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NAXÇIVAN FOLKLORUNDA ANĠMĠSTĠK ĠNAMLAR VƏ SINAMALAR 
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Azərbaycan dünyanın ən qədim yaĢayıĢ məskənlərindən biri kimi tanınmıĢdır. Burada 

eramızdan əvvəl mövcud olmuĢ Kür-Araz mədəniyyəti, Azıx yaĢayıĢ məskəni və s. 

ölkəmizi bütün dünyada məĢhurlaĢdırmıĢdır. Respublikamızın bu cür qədim mədəniyyət 

mərkəzlərindən biri də Naxçıvan diyarıdır. Eramızdan əvvəlki minilliklərə aid olan 

Gəmiqaya abidələri, çoxsaylı arxeoloji tapıntılar, qədim yunan, ərəb, tran tarixçilərinin 

verdiyi məlumatlar, bu ərazidə mövcud olmuĢ qədim mədəniyyətdən xəbər verir. 

Naxçıvan özünün zəngin, rəngarəng, orijinal folklor nümunələri ilə də seçilir. XIX 

əsrdən baĢlayan təĢəbbüslər-bu nümunələrin toplanması və nəĢri iĢi- bü gün də davam 

etdirilir. 

Naxçıvan ərazisindən tapılmıĢ folklor nümunələri ən müxtəlif janrlarda öz əksini 

tapmıĢdır. Bunlardan mövsüm və mərasim nəğmələri, miflər, mifik inamlar, əfsanə və 

rəvayətlər xalqımızın bədii təfəkkürünün ən qədim dövrləri ilə çağdaĢ həyat və məiĢəti 

arasında sanki körpü salır, əsrlər, nəsillər arasında canlı əlaqə yaradır. 

Bu cür qədim və həmiĢəyaĢar folklor janrlarından biri də, kökləri ilə mifik təfəkkür 

tərzinə söykənən, lakin gündəlik təcrübədə yaĢamaq hüququnu təsdiq edən inamlar və 

smamalardır. Əlbəttə, inamlar və sınamalar nəinki Naxçıvan ərazisində yaĢayan əhalinin, 

eləcə də bütövlükdə Azərbaycan xalqının və türk xalqının orijinal folklor janrı deyildir. Bu 

janra ən müxtəlif, baĢqa-baĢqa reqionlarda yaĢayan, baĢqa dilli, baĢqa dinli, baĢqa-baĢqa 

mədəni səviyyəyə malik olan xalqların bütövlükdə insan təfəkkürü, insan təcrübəsi, insan 

yaddaĢı ilə bağlı olan bir məsələdir. MəĢhur Sasani Ģahlarından ədalətli NuĢirəvanın belə 

bir müdrik kəlamı vardır: 

«Ġnsanlar bir dəfə peĢiman olduqları iĢlərdən nə üçün bir də peĢman olsunlar?» 

Bu söz, inamların və sınamaların yaranmasını Ģərtləndirən və təmin edən amilləri çox 

dəqiq xarakterizə edir. Doğrudur, ilk baxıĢdan adama qəribə gələ bilər ki, «Gəlin köçəndə 

baĢının üstdə qırmızı, ya da ağ toyuq tutmağın» onun xoĢbəxtliyinə nə dəxli ola bilər? 

yaxud «UĢağı qırxdan çıxartmaqdan yana onu qara parçanın üstünə oturdub baĢına qırx 

üskük su tökməyin» görəsən nə kimi tibbi- gigiyenik  əhəmiyyəti var və bu mərasim icra 

edilməzsə, uĢağın gələcək taleyinə və xoĢbəxtliyinə müəyyən bir təsir göstərə bilərmi? 

Ġlk baxıĢdan asan görünən və kəsə cavabı olan bu suallara müxtəlif aspektlərdən 

yanaĢmaq, müxtəlif bucaqlardan cavab vermək olar. 

Hər Ģeydən əvvəl, bəĢər təfəkkürünün regional və xronoloji identlikliyi məsələsini 

nəzərdən keçirmək lazımdır. Böyük rus ədəbiyyatĢünası D.S.Lixaçov yazır: «...insan 

təfəkkürü bütün əsrlərdə eyni cür olub. DəyiĢən, təfəkkür yox, dünyagörüĢü olmuĢdur». 

mailto:aybeniz.kengerli@gmail.com
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Bu baxımdan yanaĢdıqda, qədim, yaxud orta əsr insanlarının təfəkkürü ilə bizim 

təfəkkürümüz arasında o qədər də böyük fərq yoxdur. Əksinə, bəzən elə ola bilər ki, qədim 

dövrlərdə yaĢamıĢ ayrı- ayrı fərdlərin təfəkkürü bizim kütlə təfəkküründən qat-qat artıq 

inkiĢaf etsin. Məsələn, Buddanın, Aristotelin, Ġbn Sinanın, Nizaminin, Füzulinin və b. 

Timsalında bunu aydın görmək mümkündür. 

Onu da qeyd edək ki, dünyagörüĢünün geniĢlənməsinin özü də hələ təfəkkürün inkiĢafı 

demək deyildir. Məsələn, yuxarıda adlarım çəkdiyimiz dahilər kompüterin nə olduğunu 

bilmirdilər: lakin onların təfəkkürü, XX əsrin sonunda kompüterlə fala baxdıranların və 

buna inananların təfəkküründən xeyli irəli getmiĢ sayılmalıdır. 

Deməli, inamlar və sınamalar kütləvi təfəkkürün məhsuludur və kütlə üçün nəzərdə 

tutulmuĢdur. 

Ġnam və sınamalan digər bir praktik əhəmiyyəti sırf insan psixologiyası ilə bağlıdır. 

Əlamətlərə, iĢarələrə inanan insan, bunların tələblərini yerinə yetirdikdə psixoloji cəhətdən 

sakitləĢir, arxayınlaĢır, hərəkətlərində və davranıĢında daha inamlı və qətiyyətli olur ki, bu 

da bir çox hallarda fəaliyyətin uğurla sona çatdırılmasını təmin edir. 

Naxçıvan folklorundakı inam və sınamaların hamısı eyni xarakterdə deyil. Bunlardan ən 

qədimləri mistik səciyyə daĢıyır. Məsələn, «qurd ağzı bağlamaq» ən qədim mistik -totemik 

təsəvvürlərlə bağlıdır və Ġslamdan öncəki dövrlərlə əlaqədardır. Burada oxunan əfsun, bu 

əfsunun oxunma tərzi də qam-Ģamam mərasimini çox xatırladır: 

«Heyvan-zad çöldə qalanda gərəh qurdun ağzını bağlıyasan, yoxsa heyvanı yeyər. 

Qurdun ağzını qara pıçaxnan bağlayarlar. Qara pıcağı götürüp tutursan ağzıva sarı, yavaĢca 

üç dəfə piləyib düva oxuyursan. Hər dəfəm oxuyanda da pıçağı birəz qatdıyırsan. Üçüncü 

dəfəm oxuyannan sora pıçağı təmiz qatdıyırsan, nəfəs almadan, itən heyvanın dört tərəfin 

nəzərdə tutup pülüyürsən. Pülüyə- pülüyə belə deyirsən: 

Yağladım 

 Zağladım 

 Qurdun ağzın 

 Bağladım. 

Bınnan da qurdun ağzı bağlanır, o heyvana yaxın düĢəmyir‖ 

 Əlbəttə, aydındır ki, bu mərasim, itən heyvanı qorunmaqdan daha çox, onun sahibini 

sakitləĢdirmək, səhərə qədər arxayınlaĢdırmaq, stressdən qurtarmaq məqsədi güdür. Ġnsan 

psixologiyasına yaxĢı bələd olan qədim Ģamanlar, müəyyən bir stressin ilk zərbə dalğasının 

daha güclü olduğunu, sonra isə rəqsi hərəkətdə su səthindəki dalğalarda olduğu kimi, bu 

zərbələrin get-gedə zəiflədiyini və kütləĢdiyini bilirdilər. Buna görə də insanı stressdən, 

Ģokdan xilaĢ etmək üçün ilk zərbəni zəiflətməyə böyük əhəmiyyət verirdilər. Qurd ağzı 

bağlamaq da bu cür sırf praktik məqsəd güdən inamlardan biridir. Həm də çox vaxt elə 

olurdu ki, itmiĢ heyvan təsadüfən qurda rast gəlmir və sağ qalırdı. Bu, həmin inamın daha 

da güclənməsinə və möhkəmlənməsinə səbəb olurdu. ĠtmiĢ heyvanı qurd yeyəndə isə, onun 

sahibi bunu qismətlə bağlayıb o qədər də qəmgin olmurdu. 

Qədim animistik inamlardan biri də yenə əfsunla müĢayiət olunan aĢığıdakı nümünədir: 

«Ağzın içi yara olanda obaĢdannan gedir suya. Deyirsən ki:  

Salamməleyk sucığaz, 

Əleyk salam bacığaz. 

Ağ gümbəzivə od düĢüp. 

Dərmanıdı bucığaz.  

Əlivi suynan doldurup ağzıva atırsan. Onnan da yara sağalır. 

    Naxçıvan folklorundakı inamların bir qismi yuxu ilə bağlıdır. «Yuxuların simvolik xəbər 

olub, gələcəyi bildirməsinə inam orta əsr adamının iĢarə duyğusunu xeyli  həssaslaĢdırırdı. 
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Freydin psixoanalizi yuxudakı stabil formaları simvol sayıb, mif və s. əsasında 

yuxularda məna axtarır. Orta əsrdə yuxunu yozanlar isə yuxulara olacaqların xəbəri kimi 

baxırdılar və cəmiyyətdə, demək olar ki, hamı buna ''inanırdı». 

Naxçıvan folklorundakı inama görə, yuxu-həyatda olacaq hadisələrin astar üzünü 

əvvəlcədən xəbər verir. Məsələn: 

«Yuxuda görsən ki, ölmüsən, ömrün uzanacaq». 

Bu cür mistik- fəlsəfi dünyagörüĢünə Azərbaycan klassik ədəbiyyatında da rast gəlmək 

mümkündür. Məsələn, Marağalı Əvhədi öz «Cami-Cəm» poemasında yuxu haqqında belə 

yazır: 

Əzəldən nə varsa viran dünyada, 

Tərsinə görürsən əksini suda. 

Ya da ki, görürsən ancaq yuxuda. 

Yuxuda yas görmək Ģadlıq deməkdir. 

Gülmək ağlamaqdır, kədər gülməkdir. 

 

Lakin maraqlıdır ki, yuxu ilə bağlı, bir çox inamlar həm də pozitiv səciyyə daĢıyır. 

Məsələn aĢağıdakı nümunələrdən göründüyü kimi: 

«Yuxuda qoyun, buğda, un görsən, urzan artacaq.» 

Yuxuda alma görmək Ģirinnihdi. 

Yuxuda ləmpə görməh iĢıxlıxdı. 

Yuxuda bal yeməh varranmaxdı. 

Yuxuda papax görən ucalır. 

Yuxuda səpə qənt, noğul versələr, Ģaddıx olar. 

 

Çox güman ki, yuxu səhnəsi ilə uyğunluq təĢkil edən bu cür inamlar son dövrlərin 

məhsuludur və orta əsr inamları ilə əlaqəsi zəifdir. 

Naxçıvan folklorundakı inam və sınamaların bir qismi tabu və qadağan xarakteri 

daĢıyır. Bunlar da çox qədim köklərə bağlıdır və əsasən Ģər vaxtı, gecə ilə bağlıdır. Bu 

inamlara görə, gecə bir çox iĢləri görmək olmaz. Məsələn: 

«ġər vaxtı, ağac altından getməh olmaz, adama sələmə toxunar. ġər vaxtı yatsan, zərər 

çəkərsən. Gecə dirnax kəsməzlər, ziyannıx olar» və s. 

Eyni qadağan və tabuların müxtəlif variantlarını Azərbaycanın baĢqa regionlarından 

toplanmıĢ folklor nümunələrində, hətta Kərkük folklorunda da görmək mümkündür: 

«Gecə vaxtı güzgüyə baxmaq, salı günü təraĢ olmaq, gün sarıda (qrüb çağı) iĢləmək, 

uĢağın beĢikini boĢ bulamaq, Ģər vaxtı ev süpürmək, yerə qaynar su tökmək, qırxlı uĢaq 

olan evə boyaq gətirmək, yeni doğulmuĢ uĢağın yanında ağlamaq, yumurta, soğan və 

sarımsaq qabuğunu basmaq, birinin libasının düymələrini üstündə tikmək uğursuz hesab 

olunurmuĢ. 

Bunu da qeyd-etmək lazımdır ki, inam və sınamaların əksəriyyəti insanın həyat və 

məiĢətindəki mühüm hadisələrlə, dönüĢ nöqtələri ilə bağlıdır. Bu cür mühüm hadisələrlə, 

dönüĢ nöqtələri ilə bağlıdır. Bu cür mühüm hadisələrdən biri toy mərasimi, ailə qurmaq, 

gəlin köçürtməkdir ki, Naxçıvan folklorunda buna aid xeyli inam və sınamalara təsadüf 

etmək mümkündür: «Gəlin köçəndə tüfəng atar, mis qaĢığı mis qaba döyərlər ki, Ģər ruhlar 

gəlinə toxunmasınlar». 

Xalqın inamına görə, Ģər ruhlar qarĢısında köməksiz olan və müdafiəyə ehtiyacı olan 

adamlar, gəlinlərdən baĢqa, körpə uĢaqlar və hamilə qadınlardır. 

«Körpə uĢağın üstünə dağdağan tikərlər, deyərlər ki, qoy bədnəzərdən qorunsun». 

Naxçıvan folklorundakı inam və sınamalar istər say, istər mövzu, istər Ģəkil, istərsə 
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də qaynaq etibarilə çox zəngin və rəngarəngdir. Məqalədə bu zəngin xəzinənin yalnız kiçik 

bir hissəsinə toxunduq ki, bunlar da əsasən, regional xüsusiyyətləri ilə seçilən nümünə və 

variantlardır. 
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АНИМИСТИЧЕСКИЕ ПОВЕРЬЯ И ПРИМЕТЫ В 

 НАХЧЫВАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

                                                                 Резюме     
       Нахчыван славится своими богатыми, красочными, оригинальными фольклор-

ными образцами. Фольклорные образцы, найденные в Нахчыване, отражены в раз-

ных жанрах. В этой статье говорится о сезонных и церемониальных песнях, мифах, 

мифических верованиях, повериях и приметах, легендах и повествованиях, как-бы 

прокладывающих мост  между художественным мышлением нашего народа в древ-

нейшие времена  и его современной жизнью и бытом, создающих живую связь 

между  веками и потомками. 

 

Ключевые слова: Нахчыван, фольклор, поверия, приметы, заклинание, сон. 
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        Nakhchivan is famous for its rich, colorful, original folklore patterns. 

Folklore samples found in Nakhchivan have been reflected in different genres. 

This article talks about seasonal and ceremonial songs, myths, mythical beliefs, beliefs and 

omens legends and narratives, as if laying a bridge between the artistic thinking of our 

people in ancient times and  modern life and life, creating a living bound between centuries 

and descendants. 
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ƏSĠRƏDDĠN ƏBHƏRĠ ƏSƏRLƏRĠNĠN ġƏRH VƏ TƏRCÜMƏLƏRĠ 

 

Açar sözlər: filosof, fəlsəfə, haĢiyə, tərcümə, alim, əlyazma.  

 

“Ġsağoci” və onun Ģərhçiləri. Orta yüzilliklərdə Azərbaycan xalqının yaratdığı 

rəngarəng elmi və ədəbi irs özünün zənginliyi ilə fərqlənir. Bu zəngin irs çağdaĢ 

tədqiqatçılarımız tərəfindən müntəzəm surətdə araĢdırılaraq elm aləminə və geniĢ oxucu 

kütləsinə çatdırılır. Heç də həmin araĢdırmalar bütün sahələrdə eyni dərəcədə aparılmır. 

Əgər ədəbiyyat, dilçilik, tarix və s. sahələrdə aparılan  intensiv araĢdırmalar öz əksini elmi 

və kütləvi nəĢrlərdə daha çox iĢıqlandırılırsa, bu hal elmi-fəlsəfi fikir tariximizin 

öyrənilməsi sahəsində o qədər nəzərə çarpmır.  

Fəlsəfi fikir tariximizin öyrənilməsi sahəsində alimlərimizin apardıqları tədqiqatları 

(1; 2; 3; 4; 5) yüksək qiymətləndirməklə bərabər, qeyd etməliyik ki, hələ onlarca 

Azərbaycan  filosofları öz tədqiqatçılarını gözləyir. Həmin alimlərdən bir qisminin 

əsərlərinin əlyazmaları Azərbaycan Milli EA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunda saxlanılırsa, baĢqa bir qisminin əsərləri xarici ölkələrin kitabxana və 

muzeylərində mühafizə edilir. Bu məqaləmizdə biz ancaq Əsirəddin Əbhərinin ―Ġsağoci‖ 

əsəri (6) və onun azərbaycanlı Ģərhçilərindən, eləcə də ―Ġsağoci‖ və ―Hidayət əl-hikmə‖ 

əsərlərinin türk dillərinə tərcüməsindən bəhs edəcəyik.  

Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixində özünəməxsus yeri olan görkəmli Azərbaycan 

filosofu Əsirəddin Müfəzzəl bin Ömər Əbhəri Cənubi Azərbaycanın Zəncan Ģəhəri 

yaxınlığındakı Əbhər adlanan yerdə anadan olmuĢdur. O, ibtidai təhsilini Zəncan Ģəhərində 

aldıqdan sonra öz təhsilini davam etdirmək və elmlərə daha dərindən yiyələnmək üçün 

Bağdad Ģəhərinə getmiĢdir. Əsirəddin Əbhəri orada antik müəlliflərin və müsəlman 

filosoflarının, o cümlədən Fərabinin (870-950), Kindinin (vəf. 870), Ġbn Sinanın (vəf. 

1037) və baĢqalarının əsərlərinə dərindən yiyələnmiĢ və dövrünün görkəmli alim-filosofu 

kimi böyük Ģöhrət tapmıĢdır.  

Əsirəddin Əbhəri uzun müddət Mosul əmirliyində saray həkimi və münəccimi, 

sonralar isə müəyyən müddət Kiçik Asiyada iĢləmiĢdir. Alim 9 fevral 1265-ci ildə vəfat 

etmiĢdir. O özündən sonra zəngin elmi irs qoyub getmiĢdir. ―Hidayət əl-hikmə‖ (―Fəl-

səfəyə giriĢ‖), Ġsağoci (―Əl-Məntiq‖), ―Təbiiyyat‖ (―Təbiət elmləri‖), ―Lövhiyyət‖ 

(―Teosofiya‖), ―Mərifət əl-üstürlab‖ (―Üstürlabın öyrənilməsi‖) və baĢqaları kimi əsərləri 

onu dövrünün görkəmli alimi kimi tanıtdırmıĢdır (7, s.839; 8, s.206).  

Əsirəddin Əbhərinin geniĢ yayılmıĢ və müəllifinə Ģöhrət qazandırmıĢ əsərlərindən 

biri də ―Ġsağoci‖ adlı traktatıdır. Aristotelin məntiqinə ―GiriĢ‖ qədim yunan dilində belə 

adlandırılmıĢdır. Traktatın müəllifi isə Lonqin və Platonun tələbəsi filosof-neoplatonik 

Tirli Parfiriya (232-təqribən 304) olmuĢdur. Parfiriya öz müəlliminə məxsus sistemin 

populyaĢdırıcısı, Platonun əsərlərinin, daha çox isə Aristotelin məntiqinə dair traktatlarının 

Ģəhçisi kimi Ģöhrət tapmıĢdır. ―Ġsağoci‖ məktəblərdə məntiq üzrə dərs vəsaiti kimi istifadə  

olunmuĢdur (9). 

―Ġsağoci‖ traktatının ərəb dilinə tərcüməsi Kindi, Əbül-Fərac bin ət-Tayyib, Əbül- 

Abbas Əhməd bin Məhəmməd əs-Sərxasi,  Məhyəddin Əbdüllətif  bin Yusif əl-Bağdadi və 

mailto:sherifov41@mail.ru
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Əbu Məhəmməd Fərabinin iĢlədiyi variantlarda daxil olmuĢdur. Əsirəddin Əbhərinin 

iĢlədiyi variantda ―Ġsağoci‖ iĢıq üzü gördükdən sonra isə, yuxarıda göstərilən müəlliflərin 

iĢlədiyi variantlar sıxıĢdırılaraq təhsil sahəsindən çıxarılmıĢdır. Əsirəddin Əbhərinin 

―Ġsağoci‖ əsəri 700 ilə yaxın bir dövr ərzində Azərbaycanda, Ġranda, Türkiyədə və Orta 

Asiyada  məntiq üzrə əsas vəsait kimi istifadə edilərək, mədrəsələrdə tədris olunmuĢdur. 

Buna görə də əsərin əlyazmaları Avropa və Asiya ölkələrində geniĢ yayılmıĢdır. 

Azərbaycan EA Əlyazmalar institutnda bu traktatın müxtəlif yüzilliklərdə üzü köçürülmüĢ 

29 əlyazma nüsxəsi saxlanılır. Əsər beĢ fəsildən ibarət lakonik Ģəkildə yazılmıĢ məntiqə 

aid qısa həcmli traktatdır.  

Əsirəddin Əbhərinin bu əsəri geniĢ Ģöhrət qazandığından müsəlman ġərqi alimlərinin 

diqqət mərkəzində olmuĢ, çoxsaylı alimlər, o cümlədən Azərbaycan filosofları tərəfindən 

bu trakta onlarla Ģərhlər və haĢiyələr yazılmıĢdır. Əsərin ən məĢhur Ģərhlərdən biri 

Hüsaməddin Həsən əl-Katiyə (vəf. 1358) məxsusdur (10). Əl-Katinin bu Ģərhinə isə ayrı-

ayrı ġərq, o cümlədən Azərbaycan alimləri tərəfindən geniĢ haĢiyələr yazılmıĢdır. 

Azərbaycan alimlərindən Sədəddin Sədullah Bərdəini (XI əsr), Məhyəddin TalıĢini, 

Nüman bin ġeyx Səid ġirvanini və baĢqalarını göstərmək olar.  

Bu haĢiyələr sırasında Nüman bin ġeyx Səid ġirvaninin yazdığı müfəssəl əsər (11) 

xüsusilə diqqəti cəlb edir. Nüman ġirvaninin həyatı ilə bağlı əlimizdə olan mənbələrdən 

heç bir məlumat əldə etmək mümkün olmamıĢdır. Lakin alimin əsərlərindən və Orta 

əsrlərdə müxtəlif müəlliflərin əsərlərinin Ģərhində Nüman ġirvaninin traktatlarından 

verilmiĢ çoxsaylı çıxarıĢlardan görünür ki, o dövrünün görkəmli alimlərindən və məntiqə, 

dilçiliyə dair əsərlərin müəllifi olmuĢdur. Əgər onun əsərinin Katib Çələbinin ―KəĢf əz-

zünun an asamil-kütub vəl-funun‖ kitabında göstərildiyini (12, 207) nəzərə alsaq, onun 

XVII əsrdən əvvəl yaĢadığını deyə bilərik.  

Nüman ġirvaninin bu əsərinin Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanılan əlyazma nüsxələrindən aydın olur ki, haĢiyə 

mədrəsələrdə dərs vəsaiti kimi istifadə edilmiĢ və böyük Ģöhrət qazanmıĢdır. Əsərin 

əlyazma nüsxələrinin, demək olar ki, hamısında (onların sayı 26 ədəddir) Nüman ġirvani 

―mühəqqiq‖  (―tədqiqatçı‖), ―müdəqqiq‖ (―diqqətli araĢdırıcı‖) və ―əllamə‖ (―görkəmli 

alim‖) adlandırılmıĢdır.  Onun əsərinin əlyazmaları baĢqa Azərbaycan alimləri və onların 

əsərlərinin öyrənilməsi üçün də müəyyən imkanlar yaradır. Belə ki, əlyazma nüsxələrində 

mətnlərin kənarlarında ayrı-ayrı alimlərin, o cümlədən həyat və yaradıcılığı öyrənilməmiĢ 

Azərbaycan alimlərinin əsərlərindən çoxlu çıxarıĢlar verilmiĢdir.  

Numan bin ġeyx Səid ġirvaninin bu haĢiyəsi hicri 1330 (1912)-ci ildə ―HaĢiyət 

Numan‖ adı ilə Teymurxan ġurada nəĢr olunmuĢdur. 

Əsirəddin Əbhərinin ―Ġsağoci‖ traktatına yazılmıĢ baĢqa bir Ģərh ġəmsəddin 

Məhəmməd bin Həmzə əl-Fənariyə (1350-1430) məxsusdur (13, 207). ―Əl-Fəvaid əl-

Fənariyyə‖ adı ilə tanınmıĢ bu Ģərhə yazılmıĢ ən müfəssəl haĢiyə Azərbaycan alimi Qul 

Əhməd Fazil bin Məhəmməd bin Xıdr Cəmaləddin AğdaĢi ġirvaninin qələmindən 

çıxmıĢdır (14). O, dilçiliyə, məntiqə və ədəbiyyatĢünaslığa dair traktatlara çoxsaylı Ģərhlər 

və haĢiyələr yazmıĢdır (15, Ic., 203-207, IIc, 1062-1064; 16, 842, 846-847). Onun 

əsərlərinin əlyazma nüsxələri geniĢ yayılmıĢ və ən böyük kitab xəzinələrində özünə Ģərəfli 

yer tutmuĢdur. Buna baxmayaraq, bizim əlimizdə olan mənbələrdən onun həyatı və 

yaradıcılığı ilə bağlı kifayət qədər məlumat əldə edə bilməmiĢik. K. Brokkelman onun 

nisbələrindən birinin də ―Kirməsti‖ olduğunu qeyd etmiĢdir. Kirməst isə Türkiyədə vilayət  

adıdır (17, 3847). 

Onun əsərinin Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda  

saxlanılan əlyazmalarının (sayı 43 ədəddir) hamısında nisbəsi AğdaĢi və ġirvani kimi 
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verilmiĢdir. Buradan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, Qul Əhməd Azərbaycanın AğdaĢ 

bölgəsində anadan olmuĢ, orada təlim almıĢ, yazıb-yaratmıĢ, sonra isə Türkiyənin Kirməst 

vilayətinə getmiĢdir. Alim təqribən 950/1543-44-cü ildə vəfat etmiĢdir. Qul Əhmədin elmi 

irsi alimlərin diqqətini özünə cəlb etmiĢ, bir sıra dilçilər və filosoflar onun əsərlərinə 

Ģərhlər və haĢiyələr yazmıĢlar. Həmin Ģərh və haĢiyələrdə alimlər onu ―mövlana‖ 

adlandırmıĢlar. Bu da onun elm aləmində kifayət qədər böyük nüfuza malik bir Ģəxsiyyət 

olduğunu göstərir.  

―Ġsağoci‖ nin Ģərhinə haĢiyə yazmıĢ Azərbaycan alimlərindən biri də Məhyəddin 

TalıĢidir (18). O, təqribən  XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində yaĢamıĢdır. Məhyəddinin 

bu əsəri ―Ġsağoci‖nin Ģərhinə yazılmıĢ ən məĢhur haĢiyələrindən biri olmuĢdur. HaĢiyənin 

əlyazmaları Azərbaycanda kifayət qədər geniĢ yayılmıĢ və dərs vəsaiti kimi mədrəsələrdə 

istifadə olunmuĢdur. Hal-hazırda bu haĢiyənin Azərbaycan MEA Əlyazmalar institutunda 

107 nüsxəsi saxlanılır.  

Əsirəddin Əbhərinin ―Əl-Ġsağoci‖ əsərinə Ģərhlər yazmıĢ Azərbaycan alimləri ancaq 

yuxarıda göstərilənlər deyildir . Umumiyyətlə, yuxarıda göstərilən alimlərlə yanaĢı, 

Əbdürrəhim TürkeĢi ġirvani, Feyzullah AğdaĢi, Məhəmməd Əmin ġirvani, ġeyx Səid 

ġirvani, Yusif Muskuri ġirvani, Nurəddin  Bərdəi, Məhəmməd Ayrumi və baĢqaları kimi 

Azərbaycan filosofları öz tədqiqatçılarını gözləyir. Onların elmi irsi xarici ölkələrdə 

öyrənilərək, elm aləminə və geniĢ oxucu kütləsinə təqdim edilsə də, onların öz vətənində, 

yəni Azərbaycanda bu elm xadimlərinin əsərləri hələlik çağdaĢ tədqiqatçılarımız tərəfindən 

araĢdırılmamıĢdır.  

«Ġsаğоci» və “Hidayət əl-hikmə”nin tərcümələri. Əsirəddin Əbhərinin elmi irsinə 

olan böyük maraq və ayrı-ayrı traktatlarının mədrəsələrdə tədris olunması onun əsərlərinin 

ərəb dilindən baĢqa dillərə, o cümlədən türk dillərinə tərcüməsinə böyük ehtiyac 

yaratmıĢdır. 

Əsirəddin Əbhərinin ―Ġsağoci‖ əsəri ilk dəfə оlаrаq ХIХ əsrin II yаrısındа Ibrаhim 

Ədhəm Kəridi tərəfindən dilimizə tərcümə və Ģərh оlunmuĢdur. Əbdülqəni Nuхəvi 

Хаlisəqаrızаdənin nəvəsi Nurməhəmməd Аbdullа оğlu Imаmzаdə yаzır ki, Ibrаhim Ədhəm 

Kəridi əlаvəsilə ərəb dilindən «Isаğоci» tərcüməsini «Tuhfətül-vildən» («UĢаqlаrа töhfə») 

аdlаndırmıĢdır (19). Ġbrahim Ədhəm Kəridi bu tərcüməyə və Ģərhə iki səhifədən ibаrət bö-

yük bir müqəddimə yаzаrаq, məntiq еlminin və bu əsərin həmin elm sahəsində 

əhəmiyyətindən bəhs еtmiĢdir (20, 66b-67a). Müqəddimənin sоnundа yаzır ki, Хаlisə qа-

rının хеyirхаh ənənələrini dirçəltmək və bərpа еtmək üçün bu tərcümə «Tuhfətül-vildən», 

yəni «UĢаqlаrа töhfə» kimi аdlаndırılmıĢdır. Bu qеyddən məlum оlur ki, «Isаğоci»nin 

tərcüməçisi Ibrаhim Ədhəm Kəridi Nurməhəmməd Əfəndi ilə qohumluq əlaqələrinə malik 

yахın Ģəхs оlmuĢ və tərcümənin аdını dа məhz оnun məsləhətilə bеlə аdlаndırmıĢdır. 

Görünür, «Isаğоci»nin mətni milli охuculаrа və tələbələrə tаm аydın оlmаsı üçün, оnun 

mətninə хеyli əlаvələr dахil еdərək, əsərdə dеyilmiĢ fikirləri Ģаgirdlərə dаhа аnlаĢıqlı 

Ģəkildə çаtdırmаğа çаlıĢmıĢdır. Bununlа bərаbər, tərcüməçi əsərin mövzusunu əyаni 

Ģəkildə izаh еtmək məqsədilə tərcüməyə çохlu cədvəllər çəkmiĢdir. Оdur ki, оrijinаlın 

mətni bu sərbəst tərcümə nəticəsində bir nеçə dəfə аrtırılmıĢdır. Cəmi bir nеçə səhifədən 

ibаrət оlаn оrijinаlın bu tərcüməsi Nurməhəmməd Əfəndinin хırdа Ģikəstə nəstəliq хətti ilə 

1307 (1889-90)-cı ildə köçürülərək, 22 səhifəyə yеrləĢdirilmiĢdir. Tərcüməyə yаzdığı sоn-

luqdа Nurməhəmməd Əfəndi mütərcim Ibrаhim Ədhəm Kəridini «Хəlilür-rəhmаn» («Mər-

həmətli Аllаhın sеvimlisi») аdlаndırmıĢ, həmkаrlаrı аrаsındа fəzilət sаhibi оlduğunu  

qеyd еtmiĢdir. 

Tərcümə abidəsinin əvvəlində belə bir qeyd var: ―Tuhfətül-vildən‖ əlavəli mütərcimi  

Ġbrahim Ədhəm olan ―Ġsağoci‖ tərcüməsi ―Məarif Nizazət‖ cəliləsinin 31 nömrəli hicri 
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1304 (1886-1887)-cü il tarixli 425 nömrəli ruxsatnaməsilə çap olunmuĢ nüsxədən cənab 

Nurməhəmmədin əli ilə Nuxada hicri 1307 (1889)-ci ildə məhərrəm ayının 9-da 

köçürülmüĢdür (21, 65a). Buradan da aydın olur ki, bu tərcümə Türkiyədə nəĢr 

olunmuĢdur. 

Bеləliklə, tərcümə tаriхimizin öyrənilməsi bахımındаn Nurməhəmməd Əfəndinin bizə 

çаtdırdığı bu tərcümənin əhəmiyyəti dаnılmаzdır.  

XIII yüzillikdə islam fəlsəfi fikirinin inkiĢafı tarixində Əsirəddin Əbhərinin bir alim və 

müəllim kimi əvəzsiz xidmətləri olmuĢdur. Onun orta əsrlərdə elm aləmində böyük Ģöhrət 

qazanmıĢ əsərlərindən biri də ―Hidayət əl-hikmə‖ adlı fəlsəfi traktatıdır. O, klassik islam 

fəlsəfəsini məntiq, təbiiyyət və ilahiyyat olmaqla üç istiqamətdə Ģərh etmiĢdir. Bu traktat 

orta əsr alimləri tərəfindən maraqla qarĢılanmıĢ və ona filosoflar tərəfindən onlarla Ģərh və 

haĢiyələr yazılmıĢ, ayrı-ayrı ölkələrdə nəĢr olunmuĢdur.  

Əsirəddin Əbhərinin ―Hidayət əl-hikmə‖ əsəri XVIII yüzillikdə dövrünün görkəmli 

türk alimi, Məkkə qazisi əl-Əfkərmani adı ilə tanınmıĢ Məhəmməd bin Mustafa Həmid əl-

Kəfəvi əl-Hənəfi (22, 27-28; 23, 6; 24, IIc., 332) (öl.1174/1761) tərəfindən türk dilinə 

tərcümə olunmuĢdur‖. Bu tərcümənin əlyazma nüsxələri dünyanın müxtəlif 

kitabxanalarında saxlanılır. Onun ən mükəmməl nümunələrindən biri Misir Ərəb 

Respublikasının ―Dərül-kutub vəl-vəsaiq əl-qaumiyyə‖ kitabxanasındadır (25). 

Məhəmməd bin Mustafa əl-Əfkərmani öz tərcüməsini ―Əklil ət-təracüm‖ (―Tərcümələrin 

tacı‖) adlandırmıĢdır. 

Əsirəddin Əbhərinin fəlsəfi traktatlarına yazılmıĢ Ģərh və haĢiyələrinin, eləcə də onun 

əsərlərinin tərcümələrinin ayrıca olaraq araĢdırılması fəlsəfi fikir tariximizin dərindən 

öyrənilməsi baxımından olduqca zəruridir.  
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КОММЕНТАРИИ И ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АСИРАДДИНА АБХАРИ 

Резюме 

Азербайджанский ученый Асираддин Муфаддал бин Омар Абхари занимает 

особое место в ряду философов Востока, сыгравших важную роль в истории 

исламской философской мысли XIII века. Он родился и получил начальное 

образование в местечке Абхар близ города Занджан Южного Азербайджана. Затем 

для получения глубоких научных знаний, отправился в Багдад, где получил 

отличное образование. После этого он вел свою деятельность в Мосуле, где и умер в 

1265-м году.  

В данной статье впервые проведены исследования глосс азербайджанских ученых 

к комментариям произведения Асираддина Абхари «Исагоджи», а также тюркских 

переводов произведений «Исагоджи» и «Хидайат аль-хикма». 

Ключевые слова: философ, философия, глосса, перевод, ученый, рукопись. 

 

               Kamandar Sharifov 

 

COMMENTARIES AND TRANSLATIONS OF THE WORK  

BY ASIRADDIN ABHARI 

Summary 

Azerbaijani scholar Asiraddin Mufaddal bin Omar Abhari takes special place among 

Oriental philosophers played important role in the history of the XIII century Islamic 

philosophical thought. He was born and got primary education in the place Abhar near the 

city Zanjan of South Azerbaijan. Then he went to Baghdad to get deep scientific 

knowledge from those scholars. Then he conducted his activities in Mosul, where died in 

1265.  

The given article for the first time deals with glosses by Azerbaijani scholars to the 

commentaries of the work ―Isagodji‖ by Asiraddin Abhari and Turkish translations of the 

works ―Isagodji‖ and ―Hidayat al-hikma‖. 

 Key words: philosopher, philosophy, gloss, translation, scholar, manuscript. 
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NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ ĠRSĠNDƏ QƏDĠM TÜRK TARĠXĠNĠ ÖZÜNDƏ 

YAġADAN MANĠ OBRAZI  

 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Mani, “Xəmsə”, “Ərjəng”, ƏrĢakilər 

 

Nizami Gəncəvi öz əsərlərində Azərbaycanın, onun əsas əhalisini təĢkil edən türk 

toplumunun tarixini hər vəchlə yaĢatmağa çalıĢmıĢdır. Dünya xalqlarının tarixi və 

mədəniyyətinə yaxĢı vaqif olan Ģair böyük vətənpərvərlik nümayiĢ etdirərək milli kökə 

bağlı obrazları əsərlərinə gətirmiĢdir. Belə epizodik surətlərdən biri də Manidir. ġair 

“Ġskəndərnamə”sinə daxil etdiyi kiçik ricətlə Maninin obrazının əbədi yaddaĢlarda 

qalmasına səbəb olmuĢdur. Ġndi də orta əsr mütəfəkkirlərinin rəsmdə realizmə sadiqlik 

tələbindən danıĢan sənətĢünaslar istər-istəməz Nizaminin bu miniatür mənzum hekayəsinə 

istinad edirlər. Maraqlıdır ki, Nizami əsərlərində Manini bir peyğəmbər kimi təqdim edir, 

onun Çin və bu ətrafda yaĢayan əhali üçün göndərildiyini göstərir. “Xəmsə”də Maninin 

Reydən gəldiyinin göstərilməsi də əbəs deyil, bu Ģəhər Parfiyada hakimiyyəti ələ almıĢ fars 

əsilli Sasanilərin türk əsilli ƏrĢakiləri təqib etdiyi yaĢayıĢ məskənlərindəndir. Deməli, 

Nizami Maninin bir türk yurdundan baĢqa bir türk yurduna pənah gətirdiyini göstərmək 

istəyirdi. Maninin türk qovmu tərəfindən doğma qarĢılanmasının, Sasanilərin isə əksinə 

onu təqib etməsinin səbəblərini onun tərcümeyi-halına nəzər saldıqda aĢkar etmək olur. 

Fikrimizcə, elə buna görə Nizami Gəncəvi də öz hekayəti ilə Maninin Çindən gəldiyini 

deyil, əksinə Çinə getdiyini göstərmək istəmiĢdir.  

Nizami Gəncəvi öz əsərlərində Azərbaycanın, onun əsas əhalisini təĢkil edən türk 

toplumunun tarixini hər vəchlə yaĢatmağa çalıĢmıĢdır. ―Xəmsə‖yə daxil olan əsərləri 

vərəqlədikcə bu və ya digər Ģəkildə Vətənimizin tarixi ilə bağlı olan, türk adını tarixdə 

yaĢadan isimlərlə qarĢılaĢırıq. Nizami irsində Azərbaycan, türk, hətta ümumtürk əcdadı ilə 

bağlı olan obrazlara rast gəlmək olur. Belə obrazlardan biri də manixeyizmin banisi 

Manidir. Həyatı mifik pərdə ilə əhatələnmiĢ, yarı müqəddəs-yarı insan kimi tarix 

səhifələrində yer alan, Ġslam dininin və ondan öncəki müxtəlif dini cərəyanların 

unutdurmağa çalıĢdığı bu Ģəxsin obrazı Nizami əsərlərində, məsələn, ―Xosrov və ġirin‖, 

―Yeddi gözəl‖ kimi poemalarda təĢbeh məqsədi ilə, ―Ġskəndərnamə‖ poemasında isə 

müstəqil obraz kimi süjetə daxil edilmiĢdir. 

Nizami Gəncəvinin ayrı-ayrı dinlərə münasibətini araĢdıran nizamiĢünas Ġbrahim 

Quliyev ―Nizami yaradıcılığında ZərdüĢtilik‖ adlı monoqrafiyasında yazır: ―Nizami bir 

mütəfəkkir kimi bütün dini və fəlsəfi cərəyanlara maraq göstərmiĢ, onları təqdir etmiĢ və 

yeri gəldikcə öz münasibətini bildirmiĢdir‖ (1, 19). 

Qəribədir, Nizami ən ali dini rütbə – Ģeyx dərəcəsini daĢıyırdı. O, islamın təbliğatçısı 

idi. Buna görə xalq da, hökmdarlar da ona rəğbət bəsləyirdi. Bəs onda Ġslamın qadağan 

etdiyi bir dinin, manixeyizmin banisini öz əsərinə  daxil etməkdə böyük Nizaminin 

məqsədi nə idi? Lap elə mahir rəssam simvolu kimi olsa belə, bunun müəyyən məramı 

olmalı idi. Bəli, Nizami öz xalqının qədim tarixi ilə bağlı olan, tarix səhifələrində ad 

oymuĢ məĢhur Azərbaycan-türk əsilli birinin adını yaĢatmaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq 

istəyirdi.  

mailto:azizaga.necefov@mail.ru


 

13 
 

Nəcəfzadə Ə. Nizami Gəncəvi irsində qədim türk tarixini özündə yaĢadan 

Mani obrazı //Elmi əsərlər,2018,№2(7),iyul-dekabr,s.12-17. 

 

Bəziləri Maninin Ġran əsilli olub, Azərbaycan tarixi, türk qovmu ilə bağlı olmadığını 

deyəcək. Məlumdur ki, tarixçilər müsəlmanlığı qəbul etdikdən sonra küfr dini görüĢləri 

təbliğ etdiyi üçün öz əcdadlarından imtina etmiĢ Azərbaycan türklərinin tarixi 

Ģəxsiyyətlərini baĢqa xalqlara pərçim etmiĢ, digər xalqlar da öz tarixi keçmiĢini daha 

möhtəĢəm, daha zəngin etmək üçün bundan imtina etməmiĢlər. Bunda tarixi Azərbaycan 

torpaqlarının sonralar digər xalqların nümayəndələrinin hakimiyyəti altına keçməsi ilə 

bağlı olaraq həmin ərazilərin o xalqların tarixi ilə əlaqələndirilməsinin də rolu az 

olmamıĢdır. Lakin Azərbaycan xalqının kökündə duran etnosların hansı dövlətləri 

yaratdığını, onların hansı torpaqlarda yaĢadığını diqqətlə araĢdırdıqda bu tarixi simaları 

xalqımıza qaytarmaq o qədər də çətin olmur. Uzaqgörən ədib Nizami Gəncəvi də məhz 

bunun üçün tarixi keçmiĢimizlə bağlı olan Mani kimi Ģəxsiyyətlərin obrazını əsərlərinə 

daxil etmiĢdir. 

Nizami Gəncəvi ―Xosrov və ġirin‖ poemasında bir neçə yerdə ġapurun rəssamlıq 

məharətini bir cümlə ilə vermək üçün onu Mani ilə müqayisə edir, onun fırçası ilə 

yaradılan əsərlərin realizmini göstərmək üçün həmin sənət əsərini Maninin ―Ərjəng‖inə 

bənzədir. Bu misralara nəzər salaq: 

ٗواكی تٚ ٓاٗی ٓژصٙ صاصٙ ػ  

NəqqaĢlıqda Maninin yenidən [dünyaya] gəlməsi müjdəsini verirdi (2, 61); 

 چٞ ٖٓ ٗوق هِْ عا صع کلْ عٗگ

 کلض ٓاٗی هِْ صع ٗوق اعژٗگ

Mən bir naxıĢın tərhini töksəm, 

Mani Ərjəngin üzərinə qələm çəkər. (2, 67); 

 صع آٓض ٗوق ت٘ض ٓاٗٞی صؿد

تـد ٕ عا ٗولٜای تٞؿٚ ٓیػٓی  

Mani qüdrətli nəqqaĢ içəri girdi, 

ÖpüĢləri ilə yerə naxıĢ vururdu (2, 103). 

ġair bu poemada təkcə ġapurun rəssamlıq məharətini deyil, eyni zamanda Fərhadın 

naqqaĢlıq bacarığını da Maninin rəsmlərindəki zərifliklə müqayisədə təqdim edir. Məsələn, 

―Xosrovun Fərhadla deyiĢməsi‖ baĢlıqlı hissədə oxuyuruq: 

 تٚ ذ٤لٚ هٞعخ ك٤غ٣ٖ تغ إٓ ؿ٘گ

 چ٘إ تغ ػص کٚ ٓاٗی ٗوق اعژٗگ

ġirinin surətini külünglə o daĢın üzərinə 

[Mani] Ərjəngi çəkdiyi kimi həkk etdi (2, 188). 

Nizami Gəncəvi ―Yeddi gözəl‖ poemasında da Yeddi günbəd qəsrini ucaldan 

―bənnalıq iĢində bir zərgər‖ kimi təqdim etdiyi ġidə adlı memarın iĢini də ―ləffü nəĢr‖ 

nümunəsi yaradaraq Mani sənəti ilə müqayisə edir: 

 کؼ ُغاكد چٞ کِک ٝ ذ٤لٚ گلاص

 جإ ػٓاٗی ؿرض صٍ اػ كغٛاص

O, fırçasını və kərkisini lətafətlə iĢə salanda 

Maninin canını, Fərhadın ürəyini alırdı (3, 122).  

Qeyd edək ki, ―Xosrov və ġirin‖ poemasının Rəsul Rza tərəfindən Azərbaycan dilinə 

edilən poetik tərcüməsinə yazılan Ģərhlərin müəllifi Məmmədağa Sultanov Mani və 

―Ərjəng‖ haqqında qısa məlumat verərək göstərir ki: ―Mani – eramızın üçüncü əsrində 

yaĢamıĢ və ―Ərjəng‖ (―Ərtəng‖) adlı əsər yazaraq onu müxtəlif Ģəkillərlə bəzəmiĢ və 

müqəddəs kitab kimi qələmə vermiĢdir. O, yeni məzhəb yaratdığını iddia etdiyi üçün 

öldürülmüĢdür‖ (4, 381).  

Göründüyü kimi, bu qeyddə Maninin harada doğulduğu, hansı xalqın nümayəndəsi 

olduğu, onun yaratdığı yeni dini cərəyanın hansı arealda yayılması və kimin əmri ilə qətlə 
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yetirilməsi haqqında heç bir məlumat verilmir. Bu barədə məlumata Nizaminin əsərlərində 

də rast gəlmirik. Çünki Mani Nizaminin heç bir əsərində əsas qəhrəman səviyyəsinə 

yüksəlmir. Yalnız bir poemada – ―Ġskəndərnamə‖nin ―Rum və Çin nəqqaĢlarının yarıĢı‖ 

baĢlıqlı hissəsində Ģair ricət edərək Maninin obrazını kiçik bir süjet daxilində yaradır. Bu 

epik parçada Ģair onun rəssamlıq məharəti fonunda yüksək intellekt sahibi olmasını da 

verməyə müvəffəq olur. 

Bu hissədə Maninin gəldiyi yolda onu yoxlamaq üçün rəssamların daĢ hovuzda su 

illüziyasını yaratmasından və Maninin də kuzəsini bu boĢ hovuzda sındırdıqdan sonra 

hiyləni baĢa düĢüb, həmin rəsmin üzərində ölü it Ģəkli çəkərək öz iti zəkasını və rəssamlıq 

məharətini bir daha sübuta yetirməsindən söhbət gedir. 

Bu kiçik ricət Maninin obrazının əbədi yaddaĢlarda qalmasına səbəb olur. Ġndi də orta 

əsr mütəfəkkirlərinin rəsmdə realizmə sadiqlik tələbindən danıĢan sənətĢünaslar istər-

istəməz Nizaminin bu miniatür mənzum hekayəsinə istinad edirlər. 

Bu parçanın sonunda Nizami yazır: 

 چٞ صع ساک چ٤ٖ ا٣ٖ سثغ گلد كاف

 کٚ ٓاٗی تغإ آب ػص صٝع تاف

 ػ تؾ جاصٝئ٤ٜای كغٛ٘گ اٝ

 تضٝ تگغ٣ٝضٗض ٝ اعژٗگ اٝ

 تث٤ٖ ذا صگغ تاعٙ چٕٞ ذاسرْ

 ؿشٖ عا کجا ؿغ تغاكغاسرْ

Bu xəbər Çin torpağına yayılıb faĢ oldu ki, 

Mani həmin hovuza ―uzaqlaĢ‖ rəqəmi vurdu. 

Onun zəkasının göstərdiyi sehrkarlıqdan 

Ona və onun ―Ərjəng‖inə sığındılar. 

Bax, yenə də mən atımı səyirtdim, 

Sözün baĢını haralara çəkib apardım? (5, 292). 

Göründüyü kimi, Nizami Mani ilə bağlı bu parçanı əlavə etməklə əsas mətləbdən 

yayındığını nəzərə çatdırır, lakin eyni zamanda bunu məqsədli etdiyini də bildirir. Belə ki, 

həmin parçanın ilk beytində o, Manini bir peyğəmbər kimi təqdim edir, onun Çin və bu 

ətrafda yaĢayan əhali üçün göndərildiyini göstərir. Poemadan oxuyuruq: 

 ك٤٘ضّ کٚ ٓاٗی تٚ هٞعذگغی

 ػ عی ؿٞی چ٤ٖ كض تٚ پ٤ـٔثغی

EĢitdim ki, rəssam olaraq 

Reydən Çinə peyğəmbərlik məqsədilə getmiĢdi (5, 291). 

Bu beytdə onun Reydən gəldiyinin göstərilməsi də əbəs deyil, bu Ģəhər Parfiyada 

hakimiyyəti ələ almıĢ fars əsilli Sasanilərin türk əsilli ƏrĢakiləri təqib etdiyi yaĢayıĢ 

məskənlərindəndir. Deməli, Nizami Maninin bir türk yurdundan baĢqa türk yurduna pənah 

gətirdiyini göstərmək istəyirdi. 

Murad Acı ―Armageddonun nəfəsi‖ adlı kitabında bu xüsusda yazır: ―Ġran Parfiyanın, 

daha doğrusu beĢ yüz il ƏrĢakilərin, vahid Tanrıya inancı təbliğ edən türklərin 

hakimiyyətdə olduğu dövlətin varisidir. Bu sülalə 224-cü ildə baĢqa dini inancı – 

ZərdüĢtiliyi təbliğ edən Sasanilərin hakimiyyəti ələ alması ilə süquta uğradı. Onlar 

Parfiyanı Ġran adlandırdılar, lakin ölkənin əhalisinin yarıdan çoxunu əvvəlki kimi türklər 

təĢkil edirdi
1
 (6, 140).  

Onu da qeyd edək ki, türk əsilli hökmdar sülalələri Rey də daxil olmaqla türklərin 

kompakt yaĢadığı əraziləri zaman-zaman öz təsir dairəsinə qaytarmaq üçün müharibələr 

                                           
1
 Rus dilindən tərcümə bizimdir. 
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aparmıĢlar. Hətta Nizaminin zamanında, yəni XII-XIII əsrlərdə Rey Ģəhəri əvvəl 

XarəzmĢahlar, sonra isə Səlcuq dövlətlərinin hakimiyyəti altında olub. 

Tarixdən də bəllidir ki, manilik türklər arasında geniĢ yayılmıĢdır. Hətta bu din türk 

xalqlarından biri – uyğurlar arasında dövlət dini səviyyəsində də qəbul edilmiĢdir. Belə ki, 

Uyğur xaqanı Bögü xan eramızın 762-ci ilində manixeyizmi rəsmi dövlət dini elan 

etmiĢdir. 

Bir az da Maninin türk qovmu tərəfindən belə doğma qarĢılanmasının, Sasanilərin isə 

əksinə onu təqib etməsinin səbəbləri haqqında düĢünək. Bunun üçün Maninin tərcümeyi-

halına nəzər salmaq vacibdir. TanınmıĢ alman tarixçisi və dinĢünası Qeo Videnqren ―Mani 

və manixeyizm («Мани и манихейство»)‖ adlı məĢhur kitabında Maninin atası Patikin 

(digər mənbələrdə Fatek) Midiyanın paytaxtı Həmədanda (qədim mənbələrdə 

Atropatenanın mərkəzi Ģəhəri oalan Ekbatan) yaĢadığını və mənĢəcə ərĢakilərdən gəldiyini 

yazır. O, Patikin Parfiya knyazı olduğunu göstərir. Müəllif Maninin anası Məryəmin də 

(daha qədim mənbələrdə Marmarjam) ərĢakilər sülaləsinə mənsub, adlı-sanlı Kamsarakan 

nəslinin nümayəndəsi olduğunu bildirir. ArĢakilər isə Azərbaycanda bizim eradan əvvəl 

250-ci ildən eranın 224-cü ilinədək Parfiyada iqtidarda olmuĢ sak əsilli xanədandır. Bu 

xanədanın adını sonralar özündə yaĢadan Arsak (Ərsak) sözünün isə Azərbaycanla bağlı 

bir toponim olmasını qədim Alban mənbələri də təsdiqləyir (Əlavə məlumat üçün bax: 7). 

Qeo Videnqren adı göstərilən əsərində yazır: ―Beləliklə, Məryəmin doğduğu oğul 

həm ata, həm də ana tərəfdən hökmdar ərĢakilər nəslinin nümayəndəsi olmalı idi‖ (8, 43).  

Mənbələrdəki qeydlərə əsasən söyləyə bilərik ki, Maninin atası Patik Dəclə çayının 

sahilində yerləĢən Selevkiya və ona yaxın olan paytaxt Ktesfona (Mədainə) getdiyi üçün 

gələcək peyğəmbər bu ərazilərdə doğula bilərdi. Əbu Reyhan əl-Biruninin ―Xalqların 

tarixi‖ adı ilə məĢhur olan kitabındakı qeydə görə isə, Mani Babildə doğulmuĢdu. Mani 

özü də bizə miras qoyduğu bir misrasında Babil torpağından olduğunu təsdiqləyir: 

Mən təĢəkkür etməyi bacaran Ģagirdəm, 

Mən Babil torpağından çıxmıĢam (Bax: 8, 45). Qeyd edək ki, müasir tarix elmi 

Babilin qədim türklərin ulu əcdadları Ģumerlərin əski yurdu olduğunu təsdiq edir. 

Əksər tarixi mənbələr isə Maninin 216-cı ildə Babilistanın Mardin Ģəhərində 

doğulduğunu, Sasani hökmdarları I ƏrdəĢr və I ġapur zamanında yaĢadığını, adının 

aramicədən gəlmə ―Məna‖ sözündən olub, ―ĠĢıq‖ anlamına gəldiyini göstərir. Bir çox 

tədqiqatçıların fikrincə, Mani onun əsl adı deyil, bu xalqın ona olan sayğısının ifadəsi olan 

bir ləqəbdir.  

Böyük Ġran Ģairi Firdovsi öz ―ġahnamə‖sində Maninin Çindən gəldiyini yazır, onun 

mahir bir söz ustası və rəsm sənətində bənzərsiz olduğunu göstərir (Bax: 9, 170). 

Yüksək intellekt sahibi Mani təkcə mahir söz ustası və rəssam olmamıĢdır. O 

həmçinin pəhləvi və süryani yazısı əsasında daha asan anlaĢıla bilən ―Mənəvi‖ adı ilə 

tanınmıĢ yazı sistemi də yaratmıĢdır ki, bu əlifbadan Ġrandan Orta Asiyaya qədər geniĢ 

ərazidə uzun illər istifadə edilmiĢdir.  

Fikrimizcə, Nizami Gəncəvi də yuxarıda haqqında danıĢdığımız miniatür süjeti 

“Ġskəndərnamə” poemasına daxil etməklə Maninin Çindən gəldiyini deyil, əksinə Çinə 

getdiyini göstərmək istəmiĢdir. O, əsərə bu süjeti ricət kimi daxil edərək böyük 

həmvətəninin, xalqının daha bir tanınmıĢ övladının yaddaĢlardan silinməməsinə çalıĢmıĢ, 

onun sadəcə bir rəssam deyil, bir peyğəmbər, hökmdarları belə öz dininə dəvət etməyə 

qadir məfkurə sahibi, əqidəsi uğrunda can verməyə hazır fədai olduğunu göstərməyə cəhd  

etmiĢdır. Göründüyü kimi, Nizami Gəncəvi ölməz əsərlərində hər uyğun məqam gəldikcə 

xalqının tarixini yaĢatmağı bacaran dahi mütəfəkkir, böyük vətənpərvərdir.     
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Азизага Наджафзаде 

 

ОБРАЗ МАНИ, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ ТЮРКСКУЮ ИСТОРИЮ,                     

В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ,  

Резюме 

Низами Гянджеви в своих произведениях всячески старался сохранить 

историю Азербайджана и тюркского общества, составляющего основную часть его 

населения. Поэт, будучи прекрасным знатоком истории и культуры народов мира, 

проявил большой патриотизм и создал в своих произведениях образы, связанные 

национальными корнями. Одним из таких эпизодических образов является Мани. 

Образ Мани, входящий кратким эпизодом в «Искендернамэ», навсегда остался в 

памяти своих читателей. Даже в наши дни искусствоведы, говоря о требованиях 

лояльности средневековых мыслителей в живописи, невольно ссылаются на этот 

миниатюрный прозаический рассказ Низами. Интересно, что Низами в своих 

произведениях, представляет Мани как пророка, указывая, что он был послан для 

Китая и населения, живущего в окрестностях этой страны. Не удивительно, что в 

«Хамсэ» указан приход Мани из Рея, города, в котором Сасаниды персидского 

происхождения, захватившие власть в Парфии преследовали Аршакидов тюркского 

происхождения. Этим Низами хотел показать, что Мани искал убежище в тюркской 

стране, покинув другие тюркские земли. Причины, по которым Мани подвергались 

преследованиям со стороны Сасанидов, можно искать в фактах его биографии. По 

нашему мнению, именно поэтому Низами Гянджеви в своем рассказе хотел показать, 

что Мани приехал не из Китая, а наоборот  уехал в Китай.  

 

Ключевые слова: Низами Гянджеви, Мани, «Хамсэ», «Арженг», Аршакиды. 
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Azizagha Najafzadeh 

 

CHARACTER OF MANI IN NIZAMI GANJAVI HERITAGE REFLECTING IN 

ITSELF ANCIENT TURKISH HISTORY 

Summary 

       Nizami Ganjavi in his works by all means tried to keep alive Azerbaijan history. 

The poet, well-aware of the history and culture of the world nations, brought to his works 

the characters connected to national root ,demonstrating great patriotism. One of such 

episodic characters is Mani. The poet made the character of Mani stay forever in 

memories. For the time being , art critics still make references to Nizami`s miniature story. 

The fact, that Nizami presents Mani as a prophet sent for China and surrounding 

population, is very interesting. In Khamsah ,Mani is described to come from Rey, where 

Turkish-born Ashkars were forced out by Persian-born Sassans. Nizami wanted to show 

how Mani sought refuge in another Turkish land. To our opinion, that`s exactly why 

Nizami Ganjavi described Mani not to come to China, but to go to China. 

 

Key words: Nizami Ganjavi, Mani, “Khamsah”, “Arjang”, Arshakis 
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AZƏRBAYCAN XALQININ GÜNƏġLƏ BAĞLI FOLKLOR   

NÜMUNƏLƏRĠNDƏ TARĠXĠ DEMOQRAFĠYA MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, əhali artımı, əhali məskunlaĢması, demoqrafik baxıĢlar, 

qədim inanclar, hami ruhlar.  

 

         Hər bir xalqın folkloru həmin xalqın tarixi inkiĢaf xüsusiyyətlərini, yaĢam tərzini, 

həyat fəlsəfəsini, ətraf mühitə, dünyaya baxıĢlar sistemini özündə son dərəcə obyektiv bir 

Ģəkildə əks etdirən misilsiz sərvətdir. Bu mənada, bəĢər tarixinin ən qədim xalqlarından 

biri olan Azərbaycan xalqının minilliklər boyu araya-ərsəyə gətirdiyi zəngin folklor 

nümunələri xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini, o cümlədən adət-ənənə, mərasim və 

inanclarımızı öyrənmək üçün əvəzsiz, qərəzsiz, ilkin mənbələrdir. Bu mənbələrdə Azıx 

mağarasından üzü bu günə qədər keĢməkeĢli yol gələn xalqımızın demoqrafik baxıĢları da 

öz əksini tapmıĢdır. Belə ki, ulu əcdadlarımızın günəĢlə bağlı inanc və mərasimlərimdən 

bəhs edən folklor nümunələrini nəzərdən keçirərkən toy adətləri, uĢaq doğumu və əhali 

artımına dair son dərəcə maraqlı fikirlərlə rastlaĢmaq olur. 

    Azərbaycan xalqının həyatla bağlı ən qədim inanclar sistemində canlı olan hər bir Ģey 

artmalı, törəməli və nəsil verməlidir. Və yaxud, ulu əcdadlarımızın inancına görə, göydə və 

yerdə olan bir çox varlıqlar, təbiət elementləri, insan nəsli, onun artımı, mühafizəsi, sayı ilə 

sıx Ģəkildə bağlıdır.  

    Türk xalqlarının folklorunun, etnoqrafiyasının, qədim tarixlərinin öyrənilməsi danılmaz 

dəlillərlə qədim türklərin GünəĢə-oda tapınmalarını, ona Tanrı kimi səcdə etdiklərini aydın 

Ģəkildə göstərir. Orta Yeniseydə – Sayanda Xan Teqirin ağzında və Oqlaxda GünəĢin oxra 

ilə təsvirini çəkən qədim insanlar bu səma cisminin əbədiliyinə inanmıĢ, ona ehtiramlarını 

ən müxtəlif formalarla əks etdirməyə çalıĢmıĢlar. (12.149). 

    M.Seyidovun fikrincə, GünəĢin oxra ilə çəkilməsinin iki səbəbi var. Əvvələn, 

mütəxəssislərin dediyinə görə, ulu insanın əlində olan ilk təbii rənglərdən biri, bəlkə də 

birincisi oxra idi. Oxra təbii rəngdir. O, dəmir oksidindən öz-özünə yaranır. Oxranın rəngi 

GünəĢin, odun rənginə çox yaxındır. (12.149). 

    M.Seyidov GünəĢin ailə qurma, nəsil artırma ilə də sıx əlaqəsindən bəhs edərək 

yazmıĢdır: ―GünəĢin istiliyi, GünəĢin özü gəncliyə aĢiqlik verir. ...Gənclərə buta verərkən 

(Buta həm GünəĢlə, həm də Həyat ağacı ilə bağlı inancları ehtiva edən mifik folklor 

elementidir. A.Məmmədov) ona istilik – GünəĢin istiliyini, odunu, Öləngin ailə, gənclik 

(gənclik həm də sevgidir) ilahəsinin sevib-sevilmək, məhəbbət ehtirasını, Dünya ağacının 

(artım) həyat qüvvəsini verir.‖ (12.129-131). Müəllifin haqlı olaraq gəldiyi: ―Od yeni, 

xoĢbəxt ailə qurmağa kömək edir. Elə məhz buna görə də od – anadan xoĢbəxtlik, 

evlənməyə icazə verməsini diləyirdilər. (12.162; 15.200-209). 

KeçmiĢ insanların inanclarına görə, cin, iblis və hal həmiĢə hamilə qadınları izlər, onları 

boğar və ciyərlərini çıxararmıĢ. (7.267-272). Türkdilli xalqların qədim inanclarına görə 

istər hamilə  qadınları,  istərsə də  təzəcə  dünyaya  gəlmiĢ  körpələri  belə  zərərverici  Ģər 

qüvvələrdən qorumaq üçün günəĢin onqomu olan Al ruhun köməyinə müraciət edərlərmiĢ. 
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Yeni uĢaq doğmuĢ zahı qadın və onun körpəsi üçün qırx gün davam edən zahılıq dövrü ən 

çətin, qorxulu dövr hesab edilirdi: ―Guya Ģər qüvvələr məhz bu qırx günün içində onlara 

xətər toxundururdular. Ona görə də bu münasibətlə bir sıra tədbirlər görülür. Qırx gün 

müddətində burada Ģam, lampa yandırılırdı.‖ (1.72) 

    Təbii ki, süni iĢıq mənbəyi olan Ģam və lampa bir növ günəĢin qoruyucu funksiyasını 

icra edirdi, Ģər qüvvələrə qarĢı günəĢin köməyinə tapınan əcdadlarımız hələ zahılıq 

dövrünə qədər hamilə qadınları Ģər qüvvələrdən qorumaq üçün onların yorğan-döĢəklərini 

və baĢ örpəklərini qırmızı parçadan düzəldər, onları qırmızı qızılla bəzəyərdilər. Qırmızı 

rəng həm günəĢin, həm də onun yerdəki onqomu olan odun-alovun simvolu sayılardı. 

Qırmızı rəng həm də insanları Ģər və bədbəxtlik gətirən qüvvələrdən qoruyan Al ruhun 

bəlgəsi, təmsilçisi, iĢarəçisi sayılardı. 

    Tədqiqatçı N.Rzayevin təbirincə desək: ―Türk tayfaları arasında ən qədim və ən çox 

yayılmıĢ xeyirxah və hami ruh Al ruhu olmuĢdur. Müasir Azərbaycan dilində al-qırmızı 

rəngi ifadə edir... Güman edilir ki, qədim zamanlarda Al ruhuna od, atəĢ allahı kimi 

pərəstiĢ edilmiĢ, ona görə də bu hami ruhun rəngi od rəngi – qırmızı rəng hesab edilmiĢdir. 

Demək türk tayfaları üçün ümumi od Allahı Al, sonralar himayəkar ruha çevrilmiĢdir‖. 

(9.25) 

    Hamilə və zahı qadınların, sünnət edilmiĢ uĢaqların, zifaf yataqlarının elə bizim günlərə 

qədər qırmızı rəngli parçalarla örtüldüyünü, gəlinlərin bellərinə, ər evinə apardığı 

cehizlərinə qırmızı kəmər və örtüklərin bağlanması da günəĢin qoruyucu qüvvələrin 

himayəsinə tapınmağın izlərindən xəbər verir.  

    Deməli, GünəĢ və onun bir növ inikası olan Al ruh nəsil artımının hamisi, qoruyucusu 

kimi çıxıĢ edərək insan nəslinin davam etməsinə Ģərait yaratmıĢ olur.  

    Təbii ki, yeni evlənənləri, hamilə və zahı qadınları, həmçinin onların yeni doğulmuĢ 

körpələrini himayə edən günəĢin özü də sevməyə, sevilməyə bilməzdi. Xalqımızın səma 

cisimləri ilə bağlı çoxlu folklor nümunələri mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan xalqının 

minilliklər boyu yaratdığı zəngin folklor nümunələrində nəinki günəĢ, eləcə də onun qərar 

tutduğu əngin səma, göy də sevgidən yaranan, artan, bar, nəsil verən əbədi və əzəli 

varlıqdır: ―Göy – qayınatanın, qayınananın qızına peyvənd calaqdır. Onların peyvəndindən 

göyərən nəvə-nəticənin yeni bar verənidir‖. (5.384) 

    Deməli, ulu əcdadlarımız əslində göylərə yerdə artıb-törəyən nəsillərinin bir növ 

yaxınları, qohumları kimi baxmıĢ və məhz bu nöqteyi-nəzərdən: ―Göydə hər kəsin bir 

ulduzu var‖ – deyə, söyləmiĢlər. (5.384)  Eyni fikrə digər bir folklor nümunəsində də rast 

gəlirik: ―Göydəki ulduzların sayı yer kürəsində yaĢayan insanların sayı qədərdir. Hər 

adamın bir ulduzu var. Adam öləndə onun ulduzu da batır ki, buna ulduz axması, ya 

uçması deyilir. Ġnsan anadan olan günü onun ulduzu da göydə doğulur‖. (2.282) 

    BaĢqa bir folklor nümunəsində isə, hər adamın iki ulduzu olmasından bəhs edilir. Ġnanca 

görə, bu ulduzlar insanın bütün ömrü boyu, həmiĢə onun çiyinlərində olur, yalnız adam 

öləndə yoxa çıxırlar. (2.283)  BaĢqa sözlə, xalqımızın mifik kosmoqonik baxıĢlar 

sistemində bir növ göy insanların nəinki artım, eləcə də ölüm dinamikasını əks etdirən 

demoqrafik göstərici rolunda çıxıĢ etmiĢdir. 

    Təbii ki, göyün əsas aparıcı elementi günəĢ də bu ―demoqrafik prosesdən‖ kənarda qala 

bilməzdi. Altaylıların qədim inanclarına görə, günəĢ ilahəsi Günana göyün altıncı qatında  

oturur. (8.67) Məhz bu səbəbdən də, qədim folklorda günəĢ həddən artıq gözəl bir qız kimi 

təsvir edilir: ―Bu gözəllik ona baxanların gözlərini qamaĢdırırmıĢ. BaĢında da qızıl 

saçaqları ətrafa iĢıq saçan qızıl saçı varmıĢ‖. (13.28) Qeyd etmək lazımdır ki, günəĢin 

saçları əslində onun iĢıq saçan Ģüalarıdır. GünəĢ məhz bu Ģüalarla özünü düĢmənlərindən, 

insanları isə Ģər qüvvələrdən. qoruyur. Mifoloji .mətnlərdən. birində deyilir: ―Bir dəfə Ayla  
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GünəĢ arasında bərk dava olur. Biri deyir ki, dünyaya gündüz mən çıxacağam, o biri deyir 

ki mən. Ay üzünü GünəĢə tutub deyir:  

– Dünyaya gündüz mən çıxmalıyam. Çünki sən qızsan. Bütün kiĢilər sənə baxarlar. 

Ayıbdır. 

GünəĢ deyir: 

– Yox, mən çıxacağam. Ona görə ki, mənim iynələrim (yəni Ģüalarım – A.B.M.) Heç kim 

mənə baxmağa cürət etməz. Kim mənə baxsa gözünü deĢərəm. 

Ay söz tapa bilmir, günəĢlə razılaĢır. O vaxtdan da, gündüz dünyaya günəĢ çıxır. (3.38; 

2.249) 

    Bu folklor nümunəsi əslində türkdilli xalqların ailə modelini, qadın ismətini, qadının 

toxunulmazlığını əyani Ģəkildə əks etdirir. Çünki burada GünəĢin qadın obrazında təsvir 

edilməsi türkdilli xalqların ailəyə, anaya, bacıya son dərəcə böyük ehtiramla 

yanaĢmasından xəbər verir. Təsadüfi deyildir ki, insanlara GünəĢin bəlgəsi olan odu da, 

göydən ilk dəfə Ülgen adlı pəri gətirir. Altay əfsanəsində deyilir ki, Ülgen göydən bir ağ, 

bir qara daĢ gətirir və quru otu ovucunda əzir, daĢları bir-birinə vurur, qığılcımdan od 

yaranır. Beləcə, insanlar Ülgendən odu hansı üsulla əldə etməyi öyrənmiĢ olurlar. (14.39-

48) 

    Azərbaycan xalqının inanclar sistemində Ülgen və ya Ülkər mifik obrazı GünəĢin 

bəlgəsi kimi sevən gəncləri, yeni evlənənləri himayə edən obraz kimi canlandırılmıĢdır. O 

da günəĢ kimi gözəldir. Odu, baharı, həyatı, artıb-törəməni himayə edir.  

    Q.Cavadov yazır: ―...Lənkəran müsəlmanlara arasında çox yayılmıĢ bir etiqada görə, 

guya GünəĢ və Ay hər ikisi canlı məxluqdur. GünəĢ son dərəcə gözəl bir qadın, Ay isə 

gözəl bir kiĢidir‖. (4.112) Elə ona görə də gözəl, üzü qəĢənglikdən par-par parıldayan 

cavan bir oğlan olan Ay da günəĢin sevgisi, ona qovuĢmaq həsrətilə yaĢayır... (13.28)  

    Bəzi folklor nümunələrində Ay ―GünəĢin oğlu‖ kimi, bəzən isə Ay və GünəĢ ―bacı-

qardaĢ‖ kimi təsvir edilirlər. (3.36-38) Amma folklor nümunələrində bu iki səma cisminin 

çox zaman bir-birini sevən gənclər kimi təsvir edilməsi diqqət çəkir. Belə folklor 

nümunələrinin əksəriyyətində Ay GünəĢi sevən, onun yolunda Ģər qüvvələrlə mübarizəyə 

hər an hazır olan qorxmaz və fədakar ərəndir: ―Deyirlər, GünəĢ qız, Ay oğlandı. Onlar bir-

birini sevirmiĢ. (3.36-37) GünəĢ həm də öz iĢığı ilə dünyanı iĢıqlandırır, qızdırır, insanlara 

kömək edir. GünəĢin insanlara xidmətini, Aya məhəbbətini istəməyənlər onlara paxıllıq 

eləyir. GünəĢi oğurlamaq istəyirlər. Bir gün GünəĢ yenə də göy üzünə çıxıb insanlara iĢıq 

paylayır. Sonra sevgilisi Ayla görüĢə gedir. Divlər, cinlər bunu görüb onun yolunu kəsir, 

GünəĢi oğurlamaq istəyirlər. Ay vaxtında xəbər tutub divlərə, cinlərə hücum çəkir. Onları 

GünəĢdən çox-çox uzaqlara qovur. Deyirlər, divlər, cinlər GünəĢin qabağını kəsib ona 

hücum edəndə dünyanı qaranlıq bürüyərmiĢ. Ġndi də GünəĢ tutulanda elə bilirlər ki, onların 

iĢidi, yenə də GünəĢi oğurlamaq istəyirlər. Ona görə də adamlar göyə tüfəng ata, qabları 

döyəcləyib səs-küy salarlar ki, qorxub GünəĢi rahat buraxsınlar‖. (3.38) 

    Bir folklor nümunəsində deyildiyi kimi, Ayın GünəĢin Ģər qüvvələrdən xilası uğrundakı 

mübarizəsində insanlar da öz köməyini əsirgəmirlər: ―Ay Günün əridi. Gün tutulanda 

deyirlər ki, ulduzların biriynən qaçıb. Aya xəbər verməkdən ötrü tüfəng, tapanca atırlar, 

qab-qacağı döyüb səs edirlər. Ay da xəbər tutur, gedib Günü geri gətirir‖. 

       Bu folklor nümunəsində Ayı xəbərdar edən insanlar, əslində özlərini də Ayla bərabər 

əbədi və əzəli mübarizəyə – xeyirin-Ģərlə mübarizəsinə mütəĢəkkil surətdə hazır edir, 

yaxud özlərini həmin mübarizədə, onun iĢtirakçısı kimi görür. Çünki, yer üzündə 

əmniyyətin bərpası, qorunub saxlanması üçün hadisələri passiv müĢahidəçi kimi seyr 

etmək olmaz. Hadisələrə seyrçi münasibət zülmətin iĢıq, zülmün ədalət üzərində 

təntənəsinə baĢ əymək, Ģər qüvvələr qarĢısında əyilmək və deməli, insan övladının yer üzü- 
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ndən yoxa çıxması, nəslinin kəsilməsi ilə barıĢmaq demək olardı. ĠĢığa düĢmən kəsilən 

divlər, cinlər həmiĢə onun qabağını kəsməyə, aləmi qaranlığa qərq etməyə hər an 

müntəzirdirlər. Ona görə də yuxarıda xatırlanan folklor nümunəsində insanlar bir an belə 

sayıqlığını itirmirlər, yer üzündə iĢığın, həyatın mənbəyi olan himayədarlarına kömək 

etmək üçün Ayı duyuq salır, ona vaxtında xəbər verirlər. 

    Ġnsanın əmələ gəldiyi ilk dövrlərdə süni iĢıq olmamıĢdır. Ġnsanlar ancaq GünəĢ və Ay 

iĢığından istifadə etmiĢlər: ―GünəĢ və Ay iĢığı olmadıqda isə onlar zülmət kimi qaranlıqda 

qalmıĢlar. Ona görə də qədim əcdadlarımız GünəĢə və Aya sitayiĢ etmiĢlər. Onların 

çıxması münasibətilə qurbanlar kəsmiĢlər‖.     

    Qədim Misirdə qaranlıq və ya zülmət günəĢin düĢməni olub, ilan kimi təsvir edilirdi. 

(17.64). 

    Özbəkistanın cənubunda Pəncikənddə tarixi VI-VIII əsrlərə aid edilən Balalık Təpə 

məbədində günəĢi, alovu ehtiva edən qırmızı, daha doğrusu qara-qırmızı atın üstündə 

əyləĢmiĢ qəhrəman qıĢ fəslinin rəmzi və ya qaranlığın simvolu ilanla vuruĢur. Təsvirdə 

sanki atın ayaqlarını qucaqlayan, sıxaraq boğmağa çalıĢan əjdaha-ilan təslim olmaq, geri 

çəkilmək, öz yerini bahara vermək istəmir. (16.115). Lakin, artıq ilan da bu döyüĢdə ciddi 

zərbələr alıb, onun yaralarından qan axır: ―Mütəxəssislərin fikrincə burada eynən 

Misirdəki Osiris kimi ölüb-dirilən təbiətdən, yenidən təbiətdə oyanıĢın təntənəsi təsvir 

edilmiĢdir.‖ (16.115). 

    Yeri gəlmiĢkən, qədim babillərin baĢ allahı Marduk da Tiamatın-nəhəng əjdahanın 

üzərində qələbə çalır və yeni il-bahar fəsli baĢlanır. (17.33, 64).  

    Görkəmli alim M. Seyidov da tədqiqat əsərlərində keçinin qıĢın simvolu olan kosa ilə 

mübarizəsini qıĢla yazın bir-biri ilə olan mübarizəsi kimi dəyərləndirərək: 

―Azərbaycanlılar da vaxtilə yazla qıĢın ―mübarizə‖sini ayin kimi keçirmiĢlər. Bu inam 

Azərbaycan xalqının doğma sənəti ―Kosa-Kosa‖ oyun-ayinində öz əksini tapmıĢdır. Kosa 

qıĢın, onu öldürən keçi isə yayın bəlgəsidir.‖-deyə yazır. (11. 315). M. Seyidovun fikrincə 

bu ayin-mərasimdə Kosa (qıĢ) üzlüdür, getməyə tələsmir, camaatın olan-qalanını da 

torbasına yığıb aparmaq istəyir. Keçi isə axırına çıxmaq üçün onunla vuruĢur və onu 

öldürür. Bu hadisə xalqın təbii ki, sevincinə səbəb olur.  

    Haqqında bəhs etdiyimiz hadisələrə B. Abdullayev da eyni mövqedən yanaĢır: ―...Keçi 

yazın, bununla əlaqədar olaraq artımın, məhsuldarlığın rəmzidir.‖ (1.76) 

    Müəllif haqlı olaraq xalqımızın əski inanclarında keçinin doğum hamisi, artımın 

qoruyucusu, Albastı surəti ilə yaxınlığını qeyd edir. Onun fikrincə yeni uĢaq doğan zahı 

qadının yatağının keçi qəzilindən olan sicimlə devrələnməsi, naxoĢlayan uĢağın keçi 

dərisinə salınması, (çünki, naxoĢlamaq da Ģər qüvvələrin iĢi sayılırdı, deməli, keçi burada 

qoruyucudur. A.M.) uĢağa ana südü əvəzinə keçi südü verilməsi də məhz bu əski inanclarla 

bağlıdır. (1.77). 

Ulu əcdadlarımız ən qədim zamanlardan GünəĢə xilaskar bir varlıq kimi tapınmıĢ, ən çətin 

məqamlarda onun köməyindən yararlanmağa çalıĢmıĢdır. Artıq e.ə. III-II minilliklərdə, 

yəni orta tunc dövründə Azərbaycanda GünəĢ kultu çox geniĢ yayılmıĢdı. Bu dövrdə 

GünəĢ kultu ilə bağlı inĢa edilən məbədlər, kromlexlər həndəsi baxımdan ya tək dairə, ya 

da konsentrik çevrələr formasında olurdular. Ulu əcdadlarımızın həmin məbədlərin 

formasına oxĢar Ģəkildə hazırladıqları qolbaq və bilərziklər məhz bu səbəbdən GünəĢin 

himayədar, qoruyucu, nəsil artırıcı funksiyalarını ehtiva edirdi. BaĢqa sözlə, həmin dövrdə 

yaĢayan soydaĢlarımızın tuncdan hazırlayaraq qıç və qollarına taxdıqları həmin bilərzik və 

qolbaqlardan bəzək aksesuarı kimi deyil, onları qəza-qədərdən, bəd ruhlardan, Ģər 

qüvvələrdən qoruyan vasitələr kimi istifadə edilirdi. Ġnsanlar bu qoruyucu vasitələrlə təkcə 

özlərini deyil, belə demək mümkünsə, GünəĢin özünü də qorumağa çalıĢırdılar. Ulu əcdad- 
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larımız lay-lay qara buludların arxasında qalan GünəĢi ―azad etmək‖ üçün də xüsusi 

ayinlər icra etmiĢlər: ―Tunc dövründə GünəĢin simvollarından olan kəmər qoruyucu 

mahiyyət daĢımıĢ, sonrakı dəmir dövründə isə sehrkar xüsusiyyətli olmuĢdur. Ovsunçuluq 

ayinlərində kəmər beldən açılıb bağlanmaqla GünəĢ, guya ―buludlardan azad edilirmiĢ‖.  

(10.99).  

    Maraqlıdır ki, GünəĢin buludlardan azad edilməsi mərasimində istifadə edilən kəmərin 

özü də doğum və artımla bağlı inanclar sistemini ehtiva etdiyinə görə demoqrafik səciyyə 

daĢımıĢdır. Belə ki, N.Rzayev arxeoloq Q.Aslanova istinadən yazır: ―Arxeoloq Q.Aslanov 

kəməri doğum, törəmə, artım əqidəsi ilə, toy mərasimləri ilə əlaqələndirir‖. (10.99). 

    Bu fikrə əsaslanaraq N.Rzayev belə bir nəticəyə gəlir ki, gəlinlərin belinə bağlanan 

kəmər də həm qoruyucu, həm də törədici mahiyyətə malik olmuĢdur.  

    Gəlinin belinə bağlanan kəmərin al rəngdə, yəni GünəĢin xassələrini ehtiva edən istini, 

iĢığı simvolizə etməsi bu fikrin doğruluğuna bir daha dəlalət edir. Digər tərəfindən ata 

evini tərk edən gəlinin çırağın ətrafına fırlanaraq sanki eksentrik çevrələr cızması da, elə 

bil tunc dövründə eksentrik çevrələr formasında inĢa edilmiĢ GünəĢ məbədlərindəki ritualı 

xatırladır. Bu ritualda gəlinin təzə qurduğu ailəsinin təməlinin möhkəm olması, ailə 

üzvlərinin Ģər qüvvələrdən, qəza-qədərdən qurtulması, ev-eĢik, ailə-uĢaq sahibi olması 

üçün GünəĢin yardımına, himayəsinə sığınması istəyi öz əksini tapmıĢdır.   

    Deməli, GünəĢə sitayiĢ, yaxud GünəĢ kultu ilk əcdadlarımızın təbiətlə, ətraf aləmlə 

münasibətlərindən, iĢığa, istiyə olan tələbatlarından doğmuĢ və minilliklər boyu insan 

təfəkküründə, sakral düĢüncə tərzində möhkəmlənərək onunla birgə uzun tarixi inkiĢaf 

yolu keçmiĢdir.  
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ВОПРОСЫ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ДЕМОГРАФИИ В ОБРАЗЦАХ ФОЛЬКЛОРА  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА, СВЯЗАННЫХ С КУЛЬТОМ СОЛНЦА 

Резюме 

    С древних времен не только Солнце, но и огонь приобрел чудесную силу для 

наших предков. Страх перед будущим, стремление обезопасить себя и всех своих 

близких от всяких бед, нечистых сил и несчастий – по этим причинам  наши предки, 

обращаясь к Солнцу, просили у него помощь. Солнце само по себе было 

основополагающей ценностью, так как оно является основным источником тепла, 

света и противником тьмы - зимы. Там, где есть свет, тепло, там есть жизнь и ее 

приумножение. Поэтому обряды и ритуалы, связанные с культом Солнца, были 

приурочены к важнейшим событиям, происходящим в жизни наших предков, таким 

как свадьба, новоселье, сбор урожая, похороны, собрания общин для решения каких-

либо вопросов и т.д. Построение храмов в честь Солнца можно также объяснить 

верой в очистительную, оберегающую и размножающую  силу Солнца. Поэтому 

древний народный обычай – почитание Солнца, имеет демографические элементы.  

 

Ключевые слова:  азербайджанский фольклор, рост населения, народонаселениe, 

демографические взгляды, покровительствующие духи.  
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    Since ancient times, for our ancestors, not only the Sun, but also the fire has gained 

miraculous power. The same reasons - fear of the future and the desire to protect 

themselves and all their loved ones from all kinds of troubles, impure forces and 

misfortunes, our ancestors asked for help from the Sun. The sun itself was a fundamental 

value. Because, the Sun is the main source of heat, light and the enemy of darkness - 

winter. And where there is light, warmth, there is life, and its multiplication. That is why 

rituals and rituals connected with the cult of the Sun were also timed to the most important 

events taking place in the life of our ancestors, such as weddings, housewarming, 

harvesting, funerals, community meetings to resolve any issues, etc. Apparently, the belief 

in the purifying, saving and reproducing power of the Sun can explain the construction of 

temples in honor of the Sun. That is why, this ancient folk custom of worshiping the Sun 

had demographic elements. 

 

Key words: Azerbaijan folklore, population growth, settlement of population, 

demographical views, patronizing spirits, ancient beliefs. 

 
Rəyçilər: t.e.d. A.Ġsgəndərov, t.e.d. Ġ.Məmmədov 

BDU-nun “MənbəĢünaslıq, tarixĢünaslıq və metodika” kafedrasının 16 yanvar 2018-ci il tarixli 

iclasının qərarı ilə çapa məsləhət görülmüĢdür. (Pr. №6) 

 

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 08.01.2018 

Çapa qəbul olunma tarixi: 27.07.2018 

 

Filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz. Əliyeva-Kəngərli  tərəfindən çapa tövsiyə olunmuĢdur.                                          



 

24 
 

Mustafayeva N. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməs  

janrının mövqeyi // Elmi əsərlər, 2018,№2(7),iyul-dekabr,s.24-32. 

                                                                                                                                                                                     

UOT    821.512.162                                                                                       Mustafayeva N.                                                                                                                                                                                        
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

                                            AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu, 

Bakı Ģ., Ġstiqlaliyyət küç.26. 

e-mail:nailemustafayeva@yahoo.com.tr     

 

XIX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATINDA MÜXƏMMƏS  

JANRININ MÖVQEYĠ 

 

Açar sözlər: ədəbiyyat, Ģeir, Ģair, müxəmməs, satira  

 

GiriĢ.XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı çoxəsrlik ədəbiyyat tariximizin istər məzmun, 

istərsə də formaca ən zəngin dövrlərindən birini təĢkil edir. Bu dövrdə Azərbaycan 

ədəbiyyatı klassik ġərq poeziyasının, Ģifahi xalq ədəbiyyatının ənənələrini uğurla davam 

etdirmiĢ, hər iki istiqamətdə dəyərli əsrlər ortaya qoymuĢdur. XIX yüzillikdə 

ədəbiyyatımız dünya ədəbiyyatı prosesinə inteqrasiya edir, Avropadan gələn mütərəqqi 

fikirlər, maarifçilik ideyaları ədəbiyyat vasitsilə Ģüurlarda yayılır, satirik poeziya mühüm 

əhəmiyyət kəsb etməyə baĢlayır. XIX əsrdən baĢlayaraq realizm ədəbi metodu ədəbiyyatın 

aparıcı metoduna çevrilməyə baĢlayır. Ədəbiyyat, poeziya sosial-ictimai, Ģəxsi həyatın 

bütün tərəflərini, hiss və duyğuların bütün əlvanlığını, insanı əhatə edən bütün məsələləri, 

problemləri realistcəsinə əks etdirməyə çalıĢır. 

XIX yüzillikdə həyat gerçəkliyinin, ictimai həyatın əksində klassik poeziya 

janrlarından müxəmməs nəzm Ģəklində yazılan əsərlərin mühüm rolu olmuĢdur. 

Əhəmiyyətinin, ondan istifadənin, mövzu rəngarəngliyinin artması, janrdaxili forma 

dəyiĢiklikləri baxımından müxəmməs janrının bu əsrdə inkiĢafı göz qabağındadır. Dövrün 

görkəmli sənətkarları müxəmməs janrına müraciət edərək ən müxtəlif mövzularda əsərlər 

yazmıĢlar. Məlum olduğu kimi, anadilli Azərbaycan ədəbiyyatında XIV əsrdən meydana 

çıxan müxəmməs janrı XVIII əsr poeziyamızda daha geniĢ istifadə edilmiĢ, inkiĢaf 

etmiĢdir. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra cəsarətlə 

iddia edə bilərik ki, müxəmməs XIX əsr poeziyamızda XVIII əsərdəkindən də daha geniĢ 

vüsətlə inkiĢaf etmiĢdir. 

Əsas hissə.Bu yüzillikdə yaĢayıb-yaratmıĢ sənətkarlardan Abdulla Canı oğlu, Baba 

bəy ġakir, Mustafa ağa Arif, Kazım ağa Salik, Əbdürrəhman ağa ġair, Seyid Əbülqasim 

Nəbati, Qasım bəy Zakir, Heyran xanım, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axund-

zadə, Seyid Mirhəmzə Nigari, Sədi Sani Qarabaği, Mirzə Ġsmayıl Qasir, Mucrim Kərim 

Vardani, Molla Qasım Zakir, Baba Bəy ġakir, Əndəlib Qaracadaği, Məhəmməd Xəlifə 

Aciz, Zikri Ərdəbili, Hacı Mehdi ġükuhi, Seyid Rza Sabir, Padarlı Abdulla, Mirzə BaxıĢ 

Nadim, Molla ağa Bixud, Mir Mehdi Xəzani, Məhəmməd Əmin Dilsuz, Mir Möhsün 

Nəvvab, Mirzə Nəsrullah Didə, Mirzə Ələsgər Növrəs, Hacıağa Fəqir Ordubadi, Həsənəli 

xan Qaradaği, Ədulhəsən Vaqif, Mustafa ağa ġuxi, Mirzə Ələkbər Səburi, Mirzə 

Məhəmməd Katib, Abdulla bəy Asi, Seyid Əzim ġirvani və bir çox baĢqa Ģairlər müxəm-

məs yazmıĢlar. Dövrünün müxəmməs müəllifləri içində Q.Zakirə xüsusi önəm verən aka-

demik Teymur Kərimli yazır: ―XIX əsrdə müxəmməs janrının ənənələri əsasən Qasım bəy 

Zakirin yaradıcılığında davam və inkiĢaf etdirildi‖ (1, s. 358). Bu fikrə onu əlavə etmək 

istərdik ki, yüzilliyin Ģairlərindən Baba Bəy ġakir, Əndəlib Qaracadaği, Əbdürrəhman ağa 

ġair, Kazım ağa Salik, Sədi Sani Qarabaği, Mirzə Ġsmayıl Qasir, Mücrim Kərim Vardani, 

Mirzə BaxıĢ Nadim, Mir Möhsün Nəvvab, Seyid Əzim ġirvaninin ədəbi irsində 

müxəmməs janrında yazılan əsərlər mühüm rol oynayır. Bunlardan Sədi Sani Qarabağinin  
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divanında üçü təxmis olmaqla 31 müxəmməsi vardır. Bu Ģeirlərin içində lirik-aĢiqanə 

mövzulu müxəmməslər sayca üstünlük təĢkil etsə də, vətənpərvərlik mövzulu, təhsili təbliğ 

edən, cəmiyyətdəki nöqsanları tənqid edən, tövbənamə xarakterli müxəmməslər də vardır. 

Sədi Sani müxəmməslərində xüsusilə də onun ―Görmədim‖ rədifli Ģeirində Molla Pənah 

Vaqif yaradıcılığının, müxəmməslərinin təsiri özünü aydın Ģəkildə göstərir. Ümumiyyətlə, 

XIX əsr Azərbaycan poeziyasında, müxəmməsçiliyində Vaqifin, bir sıra digər sənət-

karların təsirinin olması danılmaz faktdır. Mirzə Fətəli Axundzadə ġıxlı Əli ağanın xahiĢi 

ilə yazdığı müxəmməsinin son bəndində bu əsərini XVIII əsr Ģairi Ağa Məsih ġirvani kimi 

yazdığını deyir: 

Məndən sənə vəsf istəri Ģıxlı Əli ağa, 

Dedim səni vəsf etməyə manəndi-Məsiha (2,s. 162). 

Göründüyü kimi, araĢdırılan dövrün Ģairləri yaradıcılıqlarında, müxəmməsçilikdə 

Vaqiflə bərabər digər sələflərinin, o cümlədən, Ağa Məsih ġirvaninin əsərlərini özlərinə 

nümunə saymıĢlar. Vaqifin xələfi olan Sədi Sani Qarabağinin əsərlərinin mövzu dairəsini 

daha da geniĢləndirdiyini görürük. Onun ictimai mövzulu müxəmməslərinin sayı daha 

çoxdur. ―Görmədim‖ rədifli müxəmməsində zamanın nöqsanlarını, eybəcərliklərini tənqid 

edən Ģairin Lənbərana həsr etdiyi Ģeirində vətənpərvərlik mövzusuna müraciət edilir. ġairin 

tövbənamə mövzulu, yaĢadığı həyatın müxtəlif məsələlərinə həsr edilmiĢ müxəmməsləri də 

vardır.  

Məlum olduğu kimi, XVIII əsr müxəmməsçiliyinin bir xüsusiyyəti də dövrün ġakir 

ġirvani, Ağa Məsih ġirvani, ġəkili Nəbi, Molla Vəli Vidadi kimi sənətkarlarının həmin 

janrda tarixi mənzumələr yazdığından ibarətdir. Bu mənzumələr tariximizin müəyyən bir 

mərhələsinin mənzərəsini əks etdirməklə, müəlliflərin Ģəxsən gördüklərini yaddaĢlarda 

əbədiləĢdirməklə bərabər ibrətamiz xarakter daĢıyır. Oxucuda belə bir fikir aĢılanır ki, xal-

qın yaxĢı, azad yaĢaması üçün buraxılan səhvləri təkrar etmək, nəfsin qulu olmaq, mənsəb, 

var-dövlət naminə ən ülvi dəyərləri qurban vermək olmaz. Sələflərinin ənənələrini davam 

etdirən XIX yüzil Ģairləri də müxəmməs formasında, əslində vətənpərvərlik məzmunlu 

belə tarixi mənzumələr yazmıĢlar. Ədəbiyyat tariximizdə tarixi mövzuda, vətənpərvərlik 

ruhu ilə aĢılanmıĢ ən dəyərli əsərlərdən biri XVIII əsrin ikinci yarısı-XIX əsrin 

əvvəllərində yaĢamıĢ ―ġair‖ təxəllüslü Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlunun müxəmməs 

janrında yazdığı mənzumədir. Sözün həqiqi mənasında qəhrəmanlıq dastanı olan bu əsərin 

ilk bəndində müəllif ―çərxi-kəcrəftardan‖, ―Cavad xan macərasından‖ rəvayət 

söyləyəcəyini vəd etsə də, burada yalnız bir nəfərdən söhbət getmir. ġair Cavad xanla bəra-

bər, oğlu Hüseynqulu ağanın, bütün gəncəlilərin rəĢadətindən, igidliyindən söhbət açmıĢ, 

xalqın öz azadlığı uğrunda mübarizə tarixi salnaməsinin bir səhifəsinin bədii təsvirini 

vermiĢdir. Hadisələrin müəyyən bir süjet ətrafında verildiyi bu əsəri poema da adlandırmaq 

olar. Yüksək bədii keyfiyyətlərə malik olan bu əsərin bir xüsusiyyəti də Gəncənin 

müdafiəsini yaxından izləmiĢ Əbdürrəhman ağanın burada bir-birinin ardınca müxtəlif 

hadisələrdən sıx-sıx bəhs etməsindən ibarətdir. Mənzumənin zəmanədən, dünyanın 

ədalətsizliyindən bəhs edilən ilk dörd bəndini çıxmaq Ģərti ilə deyə bilərik ki, bəndlərin hər 

biri təsvir edilən hadisə ilə bağlı hansısa bir fakta iĢıq salır və ya iĢarə edir. Tədqiqatçı 

Hüseyn Baykara əsərdə təsvir edilənlərin tarix kitablarında, rus tarixçisi Kasparinin 

əsərlərində yazılanlarla üst-üstə düĢdüyünü qeyd etmiĢdir (3, s. 18). 

Professor Əhməd Cəfəroğlu bu əsərdən danıĢarkən haqlı olaraq onun müəllifinin 

―bütün Ģairlik qabiliyyətini Cavad xanın rus iĢğalına qarĢı mübarizəsinin tərənnümünə həsr 

edən klassik Azərbaycan sənətkarı‖ adlandırmıĢdır (4, s.189). Doğrudan da, tarixi-

vətənpərvərlik mövzulu bu əsər əsl poeziya nümunəsidir, Ģair burada klassik ədəbiyyatda 

iĢlənən poetik obrazlardan, bədii ifadə vasitələrindən məharətlə bəhrələnmiĢdir. Mirzə  
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BaxıĢ Nadimin tarixi-vətənpərvərlik mövzusunda müxəmməs janrında yazdığı mənzumə-

lərini ətraflı nəzərdən keçirməyə ehtiyac duyulur. Onun tarixi mövzulu müxəmməslərindən 

44 bənddən ibarət olan birincisi 1803-1804-cü illərdən 1833-1834-cü illərə qədər təxminən 

30 il ərzində Cənubi Qafqazda cərəyan edən hadisələr, çar Rusiyası qoĢunlarının iĢğalçılıq 

yürüĢləri, Azərbaycan xanlarının müqavimət göstərmələrinə baxmayaraq məğlubiyyətə 

uğramaları təsvir olunur. ġair həmin dövrdə bir-birini əvəz etmiĢ müxtəlif tarixi hadisələrin 

hərəsi barədə 1-2 bənddə bəhs etmiĢdir. Hiss olunur ki, müəllif həmin dövrdə baĢ verən ha-

disələrə ayıq gözlə baxmıĢ, bu hadisələrin səbəblərini, çarizmin istilaçılıq siyasətini dərk 

etmiĢ, mənzumələrində vətənini sevən, həmvətənlərinin halına ürəkdən acıyan bir ziyalı ki-

mi çıxıĢ etmiĢdir. Mənzumənin Cavad xanın baĢçılığı ilə Gəncənin qəhrəmancasına müda-

fiəsinin təsvirinə həsr edilmiĢ bəndləri bunu bir daha sübut edir. Mirzə BaxıĢ Gəncəni 

mühasirəyə almıĢ iĢğalçı rus qoĢunlarının komandanı Sisyanovun Cavad xanı təslim ol-

mağa çağıran təhqiramiz məktubları, Cavad xanın və gəncəlilərin silah və sayca xeyli üs-

tün olan düĢmənlə son damla qana qədər qəhrəmanlıqla döyüĢməsi, sonda Cavad xanın da, 

əhalinin böyük hissəsinin də qəddarcasına öldürülməsi barədə  məlumat  verir  ġirvan,  

Bakı,  Quba, Ġrəvan xanlıqlarının qoĢunları tərəfindən iĢğal edilməsindən, müqavimət gös-

tərməkdə acizliklərini baĢa düĢən xanların xaricə qaçmalarından danıĢır.  

XIX əsrdə vətənpərvərlik ruhunda yazılmıĢ müxəmməslər içində doğma yurdun 

təbiətinin, gözəl, mərd, igid insanlarının tərifindən, vətənin müxtəlif yerlərində baĢ vermiĢ 

fəlakətlərin ürək ağrısı ilə yad edilməsindən ibarət Ģeirləri də qeyd etmək istərdik. XIX 

əsrin birinci yarısında yaĢadığı söylənən Mücrim Kərim Vardaninin 16 bəndlik ―Bu yerlər‖ 

rədifli müxəmməsi doğma vətənə özünəməxsus mənzum ekskursiya təəssüratı oyadır. ġair 

elə bil ki, Azərbaycanın qədim tarixini, təbiətinin gözəlliyini, övladlarının igidliyini bir 

Ģeirdə əhatə etmək istəmiĢdir. Əsərin əvvəlində müəllif vətənin qədimliyini göstərmək 

üçün buranın Firdovsi ―ġahnamə‖sinin qəhrəmanları-Sam, Nəriman, PiĢdad, Keyqubad və 

Fəramərzin, qeysər və xaqanların yurdu olduğunu qeyd edir. Sonra o, bir neçə bənddə 

xüsusi bir hərarət və iftixarla doğma yurdun təbiət gözəlliklərini vəsf edir: 

NəĢvü nüma gəldi bahar yaz ilə, 

Güllər açılmıĢdı bəsi naz ilə, 

Bülbül oxur nəğmə xoĢ avaz ilə, 

Sərvi-xuraman yeridir bu yerlər (5, s. 50). 

Daha sonra bir bənddə vətəninin bilikli adamların, irfan sahiblərinin diyarı olduğunu 

deyib, yurdunun igid övladlarının mədhinə keçir. Bu bəndlərdə hiss olunur ki, müəllif XIX 

əsrdə qanlı müharibələrin, çar Rusiyası tərəfindən iĢğalın Ģahidi olmuĢ həmvətənlərinə 

ürək-dirək vermək, onlara nikbin əhvali-ruhiyyə aĢılamaq istəyir. O, vətən övladlarına üz 

tutub ―mənim zərbəm Rüstəmi qorxutmuĢdur, sən nədən qorxursan‖ deyir: 

Rüstəmi zərbim elədi tərsnak, 

Getdi cahandan ürəyi dərdnak, 

Bəs nədi səndən ötəri munca bak? (5, s. 51-52). 

ġeirin fəxriyyə xarakterli son üç bəndində Müsrim Kərim təzə-tər Ģeirlərinin yüksək 

dəyərinə görə yerlə göyün ona baĢ əydiyini, ölkəsinin yeganə Ģairi olduğunu deyir. 

XIX əsrdə yaĢamıĢ Ģairlərimiz vətənimizin ayrı-ayrı yerlərinin gözəlliyinə, insanlarının 

müsbət keyfiyyətlərinə həsr edilmiĢ vətənpərvər əhvali-ruhiyyəli müxəmməslər yazmıĢlar. 

Sədi Sani Qarabağinin Lənbərana, Əndəlib Qaracadağinin Ordubada həsr etdikləri Ģeirlərini 

buna misal gətirmək olar.  

XIX yüzil Azərbaycan poeziyasının bütün janrlarında olduğu kimi, müxəmməs 

janrında da ən çox yazılan Ģeirlər lirik-aĢiqanə mövzudadır. Bu əsərlərin böyük əksəriyyəti 

dünyəvi eĢqin tərənnümünə həsr edilib. Qeyd edək ki, dövrün əksər Ģairləri məhəbbət  
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mövzusunda müxəmməs yazmıĢlar. Bu əsərlərin sayı o qədər çoxdur ki, onların 

müəlliflərinin hamısının adını sadalamaq belə çətindir. Nizami, Rumi, Sədi, Hafiz, Cami, 

Nəvai, Nəsimi, Füzuli və baĢqa klassiklərin irsindən bəhrələnən XIX əsr Ģairlərimiz 

məhəbbəti insanı ucaldan yüksək hiss, mütərəqqi fəlsəfi ideyaların qaynaqlarından biri 

kimi dəyərləndirir, insan azadlığına dair hümanist fikirlər təbliğ edirdilər. Lirik poeziyada 

orta əsrlər ġərq ədəbiyyatından fərqli cəhətlər, xəlqi elementlər xeyli artmıĢdı. Müxəmməs 

də qəzəl kimi lirik poeziyanın baĢlıca janrlarından biri olaraq diqqəti cəlb edirdi. 

XIX yüzillikdə yazılmıĢ lirik mövzulu müxəmməs müəllifləri içində Qasım bəy Zakir 

xüsusi yer tutur. Qasım bəy Zakir Ģifahi xalq ədəbiyyatının qoĢma, gəraylı, təcnis, klassik 

poeziyanın qəzəl, müxəmməs, müstəzad, tərcibənd, tərkibbənd, təmsil, mənzum hekayə 

janrlarında eyni müvəffəqiyyətlə əsərlər yazmıĢdır. Yaradıcılığını nəzərdən keçirdikdə 

görürük ki, Zakir istər lirik-aĢiqanə, istərsə də ictimai mövzuda əsər yazarkən XIX əsr 

ədəbiyyatımızda ön plana keçmiĢ insanın daxili aləminin, müxtəlif fikir çalarlarının 

ifadəsində qəzəllə bərabər, bəzən ondan da üstün olmağa baĢlamıĢ qoĢma janrına xüsusi 

əhəmiyyət vermiĢdir. XIX əsrdə klassik ġərq poeziyası janrı olan müxəmməsə Ģifahi xalq 

ədəbiyyatı, aĢıq poeziyası güclü təsir etmiĢdi. Bu əsərlərin dili xeyli asanlaĢmıĢ, sıravi 

oxucu üçün aydınlaĢmıĢdı. Tədqiq edilən dövrdə müxəmməs müəyyən dərəcədə qoĢma ilə 

qəzəl arasında orta mövqe tutmağa baĢlamıĢdı. Müxəmməs qəzəldən daha artıq dərəcədə 

Ģifahi xalq ədəbiyyatı janrlarına yaxınlaĢmağa baĢlamıĢdı. XIX əsr Azərbaycan müxəm-

məslərində, o cümlədən, Zakirin müxəmməslərində həm yüksək məhəbbət duyğularının 

tərənnümünü, həm də ictimai mövzunu, cəmiyyətdəki nöqsanların tənqidini, satiranı, yu-

moru, incə gülüĢü görə bilərik. Bundan baĢqa, müxəmməs tarixi-vətənpərvərlik mövzulu 

mənzumələrdə fikrin bütün geniĢliyini, ibrətamizliyini, xalqın məiĢətində baĢ verən dəyi-

Ģiklikləri, müxtəlif konkret hadisə, əĢya barədə düĢüncələri ifadə etmək qüdrətini ortaya 

qoyur. XVIII əsrdə meydana çıxmıĢ, XIX əsrdə güclənmiĢ bu səciyyəvi cəhətləri XVII əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatında görə bilmərik. BaĢqa sözlə, müxəmməs janrının hiss və 

həyəcanları, müxtəlif fikirləri ifadə etmək imkanlarının bu dərəcədə geniĢlənməsi XIX əsr 

reallığının təsiri ilə dövrün poeziyasında baĢ vermiĢ dəyiĢikliklərin nəticəsi idi. 

Qasım bəy Zakirin lirik mövzulu müxəmməslərinin ən səciyyəvi cəhətləri bu 

əsərlərdə həyati gözəlliyin, dünyəvi eĢqin tərənnüm, real insan münasibətlərinin təsvir edil-

məsindən, dilin sadəliyindən, xəlqiliyindən ibarətdir. Bu Ģeirlərdə müəllif həyatla bağlı, 

nikbin bir adamdır, insani münasibətlərdə, ünsiyyətdə gözəlliyə, səmimiliyə, mehribanlığa 

meyl edir. Onun gözəlin məclisdə oynamasına həsr etdiyi ―Oynar‖ rədifli müxəmməsi 

oynaqlığı, konkret insanın gözəlliyini, ədalarını məharətlə təsvir etməsi, zərifliyi ilə diqqəti 

cəlb edir. Əsər bir sıra müsbət cəhətləri ilə, gerçəkliyi realistcəsinə əks etdirməsi və yüksək 

poetik zövqü ilə Vaqifin Ģeirlərini, bir sıra aĢıq ədəbiyyatı nümunələrini xatırladır. Zakirin 

müxəmməslərində eyni zamanda Füzuli və Vaqifin təsiri hiss olunur, yüksək obrazlılıq, 

bədii kəĢflər, gözlənilməz təĢbihlər bu əsərlər üçün xarakterikdir. Qasım bəyin ―Bu gün 

yüz naz ilə sərvim çıxıb seyrə həvəs ilə‖ misrasıyla baĢlanan müxəmməsində onun eyni 

zamanda Füzuli və Vaqifdən bəhrələndiyini görürük. Müəllifin danıĢıq dilindən gələn 

sözləri cəsarətlə iĢlətdiyi bu əsərdə klassik dillə danıĢıq dili elementləri arasında qeyri-

tarazlığa rast gəlmirik. Qasım bəy ―Gələcəkdir‖ rədifli müxəmməsində qarıĢıq hissləri, 

kədər qarıĢıq sevinci ifadə etməyə qadir sənətkar olduğunu sübut etmiĢdir. ġair bir tərəfdən 

yarı ilə görüĢəcəyinə sevinirsə, digər tərəfdən ondan ayrı keçirdiyi qəmli, kədərli günlərini 

yadına salır. Zakirin Vaqif qəzəlinin təsiri ilə yazdığı ―Nə xoĢdur bir nigarın müddət olmaq 

intizarında‖ misrası ilə baĢlanan müxəmməsində Molla Pənahdakı qədər erotik təfərrüat 

olmasa da, pərdəli Ģəkildə erotik mənzərə təsvir edilmiĢdir. ġəkili Molla Qasım Zakir, 

Mücrim Kərim Vardani, Məlikballı Qurban kimi aĢıq Ģeiri tərzində əsərlər yazan sənətkar- 
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ların klassik janrlarda yazdığı Ģeirlərində, o cümlədən, müxəmməslərində oynaqlıq, 

ahəngdarlıq diqqəti cəlb edir. 

Firidun bəy Köçərlinin Qasım bəy Zakirin və Mirzə Fətəli Axundzadənin müasiri (6, 

s. 457) adlandırdığı Molla Qasım Zakirin Ģeirlərinə Hüseyn Əfəndi Qayıbovun toplusunda, 

Firidun bəy Köçərlinin ―Azərbaycan ədəbiyyatı‖ kitabında, Salman Mümtazın ―El Ģairləri‖ 

əsərində, eləcə də AMEA Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanan bəzi cünglərdə rast gəlmək 

olar. Molla Qasımın Füzulinin ―Qansı gülĢən gülbüni sərvi-xuramanınca var‖ qəzəlinin tə-

siri ilə yazdığı müxəmməsi səmimiliyi, dilinin sadəliyi ilə seçilir: 

Hansı xurĢidi-fələklər mahi-tabanıncadır, 

Hansı dərya gövhəri-ləli-BədəxĢanıncadır, 

Hansı qönçə sinəsi çarki-giribanıncadır, 

Hansı xunriz xədəng ol növki-müjganıncadır, 

Hansı nərgislər xümarı çeĢmi-məstanıncadır (7, s. 43).  

Molla Qasım Zakirin ―Ey gül, səni eĢq əhlinə biganə deyillər‖, ―Bir dilbərə can ver 

ki, cəfadır deməsinlər‖, ―Ey gül, bu lətafətdə sənə yoxdu qərinə‖ misralarıyla baĢlanan və 

bir sıra digər müxəmməslərində dilin sadəliyi, səmimilik ilkin diqqəti cəlb edən 

cəhətlərdir. ġair bu əsərlərini müraciət formasında yazıb, elə bil ki, həmsöhbətlərini, 

məĢuqəsini söhbətə cəlb etmək istəyir. ġair ―Gəlin‖ rədifli müxəmməsində təkrir və daxili 

qafiyələrin köməyi ilə oynaqlıq, Ģux ovqat yarada bilmiĢdir. Molla Qasımın Əlyazmalar 

Ġnstitutunda saxlanan Salman Mümtazın Ģəxsi arxivindəki ―Ġstəməz‖ rədifli qeyri-mətbu 

müxəmməsində Ģair yarının gözəlliyindən bəhs edərkən onun bədən üzvlərini təbiət 

nemətləri ilə müqayisə edir. 

XIX əsrdə meydana çıxan müxəmməs janrının yeni növlərinin əksəriyyətinin aĢıq 

poeziyası ilə bağlı olduğunu görürük. Elə bu səbəbdəndir ki, cığalı müxəmməslərin vəzni 

ya heca ilə əruzun qarıĢığından ibarət olur, ya da ki, tamamilə hecada olur. Ə.Mirəhmədov 

yazılı ədəbiyyatdakı müxəmməsin hər misrasının on altı, aĢıq Ģeirindəki müxəmməsin isə 

on səkkiz hecadan ibarət olduğunu göstərmiĢdir (8, s. 149). XIX əsr aĢıq ədəbiyyatının 

AĢıq Ələsgər (1821-1926), Molla Cümə (1854-1920) və s. nümayəndələrinin müxəmməs 

formasında, heca vəznində yazılmıĢ Ģeirləri vardır.  

Yaradıcılığında klassik ədəbiyyatla aĢıq poeziyası ənənələrini birləĢdirən Mücrim 

Kərim Vardani müxəmməslərinin lirik qəhrəmanı həyat gözəlliklərini vəd edilən axirət 

dünyası səadətindən üstün tutur, həyatın mənasını məhəbbətdə görür, onu insanı 

zənginləĢdirən böyük mənəvi qüvvə hesab edir. Mücrim Kərim qoĢma, təcnis, bayatı, 

mürəbbe, qəzəl, müstəzadla bərabər yaradıcılığında müxəmməs janrına da xüsusi əhəmiy-

yət vermiĢdir. Onun professor Əzizə Cəfərzadə tərəfindən nəĢr etdirilmiĢ Ģeirlər toplusuna 

müxtəlif əlyazmalardan toplanmıĢ 14 müxəmməsi daxil edilmiĢdir. Bunlarla bərabər, Ģairin 

Əlyazmalar Ġnstitutundakı əlyazma cünglərdə saxlanan bir sıra digər müxəmməslərini də 

nəzərdən keçirə bilərik. Mücrim Kərimin yaradıcılığında Firdovsi, Xətai, Füzuli, Vidadir, 

Vaqif kimi Ģairlərin təsiri görülməkdədir. Onun ―Gəldi‖, ―OlmuĢam‖, ―Ġstəmənəm‖, 

―Eylədim‖, ―Sevərsən‖, ―Var‖, ―Bu yerlər‖, ―Könlüm səni istər‖, ―Küsübdür‖ rədifli 

müxəmməsləri oynaqlığı, nikbin əhvali-ruhiyyəsi, Ģüxluğu ilə seçilir. ―Gəldi‖ rədifli yeddi 

bəndlik müxəmməsi ġah Ġsmayıl Xətainin ―Dəhnamə‖ poemasının əvvəlini xatırladır: 

 

Mövlayə Ģükür ki, yar gəldi, 

ġirinləbü gülüzar gəldi, 

ġahənĢəhi-tacidar gəldi, 

Can mülkinə Ģəhriyar gəldi, 

Ol kakili Ģahmar gəldi (5, s. 42). 
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Mücrim Kərimin dünyəvi gözəlliyə,  konkret cizgiləri  olan məĢuqəyə sevgisini ifadə  

etməsində, həyat nemətlərindən zövqlə bəhrələnmək istəməsində Molla Pənah Vaqifin 

təsiri duyulur. ġair yaĢadığı, gördüyü konkret məkanların, ġəkinin, Gəncənin adını çəkir. 

Onun müxəmməsləri aĢiqin ən müxtəlif vəziyyətlərinin, düĢdüyü psixoloji halların təsvir 

edilməsi baxımından diqqətəlayiqdir. ―Belə qalmaz‖ rədifli müxəmməsdə aĢiqin sevgilisin-

dən ayrı çəkdiyi hicran əzablarından, ―Könlüm səni istər‖ rədifli müxəmməsdə lirik 

qəhrəmanın öz məĢuqəsini dünya nemətlərindən üstün tutmasından danıĢılır. 

Mücrüm Kərimin Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanan cünglərdən aĢkar etdiyimiz 

qeyri-mətbu və araĢdırmadan kənarda qalmıĢ müxəmməsləri onun dünyəvi eĢqi tərənnüm 

edən, gerçəkliyin təsvirində realizmə meylli sənətkar olduğunu bir daha göstərməkdədir. 

BeĢ bəndlik, sonuncu bəndi oxunmaz olan, ―Ötər‖ rədifli müxəmməsində Ģair aĢiqin 

yanından laqeyidliklə keçən, gözəlliyi onun könlünü yandırıb-yaxan bir dilbəri təsvir edir, 

―belə bir yardan keçmək olarmı?‖ ritorik sualını verir: 

Dustlar, keçmək olarmı bir belə cananədən, 

Tərk edər kafər özün, görsə dönər bütxanədən (9, v.15b). 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında dövrandan narazılıq, zəmanədən Ģikayət motivləri 

də kifayət qədər geniĢ yayılmıĢdı. ġairlər müxtəlif janrlarda, o cümlədən, müxəmməslərdə 

feodal cəmiyyətinin qanun-qaydalarından, sosial bərabərsizlikdən Ģikayət edir, Ģəxsiyyət 

azadlığını təbliğ edən humanist fikirlər irəli sürürdülər. Realist satira dövrün poeziyasının 

əsas qollarından birini təĢkil edirdi. Bu cür əsərlərdə ölkənin sosial-iqtisadi həyatındakı 

ictimai və milli zülmə, müstəmləkəçilik siyasətinə qarĢı etiraz, çar məmurlarının, yerli xan, 

bəy və ağaların özbaĢınalığından, rüĢvətxorluğundan narazılıq əsas mövzu idi. Orta əsrlər-

dən bəri klassik ədəbiyyatda mövcud olan həcvə müraciət artmıĢdı. Ayrı-ayrı Ģəxslərə qarĢı 

ədavət, nifrət hissindən yaranan həcvlərlə yanaĢı ictimai bəlalara qarĢı yönəlmiĢ elə həcvlər 

də var idi ki, onları satirik poeziyanın uğurlu nümunəsi hesab etmək olar. Fikrimizcə, 

Kamran Məmmədov haqlı olaraq qeyd etmiĢdir ki, XIX əsr müəllifləri ―həcv‖ sözünü eyni 

zamanda ―satira‖ mənasında iĢlətmiĢlər: ―Əlbəttə, Zakir eləyim həcv tamam bəyü gədavü 

xani‖ dedikdə, biz buradakı həcv sözünü ―satira‖ kimi qiymətləndirməliyik. Zakir və eləcə 

də onun müasirləri ―satira‖ sözünü iĢlətməmiĢlər. Onlar satira və həcvi bugünkü mənada 

fərqləndirməmiĢ, ―satiranı‖ da çox vaxt ədəbi bir irs kimi gələn və ədəbiyyatımızda geniĢ 

yayılan ―həcv‖ deyə yazmıĢlar. Eləcə də buradan elə nəticə çıxmasın ki, biz ümumiyyətlə 

satirik Ģeirin inkiĢafında müəyyən mərhələ təĢkil edən həcvi satira ilə qarıĢdırırıq. Əsla! 

Həcvlərin yarı açıq-saçıq örtüyü altında çox zaman cəmiyyəti ələ salan, hakim sinifləri 

kəskin tənqid edən faydalı ictimai tənqidə də rast gəlirik‖ (10, s. 85). 

XIX əsr Azərbaycan Ģairlərindən Qasım bəy Zakir, Baba bəy ġakir, Mirzə BaxıĢ 

Nadim, Seyid Əzim ġirvani, Məhəmməd Əmin Dilsuzun satirik mövzulu müxəmməslərinin 

olduğunu qeyd etmək istərdik. Əsrin digər Ģairləri-Kazım ağa Salik, Mirzə Ġsmayıl Qasir, 

Sədi Sani Qarabaği və baĢqalarının cəmiyyətin eyiblərini tənqid edən ictimai məzmunlu mü-

xəmməslər yazmıĢlar. 

Azərbaycan ədəbiyyatında satiranın XIX əsrdə meydana çıxdığını göstərən professor 

Zaman Əsgərli yazır: ―Azərbaycan ədəbiyyatında satira XIX əsrdə yaranmıĢdır. Onun ilk 

nümunələrinə Abdulla Canığlu, Baba bəy ġakir kimi Ģairlərin ədəbi irsində təsadüf edilir. 

Qasım bəy Zakir və Seyid Əzim ġirvaninin yaradıcılığında satira həm bədii-estetik gülüĢün 

xüsusi növü, həm də üslub kimi sistemləĢir‖ (11, s. 200).  

Maarifçi realizmin görkəmli nümayəndəsi Qasım bəy Zakirin yaradıcılığında 

cəmiyyətdəki nöqsanların ümumi tənqidi ilə bərabər satirik ifĢa çox güclüdür. Zadəgan 

silkinə mənsub olmasına baxmayaraq, zəhmətkeĢ, sadə insanlara yaxın olan Qasım bəy çar 

məmurlarının və   yerli hakimlərin onlara qarĢı özbaĢınalıqlarına     dözə bilmir, Ģeirlərində  
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tənqid  və  ifĢa edirdi.   ġair zəmanədən Ģikayət, dövrün insanlarından, onların inam və 

əxlaqından narazılıq pafosuna görə Vaqifin ―Görmədim‖ rədifli müxəmməsinə yaxın olan 

―Görün bu çərxi-dünpərvər nə növ’i ruzigar eylər‖ misrasıyla baĢlanan müxəmməsində cə-

miyyətin müxtəlif təbəqə nümayəndələrini nəzərdən keçirərək onların bəd əməllərini 

tənqid edir, yaranmıĢ vəziyyətin əsas səbəblərini insanlarda inamın itməsində, onların 

Allahdan üz çevirib Ģeytana tabe olmasında görür, Məhəmməd peyğəmbərə üz çevirib 

kömək istəyir. 

Baba bəy ġakirin ―Nəmirli Əmiraslan bəyin həcvi‖ adlı müxəmməsində məzlum 

xalqın mövqeyindən çıxıĢ edərək komendanta rüĢvət verib murov naibi vəzifəsinə sahib 

olduqdan sonra insanları vicdansızcasına soyan, hər cür yaramaz, amansız hərəkətlərə yol 

verən Əmiraslan bəy ifĢa edilir, tənqid atəĢinə tutulur. Professor Tahirə Məmməd haqlı 

olaraq qeyd etmiĢdir ki, Baba bəy ġakir məmurların arxasında çar üsuli-darəsinin durduğu-

nu çox gözəl bilirdi (12, s. 102). Qeyd etmək istərdik ki, Baba bəy ġakirin bu Ģeirində 

gülüĢ ictimailəĢir, yalniz bir nəfərin digərinə qarĢı hiddət və nifrətini ifadə etmir, əməkçi 

xalqa zülm edən məmur təbəqəsi nümayəndəsinə qarĢı çevrilir, buna görə də satira 

səviyyəsinə yüksəlir. Əvvəldən axıra qədər gülüĢ qarıĢıq gərginliyin, dinamizmin 

saxlanılması Ģeirin yüksək bədii keyfiyyətlərini, müəllifin satirik istedada malik olduğunu 

sübut edir. Baba bəy ġakirin ―Qarabağlı Mehdi bəyin həcvi‖ müxəmməsi Əmiraslan bəyi 

tənqid etdiyinə görə ona həcv yazmıĢ Mehdi bəyə cavabdır. Bu mənzum məktubda Əmir-

aslan bəyə qahmar çıxan Mehdi bəy kəskin tənqid atəĢinə tutulub. 

Mirzə BaxıĢ Nadimin satirik məzmunlu Ģeirləri əsasən qoĢma və qəzəl janrlarında 

yazılıb. Bu Ģeirlərin içində Mahmud adlı rəncbərə ünvanlanmıĢ 3 bəndlik bir müxəmməs 

də vardır. Burada müəllif heç bir hüquqa malik olmayan kəndlinin məzlum vəziyyətini 

təsvir edərkən zəhmətkeĢ rəiyyətə qeyri-insani münasibət bəsləyən hakim təbəqələri tənqid 

etmiĢ olur.  

XIX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məhəmməd Əmin 

Dilsuzun ―Ey əzizan, bir yaman dərd içrə zarü müztərəm‖ misrasıyla baĢlanan on yeddi 

bəndlik müxəmməsi cəmiyyətin müxtəlif təbəqə nümayəndələrinin mənəvi düĢgünlüyü, 

əxlaq normalarına riayət etməyərək öz vəzifələrində riyakarlıq, tamahkarlıq etmələri, 

haram iĢlər görmələri, əhalini aldadıb soymaqla məĢğul olmaları kəskin satirik qələmlə ifĢa 

olunur. Tənqid pafosuna görə Vaqifin ―Görmədim‖, Zakirin ―Eylər‖ rədifli müxəmməsləri 

ilə səsləĢən bu müxəmməsdə cəmiyyətin daha geniĢ təbəqələri, demək olar ki, Təbrizdə 

fəaliyyət göstərən bütün peĢə sahibləri tənqid atəĢinə tutulmuĢlar.  

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına görkəmli maarifçi realist, satirik kimi daxil olan 

Seyid Əzim ġirvani müxəmməs formalı satiralarında dövrünün nöqsanlarını, müxtəlif 

təbəqədən olan insanların-bəy, mülkədar, çar məmurları və ruhanilərin tamahkarlıq və -

riyakarlığını, zalımlıq və rüĢvətxorluğunu tənqid atəĢinə tutmuĢdur. ―Alimləri məzəmmət 

edən cahillərə‖ adlı müxəmməsində o, alimlərin qeybətini edən nadanları gülüĢ hədəfinə 

çevirib. Seyid Əzimin satirik yaradıcılığının ən dəyərli nümunələrindən olan ―ġirvanın təzə 

bəyləri haqqında‖ adlı müxəmməsində yalançı bəylər, rüĢvətxor çar məmurları kəskin tən-

qid hədəfinə çevrilir. Əsərdə XIX əsrin ortalarında ġirvanda, bütün ġimali Azərbaycanda 

cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin, məmurların, yerli əhalinin, ümumiyyətlə ölkədəki 

vəziyyətin geniĢ əhatəli mənzərəsi verilib.  

Nəticə.Dövrün ədəbiyyatında müxəmməs qoĢma və qəzəl ilə yanaĢı aparıcı janrlar-

dan biri idi. Müxəmməsin Ģifahi xalq ədəbiyyatı, aĢıq poeziyasının təsiri ilə cığalı mü-

xəmməs, klassik ədəbiyyatın təsiri ilə isə müxəmməsi-bəhri-təvil növləri meydana 

çıxmıĢdı. XVIII əsr poeziyası ilə müqayisədə XIX yüzillikdə müxəmməs janrı mövzu, 

həyatın  müxtəlif  tərəflərini  əhatə etməsi, forma  yenilikləri  baxımından  daha  da  inkiĢaf  
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etmiĢdi. Xüsusilə satirik mövzuda yazılmıĢ XIX əsr müxəmməslərinin XX əsr Ģairlərimizin 

yaradıcılığına, onların bu janrda yazdıqları Ģeirlərə təsirini görmək mümkündür. 
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Наиля Мустафаева 
 

ПОЗИЦИЯ ЖАНРА МУХАММАСА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 
Резюме 

Азербайджанская литература в XIX веке достигает высоких вершин в 

реалистическом отображении общественно-политической жизни страны. Многие 

стихи, описывающие мысли и чувства человека, жизнь народа были написаны в 

жанре мухаммас (пятистищие). Поэты XIX века в этом жанре написали ряд 

известных произведений на патриотическую, историческую, лирическо-любовную, 

философскую, религиозную и.т.д. темы. В ряде мухаммасов Абдуррахман ага Шаира,  

Муджрима Керима Вардани, Мирза Бахыша Надима затрагивается историческая 

тематика. В этих стихах патриотически переосмысливается историческое прошлое 

народа. Почти все азербайджанские авторы мухаммасов XIX века затронули лирико-

любовную тему. В этих стихах воспеваются реальные, искренние чувства к 

конкретным красавицам своего времени. В мухаммасах XIX века и во всей поэзии 

этой эпохи, чувствуется сильное воздействие устного народного творчества. Язык 

этих стихов становится более простым. Такие известные поэты, как Гасым бек Закир, 

Мухаммед Амин Дилсуз, Сейид Азим Ширвани писали сатирические мухаммасы.  

 

Ключевые слова: литература, стихи, поэт, мухаммас, сатира  
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Naila Mustafayeva 

POSĠTĠON JENRE OF MUHAMMASES ĠN THE AZERBAĠJAN LĠTERATURE 

OF THE XIX CENTURY 

Summary 

Azerbaijan literature in the XIX century reaches high peaks in the realistic reflection 

of the socio-political life of the country. Many of the poems that describe the thoughts and 

feelings of a person, the life of the people were written in the genre of muhammas (the 

fivefold). Poets of the XIX century in this genre wrote a number of famous works on 

patriotic, historical, lyric-love, philosophical, religious, etc.  In a number of muhammas 

Abdurrahman aga Shaira, Mujrim Kerim Vardani, Mirza Bakhysh Nadim, the historical 

themes are touched upon. In these verses, the historical past of the people is patriotically 

reinterpreted. Almost all Azerbaijani authors of the XIX century Muhammas touched on 

the lyric-love theme. In these verses, the real are sung; sincere feelings for specific beauties 

of their time. In the muhammas of the XIX century, and throughout the poetry of this era, 

the strong influence of oral folk art is felt. The language of these poems becomes simpler. 

Such famous poets as Gasym bey Zakir, Mohammed Amin Dilsuz, Seyyid Azim Shirvani 

wrote satirical muhammas.Such famous poets as Gasym bey Zakir, Mohammed Amin 

Dilsuz, Seyyid Azim Shirvani wrote satirical muhammases. 

 

Key words:  literature, poem, poet, mukhammas, satire  
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ƏRƏB YAZISININ MƏNġƏYĠ ĠLƏ BAĞLI  NƏZƏRĠYYƏLƏR  

 

Açar sözlər: ərəb yazısı, mənĢə, nəzəriyyə,  musnəd yazısı,  nabati  yazısı. 

 

Dünyanın qədim yazılarından hesab olunan  ərəb yazısı özünəməxsus inkiĢaf yolu 

keĢmiĢdir. Ərəb yazısının yaranması barədə alimlərin fikirləri müxtəlifdir. Yazı haqqında 

məĢhur kitabın müəllifi Dringer ərəb yazısının yaranması və inkiĢafı məslələrinə 

toxunarkən ilk əvvəl qeyd edir ki, ərəb yazısının dəqiq mənĢəyi və onun erkən tarixi  hələ 

də qaranlıq qalmaqda davam edir.  

(                                         1,142)اهَ اٌُراتح اُؼغت٤ح اُضه٤ن ٝ ذاع٣شٜا أُثٌغ ٣ثو٢ ؿآضا           

 

Qeyd edək ki,  mənbələrdə ərəb yazısının mənĢəyi, inkiĢafı, tarixi barədə müxtəlif 

fikirlər mövcuddur. Hazırkı məqalə adından da göründüyü kimi, ərəb yazısının yaranması 

ilə bağlı fikirlər, rəylər əsasında formalaĢan nəzəriyyələrə həsr olunmuĢdur.  Məqsədimiz 

ərəb yazısı ilə bağlı ədəbiyyatlara nəzər salaraq mövcud rəyləri, fikirləri qruplaĢdırmaq, bu 

barədə ümumi rəyə gəlməkdir.  

Yazı haqqında ədəbiyyatlara nəzər salarkən ərəb yazısının yaranması ilə bağlı 

alimlərinin bir cox fikir və nəzəriyyələrinin olduğunun Ģahidi olduq. Əldə etdiyimiz  

məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, ərəb yazısının yaranması, mənĢəyi  ilə bağlı formalaĢan 

nəzəriyyələri  üç qrupa bölmək olar:  

Birinci nəzəriyyənin tərəfdarları yazının ―Ġlahi vergi‖ olmasını iddia edirlər.  Yəni, ərəb 

yazısı bəĢər- insan əlinin  məhsulu deyil,  Allah tərəfindən nazil olan, insanlara bəxĢ edilən 

ilahi bir vergidir. Ərəb yazısının yaranması, mənĢəyi, tarixi ilə bağlı nəzər saldığımız 

əsərlərdə ilk olaraq bu fikirlərlə rastlaĢırıq. (2, 13; 3, 8) 

Onu Allah Subhanə və Təalə Adəmə (ə.s.) öyrətmiĢdir.  

(4,6) ِةَكِئاَّلَماّْل يَّلَع ْمُهَضَرَع َما ُثهََّلُك اَءَمْسألا َمأَد َمَّلَعَو"   

Allah Adəmə bütün Ģeylərin adlarını öyrətdi. Sonra onları mələklərə göstərdi.(5, 4) 

 

   ْمَرْكألا َكُّبَر َو ْأَرأْق  

ِمَّلَقباّْل َمَّلي َعِذاَّل  

                                                           (4,597). ْمَّلْعَي ْما َّلَم اَنَساالْن َمَّلَع 

(Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir! 

O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi. 

(O Rəbbin ki,) insana bilmədiklərini öyrətdi. (5, 471) 

 

XIII əsrin görkəmli ensiklopedist alimi Əbu Abbas Əhməd əl-QalqaĢandinin yazı sənəti 

haqqında yazdığı ―Subh əl-AĢə ‖ əsərində deyilir:  

 

ٍّٝ: ه٤َ ًرثٜا ك٢ ع٤ٖ ٝعثشٚ؛ ٝطُي هثَ ٓٞذٚ تصالشٔائح ؿ٘ح، : ٖٓ ٝضغ اُشغٞط ٝاٌُرة ًِّٜا آصّ ػ٤ِٚ اُـالّ ئٕ أ

َّ هّٞ ًراتْٜ َّ األعى اُـغم أهاب ً (3,4) .كِٔا أظ  
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―Bütün yazıların və xəttlərin əsasını ölümündən 300  il əvvəl Adəm (ə.s) qoymuĢdur. O, 

yazını palçıq üzərində yazmıĢ, sonra biĢirmiĢdir. Yer üzünü su basanda hər bir xalq öz 

yazısını əldə etmiĢdir‖.  

Əl-Suyuti ―Əl-itqan fi ulumi əl-quran‖ əsərində Ġbn Farisin ―Əl-sahibi fi fıqh əl-luğa‖ 

əsərindən iqtibas gətirərək (2, s.15) yazır ki, ‖Ġbn ƏĢtə ―Əl-məsahif‖ kitabında Kəb əl-

Əhbərə istinadən deyir: ―Ərəb, siryani və digər yazıların əsasını Adəm (ə.s) qoynuĢdur. O, 

ölümündən üç yüz il əvvəl yazını gil üzərində yazmıĢ və gilləri biĢirmiĢdir. Dünyanı su 

basdığı zaman bu yazılar suda qərq olmuĢ, su çəkildikdən sonra hər bir millət öz yazısını,  

Ġsmayıl bin Ġrahim(ə.s) isə ərəblərin yazısını tapmıĢdır. (6.c.4, s. 145)  

Bu fikirə  Muhamməd bin Abdus əl-CəhĢiyarinin ―Əl-vuzara va əl- kuttəb‖ əsrinin 

müqəddimə hissəsində eyni ilə rast gəlmək mümkündür (7, s.8). 

 Muhamməd Hussaməddin ―Əl-xatt əl-arabi‖ adlı əsərində qeyd edir ki, onun nəzər 

saldığı bütün kitablarda yazıldığına görə yazı Allahın bəni- insana hədiyyəsidir - yəni, o, 

Allah Təala tərəfindən nazil olmuĢdur (8, s.7). 

Ərəb yazısının mənĢəyini əvvəlki bəzi peyğəmbərlərə bağlayanlar ərəb yazısının bəĢəri- 

insan əlinin məhsulu olmaması, vəhy yolu ilə hz.Adəmə və ya hz. Huda öyrədilməsi fikrini 

irəli sürənlərlə yanaĢı, ondan ilk dəfə hz. Ġdris və ya hz. Ġsmayılın istifadə etdiklərini 

bildirən rəvayətlər də mövcuddur (2, s.15; 9, s.238 ). 

Ġstər ərəb yazısı ilə bağlı, istərsə də ərəblərin tarixi ilə bağlı müraciət etdiyimiz əsərlərin 

hər birində demək olar ki, bu barədə rəvayətlərə rast gəlirik. 

XX əsrin məĢhur alim, tarixçi və xəttatı Muhamməd Tahir əl-Kurdi (1900-1980) də ərəb 

yazısının tarixinə dair sanballı əsərlərdən hesab olunan  ―Tərixu əl-xatt əl-arabi va 

ədəbuhu‖ kitabında  QalqaĢandidən bu iqtibası gətirərək qeyd edir ki, bir çox dini və tarixi 

kitablarda, dilçiliyə aid mənbələrdə yazının yaranması barədə müxtəlif rəvayətlər vardır. 

Onların hamısında bu nəticəyə gəlmiĢlər ki, yazının əsasını Adəm (ə.s) daha sonra isə Ġdris 

(ə.s) qoymuĢdur (10, s.15). 

Əbu Həsən Əli bin Huseyn bin Əli əl-Məsudi ―Əxbəru əl-zəmən‖ əsərində bəzi 

məlumatlara görə, ilk yazı yazanın  Adəm (ə.s) olduğunu qeyd etmiĢ, bəzi xəbələrə görə 

isə  Allah Təala nəsilləri və ümmətləri yazıdan xali qoymamıĢ, Ġdris peyğəmbərə (ə.s.) 

peygəmbərlik və yazı yazmaq qabiliyyəti vermiĢ, o da bir neçə yazını öyrənmiĢ, ona Adəm 

oğullarının by yazını öyrənməsi üçün bütün səhifələri (mushafları) sistemli olaraq bir yerə 

toplamasının əmr olunması bildirilir  ( 11, s.77-78). 

Digər rəvayətlərin bir çoxu da ərəb yazısını Ġsmayıl (ə.s) və ya onun oğluna aid edirlər ( 

12, s.25;  3, c.3, s.14) .  

BaĢqa bir rəvayətdə iddia olunur ki, Adəmdən (ə.s) sonra qələmlə yazan ilk Ģəxs Ġdris 

(ə.s) olmuĢdur  (13, c.4. s.157). 

Yazının Allah tərəfindən insanlara bəxĢ olunması, ilahi olması fikri ilə bağlı Ġbn Abbas 

tərəfindən nəql olunan rəvayətlərə istinad edilir. Ġbn Abbas Ģəxsiyyəti isə Abdullah bin 

Abbas bin Abdulmuttalib əl-QureyĢi əl- HəĢimidir. O, hicrətdən 3 il əvvəl Məkkədə 

döğulmuĢ, hər zaman peyğəmbərin (ə.s.) yanında olmuĢdur. Ondan çoxlu hədislər rəvayət 

olunur. Ömrünün sonunda kor olmuĢ, Taifdə yaĢamıĢ, hicri 68-ci ildə orada vəfat etmiĢdir 

(14, c.4, s.228-229). 

Ġbn Farisi də  (ö.395/1004) ərəb yazısının Allah Təala tərəfindən nazil olması, Allahın 

insana bilmədiyi Ģeyləri qələmlə öyrətməsini ifadə edən, qələmə və insanların (və ya 

mələklərin) qələmlə yazdıqlarına and içən ayətləri
2
 dəlil olaraq irəli sürür (2, s.15). 

 

                                           
2
،ٓٔ، ؿٞعج اُوِْ، ا٣٥ح   ٘  ـٔؿٞعج اُؼِن، ا٣٥ح      
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Yazının yaranması haqqında olan bu ilkin rəyə ərəb yazısı ilə bağlı tədqiqat aparan 

ərəb, eləcə də avropalı ĢərqĢünas alimlər öz əsərlərində yer ayırsalar da bu fikrin heç bir 

elmi əsasının olmadığını bildirmiĢlər.  

Qeyd edək ki, yazının insanlara Allah Təala tərəfindən bəxĢ olunması qənaətinə 

orta əsr alimləri məhz yazı ilə bağlı Qurani-Kərimdəki ayələrin, xüsusilə, əl-Ələq surəsinin 

1-4 –cü, əl-Qələm surəsinin 1-ci, əl-Bəqərə surəsinin 31- ci ayələrinin təfsiri zamanı 

gəlmiĢlər. 

Ġkinci nəzəriyyəyə görə, yazı bir kəĢfdir. Bu, birinci nəzəriyyənin tam əksidir. Belə 

ki, bu nəzəriyyəyə görə,  yazı bir ―nəaliyyətdir‖ – ―ixtiradır‖. Burada yazının kimlər 

tərəfindən ixtira olunması barədə rəylər müxtəlifdir. Bəzi mənbələr onu müəyyən qruplara, 

bəziləri isə müəyyən Ģəxslərə aid edirlər.  

Ərəb yazısının kim tərəfindən əsasının qoyulmasına gəlincə, HiĢəm əl-Kəlbi deyir 

ki, ―əsl ərəblərdən‖ اُؼغب اُؼاعتح - ( ―əsl ərəblər‖ dedikdə Yəmən əhalisi, qahtanilər, cənub 

ərəbləri nəzərdə tutulur. Onlar tarixdə himyərilər kimi tanınır) (15, s. 18))  olan Adnən bin 

Udədin dövründə Əbcəd,  Həvvaz, Hutti, Kələmən, Səfas və Qəraşət adlı bir qrup adamlar 

əvvəlcə öz adlarına uyğun olaraq ərəb hərflərinin əsasını qoymuĢ, daha sonra sözlərdə 

onların adlarında olmayan hərflərin mövcudluğunu gördükdə yeni hərflər ز،  ر، ط، ػ،  ، ى

 .‖.yaratmıĢ, onları ―ravadif‖ adlandıraraq əvvəlki hərflərin sırasına daxil etmiĢlər  ؽ

Rəvayətdə qeyd olunur ki, onlar Mədyən Ģahlarından olmuĢ və ġueyb peyğəmbərin 

umməti ilə bir vaxtda bəla nəticəsində həlak olmuĢlar.‖ (16 , c.2, s. 348; 17, s. 6; 3, c. 3, s. 

13; 18, s. 1816;  )  

 Ərəb tarixçiləri baĢda əl-Bəlazuri olmaqla ərəb yazısının Hirədə
3
 yaranmasını qeyd 

edirlər. Ərəb dilçilərinin əksəriyyətinin dəstəklədikləri tarixi faktlar bu dilin yazısının üç 

nəfər tərəfindən yaradıldığını təsdiqləyir.  

Əl-Bəlazuri Abbas bin HiĢəm   bin Muhamməd bin əl-Səib əl-Kəlbidən, o da  öz 

atasından, babasından və əl-ġərqi bin əl-Qattamədən rəvayət edərək bildirir ki, Tayy 

qəbiləsindən Bauləndən
4
 3 nəfər Muramr bin Murra, Əsləm bin Sidra və Amir bin Cədəra  

Baqqa adlı yerdə görüĢürlər, siryani əlifbasından bəhrələnərək ərəb əlifbasını yaradırlar.  

Birincisi hərflərin formasını, ikincisi bitiĢik və ayrı yazılmasını, üçüncüsü isə hərflərin 

altında və ya üstündə  diakritik iĢarələri yaradır. Onlar bu xətti “cəzm” adlandırdılar. 

Ənbar camaatı onlardan, Hirə əhli də ənbarlılardan həmin yazını öyrəndi.  (19, s.659; 18, 

s.1816; 10,  s 18; 17, s. 6-7)  

Lakin bu barədə türk tədqiqatçısı Kemal Tuzcu  Cavad Əlinin ―Əl –məĢrıqu‖ və 

―Məcəllətu əl-  luğati əl-arabiyyəti‖  jurnallarına göndərdiyi məlumalarda  yuxarıda adı 

çəkilən Ģəxslərin adlarının Ģəxs adı deyil, siryanicə bəzi sifətlərə aid olduğunu bildirir.  

Muramr bin Murranın ( əslində (ٓغآغ تٖ ٓغج ٓاع١  تغ ٓاع١    (:Mə:ra: Mə:ri: bər mə:ri)  ٓاعا 

ərəb dilində ؿ٤ضُثـ٤ض اُـاصج اتٖ    (Seyyidu sadə ibn əl-seyyid)  olduğunu və bunun ―Ağa oğlu‖, 

və ya ―Ağaların ağası‖ və ya  اُؼِْ    ك٤ز ك٤ٞر اُؼِْ اتٖ دآَ ُٞاء  ―Elm Ģeyxlərinin Ģeyxi‖, ―Elm 

bayrağının daĢıyıcısının oğlu‖ mənasını ifadə etdiyini, Əsləm bir Sidranın isə ( ؿضعج اؿِْ تٖ ) 

adının كا٣ٔا تغ ؿضعج    adından yarandığını   اُراّ اُؼِْ اُشغاط ―Elmi tam olan xəttat‖ mənasına 

gəldiyini, son ad olan Amir bin Cidranın   ػآغتٖ جضعج  isə  ػٔغا٣اتغ جضعج  adından yarandığını 

və  اُؼٔاصاُذاطم  ―usta güc‖, ya da ―mahir‖ mənasını ifadə etdiyini bildirir.  (20, s.528 ) Bu 

birləĢmələr Ģəxs adları olmayıb, ―usta yazıçı‖ və xəttatlara aid edilən sifətlər olsa da bu 

sifətlərə malik olan Ģəxslərin ərəb yazısının icad edilməsinə hər hansı bir xidmətlərinin 

olub, olmaması barədə heç bir elmi dəlil yoxdur. (21, s. 158-159). 

                                           
3
 Ġraqın bu günkü  Nəcəf Ģəhəri ilə Kufə arasında  yerləĢən bir Ģəhəri idi. IV-VI əsrlərdə Ləhimilər dövlətinin 

paytaxtı olmuĢdur. 
4
 Tayy qəbilələrindən biridir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/N%C9%99c%C9%99f
https://az.wikipedia.org/wiki/N%C9%99c%C9%99f
https://az.wikipedia.org/wiki/Kuf%C9%99
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Əl-QalqaĢandi də eyni hadisəni Ġbn Abbasdan nəql edir və sonda qeyd edir ki, bu 

elm  Məkkəyə ötürülür, orada da öyrənənlər öyrənir, yazanların sayı artır. (3, c.3, s. 12). 

Qeyd edək ki, əl-Bəlazurinin qeyd etdiyi rəvayət qərb ĢərqĢünaslarının da diqqətini 

cəlb etmiĢdir. Ərəb yazısının yaranması ilə bağlı bu rəvayəti demək olar ki, həm ərəb, həm 

də qeyri-ərəb ĢərqĢünaslar  öz əsərlərində iĢıqlandırmıĢ və  münasibət bildirmiĢlər. Nabia 

Abbot (22, s.7-8), Beatris Qrindler  (23, s.2) və digərləri yazı ilə bağlı əsərlərində bu 

rəvayətləri təsvir etmiĢlər. 

Ibn Nədim də həmin rəvayəti cüzi dəyiĢikliklərlə Ġbn Abbasdan rəvayət edir.  (17, 

s.5-6) 

Ərəb əlyazmalarının tədqiqatçısı, dövrünün böyük alimi Nabia Abbat da bu barədə 

fikirlərini bildirir. O özünün ―The rise of the north arabic script and its Quranic 

development‖ adlı əsərində əl-Bəlazuridən rəvayət edilən  rəvayət də daxil olmaqla bütün 

rəvayət və fikirlərə yer ayırır və Hirədə ərəb yazısının yaradılması ilə bağlı rəvayətlərin 

səhv, yanlıĢ xəbərlərə əsaslandığını vurğulayır (22, s. 8). 

Ərəb yazısının yaranmasına, tarixinə aid bir sıra tədqiqatların, əsərlərin müəllifi 

iraqlı alim əl-Cuburi də ―Aslu əl-xatt əl-arabi va tatavvuruhu hattə nihəyəti asr əl-

əmavıyyi‖ əsrində bu rəvayətləri əks etdirir, lakin bildirir ki, hal-hazırda müasir 

tədqiqatçıların böyük hissəsi bu fikirlərlə razılaĢmırlar. Xüsusilə ĢərqĢünaslar.  Bunun 

səbəbi  barədə əl-Cuburi yazır: 

. الٗٚ ٖٓ اُوؼٞتح تٌٔإ إ ٣جرٔغ شالشح اكشام ٝ ٣وغعٝا اسرغاع ًراتح ٓا ٝ ذوـ٤ْ ٝ اجثاخ ٓصَ طُي االسرغاع ت٤ْٜ٘

. اُوذ٤خ ًٔا اٜٗا ٤ُـد اؿٔاء ؿغ٣ا٤ٗح تأُؼ٢٘. ٛظاتاالضاكح ا٢ُ ؿغاتح اؿٔائْٜ ٝ تؼضٛا ػٖ اُؼغت٤ح   

 

―Çünki, onların adlarının qeyri-adiliyi və ərəb dilindən uzaq olmasından əlavə üç Ģəxsin bir 

yerdə görüĢməsi, hər hansı bir yazının yaradılmasını qərarlaĢdırması, öz aralarında bu  

kimi ixtiranın vəzifələrinin bölüĢdürməsi çətindir. Həmçinin adlar da həqiqi mənada 

siryani adları deyil‖ (24, 24-25)  

Türk tədqiqatçısı Ali Aktan da bu rəvayət haqqında məlumat verir, lakin qeyd edir 

ki, bu rəvayət doğru hesab oluna bilməz. Belə ki, BiĢr bin Abdulməlik Ġslamiyyətin ilk 

illərində Dumətul-Cəndəl əmiri olan Ukeydir bin Abdulməlikin qardaĢıdır. 

BiĢrin yazını Muramirdən öyrənməsi rəvayət olunduğuna görə Muramir bin 

Murranın da Ġslamdan bir az əvvəl yaĢamalıdır.  Lakin ərəb yazısının yaranması altıncı 

əsrdən sonraya gedib çıxır ki, bu da səhvdir. Çünki Zəbəddə tapılan miladi 512-ci ilə 

təsadüf edən kitabə ərəb yazısının altıncı əsrə aid olmasını bildirən  rəvayətlərin həqiqi 

olmamasını göstərir (26, s. 62-63). 

Əli əl-ġərqi bu adların ləqəb olmasına inandığını  iddia edir (27, s. 468-469). 

Həmçinin əl-Bəlazurinin qeyd etdiyi rəvayətdə deyilir ki, BiĢr bin Abd əl-Məlik əl-

Kindi (Dumət əl-Cəndəlin kralı Ukeydr bin Abd –əl-Məlikin qardaĢı) bir az qalmaq üçün 

Hirəyə gedir. Orada əhalidən ərəb yazısını öyrənir. Sonra bəzi iĢləri ilə əlaqədar Məkkəyə 

gedir. Orada onu Sufyan bin Umeyyə bin abd ġəms və Əbu Qeys bin Abd Mənaf bin Zəhra 

onun yazı yazdığını  görürlər və xahiĢ edirlər ki, onlara da yazmağı öyrətsin. O, onlara 

əlifbanı öyrədir, yazı ğöstərir yazırlar. Sonra isə BiĢr və Əbu Qeyslə birgə  Ğeylən bin 

Səlmə əl-Saqfi ilə ticarət məqsədi ilə Taifə gedirlər. Ğeylən bin Səlmə əl-Saqfi, Taif 

camaatından bəziləri də onlardan yazını öyrənirlər. Sonra BiĢr Diyər Mudara gedir, orada 

ondan bir nəfər yazmağı öyrənir, daha sonra ġama səfər edir oranın camaatından da 

bəziləri ondan yazmağı öyrənirlər (19, s.659-660; 24, s. 23-24). 

Əl-QalqaĢandi Ġbn HiĢamın ―Əl-siratu əl-nəbavıyyə‖ əsərinə istinadən bildirir ki, 

ərəb yazısı ilə yazan ilk Ģəxs Himyər bin Səba olmuĢdur ki, ona da bu yazı yuxuda öyrədil- 
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miĢdir. Bundan əvvəl onlar musnədlə yazmıĢlar. Belə adlandırmanın səbəbi isə onların bu 

yazını Huda (ə.s.) aid etmələri ilə bağlı idi.
 
Lakin əl-QalqaĢandi qeyd edir ki, bu, Ömər əl-

Dəninin ―Ərəb yazısı Huda nazil olmuĢdur (ə.s.) ‖ sözünə ziddir  (3, c.3, s.12). 

Ümumiyyətlə əl-QalqaĢandi özünün ―Subh əl-AĢə‖ adlı ensiklopedik əsərinin 

üçüncü cildini sırf ərəb yazısına həsr etmiĢ, burada bu yazının yaranması, inkiĢafı haqqında 

özündən əvvəlki alimlərin fikirlərini bir yerə toplamıĢ, bu və ya digər məsələ ilə bağlı bir 

neçə alimin əsərindən eyni vaxtda iqtibaslar gətirmiĢdir.  

Alim əsərində Suheylinin ―Əl-tərif va əl-iləm‖ əsərində ərəbcə ilk yazan Ģəxsin 

Ġsmayıl (ə.s), Ġbn Abd əl-Birrin isə ilk ərəb dilində danıĢan Ģəxsin Ġsmayılın  (ə.s) olması, 

ona  da vəhlə öyrədilməsi fikirlərini qeyd edir. Məkkədə alimlər qərara gəlmiĢlər ki, ilk 

yazıya baĢlayan Harb bin Əmiyyə Abd ġəms olmuĢdur.  O da yazını səyahətlər zamanı bir 

neçə Ģəxsdən öyrənmiĢdir. BəĢĢar bin Abd –l-Məlik onlardandır (3, c. 3, s.14). 

Abd əl-Rahmən bin Ziyad bin Ənam və onun atasından (Allah onlardan razı olsun) 

nəql olunur: ―Ibn Abbasa dedim: ―Ey QureyĢ dostu, Muhamməddən (ə.s) əvvəl bu yazını 

hardan götürdünüz?  Cavab verdi: onu Harb bin Əmiyyədən götürmüĢük.  

-Bəs Harb kimdən götürüb?  

Dedi: Abdullah bin Cidandan 

-Bəs Abdullah bin Cidan kimdən götürüb?  

Dedi: Ənbər əhlindən.  

-Bəs onlar kimdən götürüblər? 

-Hira əhlindən.  

-Bəs onlar kimdən?  

-Onlar da Yəməndən- Kindədən gələn Taridən.  

-Bəs Tari kimdən?  

-O da əl-Xəfləcəndən- Hudun (ə.s) vəhy katibindən öyrənmiĢdir. 

Xəfləcənin kimdən öyrənməsinə gəlincə, ehtimal olunur ki, o, yazını  vəhy, və ya 

ilham yolu ilə öyrənən, sonra da ona  öyrədən Hud peyğəmbərdən (ə.s)  və ya  qədim 

misirlilərin yazısını götürən finikiyalılardan öyrənmiĢdir. 

Kindədən olan BəĢĢar bin Abd əl-Malik Dauma əl-Cəndəlin 
5
 sahibi Əkidirin 

qardaĢı idi. O, BəĢĢar əl-Ənbardan öyrənmiĢdir yazını. Onun adı çəkilən Harb bin Əmiyyə 

ilə Ġraqda tucarət iĢlərində dodtluqları vardı. BəĢĢar onunla birlikdə Məkkəyə səfər edir, 

Əbu Sufyanın bacısı- adı çəkilən Harbın qızı əl-Sahbə ilə evlənərək Məkkədə qalır. Beləcə, 

QureyĢlilərdən bir dəstə adam ondan yazı yazmağı  öyənir. Sonra o Məkkədən gedir (10, 

s.58-59). 

Qeyd edək ki, həm birinci, həm də ikinci nəzəriyyələr demək olar ki, əfsanə olaraq 

qəbul edilir. Demək olar ki, ərəb yazısının yaranması, mənĢəyi haqqında fikirlər, rəvayətlər 

çoxdur və bunlar orta əsr alimlərinin əsərlərində öz əkslərini tapmıĢlar. Lakin müasir 

dövrdə həm ərəb, həm ĢərqĢünas  alimlərinin də fikrinə görə bunlar qeyri-elmi hesab 

olunurlar. Sadəcə ərəb yazısının yaranması ilə bağlı ehtimallardır. Cünki bu rəvayətlərin, 

əfsanələrin heç bir maddi sübutu yoxdur.  

Üçüncü nəzəriyyə isə ərəb yazısının özündən qədim olan  yazılardan yaranmasıdır. 

Burada isə bir neçə bölgü aparılmıĢdır. Biz bu bölgülərə alim və yazıçı Salahəddin əl-

Muncidin ―Dirasətu fi  tərixi əl-xatti əl-arabiyyi  munzu bidəyətihi  ilə nihəyəti əl-asr əl- 

əmavıyyi‖ (26)  adlı  əsərində  rast gəlirik. Ərəb  yazısının özündən daha qədim yazılardan 

törəməsi fikrinə gəlincə, alim onun bir neçə qrupa bölmüĢdür. Demək olar ki, bu tədqiqat 

                                           
5Səudiyyə Ərəbistanında Səkəkə Ģəhərinin cənub-qərbində, əl-Riyaddan 900 km uzaqlıqda 

yerləĢən ərazi  (25 ) 
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əsərində bu vaxta qədər ərəb yazısı ilə bağlı bütün fikirlər cəmləĢdirilmiĢ, alim tərəfindən 

qənaətbəxĢ konsepsiyalar və nəticələr irəli sürülmüĢdür.  

Burada isə birinci rəy,  ərəb yazısının Cənub (Himyər) yazıdan yaranmasıdır.  

Ərəblərdə belə bir fikir yayılmıĢdır ki, ərəb yazısı himyəri musnəd yazısından törəmiĢdir. 

Ərəb yazısının cəzm adlandırılması səbəbi isə onun himyəri musnəd yazısından kəsilmiĢ 

və ayrılmıĢ olmasıdır. Deyilir ki, Himyər əhalisindən ərəb yazısını hardan örənmələri 

barədə soruĢulduqda cavab verirlər ki, Ənbar əhlindən. Bəs Ənbar əhli onu  hardan 

öyrənib? Cavab verirlər ki, Yəməndən (3, c.3, s.14). 

Cavad Əlinin  qeyd etdiyi kimi, tədqiqatçıların Ərəbistan yarımadasının müxtəlif 

ərazilərində, o cümlədən Ərəb Körfəzinin sahillərində rast gəldikləri musnədlə yazılmıĢ 

kitabələrdən (onların bəziləri qədim, bəziləri də Ġslama yaxın dövrə aiddir )  aydın olur ki, 

Musnəd yazısı ərəblərin ilk və orijinal yazısı olmuĢdur. Bütün Ərəbistan yarımadasının 

əhalisi bu yazı ilə yazırdı. (18 ,1813) 

Bir qrup alimlər iddia edirlər ki, ərəb yazısı musnəd himyər yazısından yaranmıĢdır. 

Hətta ərəb yazısı musnəd-himyər yazısından çəzm olunduğu, ayrıldığı üçün cəzm 

adlandırılmıĢdır.  

Lakin  Sahilə Yəsin əl-Cuburi ―Əl-xattu əl-arabiyyu va tatavvuruhu fi əl-usuri əl-

abbasiyyi fi əl-Ġraq‖ adlı əsərində ərəb yazısının musnəd-himyər yazısından ayrılması 

məsələsinə toxunarkən qeyd edir ki, bu doğru deyildir. Bu iki yazı arasında hər iki yazının 

vahid sami kökünün olmasından baĢqa onlar arasında heç bir əlaqə yoxdur. Müqayisə üçün 

verilən qədim ərəb hərfləri ilə himyər hərfləri arasında müqayisədən göründüyü kimi, onlar 

bir-birlərindən kəskin surətdə fərqlənirlər. 

ٖٓ أُـ٘ض اُذ٤ٔغ١ ًٔا ذوٍٞ ٛظٙ اُغٝا٣ح ٝ ٤ُؾ ٛ٘اى ا١  ٝ ٛظا ؿ٤غ هذ٤خ اط إ اُشظ اُؼغت٢ ُْ ٣ورغغ

 ػالهح ت٤ٜ٘ٔا ؿ١ٞ اٜٗٔا هض اكروا ٖٓ أهَ ؿا٢ٓ ٝادض ًٔا ٣ظٜغ ٖٓ ٓواعٗح ٛظٙ اُذغٝف اُذ٤ٔغ١

(       32, 10.   )تٔا ٣واتِٜا ٖٓ اُذغٝف اُؼغ٣ثح اُوض٣ٔح اُر٢ ذضٍ ػ٢ِ اٜٗا ذشرِق ػٖ تؼضٜا اسرالكا كض٣ضا  

 

Müəllif əyani Ģəkildə sübut etmək üçün himyər və ərəb əlifbasıının hərflərindən 

nümunə verir:  

 

 
 

Mənbə:   (31, s.10) 

Təbii ki, burada da alimlərin fikirləri fərqlidir. Lakin qədim ərəb yazısı olan himyər 

yazısı, onun istifadəsi, inkiĢafı, müasir ərəb yazısının öz mənĢəyini bu yazıdan götürüb-

götürməməsi kimi məsələlər baĢqa bir məqalənin mövzusu olduğu üçün mövzudan çox 

uzaqlaĢmayacağıq.  

Ikinci fikir ərəb yazısının Ģimal (hirə) yazısından yaranması fikridir ki, əl-Muncidə 

görə, Hirə Ģübhəsiz mədəni bir mərkəz idi. Yazı da oradakı mədəniyyətin nəaliyyətlərindən 

biri idi. Lakin onlar xristian dininə sitayiĢ edir, əhalisi siryani və ya ―hirə yazısı‖ adlanan 

yazı ilə yazırdılar (28, s.16).Kopp, Gesenins, Kausisde de Peseval, Renan və Starki kimi 

bir sıra ĢərqĢünas alimlər bildirmiĢlər ki, qədim ərəb yazısı öz mənĢəyini siryani yazısından 

götürmüĢdür (29, s. 319). 

           Ərəb yazısının tədqiqiqi ilə məĢğul olan əl-Muncid bu məsələ barədə tədqiqatçıların 

əldə etdikləri nəticələri rəhbər tutaraq qeyd edir ki, alimlər bu nəticəyə gəlmiĢlər ki, arala- 
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rındakı fərqlərdən və ya oxĢarlıqdan göründüyü kimi, ərəb yazısı nə siryani yazısından 

ayrılmıĢ, nə də onun təsiri ilə yaranmıĢdır.  Bizə ərəb yazısı ilə hirə yazısını müqayisə 

etmək üçün nə Hirə, nə də Ənbarda istifadə olunan yazı ilə yazılan heç bir mətn gəlib 

çatmamıĢdır. (28, s.12;30, s.4) 

Hətta ərəb yazısının öz əsasını siryani yazısından götürməsi fikrini irəli sürən ərəb 

mütəxəssislərindən biri də Əhməd Rzadır (30, s.10).  Lakin əl-Cuburi Ġbn HiĢama istinad 

edərək bildirir ki, fakt budur ki, suryani yazısı Ərəbistan yarımadasında Ġslamın ilk 

vaxtlarında da mövcud idi  (24, s. 29). 

Bu nəzəriyyəyə aid sonuncu rəy isə ərəb yazısının mənĢəyini nabati yazısından 

yaranması fikridir. Nəzərə çatdıraq ki, III nəzəriyyədə- yəni ərəb yazısının mənĢəyini 

özündən qədim yazılardan götürməsində alimlər əsas  iki mənbə: qədim cənubi ərəb yazıs 

olan himyər musnəd və Ģimal ərəb yazısı olan nabati yazısının üzərində durmuĢlar. Lakin 

ən sonuncu rəy -ərəb dilinin öz mənĢəyini nabati yazısından götürməsi  maddi sübutlara 

əsaslanır və mütəxəssislər tərəfindən yekdilliklə qəbul edilir. 

Qeyd edək ki, ərəb yazısının mənĢəyi haqqında olan nəzəriyyələrdən yalnız sonuncu 

nəzəriyyə reallığa uyğundur. Məhz yazılı abidələrin tədqiqi zamanı alimlər, tədqiqatçılar 

ərəb yazısının Ģimal ərəb yazısı olan –nabati yazısından yaranması rəyinə gəlmiĢlər. Buna 

baxmayaraq,  ərəb yazısının yaranması  haqqında olan digər nəzəriyyələrin də ərəb yazısı 

tarixində xüsusi yeri var.  
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اُواٛغج، ؿ٘ح عثغ تأُغثؼح اال٤ٓغ٣ح ب. هثخ االػل٠ ك٢ ه٘اػح االٗلاء. اتٞ اُؼثاؽ ادٔض تٖ ػ٢ِ اُوِول٘ض١ .3

551..اُجؼء اُصاُس ، م. ّ 1914 -ٛـ  1332  

.                                                                              609. م,1998أُض٣٘ح أُ٘ٞعج،. اُوغإٓ اٌُغ٣ْ .4
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Кѐнюль Эйвазова 

 

ТЕОРИИ O  ПРОИСХОЖДЕНИИ АРАБСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

Резюме 

      Существуют разные мнения о происхождении арабской письменности. Некото-

рые ученые считают ее божественным даром, некоторые - открытием, другие, 

ссылаясь на материальные доказательства, утверждают, что она произошла от 

древней письменности. На основе этих идей образовались разные теории. Эта статья 

посвящена теориям о происхождении арабской письменности. Автор, учитывая идеи 

арабских и европейских ученых о происхождении арабской письменности, дает 

информацию о сформировавшихся теориях. 

 

Ключевые слова:  арабское письмо, происхождение, теория, муснад,  

набатейское письмо. 

 

Kyonul Eyvazova 

 

THE ORIES ABOUT THE ORIGIN OF ARABIC WRITING 

Summary 

     There are different ideas about the origin of Arabic writing. Some scholars consider it to 

be something divine, some say it is an invention, others rely on material proofs and claim 

that it is created from ancient scripts. Theories are formed on the basis of these ideas. The 

present article is about theories on the origins of Arabic script. The author scrutinized the 

works by Arabic and European researchers about the origin of Arabic script; classified 

these theories and provided information about the formed theories.  

 

Key words: arabic script, origin, theory, musnad, nabatean script. 
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CƏFƏR RƏMZĠNĠN “DEYĠLƏN SÖZ YADĠGARDIR” TOPLUSU 

 ĠLƏ BAĞLI MƏKTUBLARI 

 

Açar sözlər: Cəfər Rəmzi, Ģeir, tərcümə, məktub, tədqiqat, kitab, arxiv.  

 

       TanınmıĢ tədqiqatçı, Ģair Cəfər rəmzi (1905-199 ) Bakının Mərdəkan kəndində anadan 

olmuĢ, ilk təhsilini də doğma kəndində almıĢdır. Sonra təhsilini Bakı Darülmüəllimində 

(1922-1927) və Azərbaycan Pedaqoji Ġnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsində (1929-1932) 

və tarif fakültəsində (1941-42) davam etdirmiĢdir. AEA-nın ġərqĢünaslıq Ġnstitutunda 

(1958-1990) çalıĢmıĢ, 1966-cı ildə, təkrar 1981-ci ildə ―Azərbaycan klassik ədəbiyyatında 

iĢlədilən ərəb və fars sözləri lüğəti‖ kitabı çap olunmuĢdur.  1968-ci ildə ―Yəğma 

Cəndəğinin poeziyası‖ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiĢ, elmi 

jurnallarda məqalələri və 1976-cı ildə eyniadlı monoqrafiyası dərc edilmiĢdir. 

     Cəfər Rəmzi (Ġsmayılzadə Cəfər Balaəmi oğlu) həm Ģair, həm də tərcüməçi kimi də 

tanınmıĢ və bir sıra kitabları nəĢr edilmiĢdir. ġeirlərini əvvəl ―Sufi‖, sonralar ―Rəmzi‖ 

təxəllüsü ilə yazmıĢdır. ġairin həyatda olarkən ―Xarici yumor‖ (1964), ―BehiĢtin narları‖ 

(1968), ―Gəlin birlikdə gülək‖ (1970), ―Dünya xalqlarının yumoru‖ (1976) adlı tərcümə 

kitabları və ―ġeirlər‖ (1974), ―Günləri sayıram‖ (1982), ―Ürəkdən səslər‖ (1986), ―Geçikən 

arzular‖ (1990) adlı Ģeir topluları nəĢr olunmuĢdur. Vəfatından sonra əlifba dəyiĢikliyini 

nəzərə alıb 2017-ci ildə ―Qəzəllər‖ kitabını nəĢr etdirdik.  

     Daha çox Bakı-AbĢeron Ģairlərinin tədqiqatçısı kimi tanınan Cəfər Rəmzi böyük 

zəhmətlər bahasına bir çox Ģairləri üzə çıxarmıĢ, müxtəlif mətbuat orqanlarında onların 

əsərlərini çap etdirmiĢdir. Nəhayət, bakılı və abĢeronlu Ģairlərin əsərlərindən ibarət 

―Deyilən söz yadigardır‖ (I hissə - 1981; II hissə - 1987) toplularını araya-ərsəyə gətirmiĢ 

və oxuculara təqdim etmiĢdir.   

    Cəfər Rəmzinin arxivində (fond 9, qutu 24, sax.vah.462-529) tədqiqatçıya ünvanlanmıĢ 

61 ədəd sənəd saxlanılır ki, bunların bir qismi dəvətnamələr və təbrik açıqcaları, bir qismi 

tədqiqatçıya gələn məktublardır. Məktubların bir hissəsi əski ərəb qrafikalı əlifbamızda, bir 

qismi isə kiril əlifbasındadır. Müxtəlif məzmunlu məktublar içərisində bizim diqqətimizi 

çəkən 4 məktub vardır ki, bunlar Cəfər Rəmzinin ―Deyilən söz yadigardır‖ topluları ilə 

bağlıdır. Oxucularımızı məktunbların məzmunu ilə tanıĢ etməyi məqsədəuyğun hesab 

etdiyimizdən həmin məktubları olduğu kimi təqdim edirik. 

*** 

1.Leninqraddan Əfrasiyab Vəkilovun göndərdiyi 30.9.83 tarixli məktubda öz sevincini 

qeyd edən, müəlliminin kitablarını dönə-dönə oxuduğunu bildirən və onu yaddan 

çıxartmadığına görə dərin təĢəkkürünü bildirən müəllif yazır:   

―...Bir neçə il bundan qabaq Sizinlə institutda görüĢdüyüm zaman mənə ―Deyilən söz 

yadigardır‖ kitabınızın əlyazmasını göstərmiĢdiniz. Sizi ürəkdən təbrik edirəm ki, uzun 

illər sevə-sevə topladığınız, xalqımıza az məlum olan, ya da heç məlum olmayan 

sənətkarların və Ģairanə oğullarının, qızlarının əsərlərini də, adlarını da bizə - oxucularınıza 

tanıdırsınız. Sizin bu kitabınız bir heykəl kimi daima yaĢayacaq, həmin Ģairlərimizin adını,  
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həm də Sizin adınızı yüksəklərə qaldıracaq. Zəhmətinizin misli olmadığı kimi, kitabınızın 

da tayı-bərabəri yoxdur...‖. 

*** 

2..Leninqraddan Ə.Vəkilov göndərdiyi 20.09.87-ci il tarixli məktubda yazır: 

―Əziz və hörmətli Cəfər müəllim. 

Mikayılın vasitəsi ilə lütf edib göndərdiyiniz iki yeni kitabınızı alıb xeyli sevinmiĢəm. 

Diqqətinizə, məni yadınızdan çıxartmadığınıza çox-çox minnətdaram. Yeni kitablarınızla 

Sizi təbrik edir, Sizə çansağlığı, böyük-böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 

Sizin AbĢeron Ģairlərinə həsr etdiyiniz kitab məni valeh edib. Ġki kitabınızda topladığınız 

parlaq mirvarilər, Sizin sayənizdə, həmiĢə xalqımızın xəzinəsində qalacaq. 

Öpürəm Sizi. 

Sizin tələbəniz Əfrasiyab. 

08.09.87 

Leninqrad‖.  

*** 

3.Lənkərandan Əmir Lənkəranlının 11/V-1985 tarixli məktubu: 

―Zövq sahiblərini Bakı ürəfalarının Ģirin kəlamları ilə tanıĢ edən hörmətli alim Cəfər 

Rəmzi müəllimi 80 yaĢının tamam olması münasibətilə təbrik edir, sevinir və ona 

cansağlığı arzu edirəm. Əminəm ki, xalqımız sizi zəhmətkeĢ bir alim kimi həmiĢə 

xatırlayacaq, əməyinizi alqıĢlayacaqdır. Sizə gələcək iĢlərinizdə müvəffəqiyyət arzu edir 

və yeri gəlmiĢkən, xatırladıram ki, balaxanılı Əli Zühabın (xanəndədir) əgər Ģeiri varsa 

gələcək kitabınıza (II hissə) daxil etməyi unutmayasınız. Bundan əqdəm də sizə bir məktub 

göndərmiĢdim. 

Hörmətlə: Əmir Lənkəranlı 

11\V-1985‖. 

*** 

4.R.AtakiĢiyev Lənkərandan göndərdiyi 3\IV-85 tarixli məktubda yazır: 

 ―Hörmətli, dərin zəkalı, əməksevər alim Mirzə Cəfər Rəmzi müəllimə salam olsun! Daha 

sonra sizin yaradıcılığınızı həmiĢə izləyirəm. Mən həmin Ģəxsəm ki, Y.Cəndəqinin bir 

kitabını dəyərli bir xatirə kimi mənə bağıĢlamısınız. Sizə vəd etdiyim əl yazmasında olan 

Məmmədəli (Məhəmmədəli – S.H.) ġəfainin bir Ģeirini (parçadır) yollayıram: 

(―Min parçadan‖ bir parça) 

Eybü nöqsanın sənə göstərsə hər nöqsanĢünas, 

Olma ol xoĢbin zatın kinəcu bədbinəsi. 

Sən də göstər gördüyün hər eybi, ol mirati-nas, 

ĠĢtə insanlar gərək insanların ayinəsi. 

 

Hörmətli Mirzə Cəfər, bir-iki sual məni maraqlandırır, bəlkə siz biləsiniz:  

1.Sabir Badkubəli və ―Cabir‖ imzalı Kərbəlayi Vəli Mikayılov kimdir, əgər bakılıdırsa, 

niyə sizin kitabınıza daxil olmayıb? Rəvayətə görə, yanıqlı kəlamları var, sizdə varsa, bir 

nümunə mümkünmü?  

2.Hüseynqulu Sacidin ilk təxəllüsü ―Tülui‖ olub? 
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3.Əbdülxalıq Əraqi adlı Ģair haralıydı və hansı məcmuələrdə çıxıĢ edib (qısaca) və Bakıda 

qəzəl yazan Molla Nizami olub?  

4.Çox zəhmət çəkib ata-baba qonĢum Molla Əliəkbər Çakər Lənkəraninin bir Ģeirini tapa 

bilmədim. Professor Nazim Axundov yazır ki, onun ―Arı‖ jurnalında (1911, N-10 

―Görmədim‖ Ģeiri olub. Özünə yazdım, N.Axundovun, cavab gəlmədi. Bəlkə sizdə Çakərin 

Ģeiri ola?‖ 

      Cəfər müəllim, yeni kitabınızı səbrlə gözləyirəm, çıxan kimi alacağam. Yaxınlarda 

―Ġmzalar‖ kitabından öyrəndim ki, ―Acı dərman‖ Mirzə BalaqardaĢ Əlimuradzadədir. 

―Tuti‖də Ģeirlərini oxumuĢam. Onun ―Kərbəla tufanı‖ adlı tərcümə əsəri, ―qafqaz istilahı‖ 

adlı kitabı da olub. Familiyası Hacıyevdir (Azərbaycan kitabı, Bakı, 1963). Bəzi kiçik 

qeydlərim var. əlimiĢan Hüseynzadənin ―Sabir və müasirləri‖ adlı kitabda Ģəkli var, yaĢlı 

görünür. Sizin kitabda (1890-1919) 29 yaĢında vəfat etdiyi göstərilir. Zənnimcə bu tarix 

düzgün deyil, ola bilər 1880 təvəllüd ola. Bir Ģair də vardı QəĢəm Məmmədzadə, bakılı 

idi?‖ sualını verir. ―Elm və həyat‖ jurnalının (1985, N-2) Əliqulu Səbahinin familiyası 

qeyd olunur. (Z.Əsgərlinin məqaləsində), sizə gələcəkdə lazım olar. Yuxarıda qeyd etdiyim 

kimi Cabirin bir dəfə ərəbcə bir Ģeirini eĢitdim ... haqqında tərifdi, əldə edə bilmədim. 

AĢağıdakı qəzəli Casbir Badkubəliyə isnad verirlər. guya ―Əlif Leyla‖nın 1911-ci il 

çapında (634 səhifədir) varmıĢ, yaxud ―ġükufeyi-qəm‖ (1913) kitabının əvvəlində 

təxəllüssüz verilib – tapa bilməmiĢəm. Təsirli, qəlb yandırıcıdır (M.Binəvanın, Bakinin, 

Faizin kəlamı kimi): 

Hər təbibə dedim əhvalımı, get-get dedilər, 

Yox dəva bizdə onun çarəsi loğmandədir. 

Gəzibən hər yeri Loğmanı soraq etdim mən, 

Qəbrə getmiĢ dedilər, qəbrdə pünhandədir. 

Tapdım axırda məzarın baĢıma çarə qılım. 

     Hörmətli alim, sizə gərək olsa, MaĢtağalı xanəndə Yusif Ələsgərlinin general 

H.Aslanov haqqındakı Ģeirin, Tüluinin, Muxtar MəhĢərinin (Muxtar Müznibdir?) ―Dirilik‖ 

məcmuəsindəki bir Ģeirin göndərə bilərəm. Bakıda yaĢayan papaqçı RəĢidin bir qəzəlin, 

―Məcnun‖ təxəllüslü Ģairin (bu, Y.Cəndəqidirmi?) bir Ģeirin sizə göndərirəm, vaxt olsa, 

tərcümə edərsiniz. Əgər sizə gərək olmayan məcmuələrdən (ərəb qrafikası ilə ―Məktəb‖, 

1916, ―Ədəbi parçalar‖, ―Maarif və mədəniyyət‖ olsa, dostum Rafael Hüseynova verəsiniz, 

nə vaxt gəlsəm, istifadə edərəm. Baqi səmimiyyət və ehtiram ilə Lənkəran ürəfasından 

müəllim Ramiz AtakiĢiyev. 

23 mart, 1985. 

 

Dedim aram ilə bir cam tutum, 

Qoymadı çərx məni bircə yol aram tutum. 

Ey cavanlar, qocalıq vəxti gəlib, 

Neyliyim, dəxi nə bayram tutum...‖. 

Ünvan: Lənkəran, Otryad küçəsi, N-1, otaq 52, AtakiĢiyev R‖. 

 

     Latın əlifbasında kitabların nəĢr olunub kitabxanalara paylanması ilə əlaqədar olaraq 

kiril əlifbasında olan kitabların kitabxanalardan yığılması məlumdur. Lakın bu kitablar 

arasında bir sıra dəyərli kitablar vardır ki, onlar latın əlifbasında nəĢr olunmamıĢdır. 

―Deyilən söz yadigardır‖ topluları da bu qəbildəndir. Bakının MaĢtağa kəndindən olan 

Qorxmaz Səfərov babası əməkdar artist Əhməd Anatollunun və ulu babası Muxtar 

Bisavadın əsərlərini kitab Ģəklində nəĢr etdirdikdən sonra babalarının da Ģeirlərinin yer  
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aldığı Cəfər Rəmzinin ―Deyilən söz yadigardır‖ toplularını latın əlifbasında çap etdirmək 

istəyini bizə bildirəndə sevindik və çap olunmuĢ topluları nəĢrə hazırladıq. Cəfər Rəmzinin 

arxivində bakılı və abĢeronlu Ģairlərin toplulara düĢməyən Ģeirləri də saxlanılır.      

Tədqiqatçının yeni bir toplu hazırlamaq fikri yəqin ki, olmuĢdur. Hətta III hissənin hazır 

olduğunu söyləyən Ģəxslər də vardır. Deyilənə görə, Cəfər Rəmzi onu lazımi Ģöbəyə təhvil 

veribmiĢ. Lakin biz həmin nəĢrə hazırlanmıĢ variantı əldə edə bilmədik. Arxivdə olan 

Ģeirləri də nəĢrə hazırlayıb kitaba daxil etməyi lazım bildik. Hal-hazırda kitab nəĢrə 

hazırdır və üzərində redaktə iĢi gedir. 

Ədəbiyyat: 
 

1.C.Rəmzi. Deyilən söz yadigardır. H.1. – Bakı,1981. 

2. C.Rəmzi. Deyilən söz yadigardır. H.2. – Bakı,1987. 
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ПИСЬМА ДЖАФАРА РАМЗИ, СВЯЗАННЫЕ СО СБОРНИКОМ 

«СКАЗАННОЕ СЛОВО -  ПАМЯТЬ» 

Резюме 
       В Институте рукописей хранится личный фонд  известного исследователя, поэта 

и переводчика   Джафара Рамзи,  который содержит его стихи, не включенные в  

опубликованный сборник  бакинских и апшеронских поэтов «Cказанное слово - 

память». Здесь также  имеются адресованные исследователю  61 письмо, написанное 

арабской графикой и кириллицей, четыре из которых  имеют отношение  к 

упомянутому сборнику. Мы сочли необходимым ознакомить читателя с 

содержанием обнаруженных 4 писем.  

 

  Ключевые слова: Джафар Рамзи, стихотворение, перевод, письмо, книга, архив. 

 

Sonakhanum Khadiyeva 

 
 JAFAR RAMZI`S LETTERS ABOUT THE COLLECTION 

 "THE SAYINGS ARE MEMORIES" 

Summary 
     Ġn the Ġnstitute of Manuscripts are preserved the folders containing the poems of the 

researcher and translator Jafar Ramzi which weren’t included in the collection of the poets 

from Baku and Absheron named ―Said word is a memory‖. In this folder are found 61 

letters in both Arabic and Cyril alphabets addressed to the researcher and four of them are 

connected to the mentioned collection. We present the main points of these letters to the 

readers.    
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          Məqalədə ilk dəfə olaraq  XIX əsrin birinci yarısında yaĢayıb-yaratmıĢ Kərbəlayi 

Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadinin “Sərfi-Mir” əlyazmasının paleoqrafik 

xüsusiyyətləri, həmçinin müəllifin sərf elminə aid elmi mülahizələri və bəzi dilçilik 

problemlərinə münasibəti araĢdırılmıĢ və tədqiq edilmiĢdir. 

      Müəllifin gəldiyi qənaətə görə bu əsər ərəb dilinin qrammatikasını tədqiq edən dəyərli 

mənbə olmaqla yanaĢı, həm də XIX əsrdə Naxçıvanın elmi mühitinin səviyyəsi haqqında 

təsəvvür yaratmaq baxımından əhəmiyyətlidir.   

      AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda milli sərvətimiz olan qədim əlyazma 

və çap kitablarının toplanması və tədqiqi üçün bir sıra iĢlər görülmüĢdür.  Fondda mühafizə 

olunan ―ulu babalarımızın Ģərəfli keçmiĢi haqqında qiymətli məlumatlar verən bu 

əlyazmalar həm orta əsr Azərbaycan, həm də Yaxın və Orta ġərqin tarixi, ədəbiyyatı və 

incəsənətinin öyrənilməsi baxımından zəngin bir mənbələrdir‖ [1, s. 188]. Belə 

mənbələrdən biri də fondda B-183/334 Ģifrəsi altında qorunan ―Sərfi-Mir‖ adlı əlyazmadır. 

 Əlyazmanın tədqiqi zamanı əsərin müəllifinin Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa 

Saleh Ordubadi olduğu qənaətinə gəldik.  Əlyazmanın sonunda Kərbəlayi Kazım ibn 

Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadinin farsca belə bir qeydi vardır [Ģəkil 1]: 

 ―Bu kitab Allahın lütfu ilə Ģənbə günü tamam oldu. Kitabı Allahın qulu, həqir Kərbəlayi 

Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi yazdı. Hər kim bunu oxudusa ondan dua 

istəyirəm. Ona görə dua eləsin ki, mən bir günahkar bəndəyəm‖ [2, s. 207].           

 

                     
ġəkil 1. 
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Ərəb və fars dillərində 105 vərəqdən ibarət olan həmin əlyazma bu gün də öz elmi 

əhəmiyyətini itirməmiĢdir.         

 Əsər hicri qəməri 1227 (1812)-ci il tarixində yazılmıĢdır. Əsərin müəllifi Kərbəlayi 

Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadinin Naxçıvanın dilbər guĢələrindən biri olan 

Ordubad Ģəhərindən olduğu aĢkarlanmıĢdır. Əsərin sonunda göstərilən tarixə əsasən 

Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadinin XIX əsrin birinci yarısında, 

təqribən 1810-1860-cı illərdə yaĢadığını və fəaliyyət göstərdiyini təxmin etmək olar. O, bir 

alim və maarifpərvər ziyalı kimi öz dövrünün görkəmli Ģəxsiyyətlərindən biri olmuĢdur. 

Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi Ģərq dillərini öyrənmiĢ və dilçilik 

sahəsində dövrünün tanınmıĢ alimlərinin fikirlərini dəyərləndirmiĢ və eyni zamanda öz 

fikirlərini də Ģərh etmiĢdir.   

      ―Yazılı abidələrin paleoqrafik xüsusiyyətlərinin araĢdırılması əlyazma mətnlərinin 

düzgün oxunuĢu, tekstoloji tədqiqi onları yaranma tarixi və yerlərinin müəyyənləĢdirilməsi 

və s. kimi məsələlərin həllində böyük təcrübi əhəmiyyət daĢıyır‖ [3, s. 10]. 

      Bu baxımdan tədqiqata cəlb etdiyimiz nüsxənin bəzi paleoqrafik xüsusiyyətlərinin 

üzərində dayanmaq istəyirik. 

 Nəstəliq-süls  xətti ilə iĢlənmiĢ bu əlyazmada bir cilddə üç kitab toplanmıĢdır. ―Sərfi-

Mir‖, ―Təsrif‖ və ―Avamil‖. Orta əsrlər dövründə səhifələmə metodu paqinasiya üsulundan 

ibarət olduğuna görə əlyazmaya səhifələr vurulmamıĢdır. AraĢdırma zamanı vərəqlərin 

nömrələnməsi Ģərti olaraq bizim tərəfimizdən icra edilmiĢdir. Əlyazmanın həcmi 105 

vərəqdən  -―Sərf‖ bölməsi 46, ―Təsrif‖ bölməsi 22, ―Avamil‖ bölməsi isə 37 vərəqdən 

ibarətdir. ―Sərf‖ bölməsi səhifə 2-dən baĢlayıb 92-də bitir. ―Təsrif‖  bölməsi səhifə 93-dən 

baĢlayıb 135-də bitir. ―Avamil‖ bölməsi isə 136-dan baĢlayıb 207 –ci səhifədə bitir. 

Vərəqin ölçüsü 17x21 sm., mətnin yazılı hissəsi 15x9 sm., hər səhifədəki sətrin sayı 10-a 

bərabərdir.   

      Qeyd edək ki, ərəb dilçiləri ərəb qrammatikasını  ―sərf‖ (―اُوغف‖) və ―nəhv‖ (―ٞاُ٘ذ‖) 

olmaq üzrə iki qismə bölürlər:  

ٝػِْ اُوغف ٛٞ اُؼِْ اُظ١ ٣ثذس ك٢ ه٤ؾ ٝأٝػإ أٌُِاخ اُؼغت٤ح أُلغصج هثَ اٗرظآٜا ك٢ اُجِٔح، ٝٓٞضٞع ػِْ 

ُْٔؼَغب ُٔروغِّف اُوغف ٛٞ االؿْ اُ [.                                                                                   4]، ٝاُلؼَ اُ

                                               (Sərf (morfologiya) elmi istənilən mənanı əldə etmək üçün 

kəlmənin aldığı Ģəkillərdən bəhs edən elmdir. Ancaq sərf elmi sözün isim və fel növləri ilə 

məĢğul olur ).  

      Bir sözün bir Ģəkildən digər Ģəklə çevrilməsinə ―təsrif‖ (―اَُرْوِغُف‖) deyilir.  Ərəb 

dilində kəlmə, ümumiyyətlə, ―isim‖, ―fel‖, ―hərf‖ olmaq üzrə üç ana bölümdə incələnir. 

Fellərin təsrifi madidən (keçmiĢ zaman) mudariyə (indiki zaman) və ondan da əmrə 

çevrilməklə olur. Ġsimlərin təsrifi isə təsniyəyə (ikilik) və cəmə, ismi tasğir (kiçiltmə isim) 

və ismi mənsuba (mənsub olmanı bildirən isim) çevrilməklə olur.  

ٝهض ٝضؼٚ اُّ٘ذ١ٞ أُلٜٞع أتٞ ٓاخ اُؼغت٤ح ٖٓ جٜح اإلػغاب ٝ اُث٘اء، ٝذأش٤غاُـ٤ام ك٤ٜا  ػِْ اُ٘ذٞ ػِْ تأدٞاٍ اٌَُ

األؿٞص اُضؤ٢ُ، تأٓغ ٖٓ اُش٤ِلح ػ٢ِ تٖ أت٢ عاُة عض٢ اهلل ػ٘ٚ، د٤س أٓغٙ تروـ٤ْ أٌُِح ئ٠ُ اؿْ ٝكؼَ ٝدغف، 

                                                                      [.                   5]ٝاُٗخ ٛظا اُّ٘ذٞ، كِٜظا ُؿ٢ّٔ ٗذًٞا : ٝهاٍ ُٚ

                                                                  (Nəhv (sintaksis) kəlmənin cümlə içindəki 

vəziyyətini və bu vəziyyətinə görə irabını (sintaktik təhlil) təhlil edən elmdir. Cümlə içində 

yerləĢən söz parçaları məbni (dəyiĢməyən) və murab (dəyiĢən) olmaq üzrə iki yerə ayrılır. 

Bu elmin əsasını xəlifə Əli Ġbn əbu-Talibin (r.a) əmri ilə məĢhur nəhvçi alim Əbul-Əsvəd 

əd-Duəli qoymuĢdur. Alim kəlməni isim, fel və hərf olmaq üzrə üç yerə bölmüĢdür. Və 

bunu nəhv elmi adlandırmıĢdır).  

      Nəhvcilərin ortaya qoyduğu qaydalar bizə murab olan kəlimələrin sonlarının 

vəziyyətini və məbni kəlimələrin cümlədəki yerlərini (məhəlli irablarını) öyrədir.                                                              
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Əlyazmanın bir hissəsi ―Sərfi-Mir‖ə aiddir. Bu bölmənin əvvəlində qırmızı 

mürəkkəblə ―Sərfi-Mir‖ (―Mirin Sərfi‖) yazılmıĢdır. Bütün islami mənbələrdə olduğu kimi 

bu kitabın da əvvəli ―bismillahi-rahmani-rahim‖ (―rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə‖) 

sözləri ilə baĢlamıĢ və müqəddimə olmadan ərəb dilinin morfologiya bölməsinə keçmiĢdir. 

Mətnin tərcüməsindən məlum olur ki, bu hissə klassik ərəb dilinin morfologiyası bölməsini 

əhatə edir. Əsas mətnlər fars dilində, dil terminləri isə ərəb dilində verilmiĢdir:   

―Kəlimati lüğəti arabi bər se-qone əst‖ [2, s. 2]. 

      Müəllif əlyazmada bəzi dilçilik məsələlərinə öz mövqe, münasibət və fikirlərini də 

bildirmiĢdir. ġəkildə göstərilən əlyazmanın müqəddiməsində fars dilində verilən mətnin 

tərcüməsində [2, s. 2] deyilir ki, ―ərəb dili qrammatikasında söz üç formadan ibarətdir. 

Ġsim, fel və hərf‖. Ġsim özlüyündə bir neçə istiqamətdən Ģərh edilmiĢdir. Burada isim zat və 

mənadan, fel isə üç və dörd kökdən ibarət olaraq Ģərh edilmiĢdir [Ģəkil 2].  

 

              

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 2. 

 [―təmmətu-l-kitəbi bi-uvnilləhi-l-məliki-l-vəhhab‖] [2, s. 92]. 

 

Kərbəlayi Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi əlyazmanın ―Sərfi-Mir‖ 

bölməsinin sonunda qeyd edir ki, əsəri bağıĢlayan və mülk sahibi olan Allahın köməkliyi 

ilə hicri qəməri cəmadiyəl-sani ayının 21-i 1227 (1812)-ci ildə yazıb tamamlamıĢdır [Ģəkil 

3]. 

 

                   

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ġəkil 3. 
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Həcm baxımından kiçik görünən bu əsərdə alim sərflə əlaqəli bütün qaydaları yığcam, bir-

birinə uyğunlaĢdıraraq ardıcıl Ģəkildə qeyd etmiĢ və nizama salmıĢdır. Nəstəliq-süls  xətti 

ilə iĢlənmiĢ əlyazmada bu sahədə yazılmıĢ digər kitablarda olduğu kimi müqəddimə və 

mövzu ilə əlaqəli geniĢ izahlar yoxdur. Əsər qısa və məzmunlu olması ilə seçilir. Kitabda 

mövzunun baĢlıqları verildikdən sonra, həmin mövzu qısa olaraq açıqlanmıĢ və misallarla 

izah olunmuĢdur. Müəllif ―sərf‖  elminin tərifini, isim və fel qəliblərini, formalarını, sülasi 

və rübai mücərrəd-məzid (sadə və düzəltmə) fellərin mənalarını çox geniĢ Ģəkildə 

açıqlamıĢdır. Daha sonra isə, mazi muzari, mustəqbəl fellərin məlum və məchul növləri, 

əmri hazir, ism-i-fail, ism-i-məful, nun xəfif  və nun təkid səqil, cəzm ədatı, nəhy feli, 

məsdər, bablar, zaman, məkan və alət isimləri və mənsub isimlərlə əlaqəli qaydaları geniĢ 

Ģəkildə açıqlayıb hər birinin ayrı-ayrılıqda izahını misallar üzrə verimiĢdir. Kərbəlayi 

Kazım ibn Kərbəlayi Ağa Saleh Ordubadi ―Sərfi-Mir‖ əsərində bütövlükdə ərəb dilinin 

morfologiya bölməsini əhatə edən mövzuları isim və fel bölməsindən ibarət olaraq iyirmi 

doqquz fəsil altında toplamıĢdır. Həmin fəsillərin qısa məzmunu aĢağıdakı kimidir.     

            I fəsil: Ġsim sülasi (اُُصاَلِش٢ُ) (üç köklü), rübai (اُُغَتاِػ٢ُ) (dörd köklü) və xumasi 

َٔاِؿ٢ُ)  olaraq üç növə bölünür. Hər üç model öz növbəsində mücərrəd və (beĢ köklü) (اُُْش

zaid olmaqla iki hissəyə bölünür. Mücərrəd ismlərdə hərflərin hamısı əsl, kök hərflərdir. 

Digəri isə məzidun fi, yəni ki, söz kökünə əlavə hərflərin artırılmasıdır [2, s. 3].                     

              II fəsil: Əsl hərflərin əlavə hərflərdən tanınması üçün qəlib və modellərdən 

istifadə edilmiĢdir. Və buna əsasən də fə (ف), ayn (ع), ləm (ٍ) hərfləri təyin edilmiĢdir. 

Dörd və beĢ hərfli isim və fellərdə َكؼ modelində ləm hərfi yenidən təkrarlanaraq yeni dörd 

və beĢ Ģəkilli modellər yaratmıĢ olur [2, s. 3-4]. 

              III fəsil: Sülasi mücərrəd üç köklü isimlərin on məĢhur modeli vardır. Onların da 

öz növbəsində əlavə hərfləri olan babları çoxdur. Həmçinin sülasi mücərrəddə üç məĢhur 

bab vardır ki, bunların əlavə hərfləri olan sülasi məzid fi modelləri çoxdur. Dörd köklü 

mücərrəd fellər ََ  .modelindədir [2, s. 4-5] َكَؼَِ

IV fəsil: Hər isim və felin əsl hərflərindən biri huruful illə (xəstə hərflər), həmzə və 

zəif hərf olsa onlara salim və səhih fellər deyilir. Məsələn, ٌَ  və s. Salim o sözlərə ََٗوَغ، َعُج

deyilir ki, onda həmzə və zəif hərflər olsun. Bu fellərdə iki hərf eyni cinsli hərf olsa o fel 

mudaaf fel adlanır. Məsələn, ََٓض  və s. Əgər onlarda xəstə hərflər, yəni ki,  əlif (ا), vav (ٝ), yə 

(١) olsa bu cür fellərə mutəll fellər deyiləcək. Huruful illə fəul- feldə olsa ona mutəll-fə, 

məsələn, ََٝػَض َْٝػٌض،   və s. Eyn hərfində olsa ona mutəll-eyn və ya əcvəf fel deyiləcək. 

Məsələn,  ٌٍ ْٞ ٍَ –َه َها  və s. Ləm hərfinin yerində olsa ozaman ona mutəllul-ləm və ya naqis 

deyiləcəkdir. Məsələn, ٠َٓ ٠ٌْٓ، َع  və ləm (ٍ) hərflərində olsa ona ləfif (ف) və s. Mutəll-fə َع

məfruq, məsələn, ََٝه٠ َْٝه٠ٌ،  , əgər eynul və ləmul feldə xəstə hərflər olsa ona da ləfif məqrun 

deyilir, məsələn, َٟٞ  .və s.  [2, s. 6] َع٠ٌ،َع

V fəsil: Bilinsin ki, üç köklü fellər üç əsas bablardan  ََ ََ، َكُؼ ََ، َكِؼ َْ-ََٗوَغ –َكَؼ َكُغَف -َػِِ  

ibarətdir. Hər üç model indiki zaman felinin ilk modelidir və felin keçmiĢ zamanda baĢ 

verdiyini bildirir. Ġndiki zamana aid bablar da həmin modellər əsasında formalaĢır. Necə 

ki,  ََ َُ، ََٗوَغ –َكَؼ ََ–٣َْلُؼ ُْ٘وُغ، َكَؼ َُ، َضَغَب-٣َ ََ-٣َْلِؼ َََٓ٘غ-٣َْضِغُب، َكَؼ  ،َُ َُ٘غ -٣َْلَؼ ْٔ ٣َ  və s. formasında təsrif 

olunurlar [2, s. 8]. 

VI fəsil: Fel sülasi mücərrədin məĢhur 10 babı vardır. Bunlar  ََ َُ  –َأْكَؼ َّ : ِاْكَؼااًل –٣ُْلِؼ ًَْغ أ

–  ُّ ٌِْغ ٣ُ–  ََ ًٓا،  َكاَػ ًَْغا َُ  –ِا ََ  َُٓضاِعَتًح ٝ –٣َُضاِعُب  –َضاَعَب : َُٓلاِػًَِح –٣َُلاِػ َُ  –ضغاًتا ،ِاْكَرَؼ ـََة : ِاْكِرَؼااًل –٣َْلَرِؼ ًَْر ِا

ـُِة  – ٌَْر ٣َ–  ََ َْٗلَؼ ـَاًتا، ِا ًِْر َُ  –ِا َْ٘لِؼ ِْٗلَؼااًل –٣َ َْٗوَغَف : ِا َْ٘وِغُف  –ِا ٣َ–  ََ ِْٗوَغاًكا، َذَلَؼ َُ  –ِا  –َذَوَغَف : َذَلُؼاًل –٣ََرَلَؼ

ََ  –٣ََرَوَغُف  َُ  –َذَوُغًكا، َذَلاَػ ََ  –٣ََرَضاَعُب  –َذَضاَعُب : َذَلاُػاًل –٣ََرَلاَػ َُ  –َذَضاعًتا، ِاْكَؼ ََٔغ : ِاْكَؼااًل –٣َْلَؼ َُٔغ  –ِاْد  –٣َْذ

 ََ َِٔغاًعا، ِاْؿَرْلَؼ َُ  –ِاْد ـَْرْلِؼ ـَْرْشِغُض  –ِاْؿَرْشَغَض : ِاْؿِرْلَؼااًل –٣َ ٣َ–  ٍَ ٍُ  -ِاْؿِرْشَغاًجا،ِاْكَؼا َٔاَع  ً:ْكِؼ٤اَلالِا –٣َْلَؼا َٔاُع  –ِاْد  –٣َْذ

 ََ ٤َِْٔغاًعا،َكْؼَِ َُ  –ِاْد َٝ ِكْؼالاًل–٣َُلْؼِِ َصْدَغَجًح   –٣َُضْدِغُض –َصْدَغَض : َكْؼًََِِح                                                                                                                                  

[2, s. 9-10]. ِصْدَغاًجا        –  
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VII fəsil: Ġsim iki qisimdən ibarətdir: məsdər və qeyri məsdər. Məsdər odur ki, fars 

dili mənasının sonunda ―tə‖ və ―nun‖, ya da ―dəl‖ və ―nun‖hərfləri olsun. Ġsmi fail, ismi 

məful, əmr və nəhy, ism-i-alət, ismi zaman və məkan məsdərdən alınır [Ģəkil 4].   

 

              
ġəkil 4. 

 

VIII fəsil:  ََ َُ –َكَؼ ٣َْلُؼ  babında اَُّ٘وغ səhih felin keçmiĢ və indiki-gələcək zaman üzrə 

on dört modeldən ibarətdir. Bunların 6-sı ğaib, 6-sı muxatəb (eyni zamanda  müənnəs və 

müzəkkər olmaqla), biri mütəkəllim vahid, digər biri isə mütəkəllim cəmdir [cədvəl 1 və 

cədvəl 2].   

           KeçmiĢ zaman (َٔاِض٢ ُْ  (َا

 

ُْٔغ َُْج ٤َُِ٘ح َا ُْٔلَغُص َاَُرْص ُْ   َا

ـَائُة ََٗوَغ ََٗوَغا ََٗوُغٝا  اُْ

َٕ ـَاِئَثُح ََٗوَغْخ ََٗوَغَذا ََٗوْغ ُْ  َا

ْْ َٔا ََٗوْغُذ َُٔشاَعُة ََٗوْغَخ ََٗوْغُذ ُْ  َا

َٖ َٔا ََٗوْغُذ َُٔشاَعَثُح ََٗوْغِخ ََٗوْغُذ ُْ  َا

ُْ ََٗوْغُخ ََٗوْغَٗا ََٗوْغَٗا ٌَِِ َُٔر ُْ  َا

           Cədvəl 1. 

                                                 

Ġndiki-gələcək zaman (َُٔضاِعُع ُْ  (َا

 

ُْٔغ َُْج ٤َُِ٘ح َا ُْٔلَغُص َاَُرْص ُْ   َا

َٕ ُْ٘وُغٝ ٣َ ِٕ ُْ٘وَغا ُْ٘وُغ ٣َ ـَائُة ٣َ  اُْ

َٕ ُْ٘وْغ ٣َ ِٕ ُْ٘وَغا ُْ٘وُغ َذ ـَاِئَثُح َذ ُْ  َا

َٕ ُْ٘وُغٝ ِٕ َذ ُْ٘وَغا ُْ٘وُغ َذ َُٔشاَعُة َذ ُْ  َا

َٕ ُْ٘وْغ ِٕ َذ ُْ٘وَغا َٖ َذ ُْ٘وِغ٣ َُٔشاَعَثُح َذ ُْ  َا

ُْ٘وُغ ُْ٘وُغ َٗ ُْٗوُغ َٗ ُْ َأ ٌَِِ َُٔر ُْ  َا

               Cədvəl 2.  
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IX fəsil: Ġndiki-gələcək zaman felini َٖأَذ٤ْ sözündəki hərflərdən birini keçmiĢ zaman 

modelinə artırmaqla alırlar [2, s. 13]. 

X fəsil: ا-müzəkər təsniyə, ٝا –cəmi müzəkkər, -  ذا  müənnəs təsniyə, ٕ- müənnəs 

cəm, َخ- müzəkkər muxatəb, ذٔا –müzəkkər muxatəb təsniyə, - ْْ ُذ müzəkkər muxatəb cəm, 

َٖ -ٗا ,birinci Ģəxsin təki (həm müənnəs, həm də müzəkkər) -ُخ ,müənnəs muxatəb cəm -ُذ

birinci Ģəxsin cəmi (həm müənnəs, həm də müzəkkər) və ٕا- isə müzəkkər təsniyə 

əlamətləridir [2, s. 14]. 

XI fəsil: Əmr felinin muxatəb forması indiki-gələcək zaman felinin muxatəb 

formasından alınır. Ġndiki-gələcək zaman hərfi onun əvvəlindən atılır və mustəqbəl hərfdən 

sonra hərəkəli olarsa həmzəyə və yaxud َْ َٛ  önlüyünə ehtiyac qalmır və həmin hərəkə ilə 

əmr feli formalaĢdırılaraq təsrif edilir. Felin sonundaki nun əvəzi rəf isə muxatəb və 

vəhdətdə atılır [2, s. 21]. 

XII fəsil: Bütün fellər iki növdən, lazim və mütəəddi növlərindən ibarətdir. Lazim 

fel o felə deyilir ki, faillə mənası tamamlanmıĢ olsun və məfula ehtiyacı olmasın. Məsələn, 

ََٛة ػ٣ٌض َٝ ػًٔغا ,və s. Mutəəddi fel isə məsələn َط  .və s. [2, s. 22] ضغب ػ٣ٌض 

XIII fəsil: Məlum olsun ki, fel məlum və məchul olmaqla iki növə ayrılır. Məlum o 

feldir ki, icraçısı bilinir. Üç köklü fellərdə fail və lamul-fel məftuh olmaqla eynul-felin 

dəyiĢikliyindən üç model alınır. Bunlar ََ ََ، َكُؼ ََ، َكِؼ  .bablarıdır [2, s. 23] َكَؼ

XIV fəsil: Ġndiki-gələcək zaman formalarına baxılsa gələcək zaman hərfləri 

məzmum edilir. Eynul-fel isə fəthə edilir. Məsələn, ُّ ٌَْغ َْ٘وُغ، ٣ُ ٣ُ və s. Rubailərdə isə birinci 

ləm hərfi eynul-felin yerinə məftuh edilir. Məsələn, َْٛغُض، ٣ُْوَلَؼُغ  .və s. [2, s. 26] ٣َُض

XV fəsil: Bilinsin ki, əmri hazırda məchul əmri, ğaibin məchulundan alınır. 

Məsələn, ُُِْ٘ضَغَتا، ُُِْ٘ضَغُتٞاُُِْ٘ضَغَب ، və s. Sülasi mücərrəddə iki və rübai məzid fidə isə bir artıq 

bab vardır [2, s. 27]. 

XVI fəsil: Nun təkid səqil, nun xəfif, əmri hazr məlum modelində  ،َٖ ِٕ، ُاْعُُِث ُاْعَُِثا

ِٕ َ٘ا َٖ، ُاْعُِْث  .və s. Ģəklində təsrif olunur [2, s. 27] ُاْعَِث٤

XVII fəsil: Ġsmi fail sülasi mücərrəddə fail modelində gəlir. Məsələn,  ،ٕعاُة، عاُثا

َُُِٞة، َعََِثٌح، ُعاَلٌب، ُعٌَِة ِٕ، عاَُِثاٌخ، َع َٕ، َعاَُِثًح، َعاَُِثاَذا  və s. Ģəklində gəlirlər. Bunları sifəti عاُثٞ

müĢəbbəhə kimi də ifadə edirlər [2, s. 29]. 

XVIII fəsil:  ٌٍ  .babı ismi fail modelində gələrsə o zaman mübaliğə üçün iĢlədilir َكَؼا

Məsələn, َهَغاٌب،  آغاٌج ّضّغاٌب ٌَ  .[s. 30 ,2] َعُج

XIX fəsil: Ġsmi məful sülasi mücərrəddə məful modelində gəlir. Məsələn,  ،َْٓضُغٌٝب

 ،ِٕ ََْٕٓضُغَٝتا َْٓضُغُٝتٞ  və s. [2, s. 31]. 

XX fəsil: Ġsmi fail sülasi məzidun fidə, indiki zaman felinin məlum modelində 

gələcək zaman hərflərinin yerinə qoyulur və özündən sonrakı hərfi isə məksur edir. 

Məsələn, ـٌِة ٌَْر ُٓ  ،ٌّ ٌِْغ ُٓ  və s. Ġsmi məful isə indiki zaman felinin məchul modelindən alınır və 

mim mədmum, yəni ki, indiki zaman hərflərinin yerinə qoyularaq özündən sonraki hərfin 

hərəkəsini məftuha çevirir. Məsələn, ـَْرْشُغٌض ُٓ  ،ٌّ ٌَْغ ُٓ  və s. [2, s. 31]. 

XXI fəsil: ٍُ َِٔصا  Əl-misalul-vavi (vav hərfli olanlar): keçmiĢ zaman modeli məlum - اُ

növdən almaq üçün  ََ َُ-َكَؼ ٣َْلِؼ  babından istifadə olunur. Məsələn: .ََٝػُض ََٝػضا،  ََٝػَض،   Düzgün 

fellərdə bu cəhətə görə onu misal fel adlandırırlar. ََ ََٓص  səhih feldir. O hərəkələrin 

ehtimalına görə sülasi müstəqbəl məlum feldir [2, s. 32-34]. 

XXII fəsil: ١ِٝ َٞا َُٞف اُ  ,Əl-əcvəful vav'i (vavlı əcvəf fel). Əcvəf fellər birinci – األْج

ikinci və dördüncü  bablardan əmələ gəlirlər. - ََ َُ َكِؼ ٣َْلَؼ  babında,   َْ َِٞج اُ  feli nümunəsində 

davam edir. KeçmiĢ zaman məlum növdə َََِٝض َِٝج َِٝجاَل،  ُُٞا،  , indiki zaman fellərində  ،َٕ ُْٞجاَل ٣َ

َُ َْٞج ٣َ،،َٕ َْٞجُِٞ ٣َ, ismi faildə ٌَ َٝاِج , ismi məfulda ٌٍ ُْٞجٞ َٓ , əmri hadirdə  ِا٣َْجُِٞا ،َْ ِا٣َْجاَل، ِا٣َْج , nəhy 

felində  َْٞجُِٞاال َْٞجاَل، ال َذ َْ، ال َذ َْٞج َذ və s. [2, s. 35-43]. 
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XXIII fəsil : َٞا١ٝ َُ اَُ٘اِهُن اُ ََ  .Əl-filu naqisul-vavi (vav'lı naqis fel) – اُِلْؼ َُ –َكَؼ ٣َْلِؼ ََٗوَغ ) 

ُْ٘وُغ - ٣َ ) babında اَُضَػا feli nümunəsində davam edir. KeçmiĢ zaman formasında ْٞا َٞا، َصَػ  َصَػا، َصَػ

dir. َصَػا  sözünün əsli َٞ  formasıdır ki, burada vav hərfi qarĢı tərəfi həmzeyi məftuh (açıq َصَػ

həmzə) olduğuna görə vav hərfi əlif hərfinə çevirilmiĢdir və َصَػا    formasını almıĢdır. َٞ  َصَػ

felinin əsli ُٞ  dur. Onun axırı mutəhərrik xəstə hərflərdir ki, qarĢı tərəfi fəthədir. Bu – َصَػ

zaman vav əlif hərfinə çevirilmiĢ olurki, burada iltiqayi sakineyn (iki sakin hərfin 

qovuĢması) yarandığından son modeli َصَػا halında sərf edilməkdədir. َٕ ْٞ  modeli əslində َصَػ

َٞ   .felinin özüdür َصَػ

َْٔلُغُٝم   .Ləfif məfruq (ləfif fellərin məfruq növü) fellər üç babda iĢlənir اَُِِل٤ُق اُْ

Birinci fəsildə   ََ َُ –َكَؼ ٣ُْلِؼ babında َٞاَه٤َُح َْ .məsdər feli nümunəsində izah olunur اُ ُٕ اَُِِل٤ُق اُْ ْهُغٝ  

Ləfif məqrun (ləfif fellərin məqrun növü) fellər isə iki babda iĢlənir. Birinci fəsildə   ََ  –َكِؼ

َُ ٠َُْٞ ٣َbabındaْلَؼ  .məsdər feli nümunəsində izah olunur və s. [2, s. 44-64] اَُغ

XXIV fəsil: Bil ki, bütün məsdərlər, ismi zaman və ismi məkan ismləri sülasi 

mücərrəd felləri nümunəsində  ََ َُ –َكَؼ ٣َْلِؼ  babında,  ٌَ َْٓلَؼ  qəlibində iĢlənirlər. Eynul feli fəthə 

olan məsələn, َْٓلَغٌب  (içilən yer (Ģərab və s.) və içmə zamanı) ismini göstərmək olar.   ََ  –َكَؼ

 َُ ٌَ ٣َmodellərində dəْلُؼ َْٓلَؼ  qəlibindən istifadə edilir. Məsələn, ُْ٘وٌغ    َٓ  ،ٌَ ُْٓوَر [2, s. 64-66]. 

XXV fəsil: Bilin ki,  ََ َُ –َكَؼ ٣َْلِؼ  babı ĢərtlənmiĢdir. Belə ki, onun eynul feli, lamul feli 

boğaz hərflərindəndir. Boğaz hərfləri altı ədəddir. Onlar həmzə (ء), ha (ح), ayn (ع), xa (ر) 

hərfləridir. Bu bölümdə  ٣ََضُغ –ََٝضَغ  felinin indiki-gələcək zaman modelində vav hərfi 

düĢmüĢdür, əslində isə ٣َُٞضُغ kimi idi. Burada vav hərfi düĢərək ََٝضَغ  modelinə 

çevirilmiĢdir.  ََ َذَلاَهَ –َذَلاَه  – bu feldə huruful həlqi (boğaz hərfləri)  ََ َُ  –ََٝج َْٞج ٣َ  felinin 

əksinə olaraq vav hərfi öz halında qalmıĢdır [2, s. 67-76].  

XXVI fəsil: ٟٝاجٞاف ٝا əcvəf vave اأِلْجِرَ٘اُب məsdər feli nümunəsində keçmiĢ 

zamanda  ِٞاْجَراَب، ِاْجَراَتا، ِاْجَراُت və indiki-gələcək zamanda  ٣ََْٕجَراَب، ٣َْجَراَب ِٕ، ٣َْجَراُتٞ ا , ismi fail və 

ismi məfulda ُْٔجَراَب َُٓضاِػق .modelində təsrif olunur ِاْجَرْة، ِاْجَراَتا əmr hazrda ,اُ  mudaif  ،ذغا٠ٓ

َُٓرذاِب، ذذاِتُة، ,fellərinin təsrifində olduğu kimi təsrif olunur. Məsələn ذغا٢ًٓ  َذَذاَب، ٣َرَذاُب، َذَذاِت٤ًا، 

 .və s. [2, s. 77-88] ال ذذاُب

XXVII fəsil: ََ ََ və َذَلَؼ  babları hər zaman əvvəli bu on hərfdən, yəniki, nun (ٕ), tə َذَلاَػ

 hərflərini öz (ػ) və za ,(ط) ta ,(ى) dad ,(م) sad ,(ف) Ģin ,(ؽ) sin ,(ط) zəl ,(ص) dəl ,(خ)

cinsindən olan hərfə çevirir, sakin edir və fəul feldə isə idğam edir. Babın əvvəli həmzəli 

olsa bu zaman birləĢdirici həmzə qaydasından istifadə edilir. Məsələn, ًَّٜغا َُّٜغ، َذَغ ََٜغ، ٣ََرَغ  və َذَغ

s.  [2, s. 85-90]. 

XXVIII fəsil: ٍاكرؼا babı məzid sülasi fidə gəlir. Məsələn,  ،٣َْوَؼِلُغ، ِاْهِؼَلاعًاِاْهَؼَلَغ  və s. 

Məlum olsun ki, sülasi məzid fidə dörd bab, rübai məzid fidə isə üç bab vardır. Bu babların 

əvvəlində gələn həmzə birləĢdirici həmzədir. Söz tərkibində daima düĢür. Yalnız ٍاكؼا 

babının həmzəsi ayırıcı həmzədir. Ġstər söz tərkibində, kəlamda, istərsə də keçmiĢ zaman, 

məsdər və əmr modellərində heç vaxt düĢməz [2, s. 90-91].  

XXIX fəsil: Məlum olsun ki, ََٛة َب  feli َط hərfi vasitəsilə mütəəddi edilir. Məsələn, 

ِٚ ََٛثِث َٜا، َط ََٛة ِت ْْ، َط ِٜ ََٛة ِت َٔا، َط ِٜ ََٛة ِت ِٚ، َط ََٛة ِت َٔا، َط ٌُ ََٛة ِت ََٛة ِتِي، َط ْْ، َط ٌُ ََٛة ِت َٔا، َط ٌُ ََٛة ِت ََٛة ِتَي، َط َٖ، َط ِٜ ََٛة ِت َٓا، َط

َٖ ٌُ ََٛة ِت ْْ ismi məfulda ,َط ِٜ ٌُٛٞب ِت َْٓظ َٔا،  ِٜ ٌُٛٞب ِت َْٓظ  ،ِٚ ٌُٛٞب ِت َْٓظ . Əlif fail və sin ٍاؿرلؼا bəzi vaxtlarda 

ola bilər ki, feli lazımı mutəəddi edə bilsin. Məsələn, َهاَتَغ َػ٣ٌْض və ُٚ  .[s. 91-92 ,2] َهاَتْغُذ

Əlyazmanın tədqiqindən aydın olur ki, əsər istər yazıldığı dövr istərsə də müasir 

dövr ərəb dilçiliyi üçün mühüm elmi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Əlyazmanın geniĢ 

tədqiqi azərbaycanlı alimlərin ərəb dilçiliyinə verdikləri töhfəni, həmçinin Naxçıvanın elm 

beĢiyi olduğunu bir daha təsdiqləməklə bərabər, dilçilik baxımından bir çox elmi faktların 

aĢkara çıxarılmasına da imkan verir. 

Bu əlyazmanı tədqiqatçılar üçün qiymətli elmi mənbə kimi hesab etmək olar.  
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Кюбра Велиева 

О РУКОПИСИ «САРФИ-МИР» КЕРБАЛАИ КАЗЫМА ОРДУБАДИ 

 Резюме 

      В статье впервые исследовались и анализировались палеографические особен-

ности рукописи «Сарфи-Мир» Кербалаи Казыма ибн Кербалаи Ага Салеха 

Ордубади, а также научные рассуждения автора о науке сарф (уст.морфология) и его 

взгляды на некоторые лингвистические проблемы. 

      По утверждению автора, это произведение является ценным источником, 

который исследует арабскую грамматику и имеет  важнейшее значение в создании 

представлений об уровне научной среды Нахчывана в XIX веке. 

 

Ключевые слова:   «Сарфи-Мир», спряжение, нахв, арабский язык, рукопись, 

Кербалаи Казым ибн Кербалаи Ага Салех Ордубади. 
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Summary 

      The paleographic features of the Sarf-Mir manuscript by Karbalai Kazim ibn Karbalai 

Agha Saleh Ordubadi, who lived and created in the first half of the 19th century, as well 

author's scientific attitudes and some linguistic problems were studied and investigated. 

      According to the author, this work is a valuable source of studying the grammar of the 

Arabic language, as well as it is important in the XIX century in terms of the idea of the 

scientific environment of Nakhchivan. 
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MƏNBƏLƏR YUSĠF PEYĞƏMBƏRĠN QƏBRĠNĠN YERĠ HAQQINDA 

 

Açar sözlər: Quran, Əhdi-Ətiq, Əhdi-Cədid, Yaqub, Yusif, əl-Xəlil, Nablus, Hərəm əl-

Ibrahimi. 
 

Qurani-Kərimdə “Əhsənül-qisəs” (“Qissələrin ən gözəli”) adlandırılmıĢ [Qurani-

Kərim, 12/3] “Yusif” surəsində Hz.Yusifin həyatı haqqında nəql olunanlar bir-birinə bağlı 

surətdə tamamlanmıĢ bir dastan təəssüratı bağıĢlayır. Burada Yusif peyğəmbərin həyatı – 

uĢaqlıq çağlarından baĢlayaraq baĢına gələn fəlakətlər, Misirdə yüksək məqama çatması, 

ailəsini Misirə gətirməsi, bir sözlə, tam həyat sərgüzəĢti ardıcıl olaraq bəyan edilmiĢdir. 

Yusif peyğəmbərin vəfatına isə yalnız bir yerdə, fərqli bir mövzudan bəhs edilərkən “əl-

Mömin” surəsində rast gəlinir [Qurani-Kərim, 40/34], lakin onun dəfn olunduğu məkan 

barədə heç bir məlumat verilmir.  

Yusif peyğəmbərin harada dəfn edilməsi haqqında əhli-Kitab arasında müxtəlif fikirlər 

mövcuddur. Müsəlmanlar Yusif peyğəmbərin qəbrinin Qüdsün 35 km cənubunda əl-Xəlil 

(Hevron) Ģəhərinin qədim hissəsində yerləĢən ―Patriarxlar mağarası‖, ―Məxfilə mağarası‖, 

yaxud ―Hərəm əl-Ġbrahimi‖ adlanan yerdə [3, s.3; 24, s.42], yəhudilər, eləcə də qeyri-

müsəlman tədqiqatçıların əksəriyyəti isə Samiriyyə (ġomron) bölgəsində, Nablus (ġexem) 

Ģəhərində olduğuna inanırlar [10, s.117; 14, s.280;15, s.181, 213; 19, s.338; 20, s.205, 206; 

21, s.67; 22, s.246]. MəĢhur ispan ravvini Yona Gerondi (1200-1263) isə özünün ―Yihus 

ha-Zaddikim‖ adlı əsərində yazır ki, Yusif peyğəmbərin qəbri Nablus yaxınlığındakı əl-

Balatam kəndindədir [bax: 23, s.240].  

Bibliyada adı ―Məxfilə mağarası‖ kimi keçən, islam dünyasında isə ―Hərəm əl-

Ġbrahimi‖ kimi tanınan məkanda bu gün bir çox peyğəmbərlərin qəbri yerləĢir. Həmin 

hərəm Fələstin ərazisində Ġordan çayının qərb sahilindəki əl-Xəlil Ģəhərindədir. Burada 

Ġbrahim, Ġshaq və Yaqub peyğəmbərlərin, eləcə də onların həyat yoldaĢları Sara, Rebeka 

və Liyanın qəbirləri yerləĢir [6, s.85]. Ġngiltərənin ən qədim universitetlərindən olan 

Vestminster Universitetinin dekanı, məĢhur ingilis dini xadimi, kilsə tarixçisi Artur Perni 

Stenli (1815-1881) 1862-ci ildə, Fələstinə ikinci səfəri zamanı 1187-ci ildən heç bir 

avropalının ayağı dəyməyən ―Hərəm əl-Ġbrahimi‖ni ziyarət etmək icazəsini alır. Orada 

gördüklərindən bəhs edən dekan Stenli yazır: ―Ġbrahimin türbəsi açılanda oraya toplaĢanlar 

arasından inilti səsləri eĢidildi və bu səs Yaqub və Yusifin qəbirləri yanında daha da artdı‖. 

Dekan Stenlinin bu sözlərində yanlıĢlıq olduğunu qeyd edən məĢhur amerikalı tarixçi alim 

Barbara Takman Stenlinin Ġshaq və Yaqub peyğəmbərləri nəzərdə tutduğunu yazır və 

Yusif peyğəmbərin qəbrinin Hevronda olmadığını bildirir [13, s.281].  

     Yaqub peyğəmbərin öz vəsiyyətinə uyğun olaraq [Bibliya, Əhdi-Ətiq, ―YaradılıĢ‖, 

50:5] Məxfilədə, yəni ―Hərəm əl-Ġbrahimi‖də basdırıldığı Bibliyada öz əksini belə tapıb: 

―Beləliklə, Yaqubun oğulları onun vəsiyyətini yerinə yetirdilər, onu Kənan diyarına gətirib  

Ġbrahimin Het Əfrundan dəfn yeri kimi aldığı, Mamre qarĢısında yerləĢən Məxfilə 

sahəsindəki mağarada dəfn etdilər‖ [Bibliya, Əhdi-Ətiq, ―YaradılıĢ‖, 50:12, 13].  
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MəĢhur Ġran Ģairi və mütəfəkkiri Nasir Xosrov (1004-1088) öz ―Səfərnamə‖sində 

Hz.Yusifin qəbrinin əl-Xəlildə yerləĢdiyini yazır. Nasir Xosrovun yazdığına görə, əl-

Xəlildə, Mətlun kəndinin kənarındakı məqbərədə altı qəbir mövcuddur: Ġshaq, Ġbrahim və 

Yaqub peyğəmbərlər və onların həyat yoldaĢlarının qəbirləri. Bu məqbərədən bir qədər 

aralıda Yusif peyğəmbərin məqbərəsi yerləĢir. Gözəl günbəzi olan bu məqbərə yonma 

daĢlardan inĢa edilib. Altı qəbrin yerləĢdiyi məqbərə ilə Yusif məqbərəsi arasındakı ərazidə 

isə qəbiristanlıq salınıb [29, s.41-43].  

Yusif peyğəmbərin iki dəfə basdırıldığı iddia olunur: birinci dəfə Misirdə, ikinci dəfə 

isə Kənan diyarında, yəni indiki Fələstin və Ġsrailin yerləĢdiyi ərazidə [bax: 24, s.112]. 

Bibliyada Yusif peyğəmbər vəfat etdikdə onun basdırıldığı qeyd olunmur, sadəcə tabuta 

qoyulduğu söylənilir: ―Yusif yüz on yaĢında öldü, onu Misirdə mumyalayıb tabuta 

qoydular‖ [Bibliya, Əhdi-Ətiq, ―YaradılıĢ‖, 50:26]. Bəzi mənbələrdə Yusif peyğəmbərin 

dəmirdən, bəzilərində mərmərdən, yaxud sikomor ağacından düzəldilmiĢ tabuta qoyulduğu 

qeyd olunur [bax: 7, s.57].  

Hz.Yusifin Misirin özündə harada dəfn olunması haqqında midraĢlarda iki versiyaya 

rast gəlinir. Birinci versiyaya görə o, Misir padĢahları məqbərəsində basdırılıb, ikinci 

versiyaya görə isə Nil çayına buraxılıb [23, s.251; bax: 24, s.113].  

Görkəmli Ģiə alimi, ―Əminül-islam‖ ləqəbli Əbu Əli Fəzl ibn Həsən Təbərsi (1073-

1153) özünün məĢhur ―Məcməül-bəyan fi Təfsirül-Quran‖ adlı əsərində yazır ki, Hz.Yusif 

vəfat etdikdən sonra onu mərmər bir tabuta qoyurlar və Nil çayının ortasında dəfn edirlər. 

Bunun səbəbi kimi, alim Misir xalqının ayrı-ayrı tayfalarına mənsub olanların hər birinin 

cənazəni öz məntəqələrində dəfn etmək istəklərini göstərir. Ġddiaçılar sonunda belə qərara 

gəlirlər ki, cənazəni Nil çayının ortasında basdırsınlar və beləcə, onun bərəkətindən hər 

kəsə pay düĢsün. Cənazə də beləcə ta Hz.Musa onu Nil çayından çıxarıb Fələstinə 

aparanadək orada qalır [28, s.408].  

2010-cu ildə Nil çayının Ģərq deltasında Avstriya arxeoloqları tərəfindən aparılan 

qazıntı iĢləri zamanı aĢkar olunmuĢ hiksoslarının qədim paytaxtı Avaris Ģəhəri qalıqları 

üzərində tədqiqatlar daha bir versiyanın irəli sürülməsinə səbəb olmuĢdur. Belə ki, əldə 

olunan təsvirlər Ģəhərdə, demək olar ki, bütün binaların Misir üslubunda tikildiyini və 

yalnız bir məntəqədəki evlərin tam fərqli olduğunu təyin etməyə imkan vermiĢdir. 

Qazıntılar zamanı həmin məntəqədə Yusif peyğəmbərə məxsus olduğu güman edilən kiçik 

bir saray tapılmıĢdır. Saraydan 80 metr kənarda isə üzərində kiçik bir piramida təsis 

olunmuĢ bir qəbir mövcuddur. Arxeoloqların fikrincə, bu, çox güman ki, Yusif 

peyğəmbərin qəbri olmuĢdur. Qəbirdə mərhumun mumyası tapılmamıĢdır. Lakin qəbrin 

yerləĢdiyi türbədə əhəng daĢından hazırlanmıĢ böyük bir heykəlin qalıqlarına rast 

gəlinmiĢdir ki, heykəlin çiyin hissəsində ―yadelli‖ damğası mövcud olmuĢdur. Qədim 

Misirdə yadelli olub belə hörmətlə basdırılacaq yeganə adam isə ancaq və ancaq Misir 

xalqını aclıqdan xilas etmiĢ Yusif peyğəmbər ola bilərdi. Onun cəsədinin qalıqlarının 

yəhudilərin Misiri tərk etməsi zamanı aparılması da qəbirin boĢ olmasının məntiqi səbəbi 

hesab oluna bilər [4, s.113] 

Yusif peyğəmbər cəsədinin Misirdən çıxarılaraq vəd olunmuĢ torpaqlara aparılmasını 

özü vəsiyyət etmiĢdi: ―Yusif Ġsrail oğullarına and verib dedi: ―Allah mütləq sizə nəzər 

salacaq. Onda mənim sümüklərimi də buradan apararsınız‖ [Bibliya, Əhdi-Ətiq, 

―YaradılıĢ‖, 50:25]; ―Musa Misirdən Yusifin sümüklərini də apardı, çünki Yusif Ġsrail 

oğullarına and içdirib demiĢdi: ―Allah mütləq sizə nəzər salacaq. Onda mənim 

sümüklərimi də özünüzlə apararsınız‖ [Bibliya, Əhdi-Ətiq, ―ÇıxıĢ‖, 13:19]. ―Yusif, imanı  

ayəsində, ölüm yatağında olarkən Ġsrail oğullarının Misirdən çıxacağını söyləyib öz 

sümükləriilə bağlı onlara göstəriĢ verdi‖ [Bibliya, Əhdi-Cədid, ―Ġbranilərə‖, 11:22]. Yusif 
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peyğəmbərin bu vəsiyyəti 400 ildən çox zaman keçdikdən sonra yerinə yetirilir. Hz.Musa  

yəhudilərlə birgə Misiri tərk edərkən Hz.Yusifin cəsədinin qalıqlarını özü ilə aparır [8, 

s.12; 12, s.232] və ġexemdə Hz. Yaqubun Hamor oğullarından yüz qesitaha aldığı və 

Yusifin oğullarına miras qoyduğu torpaqda dəfn edir [Bibliya, Əhdi-Ətiq, ―ÇıxıĢ‖, 13:19; 

―YuĢə‖, 24:32]. 

MidraĢlara görə, Ġsrail oğulları Misiri tərk edərkən Hz.Yusifin sümüklərini özləri ilə 

aparmadıqları təqdirdə onların Misiri tərk etmələri əhdlərini pozmaq kimi 

qiymətləndirilərdi. Hətta Misir kahinləri firona deyirlər ki: ―Əgər Ġsrail oğullarının heç bir 

zaman Misiri tərk etməməsini istəyirsənsə, elə et ki, onlar Yusifin qəbrini tapa bilməsinlər, 

çünki Yusif Ġsrail oğullarına onun sümüklərini buradan çıxarıb vəd olunmuĢ torpağa 

aparmalarını vəsiyyət edib‖. Hz.Musa üç gün-üç gecə Hz.Yusifin qəbrini axtarır, lakin 

kimsə qəbrin yerini bilmir. O nəslin nümayəndələrindən yalnız AĢerin qızı Sara sağ imiĢ. 

Hz.Musa onun yanına gəlir və Yusif peyğəmbərin qəbrinin yerini bilib-bilmədiyini 

soruĢur. Sara bildirir ki, misirlilər Yusifə dəmirdən bir qəbir düzəldib Nil çayının dibinə 

buraxıblar ki, çayın suyunu bərəkətləndirsin. Beləliklə, Musa peyğəmbər Saranın köməyilə 

tabutun Nil çayında olduğunu öyrənir. Hz.Yusifin camını götürüb ondan 4 parça kəsir, 

birinin üzərinə Ģir, ikincisinə qartal, birinə buğa, digərinə isə insan Ģəkli həkk edir. 

Üzərində Ģir olan parçanı Nil çayına atıb yüksək səslə deyir: ―Yusif, Yusif! Yaradanın öz 

xalqını köləlikdən azad etdiyi vaxt gəlib çatıb və xalqın sənə verdiyi sözə əməl etməsinin 

də zamanı yetib. Sən xalqı yolundan saxlayırsan. Özün sudan çıxıb görünəcəksənsə, çox 

yaxĢı, amma əgər görünməyəcəksənsə, onda biz öz vədimizdən azad olmuĢ hesab 

ediləcəyik‖. Lakin tabut üzə çıxmır. Hz. Musa eyni sözləri üzərində qartal, buğa Ģəkli olan 

parçaları ataraq da söyləyir, lakin tabut yenə görünmür. Nəhayət, üzərində insan həkk 

olunmuĢ parça suya atıldıqdan sonra tabut üzə çıxır [17, s.181-183; 23, s.251; 24, s.113]. 

Ġslami qaynaqlarda da həmin rəvayətin oxĢarına rast gəlirik. MəĢhur tarixçi və 

coğrafiyaĢünas Əli ibn Hüseyn Məsudi (893-956) öz ―Ġsbat əl-vəsiyyət lil-Ġmam Əli ibn 

Əbu Talib‖ adlı əsərində bu barədə belə yazır: ―YağıĢ yağmırdı, Musaya vəhy gəlir ki, 

Yusifin cənazəsini çıxarsın, onda yağıĢ yağacaq. Musa Yusifin dəfn olunduğu yeri soruĢur, 

lakin heç kim bilmir, nəhayət Bəni-Ġsraildən bir kor yaĢlı qadını gətirirlər və o, Musa 

peyğəmbərə belə deyir: ―Mən Yusifin qəbrinin yerini bilirəm, lakin onu sizə deməyim 

üçün Ģərtlərim var: xəstəlikdən Ģəfa tapım və yeriyə bilim, gözlərim yenə görsün, 

cavanlığım geri donsün və Allah mənim üçün cənnətdə sənin yanında yer versin‖. 

Hz.Musaya vəhy gəlir ki, onun dediklərini qəbul etsin. Beləliklə, qadın Hz.Yusifin 

qəbrinin yerini göstərir və Musa peyğəmbər cəsədin qalıqlarını oradan çıxarıb özü ilə 

Fələstinə aparır [26, s.50]. Eyni rəvayəti, müəyyən fərqlərlə məĢhur Ģiə ilahiyyatçı-

mühəddis alimi Ġbn Babuveyh (917-991) ―ĠləlüĢ-Ģəraye‖ əsərində bir hədisə istinadən 

təkrarlayır [27, s.933, 934]. 

MidraĢlarda rəvayət olunur ki, Musa peyğəmbər Hz.Yusifin sümüklərini çıxardıqdan 

sonra onları bir qoyun dərisinin içinə yığır və həmin sümüklər yenidən canlanırlar. Yusif 

peyğəmbərin sümükləri qoyun cildində 40 il boyu yəhudiləri səhrada təqib edir [bax: 18, 

s.376]. Bəzi mənbələrə görə isə, Hz.Musa Misirdən çıxarkən Yusifin qalıqlarını Tih çölünə 

gətirir, ölərkən də onu YuĢəyə tapĢırır. YuĢə ibn Nun Ərihanı fəth etdikdən sonra Nablusa 

gedir və qalıqları qardaĢları onu karvanbaĢıya satdığı yerdə dəfn edir [2, s.23]. Çünki Ġsrail 

oğullarına belə buyurulmuĢdu: ―Onu ġexemdən oğurlayıb aparmıĢdınız, eləcə də ġexemə 

geri qaytaracaqsınız‖ [17, s.184].  

Amerikan səyahətçisi və yazıçısı Ross Braun (1821-1875) Fələstin torpağına səyahətini 

əks etdirən kitabında ġexemdə Yaqub quyusundan sonra Yusif peyğəmbərin də qəbrini 

ziyarət  etdiyini yazır, lakin  yazıçı görkəmli  Ģəxsiyyətlərin bu qəbrin  Yusifə aid  olmasını 
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təsdiq edən bir dəlil-sübut olmadığını söylədiklərini də qeyd edir [16, s.354].  

Xristian missioneri və maarifçisi Con Vilson (1804-1875) Yusif peyğəmbərin qəbrinin 

Samiriyyənin mərkəzində, Nablus Ģəhərinin cənubunda yerləĢən Gerizim və Əybal dağları 

arasındakı bölgədə, Yaqub quyusundan 200-300 yard Ģimalda yerləĢdiyini yazır. Vilsonun 

sözlərinə görə, Hz.Yusifin oğulları Əfrayim və MenaĢĢenin də qəbirləri buradadır. 

Qəbirətrafı divarlarda buranı ziyarət edənlərin adları yazılmıĢdır və bir yazıdan anlaĢılır ki, 

bu qəbir 5509-cu ildə, Sivan ayında (1749, may-iyun – ġ.A.) Meir oğlu Eliya adlı bir 

misirli yəhudi tərəfindən təmir edilmiĢdir [25, s.45, 60, 61].  

Nablusdakı qəbir əsrlər boyu yəhudlərin ziyarət yeri olmuĢdur. XX əsrin əvvəllərində, 

eləcə də 20-ci illərdə yəhudi kolonistləri orada məskunlaĢmağa cəhd göstərsələr də, bu, 

mümkün olmur. Yalnız 1967-ci ilin 5-10 iyun tarixlərində baĢ vermiĢ 6 günlük 

müharibədən sonra dindar yəhudilər Nablusda Yusif məqbərəsini bərpa edərək, onun 

yerində sinaqoq və yeĢiva (dini məktəb) yaradırlar. 1995-ci ilin 28 sentyabrında 

VaĢinqtonda bağlanmıĢ ―Ġkinci Oslo‖ – Fələstin-Ġsrail müvəqqəti anlaĢmasına əsasən Ġsrail 

ordusu ġexemi (Nablusu) tərk edir, lakin müqavilədə göstərilən bəndə əsasən, Yusif 

məqbərəsi nəzdində yerləĢən yeĢiva Ġsrail anklavı olaraq qalır. 2000-ci ilin 28 sentyabrında 

baĢlanan ―əl-Əqsa intifadası‖nın ilk günlərində Nablusda Yusif məqbərəsini və onun 

nəzdindəki yeĢivanı qoruyan sərhədçi əsgərlərdən biri yaralanır və vəfat edir. 7 oktyabr 

tarixində o zamankı BaĢ Nazir Ehud Barak hökuməti tərəfindən ―müvəqqəti olaraq‖ Yusif 

məqbərəsinin tərk edilməsi və əsgərlərin Nablusdan evakuasiyası qərara alınır ki, məĢhur 

Ġsrail siyasi xadimi, ―Molodet‖ Partiyasının təsisçisi və sədri general-mayor Rexavam 

Zaevi (1926-2001) bu qərarı ―milli özünəqəsd‖ adlandırmıĢdır [9].  

Yəhudilərin əksəriyyəti Yusif peyğəmbərin qəbrinin Nablusda yerləĢdiyini qəbul etsələr 

də, bu fikirlə razılaĢmayanlar da az deyil. Yəhudi naĢir və yazıçı Mixail Dorfman 

(doğ.1954) Nablusdakı qəbrin Yusif peyğəmbərə məxsus olması fikrinin Ġsrail tarixçisi və 

coğrafiyaĢünası Zaef Vilnainin (1900-1988) uydurması hesab edir və Yerusəlim 

Universitetinin professoru Yequda ġilonun həmin yerdə bir ərəb Ģeyxinin qəbrinin olmasını 

təyin etdiyini bildirir [bax: 9]. Ərəb və solçu Ġsrail mətbuatında da Yusif peyğəmbərin 

Nablusdakı qəbrinin həqiqi olmadığı haqqında yazılar nəĢr olunmuĢdur. Müsəlmanlar 

həmin yerdə 200 il əvvəl ġeyx Yusif Dəviqat adlı bir islam Ģeyxinin basdırıldığını qəbul 

edirlər. Nablusun meri Həsən əĢ-ġəqaa bildirmiĢdir ki, bu qəbrin daxilində kimin 

sümüklərinin olması ilə bağlı beynəlxalq araĢdırma aparılmalıdır və əgər həmin yerdə 

Hz.Yusifin sümüklərinin olduğu aĢkar edilərsə, o zaman yəhudilər bu yeri öz müqəddəs 

yerləri kimi ziyarət haqqına sahib olacaqlar [bax: 11]. 2009-2010-cu illərdə məqbərə 

təmir olunmuĢ, yeni gümbəz quraĢdırılmıĢ və yəhudi zəvvarların ziyarəti bərpa edilmiĢdir. 

Hal-hazırda isə yəhudi zəvvarların müntəzəm olaraq Ġsrail Silahlı Qüvvələri ilə 

razılaĢdırmaqla mütəĢəkkil bir Ģəkildə Yusif qəbrinə çatdırılması üçün Ģərait yaradılmıĢdır. 
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Шахла Абдуллаева 

ИСТОЧНИКИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ГРОБНИЦЫ  

ПРОРОКА ИОСИФА 

Резюме 

Легенда об Иосифе Прекрасном берет свои истоки из истории о Пророке Иосифе 

в главах 37-50 «Бе-решит» в Торе и в 12-й суре Священного Корана. В Торе вся его 

жизнь прослеживается от рождения до его смерти, а в Коране история о Пророке 

Иосифе в отличие от историй других пророков, сведения о которых разбросаны по 

всему Священному Корану, передана полностью в одной суре. В данной статье 

исследуется местонахождение гробницы пророка Иосифа на основе Священных книг, 

а также научной и религиозной литературы. Изучение источников  показало, что 

местонахождение гробницы пророка Иосифа до сих пор является спорным. 

Мусульмане верят, что гробница пророка Иосифа находится в 35 км к югу от 

Иерусалима, в Пещере Патриархов (которую также называют Пещерой Махпела), 

расположенная в древней части Хеврона. Иудеи и некоторые христианские 

исследователи утверждают, что могила пророка Иосифа находится в гробнице на 

окраине города Наблус на Западном берегу Иордана, в 300 метрах к северо-западу от 

колодца Иакова. Ни в еврейских, ни в христианских, ни в исламских источниках 

вплоть до V в. нет информации о существовании этой могилы, хотя известно, что 

гробница на протяжении веков почиталась евреями, самаритянами, христианами и 

мусульманами. Многие археологи считают, что в гробнице похоронен мусульманин 

по имени Юсуф Ад-Дувейкат, и захоронение не является очень  древним. Хасан аш-

Шага, мэр города Наблус заявил, что необходимо провести международное 

расследование на наличие костей в этой могиле. И если обнаруженные кости 

принадлежали Пророку Иосифу, то это место будет считаться древним библейским 

захоронением, и евреи будут иметь законное право посещать эту гробницу. В 2009-

2010 гг. сооружение было отремонтировано, был установлен новый купол, и визиты 

еврейских паломников были возобновлены. В настоящее время по договоренности с  

Армией обороны Израиля группы еврейских паломников регулярно и в 

организованном порядке доставляются к гробнице Иосифа. 

 

Ключевые слова: Коран, Ветхий Завет, Новый Завет, Иаков, Иосиф, Хеврон, 

Сихем, Пещера Патриархов. 
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Shahla Abdullayeva 

SOURCES ABOUT THE LOCATION OF THE PROPHET 

 JOSEPH`S TOMB 

Summary  

The basis of the Legend about Joseph the Beautiful was taken from the life story of 

Prophet Joseph, narrated in Torah (Genesis, 37-50) and the 12
th

 surah (chapter) of Holy 

Qur`an. There is given all Joseph’s life in Torah – from birth to his death. And, in Qur’an 

unlike stories of other Prophets, the details of which are scattered throughout the Holy 

Qur`an, the history of Prophet Joseph was revealed completely in one surah. This article 

explores the location of the tomb of the Prophet Joseph based on the Sacred Books, as well 

as scientific and religious literature. The study shows that the location of the Prophet 

Joseph`s tomb is still controversial. Muslims believe that the tomb of the Prophet Joseph is 

located about 35 km south of Jerusalem, the Cave of the Patriarchs (also called the Cave of 

Machpelah), placed in the ancient city of Hebron. Jews, as well as some Christian scholars 

claim that the Pr0ophet Joseph`s tomb is located in a grave on the outskirts of the city of 

Nablus on the West Bank, 300 metres northwest of Jacob`s Well. Neither Jewish, Christian, 

nor Islamic sources until the 5th century have information about the existence of this grave, 

although the tomb has been revered by Jews, Samaritans, Christians, and Muslims for 

centuries. Many archaeologists believe that a Muslim saint named Yusuf Al-Duveykat is 

buried in this tomb, and the burial is not so ancient. Hassan Al-Shaqa, the mayor of Nablus 

stated the need to conduct an international inquiry into the presence of bones in the grave. 

And if the discovered bones belong to the Prophet Joseph, this place will be considered 

burial place attributed to Biblical personality, and the Jews will have the full legal right to 

visit this tomb. In 2009-2010 the tomb was refurbished, a new cupola installed, and visits by 

Jewish pilgrims have resumed. Currently, groups of Jewish worshippers are regularly 

delivered to the tomb of Joseph by agreement with the Israel Defense Forces. 

 
Key words: The Qur`an, Old Testament, New Testament, Jacob, Joseph, Hebron, 

Shechem, The Cave of the Patriarchs. 
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SUFĠLĠK VƏ BABA NEYMATULLA NAXÇIVANĠNĠN ƏSƏRLƏRĠNDƏ 

SUFĠLĠYĠN TƏRƏNNÜMÜ 

 

Açar sözlər : Baba Neymatulla Naxçıvani, Əl-Fəvatihul-Ġlahiyyə əl- Məfatihul-Ğaybiyyə, 

Hidayətul-Ġxvan, sufizm, Ağ Ģəhər. 

 

         Mistik düĢüncə tərzi bəĢəriyyətin yarandığı gündər bəri mövcud olan bir məfhumdur. 

Mistik sözünün mənbəi yunanca ―mistikos‖ sözündən götürülmuĢdur. Mistika anlayıĢı 

yunan fəlsəfəsində, buddizimdə, iudaizimdə, brahmanizimdə və xristiyanlıqda da müxtəlif 

formada mövcud olmuĢdur. BaĢqa sözlə desək həm səmavi dinlərdə həm də batil dinlərdə 

bu anlayıĢ forması müxtəlif Ģəkillərdə özünü biruzə verməkdədir. Ġslam dinin mistik 

təlimləri onun mənəvi həyatını tarix boyu formalaĢdıran fəlsəfi –dini cərəyanlar sufilik və 

təsəvvüf fikirləri ətrafında birləĢir. Bu təlimlərin əsası insanın öz nəfsi ilə mübarizəyə 

dayanır. Ġnsan öz nəfsi ilə mübarizə apararaq sonunda saflaĢır və tərbiyə edilmiĢ nəfs öz 

varlığında uzaqlaĢaraq Allaha qovuĢur. Sufiliyin əsas prinsipi bundan ibarətdir.Əslində 

Peyğəmbərin dövründə sufilik anlayıĢı olmamıĢdır. Amma sufilərə görə təsəvvüf öz 

mənbəyini Həzrəti Məhəmməd peyğəmbərin hədislərindən dövründən götürmüĢdür. 

Həzrəti peyğəmbərin zamanında sufiliyə ən yaxımn anlayıĢ olan zahidlik mövçud idi. 

Tədqiqatçılar sufiliyi üç mərhələyə bölürlər. Birinci mərhələ zöhd yəni zahidlik, ikinci 

təsəvvüf, üçüncü mərhələ isə təriqər olmuĢdur. Sufilik müstəqil bir fəlsəfə təlimi kimi ilk 

olaraq Bəsrədə meydana gəlmiĢdir. Ġlk sufi adını alan Ģəxs Əbu HaĢim əl-Sufdur. Əbu 

HaĢimlə baĢlayan bu cərəyan qısa müddətdə digər islam ölkələrinə də yayılmıĢdır. Bir 

qədər keçdikdən sonra sufizim Ġspanyadan Çinə, Balkan yarımadasından Afrikaya qədər 

geniĢ birərazidə yayılmıĢdır. Əvvəlcə pərakəndə olan sufilik IX əsrdən baĢlayaraq artıq 

sistemləĢmiĢ Ģəkildə inkiĢaf etməyə baĢladı. SistemləĢmə əvvəlkilərə nisbətən fərqli 

xüsusiyyətləri ortaya gətirmiĢdi. Bir yandan sufiliyin prinsip və qaydaları formalaĢmağa 

baĢladı digər tərəfdən də sufilik düĢüncəsinin pratik həyata keçirildiyi yerlər meydana 

gəlməyə baĢladı ki, bu yerlər də təkyə adlanırdı.  Böyük sufi alimlərinin yetiĢdiyi IX-X 

əsrlərdəsufiliklə bağlı bir sıra əsərlər yazılırdı. Həmin əsərlərdə sufilik geniĢ tədqiq olunur 

və onun əsasları müəyyənləĢdirilirdi. Sufiliyə təsəvvüf sözünü ilk dəfə gətirən Məruf Kərxi 

olmuĢdur. Böyük sufi alimlərindən olan Zinnun Misri, təsəvüfü ilk dəfə tədqiq edən Səri 

əs-Səqati, Bağdad sufilik məktəbinin öndə gedənlərindən olan Qəzzalinin müəllimi olmuĢ 

Bəyazid Bistami kimi Ģəxslər öz dövrünün tanınmıĢ Ģəxsləri kimik tanınmaqla bərəabər 

həmçinin sufiliyin inkiĢafında da əvəzsiz xidmət göstərmiĢlər. Bu alimlər arasında Ġslam 

aləminin ənböyük sufi qadını olan Rabia əl-Ədəviyyənin də özünəməxsus yeri vardır. 

Təsəvvuf tarixində ilahi eĢq (əl-Hubb) düĢüncəsi məhs ona aiddir. Yarandığı ilk illərdə  

sufilik sadə lakin dərin mənalı həyat tərzi ikimi diqqəti cəlb edir. Qəzzali kəlam fiqh və 

təsəvvüfü birləĢdirdirmiĢdi. Fəlsəfi təsəvvüfün yardıcısı olan Ġbn Ərəbinin fikirləri vəhdəti- 

vücud fəlsəfəsi ilə bağlı olduğundan dövrünün bir çox alimləri tərəfindən tənqidə məruz 

qalmıĢdır. Artıq XII əsrdən müxtəlif təsəvvüf alimləri öz aqdları ilə adlandırılan təriqərlər 

qurmağa baĢladılar. Təriqət sözü ərəb dilində yol mənasına gələn tarıqun sözündən 

götürülmüĢdür. Mənası isə yol deməkdir. Təsəvvüf nöqteyi-nəzərindən isə bu Allaha 

catmaq  üçün  riayət olunan müəyyən qaydaların  sistemli Ģəkildə icrası  mənasına gəlir. Bu 
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təriqətlərin hər birinin özünəməxsus baĢ geyimi, xirqəsi və öz Ģeyxinə bağlılıgını göstərən 

bəzi qaydaları vardır. Təriqətin qurulmasında ən əsas Ģərt isə hər bir təriqətin Həzrəti 

Peyğəmbərə qədər qırılmadan davam edən ―ġeyx və mürĢid‖ silsiləsinə sahib rəhbəri 

olmalıdır. Sufi və təsəvvüf sözünün hansı mənaya gəlməsi haqqında müxtəlif fikirlər 

söylənilir. Bu haqqda fikir söyləyənlərin böyük bir qismi bu sözün ərəbcə―suf‖ yun 

sözündən gəldiyini qeyd edir.Sufilərin əsasən yun paltar geydiklərini də nəzərə alsaq 

bunun həqiqətə daha uyğun olduğunu deyə bilərik. Sufilər sufiliyin Allaha yaxınlaĢmağa 

xidmət edən təlim olduğunu bildirirlər. Sufilikdə təməl məqsəd Allaha yaxınlaĢmaq və bu 

yolda baĢa gələn hər cəfanı çəkməkdir. Hədəf isə Allah yolunda insanın kamil ola 

bilməsidir. ―Ġnsani-kamil‖, yəni kamil insan mənasına gələn bu mərhələyə qalxması bütün 

sufilərin xəyalıdır. Sufilər mistik həyat tərzi keçirirlər. Onların hədəfləri ruhlarını 

təmizləməkdir. Buna görə də özlərini bacardıqları qədər nəfsi düĢüncələrdən uzaq tuturlar. 

Bu təlimə görə nəfsinə hakim olmayan insan Allahı görə bilməz. Ġnsanlar daima dönüb 

özlərinə baxmalıdırlar. Qəlb qırmamalıdırlar. Təsəvvüf əhli sözlə deyil hal-vəziyyətlə olur. 

Sufilər islamda əxlaqı on plana çıxarırlar. Onların fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, insan 

dünyaya yalnız ibadət üçün gəlməmiĢdir. O insan olaraq yaradıldığı üçün Ģükr etməli və 

bunun haqqını da verməlidir. Ġnsan bütün canlılardan üstün varlıqdır. DüĢünməli və Allahı 

kəĢf etməlidir. Büna üçün də əvvəlcə özünü mənən təmizləməli yalnız bundan sonra Allahı 

axtarmalıdır. Zikr, fikir və nəfs fəlsəfəsi sufizmin əsas fəlsəfəsidir. 

      Sonradan sufilik ayrı-ayrı mütəfəkkirlərin təliminə görə ĢaxələnmiĢdir. XII əsrdə Əbu 

Nəccəb Sührəverdinin adı ilə bağlı olan sührəverdilik, Əhməd Rifainin adı ilə bağlı olan 

rifailik, Əbdülqadir Cilaninin adı ilə bağlı qadirilik yaranmıĢdır. Azərbaycan sufiləri 

içərisində Sührəverdinin çox mühüm yeri var. Sührəverdi sufizmin mötədil qolunun ən 

məĢhur nümayəndələrindən biridir. O, Zəncan yaxınlığında Sührəvərd qəsəbəsində 

dünyaya gəlmiĢdir. Ġlk təhsilini burda aldıqdan sonra Bağdada gedərək orada təhsilini 

davam etdirmiĢdir. Yaqut Həməvi onun haqqında yazırdı: ― O Bağdadda su daĢıyır, öz 

qazancını yeyirdi. Çətin günlər keçirən Sührəverdi öz zəhmətkeĢliyi və əzmi sayəsində 

Ģöhrət qazanmıĢ, Bağdadda baĢ Ģeyx rütbəsinə qədər ucalmıĢdır.  

      Azarbaycanlı sufi alimlərindən bir diğəri də Məhəmməd Bakuvi Əbdülfərəc 

Zəncanidir. O, sufizmin ifrat qoluna mənsub olan mütəfəkkirlərdən biridir. ġərqin bir sıra 

Ģəhərlərində yaĢayaraq təhsil alan Zəncani ərəb dilini gözəl bilmiĢ və bu dildə əsərlər 

yazmıĢdır. Onun ən məĢhur kitablarına ―Həllacın həyatının baĢlanğıcı və sonu‖, ―Sufilərin 

hekayətləri‖, ―Ariflərin xəbərləri‖, ―Qafillərin xəbərləri‖-ni misal göstərmək olar. 

      Belə məĢhur alimlərdən biri də Əl-Fəvatihul-Ġlahiyyə vəl Məfatihul-Ğaybiyyə və 

Hidayətul-Ġxvan adlı əsərlərin müəllifi olan Baba Nemətullah Naxçıvanidir. Baba 

Nemətullah Naxçıvani Naxçıvan Ģəhərində dünyaya gəlmiĢdir. Doğum tarixi məlum 

deyildir. Böyük mütəsəvvif və müfəssir olan Naxçıvaninin soyu, ailəsi və təhsili haqqında 

geniĢ məlumat yoxdur. Həyatı Naxçıvan və Təbrizdə keçmiĢdir. Təbrizdəki qarıĢıqlıq və 

Səfəvi hücümlarından ayrılıb Anadoluya köç edərək 1495 –ci ildə Ağ Ģəhərdə 

məskunlaĢmıĢdır [6, s. 12]. 

       Qaynaqlarda vəfat tarixi ilə bağlı olaraq çox fərqli tarixlər verilmiĢdir. Katib Çələbi 

―KəĢf əz-zünun‖da, Bursalı Mehmet Tahir ―Osmanlı müəllifləri‖ndə Baba Nemətullah 

Naxçıvaninin ölümü haqqında məlumat verərək onun hicri qəməri 902 (1496)-ci ildə vəfat  

etdiyini bildirirlər. Görkəmli alim II Bəyazidin hakimiyyəti dövründə (1482-1512) 

Anadoluya köçərək ömrünün sonuna qədər Ağ Ģəhərdə yaĢamıĢdır. Onun Anadoluya 

gəldiyi tarix diqqətə alındığında, ehtimal olunur ki, Nemətullah Naxçıvani hicri qəməri 920 

(1514)-ci ildə vəfat etmiĢdir. Türbəsi Ağ Ģəhərdə BaĢtəkkə yolu üzərində, Ağ Ģəhər dərəsi-

nin sonundadır. Onu da qeyd edək ki, Naxçıvaninin  Ağ  Ģəhərdə  olan türbəsində  qoyulan 
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qəbir daĢında ölüm tarixi hicri qəməri 887 (1482)-ci il olaraq verilmiĢdir. Naxçıvani hicri-

qəməri 905-ci ildə Ağ Ģəhərdə yerləĢdiyinə görə bu tarixlərin doğru olmadığı açıq-aydın 

görünür.  Alimin qəbri Ağ Ģəhərdə xalqın çox ziyarət etdiyi ziyarətgahlardan biridir. Baba 

Nemətullah Naxçıvani burada ġeyx Alvan, Ulvan əl-AğĢəhri, Nemətullah Baba, 

Nemətullah Sultan və Baba Nemət kimi adlarla tanınmıĢdır[6, s. 14].  

     Baba Nemətullah, ġeyx Alvan, Nemətullah Sultan kimi adlarla tanınan alimin adının 

əvvəlində olan ―Baba‖ sözü ata mənasına gəlir və təsəvvüf Ģeyxlərinə verilən yüksək 

dərəcəni bildirmək məqsədi ilə iĢlənmiĢdir. Alimin əsl adı Nemətullah bin Mahmud ġeyx 

Alvandır. Həm zahiri və həm də batini elmlərdə yaxĢı yetiĢmiĢ bir Ģəxsiyyət olan 

Naxçıvani, daha çox təsəvvüf, irfan istiqaməti və zəngin mənəviyyatı ilə tanınmıĢdır. Bu 

yolda dərəcəsi çox yüksək idi. Bununla bərabər, bu səviyyəsini gizləyib, təvazökarlıq 

nümayiĢ etdirirdi. Sadə yaĢamağı sevər, kasıblığı zənginlikdən üstün tutardı. Əxlaqı ilə 

xalqın sevgisini qazanmıĢ, Ģöhrəti hər tərəfə yayılmıĢdı. Naxçıvani hənəfi məzhəbinin 

böyük alimlərindən, zamanın böyük övliyalarından biri kimi qəbul edilmiĢdir. Sufi Ģeyxi 

dərviĢin mənəvi atası sayılırdı. Ġslam aləmində bir çox məzhəblər və təriqətlər mövcuddur.  

NəqĢibəndi təriqətinin Ģeyxi olan Nemətullah Naxçıvani sufi mütəsəvvüf müfəssiridir. O, 

Quranın bütün ayələrini təsəvvüfə görə izah edən ilk təfsir sahibidir. Onu da qeyd edək ki, 

Nemətullah Naxçıvani bu təfsiri özündən əvvəl yazılmıĢ heç bir təfsir kitabını oxumadan 

qələmə almıĢdır.  

     ―Hidayətul-Ġxvan‖ əsəri Naxçıvaninin düĢüncəsini, onun nə qədər dərin bilgiyə malik 

olduğunu ortaya qoyur. MəĢhur təsəvvüf aliminin bu əsərini tənqidi təsəvvüf kimi də 

qiymətləndərmək olar. Alim ―vacibul-vücud‖ mövzusunda fəlsəfə və kəlam alimlərinin 

görüĢlərini tənqid etmiĢdir. Bununla yanaĢı o həmçinin pul qazanmaq naminə doğru yoldan 

çıxan, xalqı talayan yalançı Ģeyxləri də tənqid atəĢinə tutmuĢdur. Rəngdən-rəngə girmədən 

öz iĢini vicdanla yerinə yetirən, elm, tövhid yolunda səbrlə çalıĢanlardan, heç kimin 

qınağına məhəl qoymayıb vicdanla öz iĢini görənlərdən Allah yolunda ürəyinin qanını 

axıdanlar deyə bəhs edir.  

     Baba Nemətullah Naxçıvaninin digər bir qiymətli əsəri də Mahmud ġəbüstərinin  

―GülĢəni-raz‖ əsərinə yazdığı Ģərhdir.  Əsər fars dilində yazılmıĢdır. Tasköprüzadə bunu 

fars dilində yazılmıĢ mükəmməl bir Ģərh kimi qiymətləndirmiĢdir. Baba Nemətullah 

Naxçıvani bu əsəri Ağ Ģəhərə köçdükdən sonra yazmıĢdır. Onun hicri-qəməri 905-ci ildə 

Ağ Ģəhərə yerləĢdiyi bildirildiyinə görə, əsərin orada yazılmasına aid fikirlər inandırıcıdır. 

Əsərin nüsxələri Ġstanbul [4, s. 63], Tehran [ 5, s. 1250-1251] və Berlində [3, s. 97] 

saxlanılır.  

     Baba Nemətullah Naxçıvani hər zaman böyük mütəsəvvüf alimlərə pərəstiĢ etmiĢdir. 

Bunlardan Əbu Yəzid Əl-Bistami, Muhyiddin Ġbnul Arabi, Sultanul-Arifini və baĢqalarını 

misal göstərmək olar. Naxçıvani Muhyiddin Ġbnul Arabinin ―Fususul-hikəm‖ (―Hikmətin 

qiymətli daĢları‖) adlı əsərinə haĢiyə və əlavə yazmıĢdır. Əsərlərindən anlaĢılır ki, Baba 

Nemətullah Ġbnul-Arabi tərəfdarı olub və onun vahdətul-vücud haqqınakı fikirlərini 

mənimsəmiĢdir. Sufilik, sufi alimləri, onların əsərləri haqqda çox danıĢmaq olar. Bu 

məqalədə azərbaycanlı sufi alimlərindən bəzilərinə qısaca da olsa nəzər saldır. 
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Ниджабат Исламова 

 

СУФИЗМ И ВОСПЕВАНИЕ СУФИЗМА В  ТВОРЧЕСТВЕ БАБЫ 

 НЕЙМАТУЛЛЫ НАХЧИВАНИ 

Резюме  

       Нахчыванская земля очень богата великими личностями, гениями, учеными и 

населением с суфийскими взглядами. Одной из этих личностей является Нейматулла 

бин Махмуд Шейх Алван, известный под псевдонимами Шейх Алван, Альван аль-

Агшахри, Баба Нейматулла и Султан Нейматулла. Нахчивани,  внутренне и внешне 

хорошо обученный наукам, как  личность, больше всего прославился в 

просветительском направлении и великой духовностью. В статье освещаются  

жизнь, творчество и мистические встречи Бабы Нейматуллы Нахчивани. 

 

Ключевые слова: Баба Нейматулла Нахчивани, Аль-Фаватихул-Илахия аль-

Мафатихул-Гайбия, Хидаятул-Ихван, Суфизм, Белый город. 
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SUFISM AND  TRIUMPH THE SUFISM OF THE WORKS BY  

BABA NEIMATULLA NAKHCHIVANĠ 

Summary 

The Nakhchivan land is very rich in terms of having great personalities, geniuses, 

scholars, and sufistic people. One of these personalities is Nematullah bin Mahmud Sheikh 

Alvan, known as Sheikh Alvan, Alvan al-Aghshahri, Baba Nematullah, NematullahSultan. 

Nakhchivani who is a well-trained person in both intrinsic and extrinsic sciences is known 

for his great spirituality mostly in Sufism and wisdom directions. The article deals with the 

life, creativity and sufistic views of Baba NematullahNakhchivani. 
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“ƏKĠNÇĠ” QƏZETĠ VƏ MĠLLĠ ĠSTĠQLAL ġÜURU 

 

 Açar sözlər: demokratiya, maarifçilik, “Əkinçi” qəzeti, müstəqillik, ədəbi məclis, milli 

dəyərlər. 

GĠRĠġ 

       "Əkinçi" qəzetinin baĢlıca prinsipləri - maarifləndirmə, müasirləĢmə, məfkurə saflığı, 

ümummilli məqsədlərin təbliği, bəĢəri dəyərlərin milli ənənələrlə üzvi vəhdəti, ədəbi dilin 

danıĢıq dilinə yaxınlaĢdırılması, hadisələrin obyektiv iĢıqlandırılması  və s. idi.Tarix Mirzə 

Fətəlini, Mirzə Fətəli isə Həsən bəy Zərdabini, onun simasında ilk Azərbaycan mətbuatını 

yetiĢdirdi. Ġlk mətbu orqan olan “Əkinçi” qəzeti çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti, 

mütləqiyyət və orta əsr geriliyi üzündən xalqın həyatına nisbətən gec gəlmiĢdi. Öz dövri 

mətbuatını Avropa XVI əsrdə, Rusiya isə XVIII əsrin ilk illərində yaratdığı halda, 

Azərbaycan buna ancaq 1875-ci ildə nail olmuĢdur, Ümumiyyətə, XIX əsr ziyalılarının 

hamısı millətin mövcud olmasının və tərəqqisinin əsas Ģərtinin milli tarixi və baĢqa 

xalqların təcrübəsinin öyrənilməsindən keçdiyini qeyd etmiĢ və millətə yol göstərərkən bu 

faktorlara əsaslanmıĢlar. 

      XIX əsrin əvvəlindən çarizmin hərbi gücə, maddi və mənəvi təzyiqlərə əsaslanan 

çoxmərhələli, çoxqatlı assimilyasiya siyasətinə baxmayaraq, xalqı milli-dini ənənələrdən, 

mənlik Ģüurundan, vətənpərlik və azadlıq idealından ayırmaq mümkün olmamıĢdır. 

Azərbaycan torpaqlarında yaddinli, yadtəbiətli, yaddüĢüncəli  etnosların nümayəndələrinin 

məskunlaĢdırılması da, nəinki ölkədə milli-mənəvi ab-havanı dəyiĢə bilməmiĢ, əksinə, 

xalqı müqavimətə, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması uğrunda mübarizəyə səfərbər 

etmiĢdir. Ümumiyyətlə, hələ XVIII əsrin sonlarında rus ordusunun  Azərbaycana yürüĢləri 

zamanı xalq ona qarĢı ciddi müqavimət göstərmiĢ, torpaqlarının iĢğalçı əlinə keçməsinə 

imkan verməmiĢdi. XVIII əsrin I yarısında Səfəvilər dövləti siyasi iflas yaĢayarkən 

Rusiyanın hakim dairələri fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan torpaqlarını zəbt etməyə 

çalıĢmıĢdı. Lakin Nadir Ģah hakimiyyətə gələn kimi rus hərbi birləĢmələrinin nəinki 

Azərbaycandan çıxmasına, hətta bütün Qafqazdan uzaqlaĢdırılmasına nail olmuĢdu. 

Azərbaycanlılar Qacarlar dövləti ilə Rusiya arasındakı həm birinci (1806-1813), həm də 

ikinci (1826-1828) müharibədə  kifayət qədər Ģücaət göstərmiĢ, xeyli insan doğma 

torpaqları qorumaq üçün canından keçmiĢdi. 1804-cü ildə gəncəlilərin Ziyad xanın 

rəhbərliyi altında təpədən-dırnağadək silahlanmıĢ rus qoĢunu ilə müharibəyə girməsi 

xalqın Ģüurunda milli azadlıq və vətənpərvərlik ideyasının möhkəm oturduğunu təsdiq 

etmiĢdi. ĠĢğaldan sonra çarizmin baĢlıca məqsədi xalqın mübarizə və müqavimət ruhunu 

sındırmaq olmuĢdusa da, heç bir plan gözlənilən nəticəni verməmiĢdi. XIX əsrin birinci 

yarısında, daha doğrusu Türkmənçay müqaviləsindən sonrakı dövrdə də  ölkənin müxtəlif 

əyalətlərində ara-sıra üsyanlar baĢ verir, sərhəd qoruyan ruslarla azərbaycanlılar arasında 

tez-tez silahlı toqquĢmalar olurdu, lakin onlar mütəĢəkkil xarakter daĢımır, bir qədər də 

dəqiq desək, həmin mübarizələrin mahiyyəti irançılıq və müsəlmançılıq prinsiplərindən 

uzağa getmirdi. Azərbaycanlılar iĢğaldan azad olmağı Ġranın tərkibində qalmaq, əvvəlki 

statusu bərpa etmək kimi baĢa düĢürdülər. Bunun səbəbi isə,  Ġranın uzun zaman  
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azərbaycalılar tərəfindən idarə edilməsi, dövlətçilik Ģüurunun fars-azəri tandemi üzərində 

qurulması  olmuĢdu.     

       Ancaq XIX əsrin ortalarından etibarən azərbaycanlıların ictimai Ģüurunda yeni bir 

mərhələ - irançılıq və müsəlmançılıq düĢüncəsinin azərbaycançılıq təfəkkürü ilə 

əvəzlənməsinin baĢlandığını görürük. Maarifpərvər ziyalılar, qələm 

adamları,  xeyriyyəçilər, yeni yaranmaqda olan burjua nümayəndələri və digər Ģəxslər 

xalqın vahid ideya ətrafında birləĢməsi barədə fikirlər səsləndirməyə baĢlayır, ehtiyatla 

olsa da, çarizmin iĢğalçı siyasətinin mahiyyətini xalqa izah etməyə çalıĢırdılar.  Təbii ki, bu 

məsələdə əsas rolu elm, mətbuat, mədəniyyət, fəlsəfə, tarix, xüsusən də, millətin öz mənəvi 

dəyərlərini əks etdirən tarix oynamıĢdır. Bununla bağlı görkəmli alim YaĢar Qarayev 

yazırdı: ―Nə etnik Ģüur, nə milli yaddaĢ öz kökünü, cövhərini kənar mənbədən almır, 

təlimat kodeksi, nizamnamə sənədi, qurultay qətnaməsi və protokoldan çıxarıĢ qərar 

Ģəklində mövcud olmur. KütləviləĢməsi, mənimsənilməsi də bürokratik –inzibati yolla, 

toplantılarda iclaslarda gerçəkləĢmir. Kütləni milli ideyaya elm, mədəniyyət, fəlsəfə, 

mətbuat hazırlayır‖ (11, “Azərbaycan”qəzeti, 14-16 fevral, 2002-ci il). 

Ġnsan və insan cəmiyyətində istiqlal düĢüncəsinin formalaĢması minillik və bundan daha 

uzun bir tarixi yol keçməklə, milli-mənəvi dəyərlərdən ibarət fundamental əsaslar üzərində 

bərkiməklə və tərəqqipərvər ədəbi cərəyanların nümayəndələrinin, maarifçilərin ağır və 

məĢəqqətli əməyindən yaranan tükənməz enerji ilə maneələri dağıtmaqla XX  əsrin ikinci 

onilliyində milli dövlətçilik məfkurəsinin reallaĢmasına gəlib çıxmıĢdır. Mirzəbala 

Məmmədzadə milli istiqlala gələn yolu qısaca olaraq aĢağıdakı kimi xarakterizə etmiĢdir: 

―Azərbaycan milli xartiyasının xülasəsi, istiqlal fikrinin təsisində Vaqifdən tutmuĢ Cavidə 

qədər, Zakirdən baĢlamıĢ Cavada qədər, Mirzə Fətəlidən Üzeyrə kimi, ―Əkinçi‖dən 

―Azərbaycan‖a və ―Yeni Qafqaziyaya‖dək hər birinin olduqca böyük rolu və dəyərli rolu 

olmuĢdur. Siyasi-ictimai fikirlərimizin tərəqqi və təkamül tarixini təĢkil edən dövr 

bugünkü aydın  və parlaq istiqlal məfkurəsinin təməlini təĢkil edir. Hətta ən uzaq 

istiqlalımızı təyin eləmək üçün keçirdiyimiz fikri inkiĢaf tarixinə baxmaq  və ondan milli 

hərəkatın ruh və mahiyyəti haqqında bir fikir almaq kifayət edər. O dövrün də 

özünəməxsus məfkurəsi, məfkurə uğrunda çəkiĢməsi, mübarizəsi ,  o dövrün də 

qəhrəmanları, məzlumları, Ģəhidləri və mücahidləri olmuĢdur. Onların yorulmaq bilməyən 

çəkiĢməlri nəticəsindədir ki,  bu gün biz minlərcə gənci ölümə sövq edən bir xartiya 

almıĢıq. Zənnimcə, Mirzə Fətəli və Həsən bəy Zərdabi 50 il sonra dünyaya gəlsəydilər, 

istiqlal fikri, Azərbaycan milli xartiyası 50 il sonra meydana gələcəkdi. Bunların arasında 

sıx bir münasibət və rabitə vardır‖. (7, s.134)  

 Həqiqətən də belədir: tarix Mirzə Fətəlini, Mirzə Fətəli isə Həsən bəy Zərdabini, 

onun simasında ilk Azərbaycan mətbuatını yetiĢdirdi. Ġlk mətbu orqan olan ―Əkinçi‖ qəzeti 

çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti, mütləqiyyət və orta əsr geriliyi üzündən xalqın həyatına 

nisbətən gec gəlmiĢdi. Öz dövri mətbuatını Avropa XVI əsrdə, Rusiya isə XVIII əsrin ilk 

illərində yaratdığı halda, Azərbaycan buna ancaq 1875-ci ildə nail olmuĢdur, yəni feodal 

mütləqiyyəti və orta əsr geriliyinin ucbatından ―Əkinçi‖nin mənsub olduğu xalqın intizarı 

uzun çəkmiĢdir‖.(4, s.4.)   Doğrudur, ―Əkinçi‖yə qədər Azərbaycanda qəzetçilik sahəsində 

bəzi addımlar atılmıĢdı, 1828-1832-ci illərdə ―Tiflisskiye vedomosti‖ qəzetinin Abbasqulu  

ağa Bakıxanovun redaktorluğu altında farsca buraxılıĢı və 1838-1845-ci illər arasında nəĢr 

olunan "Zaqafqazski vestnik" qəzetinin isə "Qafqazın bu tərəfinin xəbəri" adlı 

azərbaycanca əlavəsi çap edilmiĢdi, lakin rəsmi bülleten xarakteri daĢıyan həmin nəĢrlər 

sözün əsl mənasında hələ qəzet adlandırıla bilməzdi. Həsən bəy Zərdabi millət üçün qəzet 

yaratmaq məqsədini qarĢısına qoyanda çox ağır iĢdən yapıĢdığını gözəl bilirdi. 1876-cı ildə 

üzünü gənclərə tutub onları millət yolunda fədakarlığa çağıranda həmin məsələyə aĢağıda- 
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kı kimi toxunmuĢdu: "Ey elm təhsil edən cavanlarımız! Doğrudur, bizim Vətən 

qardaĢlarımız ilə üns tutmaq çətindir. Siz danıĢdığınızı onlar baĢa düĢməyib, əhvalınızı 

Ģəriətə namüvafiq hesab edib, sizə kafir deyib incidəcəklər! Amma insaf deyil, beĢ gün 

ömrün ləzzətindən ötrü milləti, qardaĢlarınızı atıb, onları kor və sərgərdan qoyasınız... Qoy 

Ģüaralar sizi həcv etsin, mollalar lənət oxusun, avamĢünas daĢa bassın, siz millət üçün 

zəhmət çəkərsiniz və biĢək, gələcəkdə millətin gözü açılanda sizi Ģəhid hesab edib, sizə 

rəhmət oxuyacaqlar" (2, N11). 

Həsən bəy Zərdabi millət üçün çalıĢmağa baĢlayanda bu problemlərin hamısını göz önünə 

almıĢdı: ―...O, xalqa fayda verə biləcək hər bir iĢə böyük ümidlə giriĢmiĢdi: Azərbaycan 

peĢəkar teatrının bünövrəsini qoyan ilk tamaĢa, Xeyriyyə cəmiyyəti açmaq təĢəbbüsü... 

Bakı real məktəbində müəllimlik.... Rus mətbuatında əməkdaĢlıq... Camaat arasında 

könüllü vəkillik...‖  (6,s.6). Həsən bəy Zərdabinin qəzetçilik prinsipində əsas məsələ 

qəzetin xalqa yaxın olması, xalqın dilində danıĢması, cəmiyyətdəki nöqsan və bəlaları 

göstərməklə bərabər, həm də onların əlacını göstərməsi idi. Əlbəttə, doğru sözə düĢmən 

olan cəmiyyətdə belə bir qəzeti buraxmaq son dərəcə çətin idi. O, yalnız üçillik ağır, gərgin 

zəhmətdən, get-gəllərdən, yazıĢmalardan sonra hökumətdən qəzet çıxarmaq icazəsini 

almıĢdı. 1905-ci ilin 28 dekabr tarixində çap olunmuĢ ―Həyat‖ qəzetinin 129-cu sayında 

həmin günləri xatırlayaraq yazırdı: ―Bəs qəzeti necə çıxardım? Pul yox, yazıçı yoldaĢ yox, 

çapxana yox, hürufat yox, əmələ yox, bir-iki yüzdən də artıq oxuyan olmayacaq. Dövlət 

tərəfindən izin almaq da böyük bəladır‖.  

 "Əkinçi" qəzetinin baĢlıca prinsipləri - maarifləndirmə, müasirləĢmə, məfkurə 

saflığı, ümummilli məqsədlərin təbliği, bəĢəri dəyərlərin milli ənənələrlə üzvi vəhdəti, 

ədəbi dilin danıĢıq dilinə yaxınlaĢdırılması, hadisələrin obyektiv iĢıqlandırılması  və s. idi. 

Çarizmin ciddi nəzarətinə, senzuraya baxmayaraq, qəzet elə birinci sayından ―dəyiĢmək‖ 

və ―dəyiĢilmək‖ kimi ifadələrlə bəzi mətləblərə iĢarə etməyə baĢladı:  ―Dünya bir Ģeydir ki, 

həmiĢə dövran edir və insan bu tövr dünyanın gərdiĢinə görə gərək habelə öz tövrünü də 

dəyiĢdirsin, necə ki, məsəldir deyirlər, zəmanə sənə saz olmasa, sən zəmanəyə saz olgilən. 

Pəs olmaz ki, dünyada həmiĢə bir qayda ilə rəftar olsun‖.(1, N-1.) 

 Həsən bəy Zərdabi öz qəzeti vasitəsilə xalqını dünyanın qabaqcıl 

mədəniyyəti,  maarifi, ictimai-fəlsəfi fikri ilə tanıĢ etmək, onu öz hüquqlarına yiyələnmiĢ 

millətlərin sırasına, mütərəqqi dünyanın dəyərlərinə  qoĢmaq istəyirdi. Qəzetin adının 

―Əkinçi‖ olması da təsadüfi deyildi, yəni bu, onun  əkinlə, biçinlə məĢğul olacağına iĢarə 

eləmirdi, H.Zərdabi ―əkinçi‖ sözü ilə çar hökumətinin və onun senzurasının diqqətindən 

yayınmağa, öz fikirlərini dolayı yolla olsa da Azərbaycanın ziyalılarına çatdırmağa 

çalıĢırdı.  O, qəzetin lap birinci nömrəsindən ―müsəlmanları anlayan və piĢrov 

kəslərə‖  üzünü tutaraq bəyan etmiĢdi ki, dünya  dəyiĢir, xalqı artıq keçmiĢdə olduğu kimi 

cəhalətdə saxlamaq, onu dünyəvi proseslərdən kənarda qoymaq, yaxud geriyə çəkmək 

mümkün deyil. Qəzetin 1875-ci il 22 iyul tarixli əvvəlinci nömrəsinin ―Daxiliyyə‖ 

bölməsində H.Zərdabi yazırdı: ―Dünya bir Ģeydir ki, həmiĢə dövran edir və insan bu tövr 

dünyanı gərdiĢinə görə gərək habelə öz rəftarını da dəyiĢdirsin, necə ki, məsəldir deyirlər 

zəmanə sənə saz olmasa, sən zəmanəyə saz olgilən. Pəs olmaz ki, dünyada həmiĢə bir 

qayda rəftar olsun. Bizim zəmanənin dəyiĢilməyi, əlbəttə, anlayan hər kəsə məlumdur və 

bu tövr zəmanənin dəyiĢilməyi bizim ilə deyil, həmçinin biz qadir deyilik ki, zəmanəni 

dəyiĢməkdən saxlayaq. Ol kəslər ki, həmiĢə bizə etibar edib bizim sözlərimizə əməl 

ediblər, zəmanə dəyiĢildiyinə görə günbəgün tərəqqi edib irəli gedirlər.  Onların belə irəli 

getməyinə mane olmaq, yəni onların keçən zəmanənin qaydası üzrə saxlamaq məsləhət 

deyil, ona görə ki, onlar bizsiz də gedəcəkdirlər‖ (3, N-1).    

      ―Əkinçi‖  qəzetinin ortaya  qoyduğu ideyalar  boĢ yerdən  yaranmamıĢ, xalqın  zaman- 
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zaman ruhunda gəzdirdiyi, ziyalıların, aydınların, mütərəqqi fikir adamlarının arzuladığı, 

uzaqgörən vətənçi Ģəxslərin uğrunda həyatlarını qurban verdiyi, ədəbiyyatın, xüsusən 

minillik Azərbaycan poeziyasının ideallaĢdırdığı və nəhayət, Mirzə Fətəli Axundovun 

―Kəmalüddövlə məktubları‖nda bir proqram və platforma Ģəklində təqdim etdiyi milli 

istiqlal, müasir və müstəqil dövlət prinsiplərindən qaynaqlanmıĢdı. M.F.Axundov 

―Kəmalüddövlə məktubları‖nda təkcə mütləqiyyətə, onun despotik üsuli-idarəsinə, Ģahzadə 

və əmirlərinin özbaĢınalığına, vergi, kömrük, maarif, bank sisteminin  yararsızlığına, 

mənəvi deqredasiyaya, cəhalətə, xalqa gözünü açmağa imkan verməyən xürafata, 

fanatizmə qarĢı çıxmır, həm də dövlətin və dövlətçiliyin mahiyyətini izah etməklə onun  

hüquqi, demokratik və dünyəvi dəyərlərə yiyələnmək yollarını göstərir, insan hüquq və 

azadlıqlarının Ģərtlərini bəyan edirdi. ―Kəmalüddövlə məktubları‖nnda ən önəmli 

məsələlərdən biri dövlət və cəmiyyətin qarıĢılıqlı münasibətləri (―Peymani-fərhəngi‖), 

tərəflərin üzərinə düĢən öhdəliklər və onların yerinə yetrilmə Ģərtləri, sosial vəzifələr, insan 

haqları və s. kimi məsələlərin beynəlxalq təcrübə əsasında təqdim edilməsi idi. 

M.F.Axundovun traktovkasının gəldiyi nəticə bu idi ki, dünyada hər Ģey dəyiĢəcək, 

müstəbid, zülmkar hakimiyyətlər gec-tez öz cəzalarını alacaq, taxt-tacı qan bahasına 

qorumaq istəyən hökmdarın qarĢısına Məhəmməd Əli Babi (Ġranda Babilər hərəkatının 

lideri) kimi birisi çıxıb, qısa müddətdə bütün xalqı öz tərəfinə çəkərək səltənəti təhlükə ilə 

üz-üzə qoyacaq. ―Aya padiĢaha güllə atan babilərin yenidən bu kimi bir əmələ iqdam 

etməyəcəklərini haradan bilmək olar‖,-deyirdi M.F.Axundov. (8, s.74.). Bu böyük 

mütəfəkkir xalqa üzünü tutaraq yazırdı: ―... əgər sən nəĢeyi—azadiyyətdən və hüquqi-

insaniyyətdən xəbərdar olsaydın, belə übudiyyətə, belə rəzalətə mütəhəmmil olmazdın, 

kəsbi-elmə talib olub fəramuĢxanələr açardın, məcmələr yapardın, birlik vasitələrini əldə 

edərdin. Sən ədəddə və qüdrətdə despotdan qat-qat artıqsan. Sənə ancaq yekcəhətli və 

yekdillik lazımdır ki, revolyusiya edib köləlikdən nicat tapasan. Əgər bu halət, yəni birlik 

sənə müyəssər olsaydı, özünə bir fikir çəkərdin və özünü puç inamların qeydiyyətindən və 

despotun zülmündən nicat verərdin‖ (9, s.68). 

 Göründüyü kimi, tarixi hadisələrin inkiĢafına, dünyada gedən proseslərə, insan 

hüquq və azadlıqlarına, xalqı cəhalətdə və əsarətdə saxlayan problemlərə münasibətdə 

Həsən bəy Zərdabi M.F.Axundov ənənələrinin ən sədaqətli, cəsarətli və müdrik davamçısı 

kimi xalqın azadlığının, hüquq bərabərliyinin, zülm və əsarətdən xilas olmasının yolunun 

maarifdən, elmə, mədəniyyətə, müasir dünya dəyərlərinə yiyələnmədən, dini fanatizmdən, 

məzhəbçilikdən azad olmaqdan keçdiyini mükəmməl əxz etmiĢdir. Ümumiyyətə, XIX əsr 

ziyalılarının hamısı millətin mövcud olmasının və tərəqqisinin əsas Ģərtinin milli tarixi və 

baĢqa xalqların təcrübəsinin öyrənilməsindən keçdiyini qeyd etmiĢ və millətə yol 

göstərərkən bu faktorlara əsaslanmıĢlar. ―Müasir fəlsəfə lüğəti‖ndə ―milli ideya‖ termni 

aĢağıdakı kimi formullaĢdırılmıĢdır: ―Milli ideya keçmiĢ tarixi təcrübəni və baĢqa xalqların 

təcrübəsini nəzərə almaqla hər bir etnosun-xalqın, millətin bu gün və gələcəkdə mövcud 

olmasının məqsəd və səbəbini ifadə edir‖ (11). 

 Zərdabi Moskva, Peterburq, Tiflis və s. Ģəhərlərin mətbuatında xalq azadlıq 

hərəkatına aid belə xəbərlər seçib verirdi: Peterburqda doxsan min fəhlə iĢsiz qalmıĢdır, 

orada ―xalqa dövlət qadağan edən kitablar paylanır‖, qızıl bayraq üstə ―torpaq və asudəlik‖ 

yazmıĢ inqilabçılardan 21 (kiĢi və qadın) Sibirə sürgün olunmuĢdur, belə hadisələr 

Moskva, Tula, Oryol kimi  Ģəhərlərdə də baĢ verir; Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının zavodları 

və dəmir yollarında tətillər ―gün-gündən artır‖, Çində Dunkan vilayətində əhali milli zülmə 

qarĢı çıxıĢlara baĢlamıĢdır və i.a. və h.b...‖ (5, s.13.) 

     Həsən bəy Zərdabi mətbuatın xalqın ruhunu, fikrini, həyatını, məiĢətini, arzularını əks 

etdirən bir həqiqət güzgüsü olmaqdan əlavə, bəlkə də daha çox, ona zülmətdən iĢığa doğru 
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gedən yolda hadi, səmt göstərən ulduz, özü də təkcə onun yolunu yox, həm də qəlbini və 

beynini iĢıqlandıran bir ulduz olduğunu yaxĢı bilirdi. Ömrünü-gününü xalqın 

maariflənməsi yolunda Ģam kimi əritməyi qarĢısına məqsəd qoyan H.Zərdabi öz məramı 

naminə qəzeti az qala ensiklopedik bir mənbəyə, biliklər toplusuna, məlumat xəzinəsinə 

çevirməklə daha çox informasiya vermək, “bircə qəzeti də basdırmağa adamı olmayan 

müsəlmanın” dünyadan xəbərdar etmək və bu yolla ona haqqını baĢa salmağa çalıĢırdı. 

Qəzetdə müəyyən siyasi yükü olan fikir və mülahizələr əsasən “Daxiliyyə” bölməsində 

verilirdi ki, Həsən bəyin çox ehtiyatla qələmə aldığı bu yazılar iki-üç min sözdən ibarət 

olurdu, qalan materiallar, istər “əkin və ziraət xəbərləri”, “elm xəbərləri”, “təzə 

xəbərlər”, “beynəlxalq xəbərlər” olsun,  istərsə də redaksiyaya ünvanlanmıĢ hər hansı 

məktub, nəzm, nəsr parçası olsun-hamısı milləti maarifləndirməyə yönəlmiĢdi.  
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Танзиля Рустамханлы 

 

ГАЗЕТА «ЭКИНЧИ» И ЧУВСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Резюме 

Основными принципами газеты «Экинчи» являлись  просвещение, модерниза-

ция, чистота идеологии, пропаганда  общенациональных целей, гармония челове-

ческих ценностей и национальных традиций, приближение литературного языка к 

разговорной речи, объективное освещение событий и т.д. История возвысила Мирза 

Фатали Ахундова, в свою очередь, Мирза Фатали Ахундов поднял азербайджанскую 

прессу на должный уровень. Газета «Экинчи», будучи первым печатным изданием, в 

силу колониальной политики царизма, самодержавия и средневековой рецессии, 

вошла в жизнь нашего народа сравнительно поздно. В то время как в Европе была 

cоздана своя периодическая печать в XVI веке, а в России в первые годы XVIII века,  

в Азербайджане этого достигли только в 1875 году. В целом, вся интеллигенция Х1Х 

века отмечала, что основным условием существования и прогресса нации было изу- 

чение национальной истории, а также опыта других народов, указывая нации путь, 

она основывалась на эти факторы. 

 

Ключевые слова: демократия, просвещение, газета «Экинчи», независимость, 

литературный меджлис, национальные ценности. 
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Tanzila Rustamkhanli 

 

THE NEWSPAPER " EKINCHI " AND THE SENSE OF NATIONAL  

SELF – INDULGENCE  

Summary 

 The main principles of the "Ekinchi" newspaper are awareness of the raising, 

modernization, purity of the ideology, propagate national goals, harmony of human values 

with national traditions, bringing literary language closer to the spoken language, objective 

coverage of events and so on. History raised Mirza Fatali, and by the way Mirza Fatali 

grooved up Azerbaijani press in his face. The first edition of the newspaper "Ekinchi" was 

tacitm relative to the life of the nation because of the colonial policy of the tsarist, absolute 

and medieval tensions. When Europe created its own periodical press in the XVI century 

and in Russia at  the beginning of the 18th century, Azerbaijan only achieved it in 1875. In 

general, all nineteenth-century intellectuals noted that the main condition for the existence 

and progress of the nation was the study of national history and the experience of other 

peoples and will be based on these factors when leading the country.  

 

Key words: democracy, education, the newspaper "Ekinchi", independence, literary 

council, national values. 
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AZƏRBAYCAN MĠLLĠ KĠTABXANASININ SƏNƏD DÖVRĠYYƏSĠ 

SAHƏSĠNDƏKĠ FƏALĠYYƏTĠ 

 

Açar sözlər: Milli Kitabxana, beynəlxalq və ölkədaxili sənəd dövriyyəsi. 

 

GiriĢ. Bu gün optimal kitab paylanması məqsədilə kitabxanalararası əlaqələrin sənəd 

dövriyyəsi (ədəbiyyatın pulsuz verilməsi ilə yanaĢı) formasından istifadə edilir.  
Sənəd dövriyyəsi dedikdə çap məhsullarının bir kitabxanadan digərinə daimi istifadə üçün 

verilməsi nəzərdə tutulur. Sənəd dövriyyəsinin həyata keçirilməsi üçün kitabxanalar mövcud 

fondlardan seçilmiĢ və ya xüsusi əldə edilmiĢ dublet ədəbiyyatlarını əks etdirən sənəd dövriyyəsi və ya 

rezerv fondlardan istifadə edirlər. Sənəd dövriyyəsinin çap məhsullarının verilməsi Ģərtlərinə görə bu 

formaları vardır:  

- kitabxanalar arasında öz nəĢrlərinin mübadiləsi 

- istifadə edilməyən çap məhsullarının pulsuz verilməsi və ya paylanması 

- milli çap məhsulllarının komplektləri ilə mübadilə 

- dezideratlara (hər hansı kolleksiyanın, muzeyin, kitabxananın doldurulması üçün lazım olan 

predmetlər, kitablar) olan sifariĢlərin qarĢılıqlı həyata keçirilməsi [6; 7]. 

Dövriyyənin predmeti bir qayda olaraq müvafiq kitabxananın istifadəçiləri üçün informasiya 

dəyərini itirmiĢ prifilə uyğun olmayan, dublet nəĢrlərdir. Sənəd dövriyyəsinin həyata keçirilməsinin 

əsas prinsipi qarĢılıqlı faydalı Ģərtlərə uyğun Ģəkildə aparılan könüllü mübadilə müqaviləsidir. Sənəd 

dövriyyəsinin 2 növü var: ölkədaxili və beynəlxalq. 

Kitabxanaların dövriyyə fondları onların açıq sistem kimi funksiyalaĢdırılmasını təmin edən 

yollardan biridir [4; 5]. 

       Məsələnin qoyuluĢu. Azərbaycan Milli Kitabxanası fondlarının formalaĢdırılması 

istiqamətləri bunlardır: Respublika nəĢriyyatları (məcburi nüsxələr), ölkədaxili və beynəlxalq 

sənəd dövriyyəsi, respublika kitab mağazaları, Ali Attestasiya Komissiyası, Heydər Əliyev 

Fondu, abunə yolu, hədiyyələr, müxtəlif səfirliklər, beynəlxalq təĢkilatlar, elmi-tədqiqat 

institutları və digər. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2004-cü il tarixli 56 saylı sərəncamı ilə 

klassiklərin latın əlifbasında çap olunan və kitabxanaya hədiyyə edilən kitabları ehtiyat fondu 

vasitəsilə komplektləĢdirilir [1; 3]. 
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―Kitabxana iĢi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun ―Kitabxana fondu‖ adlı III 

fəslinin ―Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kitabxana Fondu‖ adlı 13-cü maddəsində deyilir: 

―Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kitabxana Fondu kitabxanalararası əlaqələndirilmiĢ 

komplektləĢdirmə, qarĢılıqlı istifadə, depozitar mühafizə və mübadilə prinsipləri əsasında təĢkil edilən, 

məlumat-axtarıĢ sisteminə malik olan kitabxana fondlarından ibarətdir.‖  

―Kitabxana fondlarının təchizi‖ adlı 14-cü maddədə qeyd olunur: ―Kitabxanalar dövlət və 

qeyri-dövlət nəĢriyyatları tərəfindən buraxılan, profilinə uyğun çap məhsullarını və digər 

informasiya daĢıyıcılarını birinci növbədə almaq hüququna malikdir. Bu hüquq kitabxana 

kollektoru, kitab ticarəti müəssisələri, nəĢriyyat orqanları, ayrı-ayrı Ģəxslərlə aparılan müvafiq 

əməliyyatlar, məcburi nüsxələrin alınması, abunə, bağıĢlama və vərəsəlik əsasında miras 

qalmıĢ nəĢrlərin verilməsi, habelə beynəlxalq və ölkədaxili kitab mübadiləsi yolu ilə təmin 

edilir.‖ 

Həmin fəslin ―Kitabxanaların mübadilə fondları‖ adlı maddəsində deyilir: ki, ―Azərbaycan 

Respublikasının milli-mədəni sərvətlər reyestrinə daxil olmayan çap məhsulları və digər 

materiallar müəyyən olunmuĢ qaydada bir kitabxanadan digərinə əvəzsiz verilə bilər. Qeyri-

profil, dublet, nisbətən az istifadə edilən, habelə mübadilə fondu üçün ayrılan çap əsərləri və 

kitabxananın digər sənədləri həmin fonda verilir.‖ [2]. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları beynəlxalq və ölkədaxili sənəd dövriyyəsini həyata 

keçirən kitabxanaların dövriyyə fondları üçün əlavə kitab alınmasına vəsait ayırırlar. 

Məsələnin həlli. Beynəlxalq sənəd dövriyyəsi: 2010-2017. 

1923-cü ildən KomplektləĢdirmə Ģöbəsinin nəzdində bölmə kimi fəaliyət göstərmiĢ Xarici 

ədəbiyyat və beynəlxalq kitab mübadiləsi Ģöbəsi 1965-ci ildən müstəqil Ģöbə kimi fəaliyyət 

göstərir.  

ġöbəyə ədəbiyyat müxtəlif mənbələr vasitəsilə: BMT, BKM, UNESKO, müxtəlif 

nəĢriyyatlar, səfirliklər, sərgilər, hədiyyələr və respublika kitab mağazalarından alınan kitablar 

və b. mənbələrdən daxil olur. Xarici ədəbiyyat və beynəlxalq kitab mübadiləsi Ģöbəsi 1994-cü 

ildən BMT-nin və ATƏT-in ehtiyat kitabxanası sayılır. Beynəlxalq sənəd dövriyyəsini 

aparmaq üçün ölkədaxili kitab mübadiləsi Ģöbəsinin nəzdində respublikada çap olunan 

ədəbiyyatın ehtiyat mübadilə fondu yaradılmıĢdır. 

Fondun komplektləĢdirilməsinin mühüm istiqamətlərindən biri beynəlxalq sənəd 

dövriyyəsinin həyata keçirilməsidir. Beynəlxalq sənəd dövriyyəsi müxtəlif dövlətlərin 

müəssisələri arasında elmi və mədəni əlaqənin vacib növlərindən biridir və Azərbaycan Milli 

Kitabxanasının iĢində mühüm yer tutur.  

Beynəlxalq sənəd dövriyyəsinə aĢağıdakı iĢ növləri daxildir: 
- Partnyorun seçilməsi və onunla müqavilə bağlanması; 

- BSD-nin həyata keçirilməsi üçün ölkə nəĢrlərinin seçilməsi; 

- Kitabxanaya lazım olan xarici nəĢrlərin seçilməsi; 

- BSD üçün ölkə nəĢrlərinin əldə edilməsi; 

- Onların xarici partnyora göndərilməsi; 

- GöndəriĢin tamlığının təmin edilməsi; 

- Xaricdən daxil olan nəĢrlərin tamlığının təmin edilməsi. 

Hazırda kitabxananın xarici ədəbiyyat fondunda ingilis, alman, fransız, Ģərq və baĢqa 40-a 

yaxın dildə 304217 nüsxə ədəbiyyat vardır. Kitabxanada Xarici ədəbiyyat və beynəlxalq kitab 

mübadiləsi Ģöbəsi BSD aparmaq üçün ölkədaxili kitab mübadiləsi Ģöbəsinin nəzdində 

respublikada çap olunan ədəbiyyatın ehtiyat mübadilə fondunu yaradır [1]. 

Kitabxananın ilk beynəlxalq əlaqəsi 1991-ci ildə Türkiyə Milli Kitabxanası ilə olmuĢdur. 

Lakin sonralar bu istiqamətdə iĢlər zəifləmiĢdir. 2005-ci ildə Rusiya Milli Dövlət Kitabxanası 

ilə qarĢılıqlı əməkdaĢlığa dair müqavilə imzalanmıĢdır. Sonrakı illərdə Fransa, Belarus,  
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Qırğızıstan, Tacikistan, Ġran Ġslam Respublikası, Avstriya, Niderland, Latviya, Estoniya, 

Ġordaniya, Suriya, Slovakiya, Çexiya və digər ölkələrin milli kitabxanaları ilə qarĢılıqlı 

əməkdaĢlığa dair memorandumlar imzalanmıĢdır ki, 2012-ci ilin dekabrında bu ölkələrin sayı 

30-a çatmıĢdır. Artıq 2012-ci ildə kitabxananın beynəlxalq sənəd dövriyyəsini həyata 

keçirdiyi xarici ölkə milli kitabxanalarının sayı 70-dən çox olmuĢdur. 

Partnyorluq edilmiĢ ölkələrin sayı: 

2010 – 32; 2011 – 33; 2012 – 41; 2013 – 42; 2014 – 44; 2015 – 56; 2016 – 56; 2017 – 51. 

 

 
Diaqram №1. 2010-2017-ci illər ərzində BKM yolu ilə alınmıĢ və göndərilmiĢ ümumi ədəbiyyatın 

dinamikası 

 

Diaqramdan görürük ki, illər artdıqca alınmıĢ və göndərilmiĢ ədəbiyyatların da sayı artmıĢdır. Belə 

ki, 2010-cu il ilə müqayisədə 2016-cı ildə alınmıĢ ədəbiyyatın sayı təxminən 4 dəfə, göndərilmiĢ 

ədəbiyyatın sayı isə 3 dəfə artmıĢdır. Lakin müvafiq dövr ərzində ümumilikdə göndərilmiĢ ədəbiyyatın 

sayı (14781) alınmıĢ ədəbiyyatın sayından (9880) çox olmuĢdur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Cədvəl 1. BSD yolu ilə alınmıĢ ədəbiyyatın ümumi statistikası 
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2010 377 120  497 

2011 500 170 31 701 

2012 688 463 4 1155 

2013 981 406 4 1391 

2014 770 569 27 1366 

2015 1171 843 37 2051 

2016 1168 616 28 1812 

2017 664 232 47 943 
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Diaqram №2. 2010-2017-ci illər üzrə sənəd növlərinə görə BSD yolu ilə alınmıĢ ədəbiyyatın 

dinamikası 

 

Göründüyü kimi ən çox daxil olan ədəbiyyat kitab olmuĢdur. Ġllər üzrə müqayisə apardıqda 

isə ən yüksək göstərici 2015-ci ildə nəzərə çarpır. Sənəd növünə görə daxil olan ədəbiyyatlar 

arasında II yerdə jurnallar durur. 2010-cu il il ilə müqayisədə 2016-cı ildə alınmıĢ kitabların 

sayı təxminən 3 dəfə, jurnalların sayı isə təxminən 7 dəfə artmıĢdır. 2010-cu ildə CD və DVD 

daxil olmamıĢdır. Bu növ sənədlərin ən yüksək göstəricisi isə son ildə müĢahidə edilmiĢdir. 

Ümumilikdə bu illər ərzində 17 ölkədən elektron nəĢrlər alınmıĢ, lakin göndərilməmiĢdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cədvəl 2.  BSD yolu ilə göndərilmiĢ ədəbiyyatın ümumi statistikası 

 

Tədqiq edilmiĢ 8 il ərzində (2010-2017) ən çox ədəbiyyat alınıb: 
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2010 644 92  736 

2011 770 226  996 

2012 869 280  1149 

2013 1506 280  1786 

2014 1516 666  2182 

2015 1670 987  2657 

2016 1830 987  2817 

2017 1790 668  2458 
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550 – Almaniya  

300 – Ġngiltərə  

281 – Moldova  

Tədqiq edilmiĢ dövr ərzində ən az ədəbiyyat alınıb: 

36 – Ġsveçrə 

32 – Belçika 

29 – Türkmənistan 

BSD yolu ilə CD və DVD-lər yalnız alınmıĢ, göndərilməmiĢdir. Ən çox audiovizual 

material cədvəldən göründüyü kimi Misirdən, ən az isə Gürcüstandan göndərilmiĢdir. 

 

Misir 87 

Rusiya 33 

Almaniya 31 

Latviya 25 

Türkiyə 18 

Koreya 17 

Belarus 14 

Özbəkistan 11 

ABġ 8 

Ġngiltərə 7 

Çexiya 5 

Qazaxıstan 4 

Litva 3 

Avstriya 2 

Ukrayna 2 

Makedoniya 2 

Gürcüstan 1 

 

 

  
 
Diaqram №3. 2010-2017-ci illər üzrə sənəd növlərinə görə BSD yolu ilə göndərilmiĢ ədəbiyyatın 

dinamikası 

 

Diaqramdan görürük ki, kitabxana tərəfindən xarici ölkə kitabxanalarına yalnız kitab və 

jurnallar göndərilir. Ən yüksək göstərici isə son ilə təsadüf edir. 2010-cu il ilə müqayisədə  
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2017-ci ildə göndərilmiĢ kitabların sayı təxminən 3 dəfə artmıĢdır. Jurnalların sayında isə 

ciddi dəyiĢiklik hiss edilməmiĢdir. 

Tədqiq edilmiĢ dövr ərzində ən çox ədəbiyyat göndərilib: 

1085 – Gürcüstan (Marneuli Kitabxanası) 

1018 – Rusiya (559 – Rusiya Milli Kitabxanası; 459 –Rusiya Dövlət Kitabxanası) 

1008 – ABġ (736 - Konqres Kitabxanası, 272 - Koliforniya Kitabxanası) 

872 – Qazaxıstan (Qazaxıstan Milli Kitabxanası; Qazaxıstan Akademik Milli Kitabxana) 

736 – Ġran (Azərbaycan Səfirliyi) 

532 – Belorus (Milli Kitabxana) 

Ümumiyyətlə tədqiq edilən dövr ərzində heç ədəbiyyat alınmamıĢ (bu ölkələrə az da olsa 

ədəbiyyat göndərilib) ölkələr: Liviya, Lüksemburq, MərakeĢ, Qaraçay-Çərkəz, Ġordaniya, 

Dağıstan, Pakistan, Qırğızıstan, Ġsveç, Suriya, Tunis, Çin, Kuba, Ġspaniya, Danimarka, 

Küveyt, Kolumbiya, Qətər, Bosniya-Herseqovina, ĠnquĢetiya, Niderland. 

Ən az ədəbiyyat göndərilib: 

9 – Kuba 

14 – Macarıstan 

14 – Dağıstan 

16 – Liviya 

16 – Qaraçay-Çərkəz 

19 – Türkmənistan 

26 – Qırğızıstan 

29 – Tatarıstan 

36 – Küveyt 

36 – Qətər 

41 – Niderland 

45 – Belçika 

47 – Danimarka 

47 - Pakistan 

48 – Suriya 

50 – Malaziya 

51 – Kolumbiya 

53 – Tacikistan 

58 – Bosniya və Herseqovina 

62 – Ġspaniya 

62 – Ġsveç 

64 – Tunis 

64 – MərakeĢ 

66 – ĠnquĢetiya 

87 – Ġsveçrə 

88 – Avstriya 

89 – Gürcüstan 

93 – Ġngiltərə 

105 – Ġordaniya 

109 – Slovakiya 

123 – Yunanıstan 

154 – Koreya 

154 - Tayvan 

161 – Serbiya 
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Bu ölkələrlə isə çox az əməkdaĢlıq edilir: Ġsveçrə, Türkmənistan, Ġngiltərə, Estoniya, 

Rumıniya, Macarıstan, Yaponiya, Tatarıstan, Makedoniya, Serbiya, Yunanıstan. 

Misir Ġsgəndəriyyə Kitabxanası ilə ümüumiyyətlə əlaqə yoxdur. Tədqiq edilmiĢ dövr 

ərzində yalnız 2010-cu ildə 24 kitab göndərilmiĢdir.  

Statistik təhlildən aydın olur ki, 2010-2017-ci illər ərzində həm daxil olan, həm də 

göndərilən ədəbiyyatlar  illər üzrə artmıĢdır.     

Ölkədaxili sənəd dövriyyəsi: 2010-2017 

Ölkədaxili kitab mübadiləsi bölməsi 1961-ci ildən komplektləĢdirmə Ģöbəsinin tərkibində 

yaradılmıĢ, 1978-ci ildən isə müstəqil Ģöbə kimi fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Kitabxananın büdcəsi 

hesabına alınmıĢ, Mədəniyyət Nazirliyi xətti ilə daxil olan, nəĢriyyatlar, müəlliflər tərəfindən 

hədiyyə edilmiĢ ədəbiyyatı rayon və Ģəhər kitabxanaları arasında bölüb paylayır. 

Milli Kitabxana Mədəniyyət Nazirliyinin vəsaiti hesabına nəĢr olunmuĢ və alınmıĢ 

kitabların Ģəhər və kənd kitabxanalarına göndərilməsi ilə məĢğul olur. Belə ki, nazirliyin 

mərkəzləĢdirilmiĢ vəsaiti hesabına tariximiz, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, elmimiz üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən kitablar sifariĢlə çap olunaraq ölkədaxili kitab mübadiləsi Ģöbəsi 

vasitəsilə Ģəhər, rayon və kənd kitabxanalarına göndərilir.  

 

 

 
 

Diaqram №4. 2010-2017-ci illər üzrə ölkədaxili sənəd dövriyyəsi yolu ilə daxil olmuĢ və 

göndərilmiĢ ədəbiyyatın dinamikası 

 

Respublika sənəd dövriyyəsi yolu ilə daxil olmuĢ ədəbiyyat son 8 ildə ən yüksək 2011 və 

2016-cı, ən aĢağı göstərici isə 2013-cü ildə olmuĢdur. GöndərilmiĢ ədəbiyyat ən çox 2011 və 

2016-cı illərdə, ən az isə 2014 və 2017-ci illərdə olmuĢdur. 

Bu yol ilə daxil olan ədəbiyyatı əsasən Mədəniyyət Nazirliyinin xəttilə, müəlliflərdən 

hədiyyə, büdcə hesabına, ayrı-ayrı təĢkilatlardan, Milli Kitabxananın nəĢrləri və Kitab 

fondlarının formalaĢması Ģöbəsi tərəfindən daxil olan kitablar təĢkil edir. Ölkədaxili sənəd 

dövriyyəsi xətti ilə xarici ölkə səfirliklərinə, beynəlxalq kitab sərgilərinə, dünya milli 

kitabxanalarına, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinə və b. təĢkilatlara da kitablar 

göndərilir. 

Nəticə.Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, kitabxana üçün daha əhəmiyyətli nəĢrlərin 

əldə edilməsi məqsədilə kitab seçimi düzgün aparılmlıdır. Sənəd dövriyyəsi sahəsində 

elektron nəĢrlərin meydana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq bu cür informasiya növünün 

mübadiləsinin gələcək inkiĢafı  vacibdir. Azərbaycan  Milli  Kitabxanasının  fondunun forma- 
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laĢdırılması, inkiĢafı və istifadəsi  sahəsində, xüsusən fondun komplektləĢdirilməsinin vacib 

mənbəsi kimi BSD sahəsində peĢəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi mühüm məsələdir. 

Azərbaycan Milli Kitabxanasının xarici elmi müəssisələrlə, informasiya mərkəzləri, 

kitabxanalar ilə peĢəkar əlaqələrinin geniĢləndirilməsi kitabxana iĢinin inkiĢafının müasir 

mərhələsində əsas məsələlərdən biridir. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

Резюме 
В статье представлена информация о деятельности Национальной библиотеки 

Азербайджана по документооборотy и в других направлениях, дается статисти-

ческий анализ международного и внутриреспубликанского обмена литературой за 

2010-2017 годы. 

 

Ключевые слова: Национальная библиотека, международный и внутриреспубли-

канский  документооборот. 
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ACTIVITIES OF AZERBAIJAN NATIONAL LIBRARY ON THE  

DOCUMENTARY EXCHANGE 

Summary 

 

 The article provides information on the exchange of documents and activities of the 

National Library of Azerbaijan, and has been statistical analysis of international and domestic 

literature exchange between 2010-2017. 
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CƏFƏR  CABBARLI ADINA AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI GƏNCLƏR 

KĠTABXANASININ MÜASĠR FƏALĠYYƏT KONSEPSĠYASI 

 

Açar sözlər: Gənclər kitabxanası, fəaliyyət konsepsiyası, Respublika kitabxanası. 

 

Azərbaycanda gənclərin sağlam, cəmiyyətin fəal üzvü kimi yetiĢməsi və mədəni 

inkiĢafını təmin edə bilmək bütün zamanlarda aktual olub. Bu problem bu gün də diqqət 

mərkəzindədir.Azərbaycan prezidenti Ġlham Əliyev 2014-cü ilin oktyabrında  Bakıda 

keçirilən Gənclər siyasəti üzrə birinci qlobal forumun rəsmi açılıĢında  çıxıĢ edərək 

demiĢdi: ― ... bildirmək istəyirəm ki, təhsil də hökümətimiz üçün əsas prioritetlərdən 

biridir. Çünki biz tamamilə əminik ki, yalnız təhsilli, müxtəlif sahələrdə biliklərə malik 

insanlar həm ölkənin, həm özlərinin inkiĢafına kömək edə bilərlər. Əgər dünyada inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrin keçdiyi yola və əldə etdiyi nailiyyətlərə nəzər yetirsək, görərik ki, uğurlu 

inkiĢafın əsas vasitələri enerji sərvətləri, mineral ehtiyatlar, neft və qaz yox, məhz təhsil, 

elm və texnoloji yeniliklərdir. Yalnız təhsil, bilik və texnologiya bütün bəĢəriyyətin aparıcı 

qüvvəsidir. Bütövlükdə bəĢəriyyət innovasiyalardan, müasir texnologiyalardan faydalanır. 

Buna görə də təhsil Azərbaycanda prioritetlərdən biridir.‖
6
 C.Cabbarlı adına Azərbaycan 

Respublikası Gənclər Kitabxanasının fəaliyyəti məhz bu siyasi konsepsiyanın tərkib hissəsi 

kimi qiymətləndirilə bilər. 

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası Azərbaycanın dövlət   

büdcəsindən maliyyələĢən mədəniyyət təĢkilatı olub, ixtisaslaĢdırılmıĢ, 14-30 yaĢ arası 

gənclərə, peĢəkar  səviyyədə gənclərin problemləri ilə məĢğul olan  fiziki və hüquqi 

Ģəxslərə  xidmət edən kitabxanadır. Eləcə də bu kitabxana  Azərbaycanda gənc 

istifadəçilərlə iĢ üzrə ictimai kitabxanalara bir elmi informasiya mərkəzidir. 

KeçmiĢ Sovet Ġttifaqında gənclərə ixtisaslaĢdırılmıĢ kitabxana xidməti XX əsrin 60-cı 

illərinin ikinci yarısında baĢlanılır və 1974-cü ildə Sov.ĠKP MK-nın məlum qərarından 

sonra dahada inkiĢaf edir. Ġlk dəfə 1966-cı ildə Moskva Ģəhərində yaradılan, Ümumittifaq 

səviyyədə fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulan ixtisaslaĢdırılmıĢ  kitabxana hal-hazırda 

Rusiya  Dövlət  Gənclər  Kitabxanası (RDGK) adlanır. Sov.ĠKP MK-nın qeyd olunan 

qərarından sonra yaradılan ilk gənclər kitabxanalarından biri də məhz Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Gənclər Kitabxanası oldu.  Bu  kitabxananın bazasında 14-dən 21 

yaĢadək yeniyetmə yaĢlı oxucular üçün   respublika əhəmiyyətli ilk ixtisaslaĢdırılmıĢ 

kitabxana  yaradıldı.   Bu ixtisaslaĢdırılmıĢ kitabxananın yaranma zərurəti ideası: gənclik – 

―spesifik sosial və psixoloji xüsusiyyətlərinə  malik olan xüsusi yaĢ kateqoriyasıdır‖ kimi 

müəyyənləĢdirilmiĢdi. Məhz bu dövrdə gənclərin həyatında əhəmiyyətli təhsil problemləri, 

peĢə seçimi, vətəndaĢ mövqeyinin, mənəvi, estetik, bədii prinsiplərin formalaĢdırılması 

qarĢısına çıxır. Ədəbiyyat nəzərdə tutulan yetkin və daha mühafizəkar nəslin, təcrübəsi 

olmayan gənclərin bütün suallarına cavab vermir. 1970-ci illərdə    Respublika Gənclər 

Kitabxanasında o  zamanın kütləvi kitabxana xidmətləri sistemində analoqu olmayan  

müxtəlif Ģöbələr yaradılırdı. 

 BaĢqa bir tərəfdən kitabxananın fəaliyyəti ideoloji, tərbiyə institutu kimi önə çəkilirdi. 

                                           
6
 http://az.president.az/articles/13220 
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Dövrün reallıqlarına uyğun olaraq  müxtəlif mərhələlərdə kitabxanada  müxtəlif Ģöbələr 

yaradılmıĢdır. Həmin dövrdə elmi-tədqiqat, analitik bazanın yaradılması üzrə xeyli təcrübə 

qazanıldı. RGK-nın sosiolojı araĢdırmaları  ―ĠĢləyən gənclərin həyatında kitab və mütaliə‖, 

―Müasir kəndin həyatında kitab‖,‖Yuxarı sinif Ģagirdlərinin həyatında mütaliə‖ 

mövzusunda üç iri ümumittifaq tədqiqatlar həyata keçirdi. PeĢəyönümü Ģöbəsi müxtəlif 

eksperimental metodik layihələr   hazırlayırdı. Bu metodikalar müxtəlif sistem və idarə 

kitabxanaların iĢ təcrübəsində ―Yuxarı sinif Ģagirdlərinin idrak maraqlarının inkiĢafı üzrə 

kitabxana iĢi‖, ―Yuxarı sinif Ģagirdlərinin idrak maraqları ilə bağlı kitabxana və məktəbin 

birgə iĢi‖, ―Yuxarı sinif Ģagirdlərinin humanitar maraqları inkiĢafı üzrə kitabxana iĢi‖ fəal 

tətbiq olunmağa baĢladı. ġöbənin əməkdaĢları bütün ölkəni gəzir, məzuniyyətlər edir, 

saysız-hesabsız mühazirələr, seminarlar, praktiki məĢğələlər, ixtisasartırma kursları  həyata 

keçirirdilər. 

1970-ci illərdə  Respublika Gənclər Kitabxanası bir sıra mühüm ümumittifaq innovativ 

layihələrdə iĢtirak etdi. 1980-ci illərdə kitabxana gənclərin mədəni-maarifləndirmə və 

asudə vaxt  problemi müzakirələrində  fəal  iĢtirak edirdi. Yazıçılar, Ģairlər, alimlər, 

görkəmli ziyalılar və baĢqaları bu illərdə kitabxana ilə dostluq edib və tez-tez onların 

qonaqları olurdu. Kitabxanada aktyorlar, tanınmıĢ sənət adamları   və baĢqalarının 

yaradacılıq gecələri keçirilirdi, bir çox istedadlı gənclərin ilk çıxıĢları və  konsertləri 

burada keçirilmiĢ və sonralar bu adlar çox məĢhur olmuĢdu. 

Kitabxana sosioloqları apardıqları ―Gənc oxucu-80‖ ümumittifaq araĢdırması 

nəticələrinə görə öz oxucuları ilə gənclər kitabxanalarının qarĢılıqlı fəaliyyət strategiyası 

uzun müddət müəyyənləĢdi. Bu zaman kitabxanada marağa əsasən ―Al yelkənlər‖ 

ədəbiyyat birliyi, ―Dialoq‖ siyasi-diskussiya klubu, ―Hünər‖ hərbi-vətənpərvərlik klubu, 

―Ünsiyyət‖ psixoloji klubu və s. Müxtəlif klublar və yaradıcılıq birlikləri fəaliyyət 

göstərirdi.  

 Müstəqillik illərində kitabxana-informasiya fəaliyyətində baĢ verən transformasiya 

prosesləri, yeni texnologiyaların tətbiqi, qloballaĢan cəmiyyət və dünyanın sürətlə  

informasiyalaĢdırılması Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanasının da 

qarĢısında yeni vəzifələr qoydu. Zamanın tələblərinə uyğun olaraq və gənclərin mütaliəyə 

marağını və kitabxanalarda oxucu davamiyyətini (2000-ci illərin əvvəllərində) qoruyub 

saxlamaq zərurəti ilə əlaqədar, 2006-cı ilin sonundan 2009-ci ilin əvvəlinədək kitabxana 

iĢinin tam yenidənqurulmasını  və modernləĢdirilməsi həyata keçirilmiĢdir . 

Təxminən 137 min çap məhsulu fondu olan zallarda elektron kataloqlu terminallar, 

özünəxidmət,  oxucu stansiyası quraĢdırılıb. Ġstifadəçilər bir dəqiqə  ərzində müstəqil 

Ģəkildə kitabı qaytarma, vaxtı uzatmaq və ya evə ala bilərlər. Kitabxana ərazisində Wi-Fi 

zonası da mövcuddur. Oxucular sərbəst Ģəkildə öz noutbuklarında iĢləyə bilir və virtual 

məlumat xidmətindən  də faydalanırlar . 

Kitabxanada gənc əlillərin , xüsusilə də gözdən əlil oxucuların  bütün kitabxana 

xidmətlərindən sərbəst, maneəsiz faydalanması üçün bütün texnoloji Ģərait və resurs bazası 

mövcuddur. 

Kitabxana gənclərin təlim-tədris və Ģəxsi təhsil prosesində informasiya dəstəyi və 

peĢəyönümlü, psixoloji, təhsil xidmətləri göstərir, maarifləndirmə və mədəni-asudə vaxt 

keçirilməsi iĢini təĢkil edir. Kitabxana   yeniyetmə və gənclər, uĢaq-gənclər 

kitabxanalarının Ģəbəkəsi üçün, eləcə də digər kütləvi gənclər kitabxanalarına xidmət 

göstərən məlumat-konsultasiya mərkəzidir. Kitabxananın resurs və xidmətlərindən öz 

oxucularımızla yanaĢı yaxın və uzaq MDB ölkələri vətəndaĢları  da istifadə edə bilirlər. 

Gənclər Kitabxanası,  Respublika səviyyəli kitabxana olaraq, gənclərlə iĢin yeni forma 
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 və metodlarının öyrənilməsi, təsdiq edilməsi bazasıdır.  Azərbaycanda ictimai kitabxanalar 

üçün nümunə olaraq ixtisaslaĢdırılmıĢ kitabxana xidməti göstərir, müxtəlif ideyalar tətbiq 

edir, kitabxanaların ümumdünya kitabxana mühitinə qəbul olmağına təkan verir və 

qarĢılıqlı kömək edir.  

Müstəqillik illərində Respublika Gənclər Kitabxanası beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi, kitabxananın tarixi təcrübəsi Azərbaycanın etno-mədəni, sosial siyasi, iqtisadi 

və kulturoloju xüsusiyyətlətini  təhlil edərək öz iĢini 3 əsas istiqamətdə təmərgüzləĢdirdi və 

bu istiqamətlərin məcmusunu gənclər kitabxanasının nümunəvi fəaliyyət strategiyası 

olaraq müəyyənləĢdirdi. 

1. Respublika gənclər kitabxanasının fəaliyyətində sosial funksiyaların 

öyrənilməsi və tətbiqi. 

2. Dövlət maraqlarının və tələblərinin öyrənilməsi və gündəlik fəaliyyətdə 

həyata keçirilməsi. 

3. Dünya təcrübəsində müntəzəm innovasiya xassəli təcrübənin öyrənilməsi və 

yeni texnologiyaların tətbiqi hesabına qabaqcıl iĢ təcrübəsinə malik olmaq. 

Bu  istiqamətlər kitabxananın son 20 illik fəaliyyətini xarakterizə etdi. 07 mart 2009-cu 

il tarixdən kitabxananın yenilənmiĢ veb saytı fəaliyyətə baĢladı. 13-17 dekabr 2010-cu il 

tarixlərdə C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında ―Kitabxanaların elektron 

resurslarının idarə olunması‖ mövzusunda treninqlər keçirilməyə baĢlandı. 27 may-01 iyun 

2013-cü il  tarixlərdə C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında ―ġəhər (rayon) 

Mərkəzi Kitabxanalarının Elektron Kataloq və Elektron Kitabxanalarında əlavə 

dəyiĢikliklərin edilməsi‖  mövzusunda təlim keçirildi. Dövlət proqramında nəzərdə 

tutulmuĢ tədbirlərin icrası ilə əlaqədar dünya kitabxanalarının qabaqcıl təcrübəsindən 

bəhrələnmək, kitabxanada tətbiq etmək, qarĢıda duran baĢlıca məsələlərdən biri olaraq 

qiymətləndirildi.    

Qeyd edildiyi kimi yarandığı dövrdən baĢlayaraq  Gənclər Kitabxanalarının üzərinə 

düĢən əsas vəzifələrdən biri onun ideolojı funksiyası idi. Kitabxanaların kütləvi Ģəkildə 

ideoloji funksiya daĢıması kitabxanaĢünaslıq nəzəriyyəsi və təcrübəsi tərəfindən inkar 

edilsə də, milli vətənpərvərlik tərbiyəsi, ölkəsinə, xalqına, diyarına bağlılıq ruhanda həyata 

keçirilən təbliğat fəaliyyətinin ideoloji əlamətləri daha qabarıqdır. Bu baxımdan 

Respublika Gənclər Kitabxanası geniĢ fəaliyyət planına  həyata keçirməkdədir. XXI əsrin 

Ġnformasiya əsri kimi elan edilməsi, sürətlənən qloballaĢma gənclərə daha çox təsir 

göstərməkdədir. 

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanası  müasir dövrdə  baĢ verən  qlobal 

proseslərdə öz yerini tapmalı, gənclərə müasir kitabxana-informasiya xidmətinin təĢkili 

məqsədi   ilə milli –mədəni və elmi irsin qorunması, mühafizəsi, emalı və xidmətə 

verilməsi sahəsində fəaliyyətini beynəlxalq təcrübə və müasir tələblərə cavab verə biləcək 

səviyyədə təĢkil etməlidir. Virtual məkanda fəaliyyətini geniĢləndirmək, sosial Ģəbəkələrdə 

gənclərin daima yanında olmaq məqsədi ilə Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər 

Kitabxanası daima yenilikləri öyrənir, tətbiq edir, treninqlər keçirir, manitorinqlərin 

nəticələrini təhlil edir və daima çağırıĢların önündə olmaqdadır.      

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının yaranması, ĠnkiĢaf mərhələləri 

və Kitabxananın 1991-2016-ci illərdə,   müstəqillik dövrü fəaliyyəti strategiyası   müxtəlif 

dövrlərdə  müxtəlif səviyyəli tədqiqatların obyekti olmuĢdur.     

Fərqli elmi-tədqiqatların daxilində Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər 

Kitabxanasının fəaliyyətinin öyrənilməsi və birbaĢa  Cəfər Cabbarlı adına Respublika 

Gənclər Kitabxanasının fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı tədqiqatlar.   

     Bakı  Dövlət  Universitetinin  bakalavr  və  maqist səviyyəsində  Cəfər  Cabbarlı  adına 
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Respublika Gənclər Kitabxanasının fəaliyyəti mütəmadi hər beĢ illik fəaliyyəti öyrənilmiĢ 

və tələbə-magistr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢdir. 

Müstəqillik illərində Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının müxtəlif 

səviyyələrdə əməkdaĢları respublika və beynəlxalq səviyyəli konfranslarda, seminar və 

müĢavirələrdə iĢtirak etmiĢ,  mütəmadi çıxıĢlar etmiĢ, təqdimatlar keçirmiĢlər. Bu çıxıĢ və 

məruzələr əksər hallarda təqdimat xarakterli olmuĢdusada materiallar dissertasiya iĢində 

elmi təhlilə məruz qalmıĢ və qiymətləndirilmiĢdir. 

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının yaranması, ĠnkiĢaf mərhələləri 

və Kitabxananın 1991-2016-ci illərdə,   müstəqillik dövrü fəaliyyəti strategiyası kitabxana 

kollektivi tərəfindən Azərbaycan Respublitası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

mütəxəssis əməkdaĢları ilə birgə mütəmadi təkmilləĢdirilir,  zamanın tələblərinə 

uyğunlaĢdırılır və dövrün çağırıĢlarına cavab verir.   

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının yaranması, ĠnkiĢaf mərhələləri 

və Kitabxananın 1991-2016-ci illərdə   müstəqillik dövrü fəaliyyəti strategiyasıdır. 

Kitabxananın   informasiya fəaliyyətinin idarə olunması, innovasiyaların tətbiqi, 

fəaliyyətin inkiĢaf etdirilməsi, menecmentin təĢkili vəziyyəti və  müasir  problemləridir. 

  Bu gün qarĢıda duran mühüm fəzifə Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər 

Kitabxanasının yaranması, ĠnkiĢaf mərhələləri və Kitabxananın 1991-2016-ci illərdə, 

müstəqillik dövrü fəaliyyəti strategiyasını öyrənmək və nümunəvi kitabxana modelini 

müəyyənləĢdirməkdir. Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının     

fəaliyyətinin idarə olunması vəziyyətini araĢdırmaq, onun  müasir  problemlərini müəyyən 

etmək, bu sahədə fəaliyyətin daha səmərəli inkiĢafına  dair elmi, nəzəri və təĢrübi 

tövsiyələr hazırlamaqdan ibarətdir. 

Problemin əsas  məqsədinə uyğun olaraq aĢağıdakı məsələlərin araĢdırılması vəzifə 

olaraq qarĢıya qoyulur: 

- Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının yaranması, fəaliyyətinin 

tarixi baxımdan təĢəkkülü və inkiĢafının ümumi elmi mənzərəsini yaratmaq. 

-XX əsrin 70-80-ci illərində kitabxana iĢi sahəsində aparılan islahatlar çərçivəsində 

kitabxananın sosial funksiyaları və   fəaliyyətinin idarə olunmasında baĢ verən 

transformasiyaların ümumiləĢdirilməsi. 

-Müstəqillik illərində Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının  

fəaliyyətinin yeni Ģəraitə uyğun olan sosial və kulturolojı  elementlərinin öyrənilməsi. 

- Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının  gənclik – ―spesifik sosial və 

psixoloji xüsusiyyətlərinə  malik olan xüsusi yaĢ kateqoriyasıdır‖ kimi müəyyənləĢdirilmiĢ 

konsepsiyanın elmi və təctübi əsaslandırılması. 

C.Cabbarlı adına Azərbaycan Respublikası Gənclər Kitabxanasının fəaliyyətinin nəzəri-

metodoloji əsaslarını Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, mədəniyyət və 

kitabxana- informasiya fəaliyyəti sahəsində qüvvədə olan qanunlar,  gənclər haqqında 

dövlət siyasətini ifadə edən elmi-nəzəri konsepsiyalar, azərbaycan kitabxaĢünaslıq 

sahəsinin görkəmli alimlərinin əsərləri təĢkil etmiĢdir və kitabxana bu strateji xətti  davam 

etdirməkdədir.  

 Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının  gənclik – ―spesifik sosial 

və psixoloji xüsusiyyətlərinə  malik olan xüsusi yaĢ kateqoriyasıdır‖ kimi 

müəyyənləĢdirilmiĢ konsepsiyanın elmi və təcrübi əsaslandırılmasıdır. Bu istiqamətdə 

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının  əsas vəzifəsi müəssisənin  

informasiya infrastrukturunun bütün komponentlərinin səmərəli fəaliyyət göstərməsini 

təmin etməkdən ibarət olmuĢdur ki, bu da  qarĢıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsinə 

yönəldilib. Əsas vəzifələri aĢağıdakı kimi müəyyənləĢdirmək olar: 
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1. Dövlətin kitabxana siyasəti, vəzifələr və onun icrası. 

2. Kitabxana iĢinin aktual texnoloji təchizatı,  kompüterləĢdirmə bazaları və 

Ģəbəkəli sistemin geniĢləndirilməsi. 

3. Beynəlxalq təcrübə mübadiləsi və təĢəbbüslərin öyrənilməsi, tətbiqi və  fəaliyyət 

istiqamətlərinin inkiĢaf etdirilməsi. 

4. Oxucu-kitabxana-oxucu əlaqələrinin qorunub saxlanılması və inkiĢaf etdirilməsi. 

5. Kitabxananın bütün fəaliyyət istiqamətlərinin elmi əsaslar üzərində öyrənilməsi 

və təĢkili, BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin sahə mütəxəssislərinin elmi-

nəzəri və təcrübi təyinatlı tədqiqatları, müxtəlif ali təhsil ocaqlarının, AMEA-nın ekspert 

və mütəxəssisləri ilə davamlı görüĢlər, müzakirələrin keçirilməsi və sairə. 

O cümlədən aparılan tədqiqatların nəticəsində aĢağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyətin 

təmərgüzləĢməsi əhəmiyyətli hesab edilə bilər:    

 Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının  gənclik – ―spesifik sosial 

və psixoloji xüsusiyyətlərinə  malik olan xüsusi yaĢ kateqoriyasıdır‖ kimi 

müəyyənləĢdirilmiĢ konsepsiyanın elmi və təcrübi əsaslandırılmasıdır. 

 Kitabxananın informasiya fəaliyyətinin idarə olunması, təĢəkkülü, inkiĢafının meyl 

və ənənələrinin ilk dəfə elmi araĢdırması. 

 Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının   idarə olunması və onun 

menecmentinin mahiyyəti və məzmununun metodiki-hüquqi əsaslarının elmi Ģərhinin 

verilməsi. 

 Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının kadr təminatı məsələləri və 

gənclərə sahəvi kitabxana-informasiya xidmətinin spesifikliyinin tədqiqi. 

 Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının müasir informasiya 

texnologiyalarının tədbiqi prosesinin vəziyyəti və təkmilləĢdirilməsi yollarının 

araĢdırılması. 

 Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının  informasiyalaĢdırılmasının 

ümumi vəziyyətinin müəyyənləĢdirilməsi.   

 Kitabxananın ĠKT sahəsindəki strategiyasının gənclərin informasiya  təminatı 

vasitəsi kimi əsaslandırılması. 

   Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının    fəaliyyətininin idarə 

olunması və onun müasir problemləri  strategiyası müasir kitabxanaĢünaslıq elminin son 

nailiyyətləri əsasında iĢlənilmiĢdir ki, bu da milli kitabxanaĢünaslığın elmi-nəzəri 

arsenalını xeyli geniĢləndirməkdədir. Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər 

Kitabxanasının fəaliyyətininin idarə olunması və onun müasir problemləri  strateqiyası 

BDU-nun kitabxanaçılıq-informasiya təhsili alan tələbələrinə müvafiq fənn üzrə  tədrisə 

cəlb olunması kimi əhəmiyyətlidir və kitabxanaçılıq sahəsində, ixtisasartırma kurslarında, 

treninqlərdə, fasiləsiz təhsil sistemində müvafiq kursların tədrisində istifadə oluna bilər.                
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Резюме 

        В статье освещается  деятельность  Республиканской Молодежной Библиотеки 

им. Дж.Джаббарлы в годы независимости : формирование и процесс развития. Также 

анализируются теоретические и практические вопросы ее деятельности на 

современном этапе. 
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MODERN CONCEPT OF ACTĠVĠTY OF THE REPUBLĠCAN YOUTH 
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    В статье описывается новая версия типовой автоматизированной системы ве-

дения базы данных публикаций сотрудников научного учреждения, разработанной 

специалистами Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук 

(БЕН РАН). Объектно-ориентированная система обеспечивает ввод, редактирова-

ние и поиск информации об авторах, связанных с ними организациях (местах их ра-

боты), публикациях на аналитическом и монографическом уровнях, источниках 

(изданиях на сводном уровне – журналах, сборниках). Отличительной особенностью 

системы является введенное понятие «эквивалентных» записей. Такими записями 

считаются авторы, фамилии которых по-разному записываются в библиографи-

ческих описаниях; организации, имеющие различные варианты названий; статьи, 

опубликованные без изменений на различных языках. В статье подробно описываю-

тся возможности системы, ее пользовательский интерфейс, приводятся примеры 

выполнения конкретных запросов. 

        Развиваемые в России подходы к оценке эффективности исследований, прово-

димых научными организациями, базируются в значительной степени на оценках 

публикационной активности их сотрудников. В этой связи для каждой организации 

большое значение приобретают вопросы учета публикаций ее сотрудников. В 

Российской академии наук эти задачи традиционно решались библиотеками, 

обслуживающими тот или иной институт; раньше библиотеки вели картотеки трудов 

сотрудников, а с развитием вычислительной техники перешли к ведению 

соответствующих баз данных. Хотя базы данных публикаций сотрудников 

институтов играют важную роль в задачах наукометрии (что убедительно показано в 

[1]), единый подход к формированию таких баз данных отсутствует. Какие-то 

библиотеки или институты ведут базу данных публикаций сотрудников в EXCEL, 

какие-то – на основе собственного программного обеспечения, многие  

ограничиваются списками публикаций, представленными в виде текстовых файлов 

[2-6]. 

     В Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) 

более 20 лет назад была поставлена задача ведения базы данных публикаций  
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сотрудников обслуживаемых Библиотекой институтов (БЕН РАН имеет свои 

отделения в 50-ти научных учреждениях московского региона России). Для решения 

этой задачи в 1995 году была разработана типовая программная оболочка (система 

«Наука России») [7, 8], над которой впоследствии была создана надстройка, позво-

ляющая отражать введенную информацию на сайте БЕН РАН с предоставлением 

пользователям достаточно широких поисковых возможностей.  

В 2017 г. типовая система формирования и поддержки базы данных 

публикаций была полностью переработана с использованием современных СУБД и 

средств программирования. Интерфейс системы разрабатывался с учетом опыта 

предыдущих разработок БЕН РАН [8, 9]. 

Накопленная более чем за 20 лет эксплуатации системы «Наука России» ин-

формация, содержащая более 10 тысяч записей, при помощи специальных программ 

была сконвертирована в информационную базу новой версии системы, хотя ее 

структура принципиально отличается от структуры предыдущей.     

База данных новой системы содержит информацию о четырех сущностях: 

публикациях на аналитическом и монографическом уровнях; источниках (изданиях 

на сводном уровне, в которых опубликованы статьи); персонах (авторах 

публикаций); организациях (местах работы персон). Каждая сущность 

характеризуется набором метаданных (полей базы данных) и связями с другими 

сущностями. 

В реализованной в настоящее время версии системы указанные сущности 

имеют следующие поля и связи. 

Публикация: 

 Название публикации; 

 Вид издания (статья, монография и т.п.), выбирается из настраиваемого 

списка значений; 

 Год издания; 

 Том; 

 Номер; 

 Страницы; 

 Адрес полного текста публикации; 

 Идентификаторы во внешних базах данных; 

 Цитирование в WoS; 

 Цитирование в Scopus; 

 Цитирование в РИНЦ; 

 Дополнительная информация; 

 Ссылка на источник; 

 Ссылки на персон, являющихся авторами; 

 Ссылки на эквивалентные публикации (см. ниже). 

Источник: 

 Библиографическое описание источника. 

Персона: 

 Фамилия и инициалы автора; 

 Ссылки на организации; 

 Ссылки на эквивалентные персоны. 

 



 

87 
 

Власова С. Каленов Н. Новые подходы к формированию баз данных публикаций сотрудников 

академических учреждений //Elmi əsərlər, 2018,№2(7),iyul-dekabr, s.85-94. 

 

Организация: 

 Полное наименование организации; 

 Краткое наименование организации; 

 Ссылка на эквивалентные организации. 

 

       Принципиальной особенностью данной системы, отличающей ее от других 

подобных, является введение связей между объектами типа «эквивалентные записи». 

Связанные таким образом объекты система воспринимает как одинаковые. 

Необходимость ввода эквивалентных персон обусловлена тем, что написание 

фамилии и имени одного автора в разных библиографических описаниях может 

отличаться. Не говоря о латинской транслитерации кириллических фамилий (одна 

фамилия может быть записана во многих вариантах), различные написания 

встречаются и в русскоязычных публикациях, например, при использовании буквы 

«е» и «ѐ», а также в таких именах. как «Наталья» и «Наталия» и т.п. 

Эквивалентность публикаций возникает тогда, когда в базе данных отражена статья 

на языке оригинала и ее полностью переведенные на другой язык версии. Связь 

эквивалентности для организаций устанавливается, когда организация, не 

изменяющаяся по сути, меняет свое название (например, БЕН АН СССР и БЕН 

РАН). 

       Благодаря наличию связей эквивалентности при включении в запрос к системе 

одного из значений того или иного поля выбранного вида объекта пользователь 

получит результат, относящийся ко всем эквивалентным значениям данного поля. 

Все операции, связанные с вводом и редактированием данных в системе, могут 

выполняться только авторизованными пользователями, поэтому наряду с 

вышеперечисленными, в системе используются объекты вида «Оператор», 

содержащие информацию об авторизованных пользователях и их правах при работе 

с системой.  

      Права доступа делятся на две категории: права администратора системы и 

оператора. Администратор имеет право вводить и редактировать данные об 

операторах и редактировать все данные информационной базы системы. Оператор 

имеет возможность вводить и редактировать публикации сотрудников организации, 

которую он представляет.  

      Автоматизированная система поддержки базы данных научных публикаций 

состоит из двух модулей: административного и пользовательского. 

Административный модуль доступен операторам системы (заданием логина и 

пароля) по адресу http://www.benran.ru/publben/adm.aspx.  

В административном модуле осуществляются следующие процессы: 

 ввод и редактирование данных об операторах, работающих с системой; 

 ввод новых записей публикаций, источников, персон, организаций; 

 редактирование записей всех сущностей; 

 поиск и просмотр зарегистрированных в системе записей сущностей; 

 создание групп эквивалентных записей. 

       Ввод в систему новых записей источников, персон и организаций 

осуществляется в процессе ввода новой публикации, который был подробно 

рассмотрен в статье [9], представленной в свободном доступе в Интернет. Здесь мы 

остановимся на создании групп эквивалентных записей. Данный процесс 

рассмотрим для сущности «Персоны» на примере записей «Захаров А.Г.», «Zacharov 

 

http://www.benran.ru/publben/adm.aspx
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A.», «Zacharow A.», которые по сути относятся к одной персоне. Для объединения их 

в эквивалентную группу необходимо проделать следующие действия. В режиме 

«Эквивалентные записи. Персоны» найти по фрагменту фамилии первую запись 

«Захаров А.Г.». Далее по фрагменту фамилии «Za» система найдет две записи 

«Zacharov A.», «Zacharow A.» (см. рис. 1). После перехода по ссылке на фамилии 

«Zacharov A.» соответствующая запись будет «привязана» к записи «Захаров А.Г.». 

При следующем задания фрагмента «Za» система выдаст оставшуюся запись 

«Zacharow A.», которая аналогичным образом «привязывается» к предыдущим.    

Таким образом, из данных трех записей создана эквивалентная группа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример создания эквивалентных записей персон 

 

Аналогичным образом происходит процесс создания эквивалентных групп для 

сущностей публикации и организации. Рис. 2 иллюстрирует объединение записей 

сущности «Организации»: «Институт молекулярной генетики РАН» и «Институт 

молекулярной генетики АН СССР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример создания эквивалентных записей организаций 

 

      Пользовательский блок системы (адрес: http://www.benran.ru/publben/) 

представляет собой поисковый аппарат, осуществляющий поиск информации путем  

обработки поисковых запросов. Для формирования запроса в поисковую форму 

вводятся термины в одну, две или три строки. Строки соединяются логическими 

операторами «И», «ИЛИ», «И НЕ». В каждую строку можно ввести несколько 

терминов, связав их логическим «И» или «ИЛИ». Для каждой строки введенных 

терминов в поисковой форме выбирается наименование области (поля), в которой 

должен быть осуществлен поиск: «Слова из названия статьи», «Фамилия автора», 

«Год издания», «Слова из названия источника», «Организация», «Идентификатор во 

http://www.benran.ru/publben/
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внешних базах данных». Результат поискового запроса можно ограничить годами 

выпуска изданий, выбрав необходимые года из выпадающих списков «Год издания 

от … по …». Результаты поиска могут быть отсортированы по году издания или по 

библиографическому описанию статей в прямом или обратном порядке. По 

умолчанию сортировка производится по году издания в обратном порядке (вначале 

выдаются публикации текущего года).  

       В поисковой форме системы имеется возможность настройки выдачи найденной 

информации («Показывать»: публикации, авторов, источники). По умолчанию 

результат выполнения запроса представляет собой библиографические описания 

найденных публикаций. Система позволяет выдавать описания источников, 

зарегистрированных в базе данных системы, а также авторов публикаций. При 

создании поискового интерфейса использовались подходы, реализованные ранее в 

других разработках БЕН РАН [10, 11]. 

       Рассмотрим запрос на поиск документов, опубликованных в 2018 г., в названиях 

публикаций которых содержится термин «библиотек». Результат выполнения 

данного запроса с выдачей библиографических описаний найденных 6-ти 

публикаций представлен на рис. 3. При задании выдачи авторов публикаций 

(«Показывать»: авторов) система покажет 9 записей персон с указанием их фамилий 

и организаций (см. рис. 4); при настройке выдачи источников («Показывать»: 

источники) будут показаны названия 6-ти источников, в которых опубликованы 

найденные публикации (см. рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Пример запроса на поиск публикаций 
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Рис. 4. Пример запроса на поиск авторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Пример запроса на поиск источников 
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       Все элементы описаний выданных документов (публикаций, авторов, 

источников) представляют собой активные ссылки. Ссылка на фамилии автора 

позволяет перейти на список всех его статей, ссылка на названии организации – на 

статьи всех персон, относящихся к данной организации. При переходе по ссылке в 

названии источника пользователь получит записи всех статей, опубликованных в 

данном источнике и зарегистрированных в системе.   

      На рис. 3 видно, что названия статей в библиографических описаниях 

публикаций также являются активными ссылками. В базе данных публикаций БЕН 

РАН все статьи 2018 года снабжены полными текстами. Оператор системы для 

каждой новой публикации находит ее полный текст в ресурсах открытого доступа 

либо сканирует статью из первоисточника. Текс статьи в pdf формате 

«привязывается» к ее метаданным в системе и становится доступным на 

компьютерах сотрудников ЦБС БЕН РАН по их IP-адресам. 

      В поисковом аппарате системы выдачу авторов можно использовать не только 

как показ авторов найденных публикаций (см. рис. 3 и рис. 4), но и непосредственно 

для поиска нужных персон. Например, на рис. 6 представлен запрос на поиск 

записей авторов по фамилии «Глушановский». Система находит три записи 

«Глушановский А.В.», «Glushanovskii A.», «Glushanovski A.», так как эти записи 

являются эквивалентными и относятся к одной персоне. Установка эквивалентности 

в записях персон обеспечивает корректный поиск публикаций по фамилии автора. 

Для поиска всех статей Захарова, опубликованных 1976 и 1978 гг.  в поисковом поле 

«Фамилия автора» введем термин «Захаров», в поисковом поле «Год издания» 

зададим термины «1976 1978» (связанные логическим «ИЛИ»).  В результате 

выполнения данного запроса система выдаст 8 записей публикаций, в которых 

помимо фамилии автора «Захаров» можно видеть фамилии «Zacharov» и «Zacharow» 

(см. рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Пример выдачи эквивалентных записей авторов 
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Рис. 7. Пример выдачи эквивалентных публикаций 

 

      Начиная с 2018 года, описанный программный комплекс успешно 

функционирует в БЕН РАН и обеспечивает поддержку базы данных публикаций как 

сотрудников Библиотеки, так и сотрудников ряда академических институтов, 

обслуживаемых ее отделениями. 
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AKADEMĠYA MÜƏSSĠSƏLƏRĠ ƏMƏKDAġLARI TƏRƏFINDƏN 

HAZIRLANMIġ ELMĠ NƏġRLƏRĠN MƏLUMAT BAZALARININ 

FORMALAġMASINA DAĠR YENĠ YANAġMALAR 

Xülasə 

         Məqalədə elmi müəssisə əməkdaĢlarının elmi nəĢrlərin məlumat bazasının 

formalaĢması məqsədilə Rusiya EA mütəxəssiləri  tərəfindən  hazırlanmıĢ vahid 

avtomatlaĢdırılmıĢ sisteminin yeni versiyası təsvir olunur. Bu obyekt-yönümlü sistem 

müəlliflər və onların iĢ yerləri haqqında, analitik və monoqrafik səviyyədə çap məhsulları 

haqqında, jurnallarda, məcmuələrdə dərc olunmuĢ nəĢrləri haqqında məlumatın axtarıĢını 

təmin edir.Sistemin fərqli xüsusuyyəti ondadır ki, buraya ―ekvivalent yazılar‖ anlayıĢı 

daxil edilmiĢdir. Bu kimi yazılara daxildir : biblioqrafik təsvirlərdə müəllif soyadının 

müxtəlif yazılıĢı; müxtəlif adları olan təĢkilatların yazılıĢı; məqalələrin müxtəlif dillərdə 

dəyiĢmədən dərc olunması.Məqalədə bu sistemin imkanlarından danıĢılır, onun istifadəçi 

interfehsi geniĢ təsvir olunur, konkret sorğuların yerinə yetirilməsinin nümunələri 

göstərilir.  

 
Açar sözlər: verilənlər bazaları, çap məhsulları, biblioqrafik təsvirlər, avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem, axtarıĢ sorğuları. 

 

http://www.mi-ras.ru/%20index.php?c=mianpubs&l=0&jrnfilters%5b%5d=jhep
http://www.mi-ras.ru/%20index.php?c=mianpubs&l=0&jrnfilters%5b%5d=jhep
http://www.ieras-library.ru/a-z.htm
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:23
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:100
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:498
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:504
http://www.benran.ru/publben/stat/st1.htm
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:46
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:46
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:46
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:23
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:498
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:504
http://www.benran.ru/publben/seminar/1999/Naurdok.htm
http://www.benran.ru/publben/seminar/1999/Naurdok.htm
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:498
http://www.benran.ru/publben/publ/HH1858.pdf
http://www.benran.ru/publben/publ/HH1858.pdf
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:805
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:805
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:498
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:23
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:881
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:881
http://www.benran.ru/publben/avt.aspx?par=HH:976
http://www.benran.ru/publben/seminar/2015/203.pdf
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:870
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:870
http://www.benran.ru/publben/sour.aspx?par=HH:870


 

94 
 

Власова С. Каленов Н. Новые подходы к формированию баз данных публикаций сотрудников 

академических учреждений //Elmi əsərlər, 2018,№2(7),iyul-dekabr, s.85-94. 

 
 

Svetlana Vlasova, Nikolay Kalyonov 

 

THE ACADEMY STAFF PREPARED SCIENTIFIC PUBLICATION FOR NEW 

APPROACHES TO THE FORMATION OF DATABASE OF KEY INSTITUTIONS 

Summary 

      The article describes a new version of a typical automated system for maintaining a 

database of publications by employees of a research institution developed by specialists of 

the Library for Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences (LNS RAS). Object-

oriented system provides input, editing and search of information about authors, related 

organizations (places of their work), publications at the analytical and monographic levels, 

sources (publications at the summary level - journals, collections). A distinctive feature of 

the system is the introduced concept of «equivalent» records. Such records are considered 

authors whose names are written differently in bibliographic descriptions; organizations 

with different names; articles published unchanged in various languages. The article 

describes in detail the capabilities of the system, its user interface, and provides examples 

of the execution of specific queries. 

 

Key words: databases, publications, bibliographic descriptions, automated system, 

database, search queries 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

БЕЛАРУСИ – СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Ключевые слова: Национальная академия наук Беларуси, информационный 

потенциал, белорусская наука, библиотечный фонд, информирование пользователей, 

электронные научные ресурсы. 

 

ЦНБ НАН Беларуси, является одним из лидеров в информационном обеспечении 

науки, популяризации научных знаний, активной поддержке научного сообщества. 

Библиотека как «научная принадлежность» Академии, в течение многих собирает, 

сохраняет и предоставляет в пользование уникальный фонд документов, 

отражающий академические исследования по всем отраслям знаний, осуществляет 

информационное сопровождение развития отечественной науки и техники, 

информирует общественность об известных представителях белорусской науки, об 

их достижениях, о роли белорусской науки на мировой арене.  

Деятельность ЦНБ НАН Беларуси, как республиканского отраслевого 

депозитария направлена на служение науке. Одной из приоритетных задач 

учреждения на сегодняшний день является своевременное информирование и 

оперативное доведение информации до потребителя, улучшение форм информаци-

онно-библиотечного обслуживания. Определенная миссия библиотеки, ее цели и 

задачи, содержание фонда и его высокая информационная значимость, а также 

принадлежность к Национальной академии наук Беларуси, позволяют рассматривать 

оба учреждения в совокупности как взаимодействующий научный комплекс.  

Академические исследования не могут быть успешными без оперативного 

обеспечения информацией. Для этого необходимо обеспечить свободный доступ к 

информационным ресурсам и новыми технологиями поиска по ним. Одним из 

основных информационных ресурсов является библиотечный фонд, богатейшая 

коллекция печатных научных изданий и многообразие электронных научных 

ресурсов ведущих издательств и научных обществ мира. Библиотека активно 

оцифровывает свои книжные собрания, расширяет коллекции на электронных 

носителях с возможностью удаленного доступа к ним. 

 Миссия академической библиотеки многогранна. Ее деятельность направлена в 

том числе, и на процессы научной коммуникации.  Изучая их,  она не может не 

вовлекаться в научную среду.  

Так, в 2017 г., Президиум НАН Беларуси инициировал работу по сверке и 

редакции библиографической информации об ученых на официальном веб-сайте 

академии. В разделе «Члены академии» расположены персональные рубрики, 

представленные в виде краткой биографической и библиографической информации. 

Основной способ подачи информации в них представлен в виде краткой 

биографической справки, списка основных трудов, литературы о жизни и 

деятельности учѐного. Перед библиографами  была поставлена  задача – уточнить  
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библиографическое описание наиболее значимых работ ученых, обновить и 

усовершенствовать библиографические элементы и снабдить их гиперссылками на  

э/к библиотеки, раскрывая ресурсные возможности и информационный потенциал 

ЦНБ НАН Беларуси. Помимо этого,  на персональной странице каждого учѐного 

НАН Беларуси, необходимо было внести изменения в сформированный блок 

биобиблиографии, представленный тремя-пятью библиографическими ссылками на 

полные тексты статей к юбилеям и на биографические источники. Формат ресурса 

затрагивает научное наследие сотрудников НАН Беларуси, работавших ранее в 

учреждении и наших современников.  

Библиографами были дополнены и отредактированы библиографические 

материалы на  персональных страницах  академиков,  членов-корреспондентов, на 

страницах иностранных и почетных членов  НАН Беларуси. В рубрике «Памяти 

учѐного» также обновлены страницы членов Национальной академии наук Беларуси. 

К изданиям, имеющимся в фонде ЦНБ НАН Беларуси, были прикреплены 

идентифицирующие ссылки из электронного каталога библиотеки. Работа еще не 

завершена и в дальнейшем будет продолжена.  

 Целью выполняемого задания для ЦНБ НАН Беларуси является: привлечение 

пользователей и предоставление широкого публичного доступа к научному 

наследию Национальной академии наук Беларуси, хранящемуся в фонде 

библиотеки, а также позиционирование самого учреждения как информационного 

центра
[1]

. Библиографическая информация сегодня – это помощник в 

распространении знаний из прошлого в настоящее и будущее. Перед Центральной 

научной библиотекой НАН Беларуси стоит важнейшая задача – продвигать 

достижения белорусской академической науки в мировое информационное прос-

транство, как полноправному субъекту общества, обладающему огромными 

массивами документов. Это поможет, на наш взгляд, привлечь новых пользователей 

и  должным образом отразится на продвижении изданий в сетях.  

В своей миссии библиотека стремится стать открытым образовательным 

пространством для молодежи, подрастающего поколения, полезной для всех наших 

пользователей. На сайте библиотеки создан массив данных «История белорусской 

науки в лицах» – электронные версии персональных сведений об ученых-юбилярах, 

людях сыгравших исключительную роль в консолидации академического сооб-

щества, в сохранении и развитии Академии, ее научного потенциала и научных 

кадров. Пользователь имеет возможность ознакомиться с главными направлениями 

научной деятельности белорусских ученых. В конце биографической справки 

приводятся ссылки на труды, находящиеся в фонде библиотеки, на биобиблиогра-

фическую информацию, расположенную на сайте Президиума Национальной 

академии наук Беларуси, а также ссылки на электронные копии трудов ученых, 

размещенные в репозитории библиотеки. Представленная информация, с течением 

времени обновляется и дополняется. 

Все ресурсы Интернета являются источником информации. В условиях 

современного информационного общества, библиотеки остаются одними из главных 

хранителей и распространителей достоверных знаний, предоставляя пользователям 

возможность удовлетворять свои информационные потребности через совокупность 

документов, накопленных в своих фондах. Несмотря на стремительное развитие и 

глобализацию Интернета, традиционные носители информации не теряют своей 

актуальности. Многие наши современники, зная, что нужная информация есть в 

глобальной сети, предпочитают пользоваться традиционными, достоверными носи- 
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телями знаний, хранящимися в библиотеке. Чтобы обеспечить доступ пользователей 

к широкому спектру информационных источников и социально-значимой информа- 

ции, в библиотечной среде на передний план выходят информационные реформы и 

инновационные технологии. Современные технологии заметно упростили процесс 

поиска и заказа документов из фонда библиотеки.  Для удаленного пользователя в 

режиме реального времени предлагается комплекс услуг: возможность оперативно 

найти, заказать издание, при необходимости уточнить что-либо через «Виртуальную 

справочную службу», заказать цифровые копии документов через  службу 

электронной доставки (ЭДД), используя принципиально новые возможности доступа 

к информации вне зависимости от времени и местонахождения пользователя. 

Максимально полное представление об изданиях, хранящихся в фондах библиотеки, 

через глобальную информационную сеть, дает электронный каталог – 

библиографический информационный ресурс в машиночитаемом формате, 

включающий элементы библиографических записей, информационно-поисковые 

языки, отражающие содержание документов, и элементы, указывающие адрес 

хранения документов (шифры, сиглы). Автоматизированный технологический 

процесс заказа документов в ЦНБ НАН Беларуси обеспечивают модули 

библиотечной системы БИТ2000 и национальный формат представления 

библиографических данных BelMARC. Современные библиотечные специалисты, 

владеющие методикой поиска по информационному ресурсу, сочетающие традици-

онные формы работы в библиографическом разыскании и ресурсные возможности 

э/к, оказывают помощь пользователям в этом процессе. В свою очередь это 

отражается на информационной культуре пользователей, положительно сказывается 

на имидже библиотеки и ее месте в информационном обеспечении науки,  

образования и производства.  

Одна из основных задач Центральной научной библиотеки НАН Беларуси на 

современном этапе – переход от традиционных форм справочно-информационного 

обслуживания к комплексному информационному обеспечению в автоматизирован-

ном режиме с использованием новых технологий в интересах фундаментальных 

наук. Использование современных технологических процессов открывает 

неограниченный доступ пользователей к источникам научной информации, но от их 

внедрения, основные цели и задачи библиотеки не меняются – мы по-прежнему 

остаемся ответственными за организацию и реализацию мер по обеспечению 

доступности фонда библиотеки для пользователей. Сейчас, в век растущих 

информационных возможностей,  на повестке дня стоит проблема электронных 

библиотек. Трудно сказать, о каких носителях информации придется говорить уже в 

недалеком будущем, но главным является то, что библиотекам всегда предстоит: 

работать со всем, чем одарит нас в будущем научно-технический прогресс, 

разрабатывать и внедрять все новые методы работы с пользователями, ориентируясь 

на современные возможности подачи информации
[2]

. 

     В последние годы число пользователей библиотек имеет тенденцию к снижению 

итрадиционные методы работы, даже с применением компьютерных технологий 

ужене привлекают пользователей. Анализируя сложившуюся ситуацию, библиотеки 

проводят мероприятия по дополнительному раскрытию фондов, и  продолжают 

поиск новых направлений деятельности по привлечению читателя в библиотеки, в 

том числе с помощью электронных систем доступа к информации. Внедрение новых 

информационных продуктов и технологий в сферу культуры, новых стандартов 

качества услуг в этой сфере – основные задачи ближайшего будущего
[3]

.   
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ġƏRAĠTDƏ ĠSTĠFADƏÇĠLƏRĠN CƏLB EDĠLMƏSĠ VASĠTƏSĠ KĠMĠ 

Xülasə 

      Məqalədə Belarus Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi  elmi kitabxanasının xüsusiy-

yətlərinə uyğun  fəaliyyəti nəzərdən keçirilir. Müasir Ģəraitdə istifadəçilərin cəlb edilməsi 

vasitəsi kimi kitabxananın fondunda saxlanılan Belarus Milli Elmlər Akademiyasının elmi 

irsi göstərilir. 

 

Açar sözlər: Belarus Milli Elmlər Akademiyası,informasiya potensialı, Belarus elmi, 

kitabxana fondu, istifadəçilərin məlumatlandırılması, elektron elmi resurslar. 
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Summary 

The article deals with the information activities of the Central Scientific library of the 

National Academy of Sciences of  Belarus. The means of attracting users in modern 

conditions is the scientific heritage of the National Academy of Sciences of Belarus,  

stored in the library fund. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZĠDENTĠNĠN ĠġLƏR ĠDARƏSĠNĠN  

PREZĠDENT KĠTABXANASINDA AVTOMATLAġDIRILMIġ 

KĠTABXANA-ĠNFORMASĠYA SĠSTEMLƏRĠNĠN TƏTBĠQĠ 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, kitabxana, kitabxana-informasiya sistemləri, elektron 

informasiya, Prezident Kitabxanası 

 

GiriĢ. Bu gün qloballaĢan dünyada kitabxanalar kommunikasiya vasitəsi kimi olduqca 

böyük rol oynamaqla cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması prosesində çox əhəmiyyətli iĢ 

görürlər. BəĢəriyyətin tarixi inkiĢaf məhələlərində olduğu kimi, son onillikdə də 

informasiya, elmi-texniki və sosial tərəqqinin mühüm  vasitələrindən biri olmuĢ, hazırda 

isə cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması ilə əlaqədar olaraq aparıcı qüvvəyə çevrilmiĢdir. 

Bununla əlaqədar olaraq yeni kitabxana-informasiya mühiti formalaĢdırılmıĢdır. Bu 

dövrdə nəinki kitabxanalar, həm də bir sıra qurumlar informasiya emalı proseslərinə cəlb 

olunmuĢdur. Cəmiyyətdə informasiya proseslərinin avtomatlaĢdırılması xeyli dərəcədə 

geniĢlənmiĢ, yeni tipli informasiya sistemləri yaradılmıĢdır və onların funksiyalarından 

asılı olaraq onları informasiya axtarıĢı, informasiya idarəetmə, hesablama, məlumatın 

iĢlənməsi, kitabxana informasiya sistemləri və s. adlandırılmıĢdır (1).  

 

Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin qorunub 

saxlanılmasında, bəĢər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çat-

dırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında,  

informasiyalaĢdırılmıĢ cəmiyyətinin və biliklər cəmiyyətinin qurulmasında kitabxanaların 

üzərinə böyük vəzifələr düĢür.  

Müasir dövrdə yeni informasiya texnologiyaları kitabxanaların qarĢısında çox geniĢ 

imkanlar açmıĢ, onları prinsipcə yeni məsələləri həll etmək zərurəti qarĢısında 

qoymuĢdur. Bu proseslər qlobal xarakter daĢıyır və Azərbaycan kitabxanaları da 

tədricən həmin proseslərə qoĢulur. Ġnternet Ģəbəkəsinə qoĢulmaq imkanı müasir 

kitabxanaya informasiya mənbələrinin sayını artırmaq və istifadəçilərin sorğularını 

təmin etmək üçün daha geniĢ imkanlar yaratmıĢdır.  

Kitabxanalarda informasiyalaĢmanın bu səviyyəsini yüksək qiymətləndirən Azər 

baycanın kitabxana-informasiya sahəsində tanınmıĢ alim, professor A.Xələfov özünün 

fundamental əsərində respublika kitabxanalarının AvtomatlaĢdırılmıĢ Kitabxana-

Ġnformasiya Sistemlərinin tətbiqini təqdirəlayiq hal olduğunu bildirir və bu sahədə 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Prezident 

Kitabxanası, BDU-nun Elmi Kitabxanasının fəaliyyətlərini xüsusi qeyd edir.  

AvtomatlaĢdırma əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə, məhsulun keyfiyyətini yax-

ĢılaĢdırmağa, idarəetmə proseslərinin optimallaĢdırmağa, sağlamlıq üçün təhlükəli 

istehsallardan insanları qorumağa imkan verir. AvtomatlaĢdırmanın ən böyük faydası onun 

əməyi azaltmasıdır, bu həmçinin enerjini və material istifadəsini azaltmaq üçün və 

keyfiyyəti, dəqiqliyi və həssaslığı artırmaq üçün istifadə olunur (2). 
 

mailto:samir-culture@mail.ru
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Bu tədqiqata cəlb olunan digər kitabxana2003-cü ildə keçmiĢ Siyasi Maarif Evinin 

və V.Lenin adına Bakı ġəhər Kitabxanasının bazasında yaradılan Azərbaycan Respubli- 

kası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin ―Prezident Kitabxanası‖dır. Kitablar və digər sənəd 

resursları üzrə fondlar formalaĢdırmaq, informasiya ehtiyatları yaratmaq, onları mühafizə 

etmək, həmin fondları özündə əks etdirən mükəmməl ənənəvi və elektron kataloq-

kartoteka və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etmək, onu daim inkiĢaf etdirməklə bu 

fondları oxucuların hərtərəfli istifadəsinə vermək kitabananın fəaliyyətinin əsas isti-

qamətləridir. 

  Kitabxananın fondunda XVI-XIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəllərində nəĢr olunmuĢ 

müxtəlif dillərdə olan nadir ədəbiyyat nümunələri saxlanılır. Fondda iqtisadiyyata, 

siyasətə, dövlət quruculuğuna, hüquqa, fəlsəfəyə, statistikaya, tarixə, ədəbiyyatĢünaslığa və 

dilçiliyə dair ədəbiyyat üstünlük təĢkil edir. Kitabxananın dövri mətbuat fonduna 

respublikamızda və digər ölkələrdə çap edilən 250 adda jurnal, qəzet və digər dövri nəĢrlər 

daxil olur. Hazırda Kitabxanada fondun elektron nəĢrlərlə komplektləĢdirilməsi sahəsinə 

xüsusi diqqət yetirilir. 

 Kitabxana yaradılarkən kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaĢdırılması 

aktual məsələ olaraq gündəlikdə duran zəruri məsələlərdən idi. ―Prezident Kitabxanası‖ 

kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaĢdırıl-masına ĠRBĠS-64 sistemi vasitəsi 

ilə həyata keçirməyə baĢladı. ―Prezident Kitabxanası‖ qısa müddət ərzində zəngin 

Elektron kitabxana və Elektron kataloq yarada bilmiĢdir (4).  

2004-cü ildə Kitabxana tərəfindən alınmıĢ bu sistem bir il müddətinə üzvlük haqqı 

ödənilmədən zəmanət xidmətinə götürülmüĢdür. Ümumiyyətlə, sistemin tətbiqi ilə 

bağlı  bütün problemlər:  istifadəçinin sistemin yeni versiyaları ilə təmin edilməsi, 

istifadəçinin aldığı sistemdə qarĢısına çıxana nasazlıqların qeyd-Ģərtsiz aradan 

götürülməsi, zəmanət müddəti dövründə sistemə tətbiq olunan və digər istifadəçilərə 

təqdim edilən əlavələrin-köməkçi yarım modullar verilməsi, sistemin tətbiqi və 

istismarında yaranan problemlərin operativ surətdə aradan qaldırılmasına kömək və s. 

EBNIT assosiasiyası tərəfindən həll edilir.  

Azərbaycanda isə EBNIT assosiasiyasının məhsulunun satıĢını ölkə üzrə təyin 

edilmiĢ rəsmi distribyuter həyata keçirir. 

ĠRBĠS-64 AKĠS-i Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin tam avtomatlaĢ-masını 

həyata keçirən və Klient-Server  arxitekturasında iĢləyən mükəmməl kitabxana 

sistemidir və onun iĢçi yerlərinin sayı tətbiq edildiyi kitabxananın fondundan, 

oxucusundan, tipindən və növündən, habelə orada olan texniki avadanlığın sayından 

asılı olaraq dəyiĢə bilər. Lakin qeyd edək ki, ümumiyyətlə ĠRBĠS AKĠS-lərinin tətbiq 

edildiyi kitabxanalarıda kompüter avadanlıqları azlıq təĢkil edir, modulların sayı 

tələbatı əhatə etməyə imkan vermir. Bütün bunlar təbii ki, daha çox kitabxanaların 

iqtisadi durumu ilə əlaqədardır. Adətən, ĠRBĠS-64 sistemini alan kitabxanalar ilkin 

olaraq 5 standart paket-avtomatlaĢmıĢ iĢçi yeri götürürlər. Sistem tətbiq edilməyə 

baĢlayır, təkmilləĢdikcə iĢçi yerlərinin artması ilə yanaĢı yeni modulların əlavə 

edilməsi zərurəti də yaranır. AĠY-lərini modullardan asılı olmayaraq  ayrıca almaq da 

mümkündür. Ümumiyyətlə, bütün sistemlər Tətbiqi Proqram Paketləri (TPP) əsasında 

iĢləyir (PPP-ракет прикладных програмов). Sistemin proqram paketləri onun çoxĢa-

xəli lokal və onlayn, VEB-Ģlyuz elementlərini əhatə edir. 

Sistem tətbiqi edildiyi andan tərkibində ‖TestləĢdirilmiĢ Məlumat Bazası‖ adlı bir 

sınaq bazası yaradılır ki, bu da həmin strukturda kitabxananın təmayülündən asılı 

olaraq ehtiyac olan miqdarda VB-Verilənlər bazaları yaratmağa imkan verir.  

Bundan əlavə verilənlər bazaları vardır ki, onlar yenisi ilə əvəz edilə bilmir.  
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Bunlar aĢağıdakı sıralamada əks olunur: 

CMPL- KomplektləĢdirici 

RDR- Oxucu qeydiyyatı 

MAGE- Ġmic kataloq 

ATHRC- Avtoritet fayylları- Kollektiv müəlliflər ücün 

ATHR A- Avtoritet fayylları Fərdi müəlliflər üçün 

ATHR S- Avtoritet fayylları Predmet baĢlıqları üçün 

ATHR G- Avtoritet fayylları Coğrafi adlar üçün 

ATHR U- Avtoritet fayylları UOT-un predmet göstəriciləri üçün 

ATHR B- Avtoritet fayylları KBT-nin predmet göstəriciləri üçün 

URUB- Avtoritet fayylları Universal tematika navifqatoru 

TEZ- tezarus 

HELP- Rubrikator QRNTĠ 

POST- Abunə kataloqu 

RODB- kitab sifariĢi kataloqu 

VUZ- Kitabtəminati  

MESH – Tibbə dair predmet rubrikası 

KZD- Əlamamətdar günlər təqvimi 

ARCH- Texniki arxiv-Verilənlər bazası 

Prezident Kitabxanasında ĠRBĠS-64 sistemində 29 VB bazası vardır ki, burada həm 

kitablar və həm də dövrü mətbuat materiallarını əks olunur. Bu bazalardan 9-u 

bilavasitəən iĢlək bazalardır.  

Göründüyü kimi, Prezident Kitabxanasının daha məhsuldar və səmərəli fəaliyyəti 

illər üzrə nəĢrləri qruplaĢdarmaqda da öz əksini tapmıĢdır. Kitabxananın 

elektronkataloqu lokal və on-layn fəaliyyət göstərməklə müvafiq oxuculara xidmət 

edir. Ġnterfeys dili kitabxananın mütəxəssisləri tərəfindən tərcümə olunsa da, daxili 

fayıllarda tərcümə aparılmamıĢdır.  

ĠRBĠS-64 sisteminin tətbiqində üstün cəhətlərdən biri EBNĠT Assosiasiyasının 

təĢkil etdiyi beynəlxalq konfranslarda (LĠBKOM, Moskva Ģəhəri), (Krım, Ukrayna 

Respublikası) sistemin edilən əlavə dəyiĢikliklərinə yiyələnməkdə istifadəçilərə kömək 

göstərməsidir. 

Sistem tətbiq edildiyi gündən bu günə qədər inkiĢafdadır. Prezident kitabxanasında 

sistemin tətbiqi və istismarı sahəsində ciddi problemlər yoxdur. Hər ildə iki dəfə olaraq 

sistemin əlavə dəyiĢikliklərin əhatə edən versiyalar mütəmadi Ģəkildə alınaraq sistemin 

yeniləĢməsi iĢi həyata keçirilir. Sistemin imkanlarından istifadə etməklə demək olar ki, 

Azərbaycan kitabxanaĢünaslıq və  biblioqrafiyaĢünaslıq təcrübəsində analoqu olmayan 

tədbirlər biblioqrafik məlumat mənbələri hazırlanaraq on-layn istifadəyə verilmiĢdir. 

Azərbaycan kitabxanaçılığı üçün əsl töhfə ola biləcək  biblioqrafik nəĢrlərin tərtibi, 

kitabxana əməkdaĢlarının səyi və sistemin imkanları daxilində müxtəlif biblioqrafik 

məlumat bülletenləri hazırlanır və bu iĢ hazırda davam etdiri (3).  

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin əsas fəaliyyət proqramını əks etdirən 

biblioqrafik göstəricilər də sistemin və onun icraçılarının  məhsuldar fəaliyyətində öz 

əksini tapmıĢdır.  Bu qəbildən məlumatlar aĢağıda göstərilən resurslar vasitəsilə 

istifadəçilərə təqdim edilir: 

Tam mətnli elektron kitablar 

-Elektron kitabxana 

-Elektron kitablar 

 -Elektron resurslar 
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Məlumat bülletenləri 

-Yeni kitablar 

-Sənədin elektron çatdırılması (SEÇ) 

Hazırda Kitabxanada istifadəçilər üçün  iki avomatlaĢmıĢ oxucu yeri  ayrılmıĢdır.  

Bu sistem vasitəsi ilə fondun komplektləĢdirilməsindən kitab veriliĢinədək bütün 

kitabxana proseslərinin avtomatlaĢdırılması həyata keçirilir. Sistem həm də oxuculara 

kitabxanada hazırlanmıĢ tammətnli verilənlər bazasından istifadəyə imkan verir. 

Kitabxanada Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə dair  fondda mövcud olan 

elm tutumlu, xüsusi aktuallıq kəsb edən kitabların tammətnlərinin elektron versiyası 

hazırlanaraq  Veb səhifədə yerləĢdirilir. Nəticədə Azərbaycan Ġnternet istifadəçiləri 

Prezident Kitabxanasının Veb səhifəsi vasitəsi ilə onun elektron kataloqundan və digər 

elektron resurslarından istifadə edə bilir (4). 

Kitabxanada yaradılmıĢ ölkəĢünaslıq və diyarĢünaslıq üzrə elektron resurslar ölkə 

rəhbərliyinə, bütövlükdə istifadəçilərə daha operativ   yardım edir. Kitabxananın elektron 

ölkəĢünaslıq və diyarĢünaslıq resurslarına aĢağıdakılar daxildir: 

-tarix-diyarĢünaslıq mövzusunda olan sənədlərin tammətnli surətləri; 

-kombinə olunmuĢ elektron biblioqrafik verilənlər bazası; 

-diyarĢünaslıq sənədlərini nümayiĢ etdirən veb saytlar; 

-elektron diyarĢünaslıq nəĢrləri. 

Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərini əhatə edən "Odlar Yurdu Azərbaycan" adlı 

tammətnli elektron baza Azərbaycan kitabxanaları arasında ilk layihədir ki, kitab, dövri 

mətbuat materialları, həmçinin bəzi rəsmi saytlardan əldə edilmiĢ tammətnli informasiya 

oxuculara təqdim edilir.  

Layihənin əsas məqsədi ölkəĢünaslıq xarakterli sənədlərin elektron informasiya 

daĢıyıcılarına köçürməklə saxlanılması, onları daha geniĢ istifadəçi kütləsinə təqdim 

etməkdir.  

Bu məqsədlə aĢağıdakı Veb-sayt yaradılmıĢdır (4). 

1. Tarixi və mədəni əhəmiyyətə malik ölkəĢünasliq və diyarĢünaslıq xarakterli 

sənədlərin toplanılması və indeksləĢdirilməsi; 

2. Cari informasiyaların elektron formada toplanılması və istifadəçilərə təqdim 

olunması; 

3. Azərbaycan Respublikasına həsr olunan ən yaxĢı nəĢrlərin elektron surətinin 

istifadəçilərə təqdim edilməsi; 

4. Yerli dövri nəĢrlərin bazalarının yaradılması, yerli və xarici dövri nəĢrlərin rəqəmsal 

kolleksiylarının yaradılması; 

5.Sosial əhəmiyyətli istiqamətlər: səhiyyə, elm, hüquqi yardım və digər sahələr üzrə 

məlumat ünvanlarının yaradılması; 

6. Elektron və çap formada ölkəĢünasılq və diyarĢünaslıq xarakterli yeni sənədlərin 

hazırlanması. 

Kitabxana kollektivinin tərtib etdiyi digər bir tammətnli baza ulu öndər  

H.Əliyevin 1993-2003-cü illərdə prezidentlik etdiyi dövrdə fəaliyyətinə həsr olunmuĢdur. 

Burada ulu öndərin bütün nitqləri, məruzələri, çıxıĢları və müsahibələrinin tam mətnləri 

verilmiĢdir.  

Kitabxananın zəngin informasiya resursu kimi ―Ġlham Əliyev və Azərbaycan dip-

lomatiyası‖ elektron bazasını qeyd etmək olar. Sözügedən bazada Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 2003-cü il oktyabr ayından baĢlayaraq bütün 

nitqlərini, məruzələrini, çıxıĢlarını və müsahibələrinin tammətnini toplanyaraq 

sistemləĢdirmiĢ və oxucuların istifadəsinə təqdim edilir.   
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Qeyd etmək lazımdır ki, AKĠS-lərdən istifadə respublikada ilk təcrübə olaraq 

kitabxanada ―Sənədlərin Elektron Çatdırılması‖ xidmətinin tətbiqidir. Kitabxana dövrü  

mətbuat, ―Ġnformasiya-biblioqrafiya və kitabxana xidməti‖ Ģöbəsinin  və ―Ġnformasiya-

biblioqrafiya xidməti‖ bölməsinin əməkdaĢları tərəfindən Azərbaycanda və xaricdə çap 

edilən dövrü nəĢrlərdən Prezident Administrasiyasının müvafiq Ģöbə və bölmələrinə profilə 

uyğun materiallar seçilərək onların elektron versiyası yaradılır və tələbatçıların elektron 

ünvanına göndərilir.  

Kitabxanada müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə xüsusi önəm verilir. 

Lokal kompüter Ģəbəkəsi yaradılmıĢ, Ġnternetə çıxıĢ təmin edilmiĢdir. Portativ 

kompüterləri olan oxucular kitabxananın oxu zalından Ġnternetə simsiz əlaqə sistemi ilə də 

qoĢula bilərlər. Kitabxanada ĠRBĠS Kitabxana AvtomatlaĢdırılma Sisteminin son 

versiyasının (ĠRBĠS-64) tam komplekti tətbiq edilmiĢdir. Bu sistem fondun 

komplektləĢməsindən tutmuĢ, kitab veriliĢinədək bütün kitabxana proseslərinin 

avtomatlaĢdırılmasını təmin edir. Sistem həm də oxuculara kitabxanada hazırlanmıĢ 

tammətnli verilənlər bazasından istifadə etməyə imkan verir. Bundan əlavə, hər bir Ġnternet 

istifadəçisi kitabxananın Web səhifəsi vasitəsi ilə onun elektron kataloqundan və digər 

elektron resurslarından istifadə edə bilər. 

 Kitabxanada Azərbaycan, rus və digər dillərdə olan ədəbiyyatı əks etdirən əlifba və 

sistemli kataloq tərtib edilmiĢdir. 2003-cü ildən etibarən Kitabxananın aldığı bütün kitablar 

haqqında məlumat Elektron kataloqa (EK) daxil edilir. 2004-cü ildən isə fonda daxil olan 

dövri nəĢrlərdəki ən əhəmiyyətli materialların biblioqrafik təsvirləri də EK-nın tərkibindəki 

ayrı bir verilənlər bazasına daxil edilir. Kitabxanada müxtəlif təyinatlı biblioqrafik 

vəsaitlər də tərtib və nəĢr edilir. EK-dan və biblioqrafik vəsaitlərin elektron variantlarından 

həm də Kitabxananın Web səhifəsi ilə də istifadə etmək olar. Kitabxana öz istifadəçilərinə 

tam həcmdə soraq-biblioqrafiya və biblioqrafik informasiya xidməti göstərir. Xüsusi oxucu 

qruplarına elektron poçt (E-mail) vasitəsilə də biblioqrafik informasiya xidməti göstərilir. 

Kitabxanada ənənəvi kitabxana-biblioqrafiya xidmətləri ilə yanaĢı, Ġnternetdən istifadə, 

müxtəlif təqdimatlar və mətbuat konfranslarının keçirilməsi, skaner, surətçıxarma, 

laminasiya və s. əlavə xidmətlərdən də istifadə etmək olar  (4). 

Nəticə.Günümüzdə Azərbaycan kitabxanalarında milli kitabxana-informasiya 

sistemlərinin hər iki tərkib hissəsi-ənənəvi və elektron forması yanaĢı inkiĢaf edir, 

gələcəkdə isə onların daha geniĢ miqyasda elektron formaya çevrilməsi labüddür. 

Hazırda informasiyanın elektron forması daha etibarlıdır və sənədləri kompakt 

qorumağa, yaymağa, onlardan istənilən formada istifadə etməyə  imkan verir. Beləliklə, 

informasiyanın elektron formada təqdim edilməsi, elektron sənədlərin yaranması, 

elektron nəĢrlərin meydana gəlməsi, müxtəlif elektron  kolleksiyaların və elektron 

kitabxanaların artması  günün  tələbidir. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В   ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ УПРАВДЕЛАМИ 

ПРEЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Резюме 

Сегодня использование АБИС (Автоматизированная библиотечно-информаци-

онная система) в современных библиотеках очень важно. Современные АБИС 

используются во всех библиотеках ведущих и развитых мировых стран. Эта работа 

успешно проводится также в библиотеках Азербайджана.  

Первое приложение АБИС в Азербайджане  было использованo в  Президент-

ской Библиотеке. На основе опыта  Президентской Библиотеки успешная реализация 

АБИС также была проведена в других публичных библиотеках Азербайджана  

В настоящее время в республике продолжается внедрение АБИС в библио-

течные процессы, что является одим из приоритетных вопросов для Азербайджан-

ской Республики. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, библиотека, библиотечно-информационные  

системы,электронная информация,  Президентская  Библиотека. 
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APPLĠCATĠON OF AUTOMATED LIBRARY-ĠNFORMATĠON SYSTEMS 

 ĠN  PRESIDENTIAL LIBRARY OF DEPARTMENT 

OF AFFAĠRS  OF AZERBAIJAN REPUBLIC PRESIDENT 

Summary 
Today, the use of ALIS in modern libraries is a very important. Modern ALISes are 

used in all libraries in the world's leading and developed countries. This work is 

successfully carried out in Azerbaijani libraries, too.  

The first application of ALIS in Azerbaijan has started in Presidential Library. 

Successful implementation of ALIS has also been carried out in the other libraries of the 

mentioned country based on the experience of Presidential Library.   

Nowadays,  implementation of ALIS continues in Azerbaijan libraries  and this is one 

of the priority issues for  the Azerbaijani Republic. 

 

Key words: Azerbaijan,library, library-information system, electronic information, 

Presidential Library  
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Львовская Национальная научная библиотека 

 Украины имени В. Стефаника, 

Украина, г.Львов, ул. Стефаника, 2. 

e-mail: mudrokhavalentyna@gmail.com 

   

АТТЕСТАЦИЯ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ: ОПЫТ ЛЬВОВСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ УКРАИНЫ                               

им. В. СТЕФАНИКА 

 

Ключевые слова: аттестация, аттестационная комиссия, оценка профессио-

нальных и личных качеств научного сотрудника, Львовская национальная научная 

библиотека Украины им. В. Стефаника, кадровая политика библиотеки. 

 

Актуальность темы исследования. Начиная с 70-х гг. ХХ века администрация 

Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника сделала акцент на повышение 

роли научных исследований в сфере развития библиотечной практики. С этой целью 

значительное количество библиотечных специалистов привлекалось к проведению 

исследовательской деятельности. Проводилось изучение, как существующей 

библиотечной практики, так и перспектив ее развития. Так, в контексте научно-

методической работы разрабатывались такие научные темы: «Закономерности 

формирования фондов научных библиотек» (1973–1985 гг.), «Путь книги» (1975–

1985 гг.), «Путь требований читателей и абонентов в ЛНБ» (1978–1983 гг.), 

«Оптимальный состав контингента читателей ЛНБ» (1980–1985 гг.), «Исследование 

каталогов ЛНБ» (1982–1990 гг.), «История библиотечного дела Галичины XVI – пер. 

пол. XX в.: составление библиографического указателя литературы; формирование 

базы данных» (1994–2009 гг.), «Фонды ЛНБ: проблемы сохранения» (1996 г.), 

«Библиотеки Львова XVIII – XX вв.: история, функционирование, характеристика 

фондов» (2004–2011 гг.). 

В течение 2014 – 2016 гг. научно-исследовательская деятельность библиотеки 

осуществлялась в пределах семи научных направлений определенных Национальной 

академией наук Украины (НАН Украины):  

1.«Периодика второй половины XIX – первой трети ХХ в. на украинских землях: 

библиографические, функционально-типологические, биографические компоненты». 

/ Науч.рук.: зам.генерального директора, д-р наук по социальным коммуникациям, 

проф. Сницарчук Л. В.  

2. «Украинский книгоиздательский процесс на западно-украинских землях и в 

эмиграции в первой половине ХХ в.: репертуар, издательские центры, личности». / 

Науч. рук.: зав. Отд. научной библиографии  Ильницкая Л. И. 

3. «Ретроспективные фонды Львовской национальной научной библиотеки 

Украины имени В. Стефаника: история формирования и библиографическая 

реконструкция». / Науч. рук.: зам. генерального директора по научной работе, канд. 

ист.наук Колосовская О. М. 

4. «Личные архивные фонды Львовской национальной научной библиотеки 

Украины им. В.Стефаника как источник изучения национального историко-

культурного наследия». / Науч.рук.: зав. Отделом рукописей, канд. ист. наук Дядюк 

М. С.  
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5. «Персонифицированное художественное наследие ХIХ – ХХ вв. в фондах 

Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника». 

Науч.рук.:зав.Отделом научных исследований произведений изобразительного 

искусства, канд. искусствоведения Осадця О. П. 

6. «Формирование авторитетной базы данных Львовской национальной научной 

библиотеки Украины имени В. Стефаника». /Науч. рук.: директор Института 

современных информационно-библиотечных технологий, канд. ист.наук Паславский 

Т. Б. 

7. «Оптимальные технологии рациональной защиты, сохранения и реставрации 

документных фондов Львовской национальной научной библиотеки Украины имени 

В. Стефаника». /Науч. рук.: зав. Отделом научной реставрации и консервации редких 

изданий Льода Л. Н. 

Значительный объѐм научно-исследовательской работы, выполняемой в 

библиотеке, требует повышения профессионального уровня сотрудников, 

привлечения к работе профессионалов высокого класса, создания для них 

благоприятных условий труда в современной рыночной среде. Кадровая политика 

администрации должна направляться не только на сохранение профессионального 

потенциала, но и на формирование корпуса специалистов новой формации, которые 

отвечали бы требованиям современного общества. 

С учетом этого во Львовской национальной научной библиотеке Украины имени 

В. Стефаника (далее – ЛННБУ им. В. Стефаника) научные сотрудники раз в 5 лет 

проходят аттестацию, целью которой является поощрение их к постоянному 

профессиональному совершенствованию и развитию профессиональных, деловых и 

личных качеств, формированию чувства персональной ответственности за 

порученное дело. 

Цель статьи – исследовать основные этапы подготовки и проведения аттестации 

научных сотрудников на примере ЛННБУ им. В. Стефаника. 

Состояние исследования. Автором предложено собственное видение научных 

основ современного процесса подготовки и проведения аттестации научных 

сотрудников, что существенно углубляет процедуру анализа состояния и развития 

кадрового потенциала библиотеки. За основу концепции взяты труды таких 

отечественных и зарубежных исследователей, как А. Ванеев [3], В. Минкина [3], Е. 

Пашутинский [4], а также нормативные акты национального законодательства: 

Законы Украины «О профессиональном развитии сотрудников» [9] и «О научной и 

научно-технической деятельности» [7], постановление Кабинета Министров 

Украины «Об аттестации научных сотрудников» [6], приказ Министерства культуры 

и туризма Украины «О проведении аттестации сотрудников предприятий, 

учреждений, организаций и учреждений области культуры» [8].  

Изложение основного материала. Порядок проведения аттестации регулируется 

следующими нормативно-правовыми актами: Законом Украины «О 

профессиональном развитии работников» (от 12 января 2012 г.) [9], положением «Об 

аттестации научных сотрудников», утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Украины (от 13 августа 1999 г. № 1475) [6], приказом Министерства 

культуры и туризма «О проведении аттестации сотрудников предприятий, 

учреждений, организаций и учреждений области культуры» (от 13 июня 2013 г. № 

517) [8]. На основании этих документов, в ЛННБУ им. В. Стефаника разработано 

локальное «Положение о порядке проведения аттестации сотрудников» [5]. 

Относительно научных сотрудников библиотеки, стоит отметить, что аттестации  
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подлежат все лица, находящиеся на научной должности, а также библиотечные 

сотрудники, должности которых включены в перечень научных должностей в 

соответствии со ст. 31 Закона Украины «О научной и научно-технической 

деятельности», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины (от 

26 ноября 2015 г. № 848-VIII) [7]. 

Украинское законодательство определяет категории лиц которые не подлежат 

аттестации: 1) сотрудники, которые отработали на соответствующей должности 

менее года; 2) беременные женщины; 3) лица, осуществляющие уход за ребенком в 

возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом, инвалидом детства; 4) одинокие 

матери или одинокие родители и опекуны, которые имеют детей в возрасте до 14 

лет; 5) несовершеннолетние. Также аттестацию не проходят: 1) академики, член 

корреспонденты Национальных Академий Наук Украины; 2) лица, занимающие 

должности научных сотрудников на условиях срочного трудового договора или 

работающие по совместительству; 3) научные сотрудники, назначенные на 

должность учреждениями или организациями высшего уровня. 

Целью аттестации является определение соответствия квалификации научных 

сотрудников занимаемым должностям, стимулирование и повышение 

эффективности их труда, улучшение подбора и расстановки кадров, обеспечение 

роста их профессиональной и деловой квалификации. В соответствии с целью перед 

аттестационной комиссией возникает целый ряд задач: 

 дать оценку профессиональной квалификации и деловых качеств сотрудника; 

 исследовать результаты и качественные характеристики выполняемой 

работы; 

 определить возможности профессионального и должностного роста. 

           По нашему мнению, проведение аттестации научных сотрудников должно 

включать несколько этапов: 

   Подготовительный этап – определяются основные задачи аттестации, 

осуществляется отбор и анализ нормативно-правовой документации, необходимой 

для ее проведения, устанавливаются требования к должностям сотрудников, четкие, 

объективные, научно-обоснованные критерии оценки их работы. С целью 

эффективного проведения аттестации, на данном этапе администрацией библиотеки 

готовится соответствующий приказ, в котором указывается: с одной стороны, 

перечень научных сотрудников, подлежащих аттестации, а с другой – график ее 

проведения. С этим документом каждый должен лично ознакомиться, под 

собственную подпись, не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

Сотрудникам предоставляется ориентировочный перечень вопросов, предварительно 

согласованный с профсоюзной организацией учреждения. Вопросы в основном 

касаются истории библиотеки, ее современной научной деятельности, а также 

научной работы конкретного структурного подразделения, в котором работает 

сотрудник. После этого на каждого научного сотрудника готовится аттестационное 

дело, которое включает: 

1. Служебную характеристику (готовит руководитель подразделения), в 

которой дается всесторонняя и объективная оценка результатов работы сотрудника 

с учетом функциональных обязанностей, опыта, профессиональной 

компетентности, а также высказываются рекомендации, пожелания относительно 

подъема его профессионального уровня. Каждого сотрудника под подпись, не 

позднее, чем за  неделю до  начала  аттестации, руководитель  должен ознакомить с 
содержанием  характеристики. Причем, он  может, как  соглашаться, так и  отрицать 
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факты, оценки, которые там приводятся. 

2. Отчет научного сотрудника (готовится каждым индивидуально в 

произвольной форме) о проделанной работе за отчетный период. Здесь 

указываются виды работ, их объем, затраченное время, результаты. Также в отчете 

должны отражаться данные о выполнении плановых заданий и об участии в 

мероприятиях по повышению квалификации (аспирантура, докторантура, 

профессиональное обучение, стажировка). 

3. Аттестационный лист, в двух экземплярах, который включает результаты 

предыдущей аттестации (при наличии) и предоставляется начальником отдела 

кадров с личного дела сотрудника по требованию секретаря аттестационной 

комиссии. 

4. Должностная инструкция, которая хранится в личном деле каждого 

сотрудника. В этом документе, который подписывается лицом при приеме на 

работу, четко выписаны должностные обязанности, права и ответственность 

сотрудника учреждения. Она предоставляется секретарю аттестационной комиссии 

для представления непосредственно во время аттестации. 

5. Документы, удостоверяющие рост профессионального и квалифика-

ционного уровня сотрудника (окончание аспирантуры или докторантуры, 

прохождение стажировки и т. д.). Дипломы, грамоты, благодарности 

представляются каждым работником во время аттестации. Их копии, должны 

храниться в личном деле в отделе кадров. 

Этап оценки – определение аттестационной комиссией соответствия 

профессиональных знаний, умений и навыков научного сотрудника установленным 

законодательством требованиям и должностным обязанностям. 

Оценка сотрудников библиотеки проводится аттестационной комиссией. Ее 

количественный и персональный состав определяется и утверждается приказом 

руководителя библиотеки по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Аттестационная комиссия создается в составе председателя (как правило, 

руководителя или одного из заместителей руководителя библиотеки), его 

заместителя, секретаря. Члены аттестационной комиссии назначаются из числа 

сотрудников библиотеки: заместителей руководителя учреждения, руководителей 

структурных подразделений, ведущих специалистов, представителей юридической 

службы учреждения, председателя профсоюзной организации. Аттестационная 

комиссия работает по совместительству без отрыва от выполнения своих основных 

должностных обязанностей. Аттестация сотрудников библиотеки, которые входят в 

состав аттестационной комиссии, предшествует аттестации других сотрудников. 

Член аттестационной комиссии, которого должны аттестовать не участвует в 

голосовании. 

Во время проведения заседания аттестационной комиссии заслушивается 

сообщение руководителя структурного подразделения о работе аттестуемого и отчет 

самого сотрудника. Обсуждение профессиональных качеств и результатов 

деятельности аттестуемого должно проходить в обстановке требовательности, 

доброжелательности, которая делает невозможным проявления предвзятости. 

Аттестационная комиссия на основании анализа представленных документов и 

результатов собеседования с научным сотрудником предоставляет оценку его 

профессиональной квалификации и деловых качеств: 

– соответствует анимаемой должности; 
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– не соответствует занимаемой должности. 

В случае принятия решения о несоответствии сотрудника занимаемой должности  

повторная аттестация проводится не позднее, чем через год. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, аттестация 

научного сотрудника проводится только в его присутствии. Заседание комиссии 

считается правомерным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее состава. 

Решение принимается путем тайного голосования простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. Аттестуемого об этом ставят в 

известность (под подпись) в течение трех дней после его принятия. В обязательном 

порядке по каждому сотруднику, составляется протокол заседания аттестационной 

комиссии. 

Заключительным этапом проведения аттестации является подведение итогов и 

реализация ее результатов. По результатам аттестации издается приказ в срок не 

позднее двух месяцев со дня ее проведения. Период временной нетрудоспособности 

сотрудника, а также пребывания его в отпуске не засчитываются в двухмесячный 

срок. 

За этот период руководитель библиотеки решает вопрос о поощрении научных 

сотрудников, которые успешно прошли аттестацию, а в отдельных случаях (при 

оценке сотрудника «не соответствует занимаемой должности ) о переводе на другую 

должность с согласия сотрудника или увольнение его с работы. 

В соответствии с постановлением «Об аттестации научных сотрудников» [6], 

решение аттестационной комиссии вместе с другими материалами аттестации в 

течение недели подается в Ученый совет ЛННБУ им. В. Стефаника. Ученый совет 

утверждает решения аттестационной комиссии не позднее одного месяца со дня его 

представления. Только после утверждения решения руководитель библиотеки может 

назначить научного сотрудника на соответствующую должность (в том числе на 

высшую) без проведения конкурса. Однако, перевод сотрудника на вышестоящую 

должность может произойти только при условии его соответствия 

квалификационным требованиям предложенной должности. 

Если по результатам аттестации научного сотрудника он не соответствует 

занимаемой должности, руководитель библиотечного учреждения имеет право в 

течение двух месяцев со дня утверждения Ученым советом результатов аттестации 

перевести его (с согласия) на другую работу, которая будет отвечать имеющейся у 

него квалификации. В случае несогласия сотрудника с переводом на другую работу 

или невозможности его перевода трудовой договор с ним, в тот же срок, может быть 

разорван в соответствии с действующим законодательством Украины. 

Время болезни или пребывания в отпуске научного сотрудника в двухмесячный 

срок не засчитывается. По истечении указанного срока (два месяца) перевод 

сотрудника на другую должность или освобождение его по результатам аттестации 

не допускается. Материалы аттестационного дела передаются в отдел кадров, где 

хранятся в личном деле.  

Решение аттестационной комиссии является обязательным как для руководителя 

библиотечного учреждения, так и для его сотрудников. Результаты аттестации могут 

быть обжалованы в порядке, установленном законодательством. 

Таким образом, научная новизна работы заключается в том, что: 1) 

осуществлено комплексное исследование аттестации, как одной из форм оценки 

эффективности работы научных сотрудников библиотеки; 2) разработана технология 

подготовки и проведения аттестации, которая включает несколько этапов: 

подготовительный,  оценки,  заключительный; 3) выявлено,  что с помощью  аттеста- 
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ции комиссия проводит оценку личных и профессиональных данных сотрудников, 

их потенциала. Ее результаты позволяют определить уровень квалификации ученых, 

разработать систему поощрений для каждой категории специалистов, которая бы 

способствовала усилению их мотивации по повышению ими собственного 

профессионального уровня. 

Выводы. Относительно проведенного исследования можем сделать следующие 

выводы и обобщения: 1) выводы и рекомендации аттестационной комиссии 

используются в дальнейшем для формирования кадровой политики библиотеки, 

внесения в нее соответствующих корректив; 2) анализ результатов аттестации: во-

первых, определяет сферу ответственности и место каждого сотрудника; во-вторых, 

позволяет сформулировать стратегию и краткосрочные планы развития библиотеки 

в соответствии со спецификой деятельности каждого подразделения, в-третьих, 

позволяет конкретизировать требования к профессиональному развитию и 

результатам труда научных сотрудников. 
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Valentina Mudroxa 

 

ELMĠ ĠġÇĠLƏRĠN ATTESTASĠYASI: UKRAYNANIN V. STEFANĠK ADINA 

LVOV MĠLLĠ ELMĠ KĠTABXANASININ TƏCRÜBƏSĠ  

Xülasə 

                          Məqalədə attestasiyanın məqsədi və vəzifələri ortaya çıxarılır, onun hazırlanmasının 

və həyata keçirilməsinın müasir prosesinin elmi prinsipləri açıqlanır. Attestasiya 

nəticələrinin təhlili idarəetmənin təĢkilinə imkan verir: birincisi, elmi kadrların Ģəxsi və 

peĢəkar keyfiyyətini, potensialını qiymətləndirmək; Ġkincisi, hər alt bölmənin 

xüsusiyyətlərinə görə kitabxananın inkiĢaf strategiyasının və qısa müddətli planlarının 

hazırlanmasına kömək edməsi iĢıqlandırılır. 

 

Açar sözlər: attestasiya, attestasiya komissiyası, elmi iĢçinin professional və Ģəxsi 

keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, V.Stefanik adına Ukraynanın Lvov Milli elmi  

Kitabxanası, kitabxananın kadr siyasəti. 

 

 

Valentina Mudroha  

 
ATTESTATION OF SCIENTIFIC STAFF: EXPERIENCE V. STEFANYK 

NATIONAL SCIENTIFIC LIBRARY OF UKRAINE IN LVIV 

Summary 

      The purpose and tasks of attestation are revealed. Scientific principles have been 

developed of the modern process of its preparation and carrying out. Analysis of results of 

attestation allows to administration institution: first, evaluate personal and professional 

quality of the scientific staff, their potential; secondly, helps formulate strategies and short-

term plans of the library according to the specifics of each subdivision. 

 

Key words: attestation, attestation commission, assessment of professional and personal 

qualities of the scientific staff, V. Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, 

personnel policy of library. 

 

Redaksiyaya daxil olma tarixi: 18.07.2018 

Çapa qəbul olunma tarixi: 15.10.2018 

 

Filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli  tərəfindən çapa tövsiyə olunmuĢdur. 
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ELMĠ HƏYAT 

(elmi konfranslar, sessiyalar, beynəlxalq əlaqələr; 

təqdimatlar, tədbirlər, təltiflər) 

  

“Qarabağ islam torpağıdır”, 

beynəlxalq elmi konfrans 

(Təbriz Ģ.) 
 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunun “Əlyazmaların və 

əski çap kitablarının tərcüməsi” Ģöbəsinin 

aparıcı elmi iĢçisi, fil.ü.f.d., dosent Əkrəm 

Bağırov 13-17 oktyabr 2018-ci il tarixlərində 

Təbriz Ģəhərində yerləĢən Azad Ġslam 

Universitetində keçirilən “Qarabağ islam 

torpağıdır” adlı beynəlxalq elmi konfransda 

“XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti” məruzə ilə çıxıĢ edib. Konfransda həmçinin Ə.Bağırovun 

fars dilinə tərcümə etdiyi və QHT(Qeyri-Hökümət TəĢkilatı) layihəsi çərçivəsində Qarabağ 

Azadlıq TəĢkilatı tərəfindən çap olunmuĢ ―Qarabağ müharibəsi‖ adlı kitab Ġran ictimaiətinə 

təqdim olunub. 

 

*** 

 
 

“III Uluslararası Sadreddin Konevi - Tasavvuf, Felsefe, Din”, 

beynəlxalq simpozium 

(Konya Ģ., Türkiyə) 

 
 AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun “Türkdilli əlyazmaların tədqiqi” Ģöbəsinin 

aparıcı elmi iĢçisi, fil.ü.f.d. Nəzakət Məmmədli 19-20 

oktyabr 2018-ci il tarixlərində Türkiyə Cümhuriy-

yətinin Konya Ģəhərində Nəcməddin Ərbakan 

Universiteti və Konyəvi AraĢdırma Mərkəzinin birgə 

təĢkil etdiyi “III Uluslararası Sadreddin Konevi - 

Tasavvuf, Felsefe, Din” adlı beynəlxalq simpoziumda 

“Sədrəddin Konyəvinin “Fatihə” surəsi təfsiri və Seyid Yəhya Şirvaninin “Ramuzül-

İşarat” əsəri” adlı məruzəsi ilə çıxıĢ edib. 

                                                                *** 

 

 

http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-10/1540066461_main.jpg
http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-10/1540066495_1.jpg
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“Qafqazda deportasiyalar”,  

respublika elmi konfransı 

(Bakı Ģ.) 

29 noyabr 2018-ci il 

tarixində “Kitabxana və 

elmi informasiya” Ģöbəsi-

nin baĢ mütəxəssisi 

Hacıyev Vüqar AMEA-

nın QafqazĢünaslıq Ġnsti-

tutunun təĢkil etdiyi 

“Qafqazda deportasiya-

lar‖ mövzusunda respublika elmi konfransında “Azərbaycanlıların deportasiyası 

məsələləri Qarabağ tarixinin tarixşünaslığında” adlı məruzə ilə çıxıĢ etmiĢdir və 

Sertifikata layiq görülmüĢdür. 

 *** 

 

"Çingiz Aytmatovun dünyası", 

beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 

(Qazaxıstan Respublikası) 

 

 AMEA-nın Humanitar Elmlər 

Bölməsinin akademik-katibi, aka-

demik Teymur Kərimli dekabrın 

5-də Əl-Fərabi adına Qazaxıstan Milli Universitetində görkəmli qazax yazıçısı, dünya 

ədəbiyyatının klassiki, ictimai xadim, diplomat Çingiz Aytmatovun 90 illik yubileyinə həsr 

olunan "Çingiz Aytmatovun dünyası" adlı beynəlxalq elmi-praktiki konfransda iĢtirak 

edib. Konfrans çərçivəsində yazıçının "Əlvida, Gülsara" adlı əsərinin yeni nəĢrinin 

təqdimatı da keçirilmiĢdir. 

  

***  

IV Ġran-Gürcüstan siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri, 

beynəlxalq konfrans 

(Bakuriani Ģ., Gürcüstan) 

20 dekabr 2018-ci il tarixində AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun aparıcı elmi iĢçisi, fil.ü.f.d. 

Əkrəm Bağırov Gürcüstan Respublikası 

və Ġran Ġslam Respublikasının birgə 

təĢkilat-çılığı ilə Tbilisi Ģəhərində 

keçirilən beynəlxalq elmi konfransda XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti ilə bağlı “Təzkirəyi-

Nəvvab” XIX əsr Qarabağ ədəbi mühitinin aynası kimi” məruzə ilə iĢtirak edib və 

Sertifikata layiq görülmüĢdür. 

http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-12/1544097698_main-061218.jpg
http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-12/1545652783_img355.jpg
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DAĞISTAN VƏ ġĠRVAN TARĠXĠNƏ DAĠR AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ 

ƏLYAZMA 

Əlyazmalar Ġnstitutunun direktor müavini, f.e.d. PaĢa 

Kərimov Rusiya Elmlər Akademiyası Dağıstan Elmi 

Mərkəzinin Etnoqrafiya və Arxeologiya Ġnstitutunun 

kitabxanasından Dağıstan və ġirvan tarixinə dair 

Azərbaycan dilində yazılmıĢ ―Kitabi-nəsəbnameyi-

ümərayi-Qaytaq‖ əsərinin əlyazmasının surətini əldə 

etmiĢdir. Yazılı abidənin mühüm hissəsini Azərbaycan 

alimi Mahmud Xınaluqinin bölgənin tarixinə dair 1456-cı ildə Azərbaycan türkcəsində 

yazdığı əsərdən götürülmüĢ parçalar təĢkil edir. Bu dəyərli mənbə orta 

əsrlərdə  Azərbaycan türkcəsində yazılmıĢ tarixi əsərlərin dilinin öyrənilməsi baxımın-dan 

da böyük maraq kəsb edir. 

*** 

NƏġƏ TƏBRĠZĠNĠN DĠVANI ƏLDƏ EDĠLMĠġDĠR 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun 

direktor müavini, f.e.d. PaĢa Kərimov Ġstanbulun Topqapı 

Sarayı Muzeyindən XVII-XVIII əsrlərdə yaĢamıĢ NəĢə 

Təbrizinin divanının surətini əldə etmiĢdir. Əsasən farsca 

yazılmıĢ bu divanının sonunda Ģairin Azərbaycan türkcəsində 

yazdığı Ģeirlər toplanmıĢdır. Qaraqoyunlu hökmdarı CahanĢah 

Həqiqinin nəslindən olan Əbdürrəzzaq NəĢə Təbrizi dövrünün 

tanınmıĢ alimi, riyaziyyatçısı olmuĢ, Nadir Ģahın yürüĢlərində 

iĢtirak etmiĢdir. Divandakı Azərbaycan türkcəsində olan qəsidələr Nadir Ģahla bağlıdır. Bu 

qəsidələrdən biri Nadir Ģahın göstəriĢi ilə 1743-cü ildə Nəcəf Ģəhərində Həzrət Əlinin 

türbəsinin qızıla tutulması münasibəti ilə yazılıb. Divanda Ģairin anadilli lirik Ģeirləri də 

vardır. 

*** 

NƏSĠMĠNĠN TÜRK DĠVANININ ƏLYAZMA NÜSXƏSĠNĠN SURƏTĠ BAKIYA 

GƏTĠRĠLĠB 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun 

direktor müavini, f.e.d. PaĢa Kərimov Tehranın Mulis 

kitabxanasından böyük Azərbaycan Ģairi Ġmadəddin Nəsiminin 

anadilli divanının-lirik Ģeirlər toplusunun yeni əlyazma 

nüsxəsinin surətini əldə etmiĢdir. 140 vərəqdən ibarət, nəstəliq 

xətti ilə köçürülmüĢ bu nüsxədə Ģairin ―Nəsimi‖ təxəllüsü ilə 

bərabər ―Hüsuyil‖, ―Seyyid‖ təxəllüsü ilə yazdığı Ģeirləri də 

vardır. 

 

http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-09/1536278528_06_09_18-main2.jpg
http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-08/1533840615_12_07_18-main.jpg
http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-09/1536277617_05_09_18-main.jpg
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XVIII ƏSR AZƏRBAYCAN ġAĠRĠNĠN ANA DĠLĠMĠZDƏ ġEĠRLƏRĠ 

AġKARLANIB 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun elmi iĢlər üzrə direktor müavini, f.e.d. PaĢa 

Kərimov indiyədək adı ədəbiyyat tariximizə düĢməmiĢ 

XVIII əsr Azərbaycan Ģairi Mir Fəttah Marağayinin 

anadilli Ģeirlərini aĢkar edib. Mir Fəttah Marağayi 

dövrünün görkəmli mütəsəvvif alimi, Marağa Ģəhərinin 

Ģeyxülislamı, Səfəvi hökmdarı Sultan Hüseynin müasiri olmuĢ, 1761-ci ildə Kərim xan 

Zəndin hakimiyyəti dövründə vəfat etmiĢdir. Onun ədəbi irsinə "Riyazül-fütuh" və 

"Saqinamə" adlı məsnəviləri, eləcə də, Ģeirləri daxildir. ġair ana dilindəki Ģeirlərini 

"Fəttah", farsca Ģeirlərini "ĠĢraq" təxəllüsü ilə yazmıĢdır. Mir Fəttah Marağayinin Məclis 

kitabxanasından surəti əldə edilmiĢ 77 vərəq həcmindəki anadilli Ģeirləri Kərbəla 

hadisələrinə həsr edilmiĢ, yüksək bədiiliyi ilə seçilən sadə dildə yazılmıĢ məsnəvilərdir.  

*** 

 “ƏCAĠB ƏL-MƏQDUR” ƏSƏRĠNĠN DĠLĠMĠZƏ TƏRCÜMƏSĠNĠN  

SURƏTĠ ƏLDƏ EDĠLĠB 

 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun 

direktor müavini, f.e.d. PaĢa Kərimov Tehranın Məclis 

Kitabxanasından XIV-XV əsrlərdə yaĢamıĢ görkəmli tarixçi 

alim Əhməd ibn Məhəmməd ibn ƏrəbĢahın (1392-1450) Əmir 

Teymurun hakimiyyətinə həsr olunmuĢ ―Əcaib əl-məqdur‖ 

əsərinin Seyid Hüseyn adlı Ģəxs tərəfindən dilimizə 

tərcüməsinin surətini əldə edib. Qısa müddətdə məĢhur olan 

əsər 1636-cı ildə ərəb dilində Leydendə, 1658-ci ildə fransız dilində Parisdə çap edilib. 

Əsərin Seyid Hüseyn tərəfindən dilimizə tərcümə olunmuĢ 141 vərəqdən ibarət 

əlyazmasını paleoqrafik cəhətdən XVIII əsrə aid etmək olar. 

*** 

TÜRK ALĠMĠNĠN ƏLYAZMASININ SURƏTĠ ƏLDƏ EDĠLĠB 

 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunun direktor müavini, 

f.e.d. PaĢa Kərimov Tehranın Məclis 

kitabxanasından orta əsrlərin görkəmli alimi 

Carullah Əllamə ZəməxĢərinin (1144-cü ildə 

vəfat etmiĢdir) ―Müqəddimətül-ədəb‖ əsərinin türk dilinə tərcüməsinin əlyazmasının 

surətini əldə etmiĢdir. Orta Asiya türklərindən olan müəllifin özünün qeyd etdiyi kimi, 

təxminən 1128-1144-cü illərdə yazılmıĢ bu əsər qeyri-ərəblərə, eləcə də ərəblərə ərəb dilini 

öyrətmək məqsədi daĢımıĢdır. Kitabın lüğət hissəsində ərəb və fars sözlərinin türkcə 

qarĢılığı verilmiĢdir. 
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http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-11/1542702683_2.jpg
http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-09/1537536749_111.jpg
http://www.manuscript.az/uploads/posts/2018-11/1542131164_main-1311182.jpg


 

116 
 

Elmi əsərlər,2018,№2(7),iyul-dekabr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ƏLYAZMALAR ĠNSTĠTUTU YENĠ ƏLYAZMA ƏLDƏ EDĠB 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun direktor muavini, f.e.d. PaĢa Kərimov 

Tehranın Məclis kitabxanasından daha çox Cövhəri 

təxəllüsü ilə tanınan türk mənĢəli alim Əbu Nəsr 

Ġsmayıl Həmmadın ən məĢhur əsəri olan ərəb dilinin 

qrammatika və lüğət tərkibinə dair ―Tacü l-lüğa və 

sihahil-ərəbiyyə‖ (qısası ―Əs-sihah‖) əsərinin türk 

dilinə tərcümə-sinin əlyazmasının surətini əldə etmiĢdir. 

Türküstanın Fərab Ģəhərində dünyaya gəlmiĢ, 1007-ci 

ildə NiĢapurda vəfat etmiĢ Ġsmayıl Cövhərinin 28 

fəsildən ibarət bu əsərinin türk dilinə tərcüməsinin əlyazması 122 vərəqdən ibarətdir. Əsəri 

türk dilinə Məhəmməd Əfəndi bin Mustafa Əl-Vani (Van qulu adı ilə də tanınır) 1589-cu 

ildə tərcümə edib. 

 

*** 
 

AKADEMĠK TEYMUR KƏRĠMLĠ NĠZAMĠ GƏNCƏVĠ ƏSƏRLƏRĠNĠN NADĠR 

ƏLYAZMA NÜSXƏSĠNĠN SURƏTĠNĠ AZƏRBAYCANA GƏTĠRĠB 

 

29 oktyabr 2018-ci il tarixində AMEA-nın Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, 

akademik Teymur Kərimli ―Azərbaycan və türk 

xalqlarının ədəbiyyatı və incəsənətinin tarixi inkiĢaf 

dinamikası və multikultural proseslərin perspektivləri‖ 

layihəsi çərçivəsində Türkiyə Respublikasında olub. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin zəngin xəzinəyə malik 

kitabxanalarında araĢdırma aparan akademik Teymur 

Kərimli Yazma Əsərlər TəĢkilatının Süleymaniyyə 

Kitabxanasının məĢhur əlyazma fondu ilə də tanıĢlıq imkanı qazanıb. Akademik 

kitabxananın müdiri Menderes Velioğlunun yardımı ilə böyük Azərbaycan Ģairi Nizami 

Gəncəvi əsərlərinin bir neçə əlyazmasının surətini əldə edə bilib. Həmin əlyazmanın 3b 

vərəqindən baĢlayıb 27a vərəqində bitən hissəsində ―Sirlər xəzinəsi‖, 27b vərəqindən 

baĢlayıb 85a vərəqində bitən hissəsində ―Xosrov və ġirin‖, 85b vərəqindən baĢlayıb 129a 

vərəqində bitən hissəsində ―Leyli və Məcnun‖, 129b vərəqində baĢlayıb 173a vərəqində 

bitən hissəsində ―Yeddi gözəl‖, 173b vərəqindən baĢlayıb 241a vərəqində bitən hissəsində 

―ġərəfnamə‖, 241b vərəqindən baĢlayıb 273a vərəqində bitən hissəsində ―Ġqbalnamə‖ 

verilmiĢdir.   

 

*** 
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ġAĠR VAHĠD ƏZĠZ ÖZ ġƏXSĠ ARXĠVĠNĠ  

ƏLYAZMALAR ĠNSTĠTUTUNA HƏDĠYYƏ EDĠB 

 

TanınmıĢ Ģair, tərcüməçi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

üzvü Vahid Əziz (Cəfərov) öz Ģəxsi arxiv materiallarından əl 

yazılarını, əsərlərinin bəzilərinin çap variantlarını Əlyazmalar 

Ġnstitutuna təqdim edib. Onu da bildirib ki, mətbuatda dərc 

olunan əsərlərinin qəzet və jurnal variantlarını, kitablarının 

siqnal nüsxələrini və bəzi nadir fotolarını instituta hədiyyə 

etməyi planlaĢdırır. ġairi qəbul edən institutun elmi iĢlər üzrə 

direktor müvini, fil.ü.e.d PaĢa Kərimov və elmi katib, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov onun 

əsərlərinin Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanmasının onların gələcək nəsillərə ötürülməsində 

və tədqiq edilməsində mühüm rol oynayacağını bildiriblər. 

*** 

AZƏRBAYCAN ALĠMLƏRĠ TÜRKĠYƏNĠN SÜLEYMANĠYYƏ YAZMA 

ƏSƏRLƏR KĠTABXANASI ĠLƏ YENĠ ƏMƏKDAġLIĞA ĠMZA ATMIġLAR 

  

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

Ġnstitutunun direktoru, akademik Teymur   Kərimli 

akademiyada həyata keçirilən ―Azərbaycan və türk 

xalqlarının ədəbiyyatı və incəsənətinin tarixi inkiĢaf 

dinamikası və multikultural proseslərin perspek-

tivləri‖ layihəsi çərçivəsində Türkiyənin bir çox 

zəngin xəzinəyə malik kitabxanalarında olmuĢdur. 

Süleymaniyyə kitabxanası ilə Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu arasında sıx 

əməkdaĢlığın qurulması və türkdilli əlyazmaların digital versiyalarının mübadiləsinin 

aparılması məqsədi ilə ikitərəfli əməkdaĢlıq müqaviləsi imzalanmıĢdır. 

*** 

AKADEMĠK TEYMUR KƏRĠMLĠ QAZAXISTAN MĠLLĠ UNĠVERSĠTETĠNDƏ  

3 dekabr 2018-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli 

Qazaxıstan Respublikasının əl-Fərabi adına Qazaxıstan Milli 

Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili 

və Ədəbiyyatı Mərkəzində ―Molla Nəsrəddin və sovet dövrü 

ədəbiyyatı‖ mövzusunda geniĢ məruzə ilə çıxıĢ edib. Alim 

həmin Universitetin ġərqĢünaslıq fakültəsinin tələbələri 

qarĢısında ―Azərbaycan ədəbiyyatı: klassiklər və müasirlər‖ 

mövzusunda geniĢ mühazirə oxuyub. Eyni zamanda Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyi 

münasibətilə Qazaxıstan Milli Universitetində böyük Ģair və dramaturqun qazax dilinə 

tərcümə olunmuĢ Ģeirlərindən ibarət kitabın təqdimat mərasimi keçirilmiĢdir. Əl-Fərabi 

adına Qazaxıstan Milli Universitetində ―Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti Mərkəzi‖ nin 

qurulması, Azərbaycan və Qazaxıstan elmi ictimaiyyəti arasında əlaqələrin 

yaradılmasındakı xidmətlərinə görə akademik Teymur Kərimli universitetin yubiley medalı 

ilə təltif olunmuĢdur.  

*** 
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AZƏRBAYCAN ALĠMLƏRĠNĠN MƏQALƏSĠ FRANSADA DƏRC OLUNUB 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, 

akademik Teymur Kərimli və Ġnstitutun ―Beynəlxalq əlaqələr‖ 

Ģöbəsinin müdiri, tar.ü.f.d. Nigar Babaxanovanın məqaləsi Fransada 

nəĢr olunan ―Innovations régionales‖ elmi jurnalında iĢıq üzü görüb.  

 

 

*** 

 

MƏHƏMMƏD FÜZULĠ ADINA 

ƏLYAZMALAR ĠNSTĠTUTUNUN QONAQLARI 

 

29 iyun 2018-ci il tarixində ƏliĢir Nəvai adına DaĢkənd 

Dövlət Özbək Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin rektoru, 

məĢhur mətnĢünas alim, f.e.d., professor ġöhrət 

Səmərəddin oğlu Siracəddinov AMEA-nın Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda olub. GörüĢdə 

ikitərəfli əməkdaĢlıq əlaqələrinin geniĢləndirilməsi, birgə 

elmi-tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi məsələlərinə 

dair müzakirələr aparılmıĢdır.  

*** 

 Ġyulun 4-də Konyada yerləĢən Əlyazma Əsərlər Bölgə 

Müdirliyinin rəhbəri prof., dr. Bəkir ġahin və Türkiyənin 

Azərbaycandakı Səfirliyinin dini iĢlər üzrə müĢaviri 

prof., dr. Kamil GünəĢ AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunu ziyarət etmiĢ, institutun elmi iĢlər 

üzrə direktor müavini, f.ü.e.d. PaĢa Kərimovla söhbət 

etmiĢlər. Söhbət zamanı hər iki tərəf əlyazmaların tədqiqi 

sahəsində Azərbaycan və Türkiyə mütəxəssislərinin ortaq fəaliyyətinin zəruriliyindən 

danıĢmıĢ, bir yerdə görülə biləcək iĢləri, həyata keçiriləcək tədbirləri müzakirə etmiĢlər. 

*** 
Ġyul ayının 13-də məĢhur Əbru sənətçisi Hikmet Baturcugil 

və kitab naĢiri Ahmet Taner AMEA Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar Ġnstitutunu ziyarət etmiĢ, institutun 

direktor müavini PaĢa Kərimovla görüĢmüĢlər. Söhbət 

zamanı hər iki tərəf yazılı abidələrin ortaq tədqiqi və 

nəĢrində maraqlı olduqlarını bildirmiĢ, bu sahədə müĢtərək 

fəaliyyətə baĢlamaq qərarına gəlmiĢlər.  
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Ġyul ayının 18-də belçikalı rejissor MiĢel Ġvo AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunu ziyarət etmiĢ, institutun elmi 

iĢlər üzrə direktor müavini, f.e.d. PaĢa Kərimovla görüĢmüĢdür. 

Belçikalı rejissor görkəmli Azərbaycan Ģairi XurĢidbanu 

Natəvanın həyatı barədə sənədli film çəkmək fikrində olduğunu 

bildirib. Bu məqsədlə o, Natəvanın əsərlərinin Əlyazmalar 

Ġnstitutunda saxlanan əlyazmaları, ona dair sənədlər, xatirələr, 

eləcə də onun rəsmli albomu ilə tanıĢ olmuĢdur.  

 

                                                                        *** 

Ġsrail Bar-Ġlan Universitetinin əlyazmaĢünas alimləri 

professor Zohar Amar və doktor Yaron Serri AMEA-

nın  Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda 

olublar. Qonaqları institutun elmi iĢlər üzrə direktor 

müavini, f.e.d. PaĢa Kərimov, “Əlyazmaların və əski çap 

kitablarının tərcüməsi” Ģöbəsinin müdiri, tar. ü.e.d., 

professor Fərid Ələkbərli qarĢılayıblar. Bar-Ġlan 

Universitetinin ―ĠsrailĢünaslıq‖ kafedrasının professorları 

orta əsr əlyazmaları əsasında tibbin tarixini, dünyanın bitki örtüyünü  öyrəndiklərini 

bildiriblər. Onlar həm də Əlyazmalar Ġnstitutunda mühafizə olunan tibbə dair qədim 

ərəbdilli əlyazmalarla maraqlandıqlarını vurğulayıblar. Qonaqlara YUNESKO-nun qeyri-

maddi-mədəni irs siyahısında yer almıĢ tibbə dair 3 nəfis əlyazma ilə tanıĢlıq imkanı 

yaradılıb. 

                                                                    ***                                                                   

12 oktyabr 2018-ci il tarixində ƏskiĢəhər Anadolu 

Universitetinin Ədəbiyyat fakültə-sinin dekanı, prof., dr. 

Muhsin Macit və Yunis Ġmrə Ġnstitutunun Bakı Ģöbəsinin 

direktoru doç., dr. Cihan Özdəmir AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda olublar. Qonaqları 

Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi iĢlər üzrə direktor müavinləri, 

fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli və fil.ü.e.d. PaĢa 

Kərimov qarĢılayıblar. 

A.Əliyeva-Kəngərli qonaqlara Əlyazmalar Ġnstitutunun tarixi, fondlarda qorunan nadir 

əlyazmalar, institutda aparılan elmi-tədqiqat iĢləri və s. haqqında geniĢ məlumat verib. 

P.Kərimov doç., dr. Cihan Özdəmirin Əlyazmalar Ġnstitutunda aparılan tədqiqat iĢlərini 

daim izlədiyini və Cihan bəyin Yunis Ġmrə Ġnstitutu ilə Əlyazmalar Ġnstitutu arasında 

əməkdaĢlığın qurulması istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərdiyini nəzərə çatdırıb. 

Prof. Muhsin Macit və doç., dr. Cihan Özdəmir gələcəkdə Əlyazmalar Ġnstitutu ilə birgə 

layihələr üzərində çalıĢmağın mümkünlüyünü müzakirə ediblər.  

 

 

*** 
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Gilan Universitetinin professoru Seyid HaĢəm Musəvi və 

dok. Abbas Pənahi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunda olublar. Qonaqları fil.ü.f.d., dos. 

Əzizağa Nəcəfov və fil.ü.e.d., prof. Raqub Kərimov 

qarĢılamıĢ, institunun tarixi, orada saxlanılan əlyazmalar 

barədə onlara məlumat vermiĢlər. Qonaqlar Gilan 

vilayətinin tarixinə dair sənədlər və digər əlyazma 

abidələri ilə maraqlandıqlarını bildiriblər. GörüĢ zamanı 

Əlyazmalar Ġnstitutu ilə Gilan Universiteti arasında gələcək elmi əməkdaĢlıq barədə razılıq 

əldə olunub. 

 

                                                                               *** 

 

   15 noyabr 2018-ci il tarixində Tatarıstan 

Respublikası Elmlər Akademiyasının vitse-

prezidenti, Rusiya Elmlər Akademiyasının 

akademiki Daniya Zagidullina və Tatarıstan 

Respublikası Elmlər Akademiyası 

Q.Ġbrahimov adına Dil, Ədəbiyyat və 

Ġncəsənət Ġnstitutunun direktoru, Rusiya 

Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kim 

Minnullin AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar Ġnstitutunda olmuĢ, 

institutun elmi iĢlər üzrə direktor müavini, f.e.d. PaĢa Kərimov ilə söhbət etmiĢ, buradakı 

əlyazmalar sərgisinə baxmıĢlar. Söhbət zamanı tərəflər Azərbaycan və Tatarıstan alimləri 

elmi müəssisələr arasında əlaqələrin geniĢləndirilməsi, ortaq araĢdırmalar aparılması, 

dissertant və doktorant mübadiləsi zərurətindən danıĢmıĢ, gələcək müĢtərək layihələr 

barədə müzakirələr aparmıĢlar. 

                                                             

*** 
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TARĠXĠ HADĠSƏLƏRƏ, ƏLAMƏTDAR GÜNLƏRƏ 

HƏSR OLUNMUġ TƏDBĠRLƏR 
 

 

10 oktyabr 2018-ci ildə 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar Ġnstitunda 11 

Oktyabr - ―Beynəlxalq Qızlar 

günü‖ münasibətilə Əlyazmalar 

Ġnstitutunun Qadınlar ġurasının 

növbəti iclası keçirilmiĢ-

dir.Ġclasda Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi iĢlər üzrə direktor müavini, Qadınlar ġurasının 

sədri fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, elmi iĢlər üzrə direktor müavini, f.ü.e.d. PaĢa 

Kərimov, elmi katib, dos. Əzizağa Nəcəfov, ―Beynəlxalq əlaqələr‖ Ģöbəsinin aparıcı elmi 

iĢçisi f.ü.f.d. Aynur Nəcəfova çıxıĢ etmiĢlər.  
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 BĠZĠM YUBĠLYAR 
 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Oktyabrın 2-də görkəmli ədəbiyyatĢünas, mətnĢünas, naĢir, Ģair və tərcüməçi, 

AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin 65 yaĢı tamam 

olmuĢdur.  

    Teymur HəĢim oğlu Kərimli 2 oktyabr 1953-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Ordubad rayonunun Nürgüd kəndində anadan olub. 1970-ci ildə orta məktəbi qızıl 

medalla, 1975-ci ildə isə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini 

fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Həmin ildən Kəlbəcər rayonunda orta məktəbdə müəllim 

kimi əmək fəaliyyətinə baĢlayıb. T.Kərimli 1977-1980-ci illərdə AMEA Nizami adına 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirib. 

      1990-2000-ci illərdə AMEA-nın ―Elm‖ nəĢriyyatının baĢ redaktoru iĢləyən alim bir sıra 

elmi jurnal və topluların redaksiya heyətinin üzvü,  çox sayda monoqrafiyanın elmi redak-

toru, altıcildlik ―Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi‖nin bəzi cildlərinin məsul redaktoru, ―Molla 

Nəsrəddin‖ və ―Füyuzat‖ jurnallarının latın qrafikası ilə kitab Ģəklində nəĢrlərinin 

redaktoru   olub.   
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   Teymur Kərimli otuz ildən artıq Ədəbiyyat Ġnstitutunda fəaliyyət göstərib. Uzun illər 

institutun Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı Ģöbəsinə rəhbərlik edib. 2002-2003-cü illərdə 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun elmi iĢlər üzrə direktor müavini, 2012-2013-cü illərdə direktor 

vəzifəsinin icraçısı kimi çalıĢıb.  

     2014-cü ildə Əlyazmalar Ġnstitutunun direktoru, həmçinin AMEA Humanitar Elmlər 

Bölməsinin akademik-katibi seçilib.   

     O, 1983-cü ildə ―Nizamidə tarixin romantik qavrayıĢı (―Yeddi gözəl‖ poeması üzrə)‖ 

mövzusunda namizədlik, 2004-cü ildə ―Nizami yaradıcılığında tarixi Ģəxsiyyət və tarixi 

hadisə ideya-estetik qayənin konteksti və yardımçısı kimi‖ mövzusunda doktorluq disse-

rtasiyasını müdafiə edib. 2007-ci ildə AMEA-nın müxbir, 2014-cü ildə isə həqiqi üzvü 

seçilib.   

      T.Kərimli ―Nizami və tarix‖, ―Görünməyən Füzuli‖, ―Akademik Akif Əlizadə: iste-

dadla enerjinin harmoniyası‖, ―Gözəllərin axıra qalmıĢı‖, ―ġərqin qapısından dünyaya‖, 

―Hicran ömrü‖, ―Könüllər Ģairi: Nizami Gəncəvinin aforizmləri‖ kitablarının, ümumtəhsil 

məktəblərinin X sinifləri üçün ―Ədəbiyyat‖ dərsliyinin və yüzdən artıq elmi məqalənin  

 müəllifidir.  Akademik həm də klassik ədəbiyyatımızın istedadlı araĢdırıcısı və bacarıqlı 

təbliğatçısıdır. O, Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Xətai, M.P.Vaqif, S.Ə.ġirvani, 

M.Ə.Sabir, M.ġəhriyar, H.Cavid kimi görkəmli söz ustalarını öyrəndikcə, araĢdırdıqca özü 

də bir sıra maraqlı poeziya nümunələrinin müəllifinə çevrilib. 

      Müxtəlif illərdə Rusiyada, Ġranda, Ġraqda, Türkiyədə, Suriyada, Macarıstanda, Ġtaliya-

da, Hindistanda, Fransada və MDB ölkələrində keçirilən bir sıra beynəlxalq elmi konfrans 

və simpoziumlarda məruzələrlə çıxıĢ edib. 

      Onun rəhbərliyi altında 21 fəlsəfə, 5 elmlər doktoru hazırlanıb.  

     O, 2010-cu ildə ―Heydər Əliyev və klassik ədəbiyyat‖ araĢdırmasına görə, Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət mükafatı laureatı ilə təltif olunub. Bundan əlavə, səmərəli fəaliyyə-

tinə görə, AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı, eləcə də Rusiya Yazıçılar Birliyi 

Moskva Ģəhər təĢkilatının "Qriboyedov" medalına layiq görülüb.  

     Görkəmli ədəbiyyatĢünas alimi 65 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm 

can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar arzu edirik! 
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YENĠ NƏġRLƏR 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun 

fəl.ü.f.d. Ġbrahim Quliyevin "Əllamə Məclisi və onun 

Biharül-ənvar əsərinin hədis tarixində yeri" adlı kitabı nəĢr 

edilib. Monoqrafiya Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin 

Ģeyxülislamı, XVII əsr Azərbaycan ilahiyyatĢünaslığının 

inkiĢafında müstəsna rol oynamıĢ Əllamə Məhəmməd 

Bağır əl-Məclisinin (1687-1700) həyat və yaradıcılığına 

həsr edilmiĢdir. Kitabın elmi redaktoru və ön sözünün 

müəllifi akademik Möhsün Nağısoylu, elmi məsləhətçi isə 

fəl.ü.e.d., professor Sakit Hüseynovdur.  

*** 

Görkəmli alim, təzkirəçi, ensiklopedik zəka sahibi, XIX əsrin məĢhur 

ədəbi simalarından biri Mir Möhsün Nəvvabın ―Təzkireyi-Nəvvab‖ 

adlı əsəri çap edilmiĢdir. Ġki hissədən ibarət olan təzkirənin birinci 

hissəsində Vaqif, Vidadi, Kərbəlayi ġəfi Valeh, Zakir, Cəfərqulu xan 

Arif Nəva, Məhəmməd bəy AĢiq, AĢıq Pəri, Abdulla bəy Asi və s. 

kimi 35 sənətkar, ikinci hissədə isə Natəvan, Mehdiqulu xan Vəfa, 

Fatma xanım Kəminə, Həsənəli xan Qaradaği, Mirzə Rəhi Fəna, 

Məmo bəy Məmai, Mirzə bəy Məmai, Mirzə Həsən YüzbaĢov, Mir 

Möhsün Nəvvab, Mir Ġbrahim Nəvvabzadə, Hacı Abbas Agah, Mir 

Mehdi Xəzani və baĢqalarından ibarət 56 Ģair haqda məlumat 

verilmiĢ və əsərlərindən nümunələr təqdim edilmiĢdir. Kitabın tərtibçisi və ön sözün 

müəllifi fil.ü.f.d. Əkrəm Bağırovdur.   

*** 

Fil.ü.f.d. Ġbrahim Quliyevin ―Nizami yaradıcılığında zərdüĢtilik‖ adlı 

kitabı iĢıq üzü görüb. Monoqrafiya müəllifi Azərbaycanda ilk dəfə 

olaraq Nizami yaradıcılığında zərdüĢtilik elementlərini geniĢ Ģəkildə 

tədqiqata cəlb edir. O, ―Xəmsə‖ nin hər beĢ poemasında orijinaldan 

nümunələr göstərərək zərdüĢtilik fəlsəfəsini təhlil edir. ―Nizaminin dini 

görüĢlərinin ədəbiyyatĢünaslıqda qoyuluĢuna dair‖, ―Nizamidə 

zərdüĢtiliyin qaynaqları‖ və ―Nizamidə zərdüĢtilik fəlsəfəsi və 

ehkamları‖ baĢlıqlı üç fəslin hər birində həmin məsələlər müfəssəl 

Ģəkildə araĢdırılır. Ġ.Quliyev həmçinin bu sahədə əcnəbi alimlərin 

yanaĢmala-rına da öz münasibətini bildirir. Əsərdə zərdüĢtilik görüĢləri 

ilə yanaĢı bu dinə xas ehkamlar, ayinlər, mərasimlər və terminlər ilk dəfə olaraq sistemli 

Ģəkildə araĢdırılır. Tədqiqatçı Nizami yaradıclığındakı zərdüĢtilik fəlsəfəsini araĢdırmadan 

Ģairin dini-fəlsəfi görüĢlərinin hüdudlarını müəyyənləĢdirməyi qeyri-mümkün sayır. Məhz 

bu baxımdan bu məsələlər monoqrafiyada sistemli olaraq öyrənilir. Kitab Nizaminin 

əsərlərinin farsca orijinalı əsasında yazılıb. Kitabın elmi redaktorları akademik Teymur 

Kərimli və professor Rafiq Novruzovdur. 
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13 iyun 2018-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar Ġnstitutunda keçirilən Azərbaycan Xalq Cümhuriy-

yətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuĢ ―Azərbaycan əlyaz-

maları dünya kitabxanalarında‖ mövzusunda III beynəlxalq elmi-

nəzəri konfransın materialları toplu halında çap olunub. Türkiyə 

Cümhuriyyətinin, Ġran Ġslam Respublikasının əlyazmaĢünas 

alimlərinin də məruzələrinin yer aldığı bu topluda ümumilikdə 

altmıĢ məqalə dərc olunub. Qeyd edək ki, məruzələrin əksəriyyəti 

ölkədə və dünyanın müxtəlif kitabxanalarında yeni aĢkar 

olunmuĢ əlyazma abidələri ilə bağlıdır. 

 

*** 

 
Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda saxlanan Ģəxsi 

arxivinin təsviri çap edilib. Burada Ü.Hacıbəylinin tərcümüeyi-

halı, Ģəxsi sənədləri, notları və musiqi nəzəriyyəsi barədə 

tədqiqatlarının əlyazmaları, məktubları, ictimai fəaliyyəti ilə bağlı 

sənədlər və s. haqqında məlumatlar əksini tapıb. Buradaki 

materialları fil.ü.f.d., mərhum tədqiqatçı Elmira Əlibəyli, elmi iĢçi 

Aytən Ġmanova təsvir etmiĢlər. Kitabın elmi redaktoru Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. 

PaĢa Kərimovdur. 

 

*** 

 Dahi Azərbaycan Ģairi Nizami Gəncəvinin ikinci böyük poeması 

olan ―Xosrov və ġirin‖ nəfis Ģəkildə çap edilmiĢdir. Azərbaycan 

Respublikasının Əməkdar rəssamı Fəxrəddin Əlinin poemadakı 

müxtəlif əhvalatlarla və obrazların düĢdüyü situasiyalarla bağlı 

çəkdiyi rəsmlər əsərin süjet xəttini tamamlamaqla bərabər, 

oxucunun hadisələrin cərəyan etdiyi tarixi dövrlə daha yaxından 

tanıĢ olmasına, bir növ hadisələrin iĢtirakçısına çevrilməsinə Ģərait 

yaradır. Əsərin layihə rəhbəri AMEA-nın Prezidenti, akademik 

Akif Əlizadədir. Nizami irsinin xalqımıza çatdırılması 

istiqamətində mühüm addım sayıla biləcək bu kitaba AMEA-nın 

vitse-prezidenti akademik Ġsa Həbbibəyli redaktorluq etmiĢdir. AMEA-nın Humanitar 

bölməsinin rəhbəri, akademik Teymur Kərimli kitaba geniĢ ön söz yazmıĢdır. 

*** 
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Hacı Həsən Hüseyninin ―Ya Zəhra (s.ə.), nəzərin ayırma 

bizdən‖ adlı kitabı nəĢr olunub. Kitab Əhli-beyt aĢiqi ġah 

Ġsmayıl Xətainin 530 illik yubileyinə həsr olunub. Kitab 

Əlyazmalar Ġnstitutunun böyük elmi iĢçisi, AYB üzvü Sona 

Xəyalın və fil.ü.f.d. Vərağa Almasovun geniĢ ön sözləri ilə 

açılır. Əsərin giriĢ hissəsində Qurani-Kərimin bəĢəriyyəti 

düzgün yola hidayət etməsindən, insanlığı cəhalətdən xilas 

etməsindən danıĢılır. Ġki hissədən ibarət olan əsərin birinci 

hissəsi 5, ikinci hissəsi 6 bölümdən ibarətdir. Birinci hissədə 

müəllif Həzrəti Fatimeyi-Zəhranın (s.ə.) həyat və fəaliyyə-

tindən, onun haqqında nazil olmuĢ Quran ayələrindən, onun 

paklıq mücəssəməsi kimi ülviliyindən və məsumluğundan 

konkret nümunələr əsasında söhbət açılır. Kitabın ikinci 

hissəsində Həzrəti Məhəmmədin (s.) dünyaya gəliĢindən, peyğəmbərlik məqamına 

çatmasından, insanları haqq din olan Ġslama dəvət etməsindən, qızı həzrəti Fatiməyə 

nəsihətlər verməsindən danıĢılır. Daha sonra Fatimeyi-Zəhranın cənnət hurisi olması, onun 

Həzrət Əli ilə oxĢar cəhətləri və bu xanımın söylədiyi hədislər oxuculara təqdim olunur. 

Kitabın sonunda, Məhəmməd Füzuli, Qumri Dərbəndi, Məhəmmədhüseyn ġəhriyar, Ənvər 

Nəzərli, Hacı Ələmdar Mahir, ġahin Fazil, Arif Buzovnalı və digər Ģairlərin Fatimeyi-

Zəhraya həsr olunmuĢ Ģeirlərindən nümunələr verilir. 

 

*** 

 

 AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda 

saxlanılan tibbə dair əlyazmaların kataloqu çapdan çıxmıĢdır. 

Kataloqu Əlyazmalar Ġnstitutunun elmi iĢçiləri Zemfira Məmmədova 

və Elnurə Babayeva tərtib etmiĢlər. Onlar kitaba daxil olan ərəb, fars, 

türk və Azərbaycan dillərindəki əlyazmaların təsvirlərinin 

müəllifidirlər. Kitabın elmi məsləhətçisi akademik Teymur Kərimli, 

elmi redaktorları fil.ü.e.d. PaĢa Kərimov və t.ü.e.d., prof. Fərid 

Ələkbərlidir.  

 

 

*** 

 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunda 

saxlanılan tarix və coğrafiyaya dair türkdilli əlyazmaların kataloqu 

çap edilmiĢdir. Kataloqun tərtibçiləri tar.ü.f.d. Akif Fərzəliyev və 

Rəna Məmmədova, elmi redaktoru fil.ü.e.d. PaĢa Kərimovdur. 

 

 

                        

                                                               *** 
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AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutunun 

əməkdaĢı ġöhrət Səlimbəylinin ―XVI əsr Azərbaycan ədəbiy-

yatının Bağdad ədəbi mühiti: Ruhi Bağdadi‖ kitabı çap edilib. 

Bağdadda yaĢamıĢ Azərbaycan Ģair və ədiblərindən bəhs edən 

kitab üç bölmədən ibarətdir. NəĢrin elmi redaktoru f.ü.e.d. PaĢa 

Kərimov, rəyçilər f.ü. e.d., professorlar Yaqub Babayev və 

Mahmud Allahmanlıdır.  

Kitabda ―Dıvan‖ı bu günümüzə gəlib çatmıĢ Ruhi Bağdadinin 

həyat və yaradıcılığı geniĢ Ģəkildə araĢdırılıb.  

 

*** 

 

―Əlyazmalar yanmır‖ (baĢ redaktor akade-

mik T.Kərimli) və ―Elmi əsərlər‖ (baĢ redak-

tor A.Əliyeva-Kəngərli) jurnallarının növbəti 

sayları iĢıq üzü görüb. Jurnalların yeni 

nömrəsində ədəbiyyatĢünaslıq, dilçilik, mətn-

Ģünaslıq, mənbəĢünaslıq, kitabxanaĢünaslıq, 

kitabĢünaslıq kimi sahələr üzrə bir sıra 

məqalələr, o cümlədən akademik Teymur 

Kərimlinin ―Xətlərin izi ilə: Azərbaycanın 

görkəmli Ģəxslərinin avtoqraf və epistolyar 

irsinin axtarıĢında‖, fil.ü.e.d. A.Əliyeva-Kəngərlinin ―Divani-lüğət-it-türk‖ Azərbaycan 

folklor kitabının qaynaqlarından biri kimi‖, fil.ü.e.d. PaĢa Kərimovun ―Yusif haqqında ilk 

türk dastanı‖ adlı maraqlı yazıları dərc olunub. 

 

*** 

Fəls.ü.e.d. Əbilova Zəkiyyə Ağababa qızının ―Müntəxəbut-

toriyyə‖ Əbdülkərim ağa Badkubinin tərcüməsində‖ əsəri çapdan 

çıxmıĢdır. Kitab Hz. Peyğəmbərin (s) göstəriĢi ilə Hz. Əlinin (ə) 

Tövratdan etdiyi 40 surənin tərcüməsindən bəhs edir. Kitaba 

―Müntəxəbut-toriyyə‖ əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmiĢ 

Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa Badkubinin həyat və 

yaradıcılığından bəhs edən oçerklə yanaĢı, tərcümə mətninin 

transfoneliterasiyası da daxil edilmiĢdir. Bundan əlavə, kitaba bu 

əsərin Əlyazmalar Ġnstitutunun xəzinəsində mühafizə olunan 

əlyazmalarından biri və Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa 

Badkubinin öz xətti ilə olan əlyazmasının faksimile surəti əlavə 

edilmiĢdir. 
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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 Ġnstitutunun“Elmi Əsərlər” jurnalının redaksiyasına  

təqdim edilən elmi məqalələr aĢağıda göstərilən qaydalar əsasında 

 tərtib edilməlidir: 

 

1. Məqalənin mətni Times New Roman-12 Ģrifti ilə (Azərbaycan dilində – latın 

əlifbası; ingilis dilində –ingilis əlifbası; rus dilində – kiril əlifbası ilə); format – A4; 1,0. 

intervalla çap olunmalıdır. 

2. Müəllif  haqqında məlumat verilməlidir: adı, soyadı açıq yazılmalı, iĢlədiyi və ya 

oxuduğu müəssisənin adı və ünvanı tam Ģəkildə yazılmalı, müəllifin elektron poçt ünvanı 

göstərilməlidir. 

3. Məqalənin əvvəlində ―giriĢ‖, sonunda isə məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, 

müəllifin gəldiyi elmi nəticə, iĢin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi  və s. 

aydın Ģəkildə verilməlidir. 

4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır.Məqalənin 

sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı  istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi 

ardıcıllıqla (məsələn, [1] və ya [1, s.119] kimi iĢarə olunmalı) ya da əlifba ardıcıllığı ilə 

nömrələnməlidir. Eyni ədəbiyyata mətndə baĢqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda  

istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

5. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq 

olmalıdır. Ġstinad  olunan  mənbənin  biblioqrafik  tasviri  onun  növündən  (monoqrafiya, 

dərslik,  elmi məqalə  və s.)  asılı  olaraq  verilməlidir.  Elmi məqalələrdə  simpozium, 

konfrans  və digər  nüfuzlu elmi tədbirlərin  materiallarına  və ya tezislərinə  istinad  

edərkən məqalənin,  məruzənin  və ya  tezisin  adı göstərilməlidir. Ġstinad  olunan 

mənbənin biblioqrafik təsviri  verilərkən  Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti  yanında  

Ali Attestasiya  Komissiyasının  "Dissertasiyaların  tərtibi  qaydaları"  barədə qüvvədə  

olan təlimatının  "Ġstifadə edilmiĢ  ədəbiyyat"  bölməsinin  10.2-10,4.6  tələbləri  əsas  

götürülməlidir. 

6. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, 

monoqrafiyalarına və b.etibarlı mənbələrə  üstünlük verilməlidir. 

7. Xülasə məqalənin dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməlidir. Müxtəlif 

dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. 

Məqalədə müəllifin va ya müəlliflərin gəldiyi  elmi  nəticə, iĢin  elmi  yeniliyi,  tətbiqi  

əhəmiyyəti va s.  xülasədə  yığcam  Ģəkildə öz  əksini  taprmalıdır. Xülasələr  elmi va 

qramatik  baxımdan ciddi  redaktə  olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı,  müəllifin  

və  ya  müəlliflərin  tam  adı  göstırimməlidir. 

8. Məqalənin Universal Onluq Təsnifat (UOT)  indeksi göstərilməlidir. 

9. Açar sözlər 3 dildə verilməlidir (Azərbaycan, rus, ingilis). 

10. Səhifənin parametrləri yuxarıdan 3,0 sm, aĢağıdan 3,0 sm, soldan 3,0 sm, sağdan 

2,5 sm. olmalıdır. 

11. Məqalə, elmi rəhbərin rəyi əlavə olaraq, çap olunmuĢ Ģəkildə disklə birlikdə 

təqdim olunmalıdır.  
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К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В! 

 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала «Научные труды 

Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана» должны 

быть оформлены на основании указанных ниже правил: 
 

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

интервал - 1,0., формат - А4 (на азербайджанском языке - латинским алфавитом, на 

английском языке - английским алфавитом, на русском языке - кириллицей). 

Параметры размещения статьи: сверху – 3,0 см, снизу – 3,0 см, слева 3,0см, справа 

2,5 см. 

2. Сведения об авторе даются следующие: имя, отчество, фамилия (полностью), 

указывается адрес места работы или учебы (все полностью), e-mail автора статьи. 

3. В начале статьи в ясной форме дается «вступление», в конце в соответствии с 

характером статьи даются научные результаты  автора, научная новизна работы,  

значимость ее внедрения, экономическая эффективность и т.д. 

4. Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Список 

использованной литературы дается в конце статьи в той последовательности, в 

которой источники встречаются в тексте,  (например, [1] или [1, с.119]), или же они 

должны быть пронумерованы последовательно в алфавитном порядке. Если на 

какой-либо источник ссылка повторяется в другой части текста, то она указывается 

под предыдущим номером.  

5. В списке использованной литературы сведения о каждом источнике должны 

быть полными и точными. Библиографическое описание использованной 

литературы дается в зависимости от вида литературы (монография, учебник, научная 

статья и т.д.). Если источник, на который дается ссылка, является материалом 

симпозиума, конференции или других научный мероприятий, в этом случае дается 

полное название  статьи, доклада или тезисов. При библиографическом описании 

используемой литературы за  основу берутся требования, изложенные в пункте 10.2-

10,4.6  раздела «Использованная литература»  действующей инструкции Высшей 

Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики  «Правила 

оформления диссертаций». 

6. В списке использованной литературы указываются монографии, научные 

статьи и другие источники за последние 5-10 лет. 

7. Резюме на статью дается на двух языках, помимо языка, на котором печатается 

статья. Резюме на разных языках не должны отличаться друг от друга, а также 

должны соответствовать содержанию статьи. В резюме в краткой форме излагаются 

научный итог и новизна работы, значимость внедрения и т.д. Резюме должны быть 

тщательно отредактированы с  научной точки зрения и грамматически. В каждом 

резюме  указывается имя автора и название статьи (полностью). 

8. Указывается индекс Универсальной Десятичной Классификации (УДК) статьи. 

9. Ключевые слова даются на 3-х языках  (азербайджанском, русском, 

английском). 

  10. Статья с рецензией научного руководителя представляется в распечатанном 

варианте  и на диске.  
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