatının 

üzvlərindən 8 nəfəri fəlsəfə doktorudur. Onlardan 2-si qadındır. 
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Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢ yığıncaq 

 

 Fevralın 26-da Əlyazmalar Ġnstitutun-

da Xocalı faciəsinin 24-cü ildönümünə 

həsr olunmuĢ tədbir keçirildi. Tədbiri Əl-

yazmalar Ġnstitutunun direktoru, akade-

mik Teymur Kərimli açdı və faciə qur-

banlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 

yad edildi. Sonra institutun direktor müa-

vinləri: fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kən-

gərli, fil.ü.e.d. PaĢa Kərimov, elmi katib, 

fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov və digərləri 

çıxıĢ etdilər. Ġnstitutun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin təklifi ilə tədbir iĢtirak-

çıları “Xocalıya ədalət!” Beynəlxalq Kompaniyasına müraciət ünvanlamaq qərarı alındı. 

Tədbirdə “Qarabağım-qara dağım” sənədli filmi nümayiĢ edildi. Tədbir iĢtirakçılarına 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Ġncəsənət Universitetinin bir qrup tələbəsi tərəfindən 

hazırlanmıĢ “Xocalı fəryadı” adlı ədəbi-bədii kompozisiya təqdim olundu. Tədbirin so-

nunda iĢtirakçılar “Kitabxana və elmi informasiya” Ģöbəsinin hazırladığı geniĢ kitab sər-

gisinə tamaĢa etdilər. 

 

31 mart - azərbaycanlıların soyqırım gününə həsr olunmuĢ anım mərasimi 

 

  Mart ayının 30-da AMEA-nın Məhəm-

məd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun 

konfrans zalında “31 Mart – azərbaycanlıla-

rın soyqırım günü” münasibəti ilə anım mə-

rasimi keçirildi. Ġlk öncə soyqırım qurban-

ları bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbir-

də Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi iĢlər üzrə 

direktor müavinləri – fil.ü.e.d. Aybəniz Əli-

yeva-Kəngərli və fil.ü.e.d. PaĢa Kərimov, 

institutun elmi katibi, fil.ü.f.d. Əzizağa Nə-

cəfzadə, Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi Ģöbəsinin müdiri, fil.ü.e.d. Kamandar ġərifov və 

Multidistiplinar əlyazmalar və çap kitabları Ģöbəsinin elmi iĢçisi ġöhrət Səlimbəyli çıxıĢ 

etdilər. Bildirdilər ki, 1918-ci ildə xalqımıza qarĢı bolĢeviklərlə erməni daĢnaklarının 

birgə həyata keçirdikləri soyqırımın məqsədi Azərbaycan xalqını məhv etmək və dədə-

baba torpaqlarımıza sahib çıxmaq olmuĢdur. Neçə illərdi ki, institutumuzun əməkdaĢları 

98 il bundan öncə həyata keçirilən soyqırımla bağlı faktları əlyazmalarda olan material-

ların köməyi ilə üzə çıxarıb müasir nəslə və dünyaya çatdırmaq əzmində olmuĢlar. Na-

tiqlər Mart soyqırımını tariximizin ən qanlı səhifəsindən biri adlandırmıĢ, bu tarixi fa-

ciənin əsrlərcə xalqın qan yaddaĢından silinməyəcəyini söylədilər. Tədbirdə institutun 

“Kitabxana və elmi informasiya” Ģöbəsinin hazırladığı “Ermənilərin törətdiyi soyqırım-

lar” mövzusunda kitab sərgisi və “Azərbaycanlıların soyqırım günü - tarixi faktlar, həqi-

qətlər” adlı film nümayiĢ etdirildi. 
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YENĠ NƏġRLƏR 

  

  

Məmməd Səid Ordubadinin Əlyazmalar Ġnstitutunda sax-

lanan arxivinin izahlı təsviri kitab halında çapdan çıxmıĢdır. 

Buraya görkəmli Azərbaycan yazıçısı Məmməd Səid Or-

dubadinin Ģəxsi arxiv materialları – tərcümeyi-halları, xati-

rələri, bədii əsərləri, oçerk, məqalə və felyetonları, məktubla-

rının əlyazmaları, ailəsinə, ictimai fəaliyyətinə dair sənədlər, 

fotoları və digər materiallar toplanılmıĢdır. Fil.ü.f.d. Mehri 

Məmmədovanın çapa hazırladığı bu kitaba daxil olan ma-

terialları Əzizə Cəfərzadə, Mərziyyə PaĢayeva və Mehri 

Məmmədova təsvir etmiĢlər.Kitabın elmi redaktoru və ön 

sözün müəllifi akademik Ġsa Həbibbəylidir. 

 

*** 

 

  

  

 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əl-

yazmalar Ġnstitutunun “Əlyazmalar yanmır” və 

“AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun Elmi əsərlər” adlı elmi məqalələr 

topluları nəĢr olunmuĢdur. 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 “Misilsiz sevgi” adlanan kitab Ġnstitut tərəfindən Cənubi 

Azərbaycan yazarları silsiləsindən çapa hazırlanan ilk kitab-

dır. Burada ərdəbilli Ģairə Mihən Kəriminin müxtəlif illərdə 

qələmə aldığı vətənpərvərlik və məhəbbət mövzusunda Ģeir-

ləri toplanmıĢdır. Kitabı ərəb qrafikasından transfoneliterasiya 

edib nəĢrə hazırlayan Ġnstitutun böyük elmi iĢçisi Sona Xəyal, 

redaktoru Yədullah Kənanidir. 

 

 

 

*** 
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XIX əsrin görkəmli Azərbaycan Ģairi və mütəfəkkiri 

Mirzə Əbdülxalıq Yusifin 165 illik yubileyinə həsr olunan, 

“Təzkireyi-Yusif” adlanan kitabda müasirləri Seyid Əzim 

ġirvani, Mirzə Səməndər Dərbəndi, HaĢım bəy Saqib, Mə-

həmmədağa Cürmi, Əbdül Qarabaği, Faiz ġəkili və baĢqaları 

tərəfindən ədibə göndərilən Ģeirlər toplanmıĢdır. Kitabı nəĢrə 

hazırlayan Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun 

əməkdaĢları Sona Xəyal və mərhum Hacı Maildir. Kitabın 

redaktoru Mircəlal Zəkidir. 

 

 

*** 

 

 

  

 

 Məhəmməd Hüseyn ibn Məhəmməd Əli Gəncəvinin 

“Mirzə Məhəmməd Hüseyn Təbib HəkimbaĢının sınayıb 

təcrübədən keçirdikləri” əsəri çapdan çıxmıĢdır. Əsər orta 

əsrlər və yeni dövrün ilk məsələlərində Azərbaycanda təba-

bət, xüsusilə həkimĢünaslığa dair qiymətli mənbədir. Fars 

dilindən tərcümə edən bu müqəddimənin müəllifi Məhəm-

məd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi iĢçisi Ġradə 

Qayıbovadır. Redaktor: institutun elmi iĢçisi Rauf ġeyxza-

manlıdır. 

 

*** 

 

 

 

 

  

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ Azərbay-

can Ģairi və Bakı ədəbi mühitində yazıb-yaradan, öz döv-

ründə Ģair, rəssam və müəllim kimi tanınan Mirzə Ağada-

daĢ Münirinin “Bahar ağlayıĢı” kitabı çap edilmiĢdir. Ki-

tabda Ģairin əsərləri: “Qəzəllər”, “Müxtəlif Ģeirlər”, “Qəmli 

sətirlər” və “Mənzum məktublar” bölümlərində verilmiĢdir. 

Kitabı nəĢrə hazırlayan və ön söz müəllifi Ġnstitutun böyük 

elmi iĢçisi Sona Xəyal, redaktorları Mircəlal Zəki, Rauf 

ġeyxzamanlıdır. 
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“Elm və təhsil” nəĢriyyatında XII əsr alimi Zeynəddin 

ibn Əbu Ġbrahim Ġsmail Əl-Cürcaninin “Xəfi-əlayi” adlı 

xəstəliklər və onların müalicə üsuluna həsr edilmiĢ əsəri 

çapdan çıxmıĢdır. Dövrünün görkəmli təbibi olan Zeynəd-

din əl-Cürcani əvvəlcə tibbə dair “Zəxireyi-XarezmiĢahi” 

əsərini yazmıĢ, sonra hökmdar Qızıl Arslan Əbu əl-Müzəf-

fər ibn XarəzmiĢahinin sifariĢi ilə onun müxtəsər variantı 

olan “Xəfi-əlayi”ni tərtib etmiĢdir. Əsəri fars dilindən tər-

cümə edən, ön söz və Ģərhlərin müəllifi Əlyazmalar Ġnsti-

tutunun elmi iĢçisi Zemfira Məmmədovadır. Kitabın re-

daktorları filologiya elmləri doktoru PaĢa Kərimov və tarix 

elmləri doktoru Fərid Ələkbərlidir.  

 

*** 

 

 

  

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnsti-

tutunun “Beynəlxalq əlaqələr Ģöbəsi”nin müdiri, tar.ü.e.d., 

prof. Fərid Ələkbərlinin ingilis dilində “Horses of Azerbai-

jan: a historical survey”(“Azərbaycan atları: tarixi icmal”) 

yeni kitabı çapdan çıxmıĢdır. Kitabda Azərbaycan atçılıq 

sənətinin tarixindən, Ģifahi ədəbiyyatda at obrazlarının 

meydana gəlməsi və inkiĢaf yolundan, təsviri sənətdə, tari-

xi mənbələrdə, o cümlədən orta əsr əlyazmalarında və di-

gər arxiv sənədlərində at təsvirlərindən bəhs olunur. GeniĢ 

oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuĢ kitabda yığcam tarixi 

icmal formasında Qarabağ atı, Dilboz, Quba yorğası, ġir-

van atı kimi at cinsləri və onların formalaĢma tarixi haq-

qında müfəssəl məlumatlar yer almıĢdır.  
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M Ü Ə L L Ġ F L Ə R Ġ N  N Ə Z Ə R Ġ N Ə ! 

 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutunun“Elmi Əsərlər” jurnalının redaksiyasına təqdim edilən  

elmi məqalələr aşağıda göstərilən qaydalar əsasında tərtib edilməlidir: 

 

1. Məqalənin mətni Times New Roman-12 şrifti ilə (Azərbaycan dilində – latın 

əlifbası; ingilis dilində –ingilis əlifbası; rus dilində – kiril əlifbası ilə); format – 

A4; 1,0. intervalla çap olunmalıdır. 

2. Müəllif haqqında aydın məlumat verilməlidir: adı, atasının adı, soyadı açıq 

yazılmalı, işlədiyi və ya oxuduğu müəssisənin adı tam şəkildə yazılmalı, müəllifin 

elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

3. Məqalənin sonunda elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi 

səmərəsi və s. verilməlidir. 

4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinad olmalıdır. İstinad haqqında 

tam və dəqiq məlumat verilməlidir. 

5. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələri, 

monoqrafiyaları və s. dqxil olmalıdır. 

6. Xülasə məqalə dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməli və hər bir xülasədə 

məqalənin və müəllifin tam adı göstərilməlidir. 

7. Məqalənin UOT indeksi göstərilməlidir. 

8. Açar sözlər 3 dildə verilməlidir (Azərbaycan, rus, ingilis). 

9. Səhifənin parametrləri yuxarıdan 2,5 sm, aşağıdan 2,5 sm, soldan 3,5 sm, 

sağdan 1,5 sm. olmalıdır. 

10. Məqalə çap olunmuş şəkildə, elmı rəhbərin rəyi əlavə olaraq, diskdə 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 им.М.Физули НАН Азербайджана»  

должны быть оформлены на основании нижеуказанных 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). 

2. Сведения об авторе даются следующие: имя, отчество, фамилия 

(полностью), место работы или учебы (все полностью), e-mail автора 

статьи. 

3. В конце статьи дается заключение, научная новизна работы, значимость ëë 

внедрения, экономическая эффективность и т.д. 

4. Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Ссылки должны 

быть полными и точными. 

5. Список использованной литературы дается в конце статьи. Использованная 

литература - научные статьи, монографии и т.д. должны быть за 

последние 5-10 лет.  

6. Резюме статьи дается на двух языках, помимо языка, на котором 

печатается статья, в каждом из них указывается имя автора (полностью). 

7. Указывается индекс УДК статьи. 

8. Ключевые слова даются на 3-х языках. 

9. Параметры размещения статьи: сверху - 2,5см, снизу - 2,5 см, слева 3,5см, 

справа 1,5 см.  

10. К статье прилагается рецензия научного руководителя автора статьи, 

представляется статья в распечатанном варианте и на диске.  
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