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 AZƏRBAYCAN DASTANLARINA HƏSR OLUNMUŞ 

AKADEMİK NƏŞRLƏRİN FOLKLORŞÜNASLIQ ASPEKTLƏRİ 
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Giriş. Azərbaycan folklor kitabının miqyas genişliyi ilə seçilən ikinci mühüm hadisəsi 
“Azərbaycan dastanları” çoxcildliyinin nəşri hesab edilir. Elmlər Akademiyasının nəşriyyatı 
tərəfindən 1964-cü ildə “Azərbaycan nağılları” beşcildliyinin sonuncu cildi buraxıldıqdan sonra 
dastanların akademik nəşri məsələsi gündəliyə gəlmiş və növbəti ildə “Azərbaycan dastanları” 
beşcildliyinin birinci cildi işıq üzü görmüşdür. Nağıllar seriyası kimi dastanların çoxcildliyi də 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Şifahi xalq ədəbiyyatı” şöbəsində hazırlanaraq  Elmlər 
Akademiyasının nəşriyyatında çap olunmuşdur.  

Şübhəsiz ki, dastanların akademik nəşrə hazırlanması prosesi nəşrin həyata keçirildiyi 
altmışıncı illərdən xeyli əvvəllər başlanmışdır və uzun müddətdən bəri davam edən sistemli elmi-
təcrübi fəaliyyətin nəticəsi olaraq ortaya çıxmışdır. Buraya XIX əsrin sonlarında SMOMPK 
məcmuəsinin həyata keçirdiyi ilkin toplama-nəşr işlərindən XX əsrin birinci rübündə “Aşıq 
Qərib” və “Əsli və Kərəm” dastanlarının ayrıca kitab halındakı ilk təcrübi nəşrlərinə qədər 
başlanğıc mərhələdəki hazırlıqdan tutmuş, otuz-əllinci illərdəki məqsədyönlü elmi-təşkilati 
fəaliyyətə kimi ən müxtəlif çalışmalar daxil olmuşdur.  

Əsas mətn. Dastanların toplanması və nəşri sahəsində elmi-təşkilati fəaliyyət sistemli və 
geniş miqyasa malik olduğundan onun məhsuldarlığının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisi 
əvvəlki dönəmin təkəm-seyrək fərdi təşəbbüsləri ilə müqayisə olunmazdır. Prosesin tarixi 
mənzərəsindən aydın olur ki, iyirmi-otuzuncu illərdə Hənəfi Zeynallı, Vəli Xuluflu, Hümmət 
Əlizadə, Əliheydər Tahirov və başqa bu kimi fədakar folklorçuların bu sahədəki ardıcıl 
çalışmaları repressiya və müharibə müsibətləri ilə yarıda qalmış, xeyli sonralar Məmmədhüseyn 
Təhmasib, Əhliman Axundov və başqalarının folklorşünaslıq fəaliyyəti ilə yenidən canlanmağa 
başlamışdır.  

Repressiyadan sonrakı dönəmin folklorçuları öz sələflərinin toplama-nəşr fəaliyyətinə 
ehtiyatla, çəkinərək yanaşmış, bəzən onların adını çəkməkdən yayınmaq məcburiyyətində 
qalmış, bu səbəbdən də obyektiv dəyərləndirmə apara bilməmişlər. Bu dönəmin bir çox nəşr 
işlərində toplayıcısı Hənəfi Zeynallı, Salman Mümtaz, Hümmət Əlizadə, Vəli Xuluflu, Əliheydər 
Tahirov olan mətnlərin kitabın sonundakı pasport qeydiyyatında toplayıcı yerinə sadəcə olaraq 
“Folklor şöbəsinin arxivi №...” göstərilməsi də hər hansı başqa bir səbəbə söykənmir. 

Əllinci illərin sonlarında günahsız repressiya qurbanlarına bəraət verilməsi ilə yuxarıda adı 
çəkilən folklorçuların irsinə bir qədər mülayim yanaşma özünü göstərdiyindən altmışıncı illərdə 
nəşr olunan çoxcildlik nağıl və dastanlarda, bir sıra subyektiv məqamlar nəzərə alınmaqla, 
əvvəlki dönəmin – iyirminci-otuzuncu illərin toplama-nəşr işlərindən də dəyərli qaynaqlar kimi  
istifadə olunmuşdur. Bu baxımdan beşcildlik “Azərbaycan dastanları” nəşrə hazırlanarkən,  
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əvvəlki dönəmlərdəki bütün folklorçuların toplama və nəşr fəaliyyətinə diqqət yetirildiyi hər bir 
cildin sonunda verilmiş geniş həcmə malik şərhlərdən aydın şəkildə görünməkdədir.  

Nəşrə rəhbərlik edən M.H.Təhmasib çoxcildliyə yazdığı sanballı müqəddimədə 
dastanların toplanması və nəşri sahəsindəki mövcud tarixi təcrübəyə ehtiram hissini bildirərək 
qədirşünaslıqla göstərmişdir: “cildlərə daxil edilən dastanların toplanılmasında müxtəlif ixtisas 
sahələri və bu işlə maraqlanan mütəxəssislər iştirak etmişlər. Bunlardan Hənəfi Zeynallı, 
Hümmət Əlizadə, Əliyar Qarabağla, İsmayıl Əlizadə və Əhliman Axundov xüsusi qeyd 
edilməlidir” [1, s.15]. 

Beşcildlik “Azərbaycan dastanları” elmi ictimaiyyətə çatdırılmazdan az öncə, belə bir 
fundamental işin hazırlıq ərəfəsi kimi “Xalq dastanları” ikicildliyi kütləvi nəşr kimi oxuculara 
təqdim olunmuşdu. Folklorçu Əhliman Axundovun toplama və tərtib işi kimi “Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatı” tərəfindən  1961-62-ci illərdə buraxılmış ikicildliyin hər cildi otuz min nüsxə 
tirajla nəşr edilmişdi. Folklor ornamentləri fonunda əlində saz tutmuş aşıq rəsmi ilə üz qabığı 
işlənmiş qalın cildli nəşrin birinci cildinə (1961-ci il) altı ““Əsli və Kərəm”, “Qurbani”, “Abbas 
və Gülgəz”, “Məsum”, “Əmrah”, “Lətif şah”” [2], ikinci cildinə (1962-ci il) isə yeddi ““Aşıq 
Qərib”, “Şah İsmayıl”, “Novruz və Qəndab”, “Məhəmməd və Güləndam”, “Abdulla və 
Cahan”, “Valeh və Zərnigar”, “Səyyad və Səadət”” dastan daxil idi [3]. 

Hümmət Əlizadənin iyirminci illərin sonları və otuzuncu illərin əvvəllərində nəşr 
etdirdiyi dastan kitablarının üstündən otuz illik bir zaman məsafəsi keçirdiyindən, uzun bir 
fasilədən sonra bu nəşr böyük maraq kəsb edirdi. “Xalq dastanları” kütləvi səciyyə daşıyan nəşr 
olduğundan həmin ikicildliyi hazırlayan Əhliman Axundov buraya sadəcə olaraq folklor 
mətnlərinin özlərini daxil etmişdi. Bununla belə, aradan uzun zaman keçdiyindən bu nəşrə 
yığcam da olsa bir müqəddimə yazılması və dastanların söyləyiciləri barədə pasport 
qeydiyyatının verilməsi zəruri idi. Kütləvi nəşr adı altında getməsindən asılı olmayaraq, bu 
çatışmazlıq “Xalq dastanları” ikicildliyində ciddi qüsur kimi nəzərə çarpırdı. 

“Xalq dastanları” ikicildliyi mütəxəssislərin yenidən dastan irsimizin nəşrinə yönəlməsin-
dən soraq verirdi. Bir qədər sonra Elmlər Akademiyasının xətti ilə nəşrinə başlanılan  
“Azərbaycan dastanları” beşcildliyi görkəmli folklorşünas M.H.Təhmasibin rəhbərliyi altında 
icra olunan bu işin elmi məsuliyyətlə yerinə yetirildiyini nümayiş etdirdi. 

İlk cildi 1965-ci ildə, sonuncu-beşinci cildi isə 1972-ci ildə buraxılan  “Azərbaycan 
dastanları”nın hazırlanmasında əsas işi M.H.Təhmasib və Ə.Axundov görmüşляр. Bundan 
başqa, ayrı-ayrı cildlərin redaktə və sistemləşdirilməsində, beşcildliyə yazdığı müqəddimədə 
M.H.Təhmasibin qeyd etdiyi kimi, “folklor şöbəsinin işçilərindən N.Seyidov, Ə.Saləddin, 
İ.Abbasov, R.Rüstəmzadə və T.Fərzəliyev yaxından iştirak etmişlər” [1, s.16]. 

Müqəddimədə çoxcildliyin nəşr prinsipləri də konkret şəkildə göstərilmişdir. Mətnin 
tekstoloji səciyyəsinin əsas nüansları, təshih və müdaxilələrin səviyyəsi, dil-üslub keyfiyyət-
lərinin qorunması kimi mühüm məsələlər üzərində ayrıca dayanılaraq diqqətə belə çatdırılır: “biz 
dastanları toplanmış olduqları şəkildə nəşr edirik. Dastanların üslub xüsusiyyətlərinə, demək 
olar ki, toxunulmamışdır. Şivə mümkün qədər mühafizə edilmişdir. Dastanlara heç bir süni əlavə 
edilməmiş, başqa variantlarda olan epizodlar artırılmamışdır. Təshih və ixtisara mümkün qədər 
az yer verilmişdir. Qurbaninin “Diri versiyası”na isə heç toxunulmamışdır” [1, s.54]. 

Ayrı-ayrı aşıqların repertuarından yazıya alınan dastanların çox sayda variantı toplanıldı-
ğından onlardan hansının əsas mətn kimi çoxcildlikdə yer alması, variantlarınmı, yoxsa variativ 
fərqlərinmi əlavələr bölməsində yerləşdirilməsi zərurəti məsələsinə də M.H.Təhmasib elmi 
aydınlıq gətirərək yazırdı: “Dastanları çapa hazırlayarkən biz variant fərqlərini də mümkün 
qədər verməyi lazım bildik. Əlbəttə ki, bu fərqlər tam mükəmməl deyil və ola da bilməz. Əvvəla,                                                                                   
bütün variantlarda olan fərqlərin hamısını əhatə etmək imkan xaricindədir. Bu yol ilə gedilərsə 
hər bir dastanın variant fərqləri hissəsi dastanın özündən qat-qat böyük olar. Buna görə də biz  
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çox fərqli versiyaların özünü, qoşmaların isə tam fərqli, bədii cəhətdən mükəmməl variantlarını 
qeyd etmək yolu ilə getmişik” [1, s.55].  

Qeyd olunan əsas nəşr prinsiplərindən də göründüyü kimi, beşcildliyə daxil edilmiş 
mətnlər, eləcə də variativ əlavələr əsasən folklorşünaslıq qayda-qanunları nəzərə alınmaqla 
hazırlanmışıdır. Toplanılmış dastan variantlarına həssas münasibətin ifadəsini ümumilikdə 
beşcildliyə əlavə edilmiş “Qeydlər”in təqribən 400 səhifəyə yaxın həcmi də açıq şəkildə göstərir. 
Bu, ayrıca bir cildin həcm göstəricisinə bərabər ola biləcək bir tutumdur.  

Beşcildliyin 1965-ci ildə buraxılmış birinci cildinə “Qurbani” (Gəncə və Diri versiyaları), 
“Tahir və Zöhrə”, “Novruz”, “Alxan”, “Lətifşah”, “Şahzadə Əbülfəz və Rəna xanım” dastanları 
daxildir. Birinci cildi M.H.Təhmasib və Ə.Axundov nəşrə hazırlamışdır. Mükəmməl folklor 
pasportuna malik olan cildin yüz səhifəlik “Qeydlər” bölməsində yuxarıda adı çəkilən dastan-
ların onlarca variantı müqayisəyə cəlb olunmuş, variativ fərqlərin bir sıra mühüm məqamları 
üzərində elmi-nəzəri analiz də aparılmışdır. 

Birinci cildin mühüm bir elmi məziyyəti də bütövlükdə Azərbaycan folklor kitabı tarixində 
ilk dəfə folklor mətnin variantlardan əlavə həm də versiya şəklində nəşrinin gerçəkləşdirilməsi 
ilə bağlıdır. Belə ki “Qurbani” dastanının Gəncə və Diri versiyaları cildin əsas mətnlər 
hissəsində, Zəncan versiyasının yığcam məzmunu və fərqli poetik nümunələri isə “Qeydlər” 
bölməsində verilmişdir.  

“Azərbaycan dastanları” beşcildliyinin 1966-cı ildə çıxan ikinci cildinin materiallarını 
Əhliman Axundov toplayıb tərtib etmişdir. Cildə daxil olan “Əsli və Kərəm”, “Abbas və 
Gülgəz”, “Seydi və Pəri”, “Müğüm şah”, “Abdulla və Cahan”. “Məsуm və Diləfruz”, “Leyli və 
Məcnun”, “Səyyad və Səаdət”, “Məhəmməd və Güləndam”, “Abbas” dastanlarının variativ 
fərqləri və folklor pasportu isə nəşrin elmi redaktoru M.H.Təhmasib tərəfindən hazırlanmışdır. 
Bu cilddə “Abbas və Gülgəz” dastanının “Abbas” adlı başqa bir versiyası da çap olunmuşdur.  

Dastanların 1967-ci ildə nəşr olunan üçüncü cildi yenə də Əhliman Axundov tərəfindən 
toplanılıb tərtib edilmişdir. “Aşıq Qərib”, “Əmrah”, “İбрahım”, “Şah İsmayıl”, “Heydər bəy”, 
“Nəcəf və Pərizad”, “Qul Mahmud”, “Səlim şah”, “Valeh və Zərnigar” dastanlarının yer aldığı 
bu cilddə müqayisə məqsədi ilə həmin dastanların variativ fərqlərini əks etdirən çox sayda poetik 
nümunələr də verilmişdir.  

Beşcildliyin dördüncü cildi Azərbaycan xalqının möhtəşəm qəhrəmanlıq eposu olan 
“Koroğlu”ya ayrılmışdır. 1968-ci ildə oxuculara təqdim edilən bu cild “Koroğlu” nəşrləri 
sahəsində böyük təcrübəsi olan görkəmli folklorşünas M.H.Təhmasib tərəfindən hazırlanmışdır. 
“Koroğlu”nun bu mətni bəzi xırda istisnalar nəzər alınmaqla eposun 1956-cı il nəşri ilə, demək 
olar ki, üst-üstə düşür.  

Dastanların dördüncü cildi ilə beşinci cildi arasında müəyyən fasilə əmələ gəlir. Bunun 
əsas səbəbi yeni dövrü – sovet sosialist cəmiyyətini, onun azad, zəhmətkeş adamlarının isteh-
salatda qazandıqları hünər və şücaətləri, sosial-mədəni həyatdakı yeni mənəvi dəyərləri tərənnüm 
edən “yeni dastanları” toplayıb tərtib etmək üçün əlavə vaxta ehtiyacın olması idi. Əslində bu 
səpkidə dastanlar demək olar ki, yox dərəcəsində idi və buna görə də dövrün siyasi-ideoloji 
tələbindən doğan bu “sifarişi” folklorçular aşıqlara zor-minnətlə qəbul etdirərək onların icra 
olunmasını gözləyir, aşıqlar tərəfindən hazırlanmış başdansovdu mətnləri “abıra salmaq” üçün 
sonradan uzun müddət onların üzərində işləmək məcburiyyətində qalırdılar.  

Həmin illərdə yaşayıb-yaradan və el-camaat arasında istedadlı sənətkarlar kimi tanınan 
Pərvanə Həsən, Aşıq Soltan, Aşıq Qəndab, Aşıq Şəmşir, Aşıq Mirzə, Aşıq Bəhmən və başqa-
larının hazırlayıb təqdim etdikləri “yeni dastanlar” əsasında 1972-ci ildə çoxcildliyin sonuncu-
beşinci cildi nəşr olunur. Əhliman Axundovun nəşrə hazırladığı bu cild İsrafil Abbasovun “Yeni                                                   
dastanlar” başlıqlı müqəddiməsi ilə açılır. Digər cildlərdən fərqli olaraq bu cildə daxil edilən 
dastanlar müəllifli mətnlərdir.  
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Buradakı dastanlar qaçaq hərəkatı (“Tanrıverdi”- Hüseyn Bozalqanlı), faşizmə qarşı 

mübarizə (“Kamal” – Aşıq Mirzə), sovet həyat tərzinin tərənnümü (“Tarlaçı qız” – Həsən  
Pərvanə; “Soltan və Qəndab” – Aşıq Soltan), saf məhəbbətə, doğruluğa, ədalətə çağırış (“Dilsuz 
və Xəzəngül” – Şair Nəbi Kəlbəcərli; “Şahzadə Bəhram” – Aşıq Əli Köçəsgərli; “Fərhad və 
Şirin” – Aşıq Əli Köçəsgərli; “Şəmşir və Sənubər” – Aşıq Şəmşir) və s. mövzuları əhatə edir. 
“Sifariş”li səciyyə daşıdığı üçün siyasi-ideoloji mahiyyətə malik “yeni” dastanlar həmin illərdə 
nə qədər təbliğ olunsalar da aşıqların repertuarında yer alıb möhkəmlənə bilmədiyindən təbii bir 
qanunauyğunluqla sürətlə unudularaq dövriyyədən çıxmışlar. 

Nəticə. Şübhəsiz ki, beşcildliyə daxil olan dastanlar aşıq repertuarının heç də tam 
mənzərəsini əks etdirmirdi. Altmışıncı illərdən sonrakı mərhələdə folklorçuların toplayıb nəşr 
etdirdikləri çoxsaylı dastan örnəkləri, eləcə də doxsanıncı illərdən etibarən mütəmadi şəkildə 
nəşri həyata keçirilən çoxcildlik folklor antologiyalarında yer alan dastanlar bu sahədəki uğurlu 
toplama işlərinin nəticəsi olaraq ortaya çıxmışdır. 

Bununla belə, böyük bir dövrün toplama və nəşr təcrübəsini ümumiləşdirən Azərbaycan 
dastanlarının beşcildlik antoloji nəşri bütövlükdə kitab mədəniyyətimizin, o cümlədən də folklor 
kitabı tarixinin ən dəyərli hadisələrindən biridir. Həm ayrı-ayrı cildlərin, həm də bir bütöv 
olaraq çoxcildliyin özünün elmi tərtibat baxımından səliqə-səhmanlı bir akademik nəşr olması 
ona uzun onilliklər ərzində bu sahə ilə bağlı mötəbər bir qaynaq kimi yanaşılması imkanı 
açmışdır. Beləliklə, folklor ruhunu əks etdirən xəlqi ornamentlərlə işlənmiş və qalın cilddə 
buraxılmış nəfis poliqrafik tərtibata malik olan bu nəşrin tiraj göstəricisi (hər cild iyirmi min 
nüsxədə buraxılmışdır) də həmin döвrdə ona olan elmi və mənəvi-mədəni tələbatın nə qədər 
yüksək olduğunu göstərməkdədir. Аyrıca qeyd etmək lazımdır ki, bu nəşr təkcə Azərbaycan elmi 
mədəni dairəsində deyil, respublikamızın hüdudlarından xeyli kənarda – keçmiş SSRİ 
miqyasında, Türkiyə, İran, İraq və başqa Şərq məmləkətlərində, eləcə də Avropa ölkələrində 
geniş yayılaraq bir çox sanballı elmi araşdırmaların hazırlanmasında ilkin və mötəbər folklor 
qaynağı rolu oynamışdır. 

 
Ədəbiyyat: 
 
1. Azərbaycan dastanları. 5 cilddə. C.1 / hazırl.: M.H.Təhmasib, Ə.Axundov. Bakı: EA  

nəşriyyatı, 1965, 380 s. 
2. Azərbaycan dastanları.5 cilddə.C.5 / hazırl.: Ə.Axundov. Bakı: EA nəşriyyatı, 1972, 447 s. 
3. Xalq dastanları. 2 cilddə.C.1  / hazırl.: Ə.Axundov. Bakı: Azərnəşr, 1961, 327 s. 
4. Xalq dastanları. 2 cilddə. C.2  / hazırl.: Ə.Axundov.  Bakı, Azərnəşr, 1962, 288 s. 

 
   Айбениз Алиева-Кенгерли 

 
АСПЕКТЫ  ФОЛЬКЛОРА В АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЗДАНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ДАСТАНАМ 
                                                             Резюме 

 
В статье впервые подробно изучается издание многотомного академическо труда 

«Азербайджанские дастаны», второго по значимости события в масштабе изданий 
азербайджанской фольклорной книги. Этот пятитомный труд, изданнный Академией наук 
Азербайджана в 1965 году, широко анализируется с точки зрения фольклора.  

 В статье рассматривается также процесс подготовки эпоса к академическому 
изданию, выход в свет которого был осуществлен в результате многолетней системати- 
ческой научной и практической деятельности. Автор отмечает, что это издание, распро-
страненное не только в  научно-культурном кругу Азербайджана, но и далеко за преде- 
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лами нашей страны, как авторитетный первоисточник по фольклору, сыграло большую 
роль в проведении и подготовки весомых научных исследований.  
          Ключевые слова: рукопись, фольклорный текст, история книги, ашугское 
искусство, библиотечное обслуживание. 
 

Aybeniz Alıyeva-Kanqarly 
 

ASPECTS OF FOLKLORE IN ACADEMIC PUBLICATIONS DEDICATED TO 
AZERBAIJANI DASTAN 

Summary 
This is the first time that the academic publication of the multi-volume "Azerbaijani 

Epics", the second important event in the scale of Azerbaijani folklore, is being studied in detail 
in the article. This five-volume publication, published by the Academy of Sciences in 1965, is 
widely analyzed from the folklore point of view.  

The process of preparation of the publication for academic purposes and the actual 
publication of epics is studied in detail in the article as a result of long-term systematic scientific 
and practical activity. The author notes that this publication, distributed not only in the scientific 
and cultural circle of Azerbaijan, but also far beyond the borders of our country, as an 
authoritative primary source on folklore, has played a large role in the conduct and preparation 
of significant scientific research. 

Key words: manuscript, folklore text, book history, ashug art, library service. 
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ƏLƏSGƏRƏM QƏMİ MÖHNƏTDİ YÜKÜM 
(Aşıq Ələsgər 200) 

 
Açar sözlər: Aşıq sənəti, ustad aşıqlar, aşıq poeziyası, haqq aşığı, şair-aşıq 
 
Giriş. Qədim və zəngin tarixə malik Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin əsas qollarından 

biri də aşıq sənətidir. Aşıq sənətimizin ruhu, mayası, ritmi əski türk əşirətlərindən, dünyaya 
güclü imperiyalar bəxş etmiş qüdrətli türk dünyasından daşlanıb gəlir. Bunun ən möhtəşəm 
nümunəsi “ana kitabımız” olan “Kitabi-Dədə Qorqud” eposudur. Burada ozan, qopuz, qam-
şaman kimi atributlar obrazlaşıb. Eramızın IV-VII əsrlərində yaranan, XI əsrdə yazıya alınan bu 
çoxplanlı abidə - onun yaradıcısı Qorqud Ata aşıq sənətimizin də mənşəyi sayılmalıdır. 

Aşıq - aşiqlikdən başlanır, aşiq olmayan aşıq ola bilməz. Aşiqlik dünyaya bağlanmağın ali 
formasıdır. Elə buna görə də aşıq sənəti sinkretik sənətdir. Bu sənətdə mənəvi mədəniyyətimizin - 
incəsənətimizin bir çox əsas formaları - poeziya, musiqi, söyləmə - nitq mədəniyyəti, aktyorluq - 
meydangirlik və rəqs birləşib vəhdətdə çıxış edir. Yüz illərdir ki, dastan söyləyərkən məclisdə 
dastandakı hadisələrə müvafiq şeir deyir, havacat ifa edir, saz çalıb öz havasına da oynayırlar.  

Ustad aşıq təkcə özü bir simfoniya qədər kamil müəllif kimi çıxış edir. Yaradıcı aşıqları və 
ifaçı aşıqları bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Bir qayda olaraq ustad aşıqlar öz şeirlərini 
havacat üstündə (Deməli onlar həm də bəstəkardır!) ifa edirlər. 

Əsas mətn. Azərbaycan aşıq-ozan sənətinin kökləri türk tarixinin ən qədim dövrlərinə ensə 
də, peşəkar səviyyədə əsasən orta əsrlərdə formalaşır. Etibarlı mənbələrin birində oxuyuruq: 
“Əski çağların türk qatlarına bağlanan aşıq sənəti öz mürəkkəb təşəkkül və inkişaf yolu boyunca 
müxtəlif yönlü sosial-siyasi iqlimlərlə, fəlsəfi-irfani axınlarla qarşılaşmışdırar. Bu sıradan onun 
həyatında yaranmış və biçimlənmə amili kimi aparıcı rol oynayan əsas hadisə və dəyişmələr orta 
yüzillikdə baş vermişdir”  [3, s.29]. 

Azərbaycan aşıq sənətinin əsas yaradıcıları bunlardır: Qurbani (XV əsr), Abbas Tufarqanlı 
(XVII əsr), Xəstə Qasım (XVIII əsr), Abdalgülablı Valeh (XVIII əsrin sonu - XIX əsrin 
əvvəlləri), Aşıq Ələsgər (1821 – 1926), Aşıq Hüseyn Şəmkirli (1811-1891), Aşıq Hüseyn 
Bozalqanlı (1864-1942), Molla Cümə (1854-1920). Bu aşıqlar Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə 
“ustad aşıqlar” kimi daxil olmuşdur. 

Beləliklə, mənşəyi türk mifik təfəkkürünə bağlanan aşıq sənətinin peşəkar mərhələsi “Şah 
İsmayıl Xətaidən, bir qədər əvvəl yaşanmış” (Q. Kazımov) Qurbandən başlanır. XVI  əsrdən 
başlayan bu mərhələdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş ustad aşıqlardan biri də o, yaradıcı aşıq, şair-
aşıq Ələsgərdir. Bir əsrdən artıq  - 105 il ömür sürmüş Aşıq Ələsgər, bu uzun ömründə fərəhli-
kədərli bir çox hadisələrə düçar olmuş, hətta xalqın xahişi ilə mübahisəyə son qoymaq üçün 
dəyirmançı işləmişdir. 

  Aşıq Ələsgər şeiri orta əsrlər (XIII-XVIII əsrlər) anadilli şeirimizin ənənələrinin yeni 
dövrdə davamıdır. Ən son tədqiqatların birində yazılıb: “Bizcə Vaqif şeiri Aşıq Ələsgərin 
poeziyasını yetişdirir və Vaqif düşüncə tərzi Ələsgərin qoşma, təcnis, gəraylı və 
müxəmməslərində diri şəkildə davam edir. Mən hətta deyərdim ki, Ələsgərə sadəcə folklor kimi,  
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aşıq kimi baxmaq olmaz. O təkcə Vaqif düşüncə tərzi ilə yox, birbaşa Füzili sənəti ilə, Füzulinin 
elmli şeir konsepsiyası ilə bağlıdır” [3, s.34]. Füzulidəki qəm Ələsgərdə də var: 

 
Ələsgərəm, qəmü-möhnətdi yüküm,  
Fil çəkməz bu dərdi, mən nеcə çəkim?!  
Haqq ilə nahaqqı axtaran hakim.  
Tapar qulaq ilə göz arasında”  [3, s.35].  
 
Görkəmli alimin bu mülahizəsi ilə bərabər onu da qeyd etməliyik ki, Aşıq Ələsgər Söz və 

Saz sənətinin əsas mənbəyi XIX əsrin xalq həyatı, xalqın düşüncə tərzi, xalq müdrikliyi idi. 
 
“Dad sənin əlindən çarxlı nəğmədar! 
Ürəyimdə yüz dərmansız yara var 
Aşıq – dəyirmançı, ağa – çarvadar 
Sərdar gəlsin bu bazarda dolansın” [1, s.31] 
 
Bu bəndə aşığın xüsusən ömrünün sonlarına yaxın necə iztirablar içərisində yaşadığını 

göstərir. 
Aşıq Ələsgər məktəb, kitab, müəllim dərsi almayıb, həyat dərsi alıb, şeirlərini də ilahinin 

verdiyi istedadın gücü ilə yaradıb, fəhmlə, bəsirət gözü ilə gördüklərini düzüb qoşub, gerçəkliyin 
arxasında gizlənən həqiqəti görən irfan əhli olub: 

 
“Haqq sözə gərəkdi düz qiymət olsun, 
Qiyməti verməyə mərifət olsun, 
İnsanda insanlıq səxavət olsun, 
Neylərəm ki, cah-cəlalı varıymış” [1, s.33]. 
 
Ələsgər sənətinin məsdəri bu idi: İnsanda insanlığı tapmaq! Onun bütün şeirlərində insana 

məhz insanlığına görə dəyər verilirdi. 
Ələsgər dağlar oğlu idi, bu vətəni Qərbi Azərbaycanı – bizdən zorla alınmış Göycə 

mahalını ürəkdən sevirdi. 
Aşıq Ələsgər özü də dağlar kimi uca, dağ vüqarlı idi. Aşığın nəvəsi İslam Ələsgərov onun 

görkəmini belə zikr edir: “O, ucabay, enlikürək, bədəncə sağlam, qüvvətli imiş. Qara gözləri, 
qalın çatma qaşları, dolu sifəti, iri burnu varmış. Əyninə uzun ətəkli arxalıq, üstündən çuxa, 
ayağına məst geyər, başına buxara papaq qoyarmış. Başını təmiz qırxdırıb, üzündə xətt 
saxlarmış” [2, s.7]. Aşıq Ələsgərə ən çox yaraşan dağlar obrazıdır, o bu metafora ilə şeirimizə 
daxil olur. 

 
“Bahar fəsli, yaz ayları gələndə 
Süsənli-sünbüllü, lalalı dağlar 
Yoxsulu-ərbabı, şahı-gədanı 
Tutmaz bir-birindən aralı dağlar 
       
Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz, 
Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz, 
Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz, 
Qüdrətdən səngərli-qalalı dağlar” [1, s.34]. 
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Bu misralar ilə Aşıq Ələsgər öz obrazını “ağ xələt geyinən”, “şaha baş əyməyən”, 

“qüdrətdən səngərli-qalalı dağlar”ını üzərinə köçürür.  
M.P. Vaqif kimi Aşıq Ələsgər də poetik portret ustası idi. Gözələ, gözəlliyə, sevgiyə həsr 

etdiyi şeirlərində o romantizm libasına bürünmüş sərt realist idi: 
 
“Sallana-sallana gedən Salatın;  
O sərxoş yerişin yola yaraşır. 
 Salıbsan gərdana qızıl həmayıl,. 
Qoşa bazubəndlər qola yaraşır. 
 
Könül mayil olub siyah telinə;  
Nazik barmağına, şümşad əlinə. 
Əcəb qurşanıbdı incə belinə;  
Gümüş kəmər, qəddidala yaraşır” [1, s.35]. 
 
Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, aşiq ola bilməyən aşıq ola bilməz. Lakin bir qoşmasında 

deyildiyi kimi: 
 
“Aşıq olub, diyar-diyar gəzənin, 
Əvvəl, başda pür kamalı gərəkdi. 
Oturub-durmaqla ədəbin bilə, 
Mərifət еlmində dolu gərəkdi” [1, s.43]. 
 
Aşıq Ələsgər də sələfləri Nizami, Nəsimi, Füzuli, Vaqif kimi eşqi insanı kamala çatdıran, 

mərifət əhlinə çevirən, hüsnü camalı Eşqin mənbəyi, ilahi eşqin məskəni olan surət kimi təsəvvür 
edirdi: 

“Səni bu hüsni-camal ilə, bu lütf ilə görən,  
Qorхdular həq dеməgə, döndülər insan dеdilər” [3, s.26] deyirdi hürufi-filosof Nəsimi. 
Ey mələksima ki, səndən özgə heyrandır sana,  
Həq bilir insan deməz, hər kim ki, insandır, sana” [3, s.26]  deyirdi Füzuli. 
Dahi şair həm də belə zikr edirdi: 
“Ey Füzuli, eşq mənin qılma nasehdən qəbul,  
Əql tədbiridir ol, sanma ki, bir bünyadı var” [3, s.27]. 
 
Bu beytlərin müəllifi “kamili eşqəm, özgə kəmalı neylərəm” qənaətində idi. Aşıq Ələsgər 

sələfləri kimi “Ələsgərəm hər elmdən halıyam”- deyirdi. Burada elm təkcə savad mənasında 
deyil, təfəkkür, düşüncə - irfan mənasındadır.  

Aşıq Ələsgərin sevgi şeirlərinin konkret ünvanları da var: 
 
“Nazik barmaqlığı şümşad əllidi,  
Ayna qabaqlıdı, siyah tellidi.  
Şəkər söhbətlidi, şirin dillidi,  
Tuti kimi xoş zəbanım gedibdi. 
 
Müddətdi, gözümdən olubdu iraq, 
Əridib cismimi dərdü qəm, fəraq. 
Büllur buxaq, lalə yanaq, ay qabaq, 
Ala gözlü Səhnəbanım gеdibdi” [1, s.41]. 
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M. P. Vaqifin “Pəri” qoşmasında olduğu kimi Ələsgərin “ünvanlı” qoşmalarında da söhbət 

real gözəldən gedir: 
“Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan, 
Ala gözlü, qələm qaşlı Güləndam! 
Alma yanağını, ay qabağını 
Görən kimi ağlım çaşdı, Güləndam! 
 
Tovuz kimi şux bəzənib durubsan, 
Ala gözə siyah sürmə vurubsan. 
Sağ ol səni, yaxşı dövran qurubsan, 
Bu dünyanın sonu puçdu, Güləndam!” [1, s.45]. 
“Gülpəri”, “Leyli”, “Müşkünaz” qoşmaları da belə “ünvanlı” şeirlərdəndir, Aşıq Ələsgərin 

gözəllərə heyranlığını və vurğunluğunu əks etdirir. 
Aşıq Ələsgərin iki əsas məsdəri var: biri aşıq, biri də SAZ! Ustad aşıq sazı sinəsinə 

basanda Saz dilə gəlir, ahəngi aşığın qəlbinin ritmi ilə döyünür və Saz canlanır. Gənc şairlərdən 
biri gözəl deyib: 

 
“Sazın simlərindən asdırın məni, 
Sonra çanağında basdırın məni! 
Sazın çanağından alov çıxanda 
Bilin ki, bu məndən bir nişanədir” [1, s.52]. 
 
Ta qədim zamanlardan Saz və Söz qardaş olub, qol-boyun yaşayıb, biri digərinə həyan, 

bəxş edib. 
Aşıq Ələsgərin gözəllik anlayışı çox dəqiq, real olub: 
 
“Hər yetən gözələ gözəl demərəm, 
Gözəldə gərəkdi işvə, naz ola. 
Buxağında ətri-bənövşə gələ, 
Qoynu gülşən ola, bahar, yaz ola. 
 
Nə uzun, nə gödək - münasib gərək, 
Ağız, burun nazik, dodaq kip gərək, 
Əndam billur, bədən güldən saf gərək, 
Baxtın vura, bu nişanda qız ola...” [1, s.60-61]. 
 
Aşıq Ələsgər aşıq poeziyasının bütün janrlarında mükəmməl şeirlər yazıb. Onun qoşmaları, 

gəraylıları, təcnisləri (dodaqdəyməz təcnis, cığalı təcnis, müstəzad təcnis, dodaqdəyməz cığalı 
təcnis), hərbə-zorbaları və həcvləri, bağlamaları, rübailəri, müxəmməsləri, deyişmələri və bir 
qəzəli məlumdur. Aşıq Ələsgər din adı ilə xalqı aldadan, onu fanatizmə sürükləyən mollalara 
xeyli həcvlər yazıb. Aşığın “bağlamaları” elmi şeir, intellektual şeir nümunələridir. 

Aşıq Ələsgər tər cığalı təcnislər müəllifidir. Bu janrda onun yüksək söz mədəniyyəti ifadə 
olunub: 

 
“Qarlı dağlar gəldi düşdü araya, 
Qalmışam qürbətdə ay ana, ana! 
Təbib yoxdu, dərman еdə yaraya, 
Sızıldaşır yaram a yana-yana” [1, s.86]. 
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Digər təcnizdən bir bənd nümunəyə nəzər salaq: 
 
“O sərxoş yerişin, bu sallanışın;  
Yetirdi dərdimi a yüzə tək-tək 
Camalın şoxundan ağlım dağıldı,  
Əfşan еylə zülfün ay üzə tək-tək” [1, s.88]. 
 
“Ay ana-ana”, “A yana-yana”, “A yüz”,  və “Ay yüz” kimi təcnislər sözün 

çoxmənalılığından bacarıqla istifadə Aşıq Ələsgər şeirinin, mükəmməl poetik sistemindən xəbər 
verir: 

“Könül, sən ki düşdün еşqin bəhrinə,  
Narın çalxan, narın silkin, narın üz.  
Dost səni bağına mеhman еyləsə,  
Almasın dər, gülün iylə, narın üz. 
 
Aşıq olan sözün deməz tərsinə, 
Tər gəzən dünyada gedər tər sinə. 
Tər sinəyə qismət olsun tər sinə, 
Narın üzə qoy söykənsin narın üz!” [1, s.92].  
Aşıq Ələsgər ustad aşıq şair – aşıq olmaqla bahəm, həm də haqq aşığı idi. Onun da sözü 

sələfi Füzuli kimi haqdan gələn, mistik aləmdən nazil olan irfani söz idi: 
“Sözə xor baxmaq olmaz, hər söz  
 Ərşdəndir gəlib hədiyyə bizə” [1, s.11]. 
“İlahi feyzdən bir xəzinədir söz”, “Söz yaradanın mədhi-sənası, nəğməsidir” -  deyirdi 

“qəlb şairi” Mövlanə Məhəmməd Füzuli. 
Nəticə. Beləliklə, Aşıq Ələsgərin silsilə təşkil edən “Bağlamalar”ı, müasirləri ilə  

“Deyişmələr”i, “Əlif-lam” şeirləri haqdan gələn, fəhmlə duyulan, cilalanmış irfani sənət 
nümunələridir. Bu sənət nümunələri  hələ çox nəsillərə haqdan gələn həqiqətləri nişan verəcək. 
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Гюльшен Алиева-Кенгерли  

 
АЛЕСКЕР Я, ГОРЕ - МОЯ НОША 

Резюме 
 

Искусство ашугов - одна из основных ветвей духовной культуры Азербайджана с 
древней и богатой историей. Ашуг Алескер - один из великих представителей азер-
байджанского искусства ашуг-озана, он писал прекрасные стихи во всех жанрах ашугской 
поэзии. Поэзия Ашуга Алескера является продолжением традиций нашего родного языка 
в средние века (XIII-XVIII вв.). Для Ашуга Алескера основным источником искусства 
речи и музыки была жизнь людей XIX века, образ мышления народа, его мудрость. 
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        Ашуг Алескер, был не только великим ашугским поэтом, но и праведником. Его 
слова, как и слова его предшественника Физули, были гнозисом из мистического мира. 
Для Ашуга Алескера, как и для его предшественников Низами, Насими, Физули и Вагифа, 
образ любви представлялся как источник мудрости, просветления, этот образ был для него 
совершенен и божественен. 

Ключевые слова: ашугское искусство, мастера-ашуги, ашугская поэзия, истинный 
ашуг, поэт-ашуг 

 
Qulshan Alıyeva-Kanqarly 

 
I AM ALESKER, MOUNTAIN IS MY WEAR 

Resume 
 

The Ashug Art is one of the main branches of the spiritual culture of Azerbaijan with 
ancient and rich history. Ashug Alesker is one of the great representatives of the 
Azerbaijani Ashug-ozan, he composed beautiful poems in all genres of Ashug poetry. Poetry of 
Ashug Alesker is a continuation of the traditions of our native language in the Middle Ages 
(XIII-XVIII centuries). For Ashug Alesker, the main source of the art of speech and music was 
the life of the people of the XIX century, their thinking and wisdom. Ashug Alesker was not only 
a great Ashug poet, but also a righteous person. His word, as well as the word of his predecessor 
Fuzuli, was a gnosis of the mystical world. For Ashug Alesker, as well as for his predecessors 
Nizami, Nasimi, Fuzuli and Vagif, the image of love was presented as a source of wisdom, 
enlightenment, this image was perfect and divine for him. 

Keywords: Ashug art, master ashugs, ashug poetry, true ashug, poet-ashug 
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SİRLƏR XƏZİNƏSİNİN SİRDAŞI 

 
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Sirlər xəzinəsi”, Xəlil Hüseynov 
 
Giriş. Dünya ədəbiyyatının ilk onluğuna düşmüş dahi Nizami özünün parlaq dühası ilə 

çoxdan ölməzlik qazanmışdır. Özünəqədərki bəşər siviliziyasının bütün ümumbəşəri 
nailiyyətlərindən hərtərəfli surətdə yararlanan böyük sənətkar, o zamanki Yaxın və Orta Şərqin 
qaynar mədəni mərkəzlərindən birinə çevrilmiş Gəncədən kənara çıxmaya-çıxmaya, dünya 
ədəbiyyatına sonralar “Xəmsə” adlandırılan beş inci bəxş etmişdir. Bu incilərin hər biri özünün 
mövzu, məzmun, ideya, üslub və forma çizgiləriylə bu gün də gözqamaşdırıcı bir şəkildə bərq 
vuraraq bəşəriyyətin gələcəyə gedən yoluna şəfəq saçmaqdadır. Nizami irsinin özündə 
birləşdirdiyi bir-birindən dolğun və tutumlu ictimai-mədəni, etik-didaktik, bədii-fəlsəfi və ruhi-
mənəvi fikirlər həmişə ədəbiyyatşünaslıq elminin aparıcı obyekt və pridmeti olmuşdur. Belə ki, 
yüzlərlə alim bu fikirlərin öyrənilməsinə ömür sərf etmişdir. Belə alimlərdən biri də filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Xəlil Hüseynovdur. 

  Xəlil Hüseynov 1931-ci ildə may ayının 1-də Bakı şəhərinin Zirə kəndində anadan 
olmuşdur. 1961-1964-cü illərdə AMEA-nın Dil və ədəbiyyat İnstutunun əyani aspiranturasında 
təhsil almışdır. 1970-ci ildə Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”nin ideya-bədii xüsusiyyətləri adlı 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onun Nizaminin “Sirlər Xəzinəsi” monoqrafiyası 
1984-cü ildə “Elm” nəşriyyatında çap edilmişdir. Bu mövzu ilə əlaqədar onun bir sıra elmi 
məqalələri AMEA-nın “Xəbərləri” və “Məruzələri”ndə və bir sıra digər elmi jurnallarda çap 
edilmişdir. Lakin alimin araşdırmaları Gəncə şeyxinin yaradıcılığı ilə bitmir.  

O, ömrünün müxtəlif illərində  Qətran Təbrizi, Mənicə Xatın Məhsəti Gəncəvi və Məhəm-
məd Füzuli kimi sənət bahadırlarının həyat və yaradıcılığı ilə də yaxından maraqlanmış və bu 
yöndə qiymətli elmi-nəzəri araşdırmalar ortaya qoymuşdur. Bu barədə aydın anlayış almaqdan 
ötrü təkcə bunu qeyd etmək kifayətdir ki, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstutunun 
buraxdığı çox cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi'' kitabının ikinci cildi üçün Qətran Təbrizi və 
Məhsəti Gəncəvi oçerklərini məhz Xəlil Hüseynov yazmışdır [1, s. 312-338  368-385].  

Alim Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı ilə də dərindən maraqlanmışdır. Onun dövri mətbuat-
da çap etdirdiyi Füzulinin “Şikayətnaməsi” adlı məqaləsi alimin ədəbiyyatşünaslıq zəkasından, 
dərin faktoloji və filioloji məlumat sahibi olmasından soraq verir. X.Hüseynov ömrünün son 
illərində “Mənicə xatın Məhsəti Gəncəvi” monoqrafiyasını nəşr etdirmişdir. Alim 2010-cu il, 
fevralın 26-da doğma Zirə kəndində vəfat etmişdir. 

Bununla belə, Nizami Xəmsəsi X.Hüseynovun ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətində preolitet 
yer tutur.  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru X.Hüseynov “Xəmsə”nin ilk halqası olan “Sirlər 
xəzinə”sinin tədqiq tarixinə geniş nəzər salmış ən müxtəlif mütəxəssislərin bu yöndəki qeydlərini 
dərindən öyrənərək, onların ən başlıcalarını önə çəkmişdir. O, bu zaman obyektiv reallığa əsas-
landığından həmişə qəti müəllif mövqeyi ortaya qoymuşdur. Məşhur erməni yazıçısı Maryetta 
Şaginyanın Nizami yaradıcılığı ilə bağlı qərəzli fikirlərinə bəslədiyi tənqidi münasibət təqdirəşa-
yandır. Belə ki, alim istər Nizaminin bir şəxsiyyət kimi, istərsə də onun “Sirlər xəzinəsi” poema-
sının ilk halqası olaraq Yaxın və Orta Şərqdə genuiş yayılmış Əxilik təşkilatı ilə əlaqəsinə dair 
M.Şaginyanın xüsusi tədqiqat aparmasını ayrıca vurğulamaqla yanaşı, onun obyektiv tarixi həqi 
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qətləri nəzərə almadan dahi şairin dünyagörüşünü təhrif etdiyini də bütün aydınlığı və genişliyi 
ilə açıb üzə çıxarır. X.Hüseynovun Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” əsərinin monoqrafiyasında oxu-
yuruq: “M.Şaginyan Nizamini “əxi” kimi göstərib “Sirlər xəzinəsi”ni bütünlüklə əxi təlimlərin-
dən irəli gələn və bu məqsədlə yaradılan əsər kimi başa düşməklə poemada qoyulmuş ədalət 
əmək və əxlaq kimi məsələləri də Əxi təşkilatlarının məramları ilə bağlayır” [2, s. 26].  .  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, M.Şaginyan əxilərdən danışarkən onları tamamilə dindən 
ayrılmış, dinə və feodal quruluşuna qarşı qəti mübarizə aparan bir təşkilat kimi qiymətləndirir. 
Halbuki, əxilər bəzi məsələlərdə feodal üsuli-idarəsinə qarşı olduqları halda, onların nəzəriyyə və 
dünyagörüşlərində dini motivlər də az deyildi. Əxilər öz mübarizələrində, şübhəsiz ki, yenə də 
əsasən dini-mistik fikirləri üstün tuturdular. Nizaminin əxilərlə əlaqəsinə gəldikdə isə, yəqin ki, 
Nizami öz dövründə mütərəqqi nöqteyi-nəzərdən fəaliyyət göstərən və xalqın, xüsusən, şəhər 
sənətkarlarının aşağı təbəqəsini müdafiə edən əxilərlə öz görüşlərinin bəzi uyğun cəhətlərini se-
zib onlara müsbət münasibət bəsləmiş və yeri gəldikdə, onların mütərəqqi cəhətlərindən, özünə 
lazım olan qabaqcıl fikir və düşüncələrindən istifadə etmişdir. Lakin bunu əsas tutub “Sirlər 
xəzinəsi”ni təriqət təlimlərindən irəli gələn poema kimi qiymətləndirmək səhv olardı. Digər 
tərəfdən poema əxi təlimlərindən irəli gələn və əxi fikirlərini yayan bir əsər kimi göstərilsə, eyni 
motivlərə malik olan Azərbaycan şifahi xalq dastan və nağıllarını, xüsusən Yaxın Şərq xalq-
larının yaradıcılığı məhsulu olan “Kəlilə və Dimnə”ni', “Sirlər xəzinəsi”nin mövzu və ideya 
mənbələrindən sayılan “Siyasətnamə”, “Qabusnamə”, “Hədiqət-ul-həqaiq”, “Qutaqdqu bilik” və 
başqa bu kimi əsərləri də əxilik təsiri ilə yazılmış əsərlər kimi başa düşmək lazım gələrdi. 
Halbuki, bu əsərlərin bəziləri əxi Fərəc Zəncaninin anadan olmasından çox əvvəl yaradılmışdır. 
İkinci bir tərəfdən nə Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”ndə, nə də sonrakı poemalarında özünün 
əxilərlə əlaqəsi məsələsinə aid heç bir işarə yoxdur [Bax: 2, s. 26-27].   

Monoqrafiyanın “Sirlər xəzinəsi”nin təqdiq sahəsinə bir nəzər” bölümündə diqqəti çəkən 
təqdirəlalayiq cəhətlərdən biri də alimin dahi şairin yaradıcılığının azərbaycançılıqla, multikul-
tiuralizimlə, Azərbaycan türklərinin xəlqi-mədəni keçmişi və milli-mənəvi dəyərləri ilə, eləcə də, 
folklor və etnoqrafiyası ilə qırılmaz tellərlə bağlı olduğunu dəfələrlə göstərməsidir: “Məlum ol-
duğu kimi, Nizami Xəmsəsində külli miqdarda atalar sözlərindən, zərbul- məsəllərdən, aforizm 
və idiomatik ifadələrdən istifadə etmiş və öz əsərinin bütün bədii dəyərini artırmışdır. Həm də 
onun xalq yaradıcılığından, folklordan aldığı ifadələr, əsasən, Azərbaycan xalqı ilə bağlı olmuş-
dur. Elə buna görə də, Azərbaycan xalqının adət və ənənələrini, dil və ifadə xüsusiyyətlərini bil-
mədən, “Sirlər xəzinəsi”ndə aforizm və zərbul-məsəllərlə ifadə edilmiş dərin mənanı tamamilə 
qavramaq qeyri-mümkündür” [2, 28-29]. 

“Sirlər xəzinə”si xalq yaradıcılığından gələn çoxmənalı ifadələrlə, idiomlarla, razioloji 
birləşmələrlə zəngin olduğu üçün, onun dərin mənasını başa düşmək, doğrudan da, bəzi çətinlik-
lər törədir. Lakin Y.E Bertelsin poemanın dili haqqındakı mülahizələri onu bu nəticəyə gətirir ki, 
“Sirlər xəzinəsi” sadə xalq kütlələri üçün deyil, yüksək savadlı, zadəgan təbəqə üçün yaradıl-
mışdır. Bu fikir, əlbəttə, o qədər də dəqiq deyildir.  

    “Sirlər xəzinəsi”nin bədii dili məsələsini ən doğru təhlil edən, əhəmiyyətli və orijinal 
mülahizələr irəli sürən akademik H.Araslının fikrincə, Azərbaycan xalqı içərisində işlədilən zər-
bul-məsəlləri, dərin mənalı ifadələri, Azərbaycan folklorunun üslub və ifadə xüsusiyyətlərini bil-
mədən “Sirlər xəzinəsi”ndə şairin yaratdığı zəngin məzmunu hərtərəfli başa düşmək mümkün 
deyildir. H.Araslının fikrincə, poemada elə parçalar vardır ki, bunların hər misra və beytində bir 
deyil, bir neçə aforistik ifadə və məsəl, çoxmənalı söz işlənir. Şair fikirlərini inkişaf etdirdikcə bu 
aforizmlər bir-birlərini daha da qüvvətləndirir, tamamlayır. Dilin yığcamlığı az sözlə dərin məna  
ifadə etmək bacarığı hər sözün yerində işlənilməsi...”Sirlər xəzinəsi” əsərini dünya ədəbiyyatının 
təlimi əsərləri içərisində xüsusi yer tutmasını təmin edir [Bax: 2, 28-29]. 

    Göründüyü kimi, alim bu məsələdə akademik H.Araslının, akademik Y.Bertelsdən daha 
dəqiq mövqe tutduğunu elmi dəlillərlə əsaslandırır. 
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Heç şübhəsiz, “Xəmsə” müsəlman mədəniyyəti zəmnində pərvəriş tapmışdır. Lakin unut-

maq olmaz ki, müsəlman mədəniyyəti heç də monoton, yeknəsəq olmayıb, əski Şərq sivilizasiya-
sının aparıcı məfkurələrini də özündə birləşdirir. X.Hüseynovun bu cəhətə biganə qalmaması 
alimin iti müşahidə qabiliyyətindən soraq verir. Belə ki o, Ç.Mustafayevin mövqeyini təsdiq 
edərək yazır ki, Nizaminin dünyagörüşünün formalaşmasında hind, yunan və müsəlman Şərqi 
fəlsəfəsinin əsas müddəaları böyük rol oynamışdır. Nizami özünün fəlsəfi görüşlərində İmam 
Qəzaliyə qarşı olub Əl-Fərabi və İbn Sinaya rəğbət bəsləmişdir [Bax: 2, s. 32] 

Kitabın bu fəslində Qərb alimlərinin də əsərlə bağlı fikirlərinə tənqidi münasibət bildirilir. 
Avropa və ABŞ-da son onilliklərdə “Sirlər xəzinəsi'' haqqında bir sıra yeni, bəzən də ziddiyətli 
fikirlər irəli sürüldüyünü vurğulayan alim göstərir ki, məsələn, E.Boven 1964-cü ildə “Fars poe-
malarından” adlı əsərdə “Nizami  “Sirlər xəzinə”sini” yazarkən tamamilə təsəvvüf təsirində ol-
muşdur” deməklə əsərin əsl mahiyyətini başa düşmədiyini biruzə verir. Nizami yaradıcılığının 
tədqiqi sahəsində uzun illər səmərəli çalışmış məşhur çex alimi Y.Ribka 60-cı illərdə daha ətraflı 
fəaliiyət göstərmiş və Nizamişünaslığın ayrı-ayrı problemləri haqqında əhəmiyyətli fikirlər söy-
ləmişdir.Y.Ripka Azərbaycan şairinə yüksək qiymət verərək, onu fars-türk mədəniyətinin yetir-
diyi ən böyük sima adlandırır [Bax 2, s. 32]. 

X.Hüseynovun bu tədqiqatını müasir dövrdə qiymətli edən cəhətlərdən biri də onun öz 
həmkarlarının fəaliyyətinə böyük ürək genişliyi ilə yanaşmasıdır. Bu baxımdan onun AMEA-nın 
müxbir üzvü Azadə Rüstəmovanın yetmişinci-səksəninci illərdəki monoqrafik araşdırmaları ilə 
bağlı mülahizələri olduqca dəyərlidir: “'Sirlər xəzinəsi”nin ideya xüsusiyyətləri, Nizami şeirini 
mübariz ruhu, şairin demokratizminin və humanizminin təhlili R.Azadənin son tədqiqatlarında 
daha çox nəzərə çarpır. R.Azadənin fikrincə, Nizami epik obrazları ilk dəfə “Sirlər xəzinəsi”ndə 
öz əksini tapır. “Sirlər xəzinəsi” həqiqi mənada Nizami proqramının nəzəri poetik tezislərinin ilk 
çıxış nöqtəsidir, şairin demokratizminin və humanizminin ilk bədii əksidir.  

R.Azadə Nizami haqqındakı son tədqiqatında da şairin birinci əsəri haqqında qiymətli 
nəticələrə gəlir. Alim vaxtilə Y.E.Bertelsin, M.Rəfilinin, H.Arasılının əsərlərində az-çox 
müddəaları daha da inkişaf etdirərək qeyd edir ki, “Sirlər xəzinəsi”ndə duyğuya, iradəyə nüfuz 
güclüdür. Zülm və haqsızlığa qarşı etiraz və mübarizə “Sirlər xəzinəsi''ndən qızıl bir xətlə keçib 
gedir. Mübarizlik Nizami şeirinin əsas amillərindəndir.  

R.Azadə uzun zaman dünya nizamişünaslığında “Sirlər xəzinəsi”nin “Hədiqət-ül-həqaiq”ə 
bənzəməsi və orijinallığı haqqında olan rəylərə yeni bir fikir əlavə edərək göstərir ki, “Hədiqət-
ül-həqaiq”də “Sirlər xəzinəsi”ndə olan siyasi kəsər yoxdur. Bundan əlavə, alim ilk dəfə olaraq 
qeyd edir ki, “Sirlər xəzinəsi”ylə Xl əsr uyğur-türk şairi balasuqunlu Yusif Xas Hacibin “Qutad-
qu bilik” əsəri arasında fikri amal səsləşmələri vardır.  

Əlbəttə, R.Azadənin bu sonuncu fikri “Sirlər xəzinəsi”nin ideya və mövzu mənbələrinin 
gələcək tədqiqatı üçün yeni bir istiqamət müəyyənləşdirir. 

Alimin tədqiqatında Nizami humanizminin “Sirlər xəzinəsi”ndə ilk sistemli şəkil alması 
əsərdə ədalətli şah probleminin öndə olması forma məhdudluğu ucundan şairin bu əsərdə obraz-
ları hazır şəkildə tarixdən, əfsanələrdən və folklordan gətirməsi haqqında da qiymətli mülahizə-
lərə yer verilmişdir [Bax: 2, s. 34]. 

Göründüyü kimi, X.Hüseynov mərhum Azadə xanımın novator fikirlərini bütün təfərrüatı 
ilə qeyd etmiş və onları olduqca yüksək qiymətləndirmişdir.  

Monoqrafiyada əsər mövzu və ideya baxımından da geniş araşdırılır. Orada göstərilir ki, 
“Xəmsə”nin ilkin əsərinin əsas mövzu və ideya xüsusiyyətlərini dəqiq təsdiq etmək üçün 
aşağıdakı qaydada təhlil aparmaq olar: 

1. Nizaminin dövründə yaradılan şeirə münasibəti, şeir və sənətkarın vəzifələri haqqında; 
2. Ədalətli cəmiyyətdə şah və hakimin vəzifələri haqqında; 
3. İctimai əməyə münasibət məsələsi; 
4. Zəmanə adamlarının əxlaqı haqqında; 
5. Şairin dinə, sufizm və Əxiliyə münasibəti məsələsi; 
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6. “Sirlər xəzinəsi”nin ideya və mövzu mənbələri və Sənainin “Hədiqət-ül-həqaiqi” ilə 

müqayisəsi. 
 Bəllidir ki, ədalətli insan problemi bütün dövrlərdə hər bir ədib və filosofu, o sıradan, 

Nizamini də dərindən düşündürmüşdür. Sovet idiologiyası ədalət anlayışını insanla yox hökm-
darla bağlamaqla məsələni istismar etməyə təhrik edirdi. Lakin mərhum Xəlil müəllim bu təkidli 
təhrikə uymayaraq problemin əsərdəki müxtəlif prizmalardan verilən bədii-estetik həllini usta-
lıqla üzə çıxarmağı bacarmışdır. O yazır: “Nizami poemanın II, IV və VII məqalətlərindəki 
“Nuşirəvan və bayquşların söhbəti”, '”Sultan Səncər və qarı”, “Zalım şahla doğru danışan qoca” 
dastanlarında zalımın zülmünə dözməməyi, onun zülm və əziyyətlərini üzünə söyləməyi məslə-
hət görürsə, XVIII və XX məqalətlərdə zalımın zülmünə qarşı susmağı, danışmamağı, tənqiddən 
əl çəkməyi tərifləyir” [Bax: 2, s. 48]. 

Nizamişünasları hərtərəfli surətdə məşğul edən məsələlərdən biri də, “Xəmsə”dəki təsəv-
vüf motivləridir. İndinin indisində də mübahisəli olan bu problemdən Xəlil müəllim də yan keç-
məmişdir. Belə ki o, “Sirlər xəzinəsi”nin faktoloji materialından çıxış edərək belə bir qənaətə 
gəlirdi: “... XII əsrdə təsəvvüf fəlsəfəsi sufizm Şərq ölkələrində geniş intişar tapıb bir sıra gör-
kəmli söz sənətkarlarının, alimlərin və yüksək ruhanilərin dünyagörüşünə təsir etdiyi və bir sıra 
görkəmli əsərlərdə öz əksini tapdığı bir şəraitdə Nizamiyə, onun dünyagörüşünə və birinci poe-
ması olan “Sirlər xəzinəsi”nin ideya və mövzularına onun heçbir təsiri olmamışdır? Şübhəsiz ki, 
bunu demək olmaz.  

Nizami tərəfindən “Sirlər xəzinəsi”nin yazılmasına qədər artıq sufizm, onun ideyaları, 
terminləri, hadisələrə yanaşma üslubu Şərq ədəbiyyatına daxil olmuş idi. Nizami də əsər 
yazarkən məhz bu ədəbi irsdən ədəbi ənənələrdən istifadə etməli idi. Bunun nəticəsidir ki, 
Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”ndə bir sıra sufi ifadə və ideyaları ibarə və məfhumları öz əksini 
tapmışdır” [2, s. 65]. 

Nizamişünaslığın qoyub həll etməyə çalışdığı problemlərdən biri də “Xəmsə”dəki 
“Avesta” motivləri və Zərdüşt peyğəmbərin fikirlərinin etik-didaktik və estetik-psixoloji təzahür 
formalarıdır. Mərhum professor Qafar Kəndli vaxtı ikən bu problemin uzaqgörənliklə görərək 
qiymətləndirmiş və Azərbaycan SSR EA-nın “Xəbərləri”nin “Ədəbiyyat, dil və incəsənət” 
seriasında bu barədə silsilə məqalələr çap etdirmişdir. X.Hüseynov da öz həmkarından geri 
qalmayaraq məsələnin bu tərəfini fürsət düşər-düşməz vurğulayaraq ədəbi ictimaiyyətin diqqətini 
məsələnin mühümlüyünə yönəltməyə çalışmışdır. O bunun üçün bəzən ədəbi avtoritetlərin böyük 
nüfuzundan da istifadə etmişdir. Kitabda oxuyuruq: “'Y.Bertels Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”ndəki 
didaktikadan danışdıqda çox doğru olaraq göstərir ki, fars dilində ibrət və nəsihət ruhlu ədəbiy-
yat nümunələrini çox qədim zamanlarda yaradılmış “İbrət kitablarında” bizim eranın III və VII 
əsrlərində Sasanilərin hakimiyyət illərində, Zərdüşt kahinlərinin yaratdıqları müxtəlif  “Ayin-
namələr”də axtarmaq lazımdır. Bu ibrət kitabları və “Ayinnamələr” əsasən, ölkəni idarə yolları, 
kahinlərin əxlaqı haqqında yaradılırdı. Bundan əlavə, daha sonralar XI-XII əsrlərdə sufi ruhanilər 
məclislər təşkil edir, dini etikadan danışır, bu və ya digər mülahizəni müvafiq hekayələrlə möh-
kəmləndirirdilər. Y.E.Bertelsə görə istər Sənainin “Hədiqət-ul-həqaiq”i istərsə də Nizaminin 
“Sirlər xəzinəsi” poemalarının quruluşu və ideyaları da həmin bu yuxarıda göstərilən məxəzlər 
əsasında yaradılmışdır” [2, s. 67]. 

Mərhum Xəlil müəllimin Y.E.Bertelsdən gətirdiyi bu iqtibas çağdaş ədəbi-mədəni icti-
maiyyətə bir daha xatırladır ki, Avesta başqa Yaxın və Orta Şərq xalqları kimi Azərbaycan türk-
lərinin də milli-mənəvi dəyərlərinin özül daşlarından biri olub ortaq qaynaq və müştərək mən-
bələr sırasında ön cərgədə durur.  

Nizami və folklor problemi də milli filologiyanı həmişə narahat edən problemlərdən biri-
dir. X.Hüseynov bu barədə də obyektiv mövqe tutmuş, folklorun sənətkara və sənətkarın folklora 
təsiri məsələlərinə də toxunmuşdur. O yazır: “... Bir sıra Azərbaycan və Şərq xalqlarının folklo-
runun məhsulu olan nağıllarda və dastanlarda da Nizaminin mövzu və ideyalarının işlənilməsini 
görürük. Qətiyyətlə güman etmək olar ki, bu nağıl və dastanların əksəriyyəti öz kökü ilə çox qə 
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dim zamanlara bağlı olmuş böyük şairin diqqətini cəlb etmiş, Nizami onlardan bəhrələnmiş və 
yenə xalqa qaytarmışdır” [2, s. 69]. 

   Alimin sözünə qüvvət olaraq göstərmək mümkündür ki, XX yüzilliyin ortalarına kimi 
Azərbaycan aşıqları Nizami poeması əsasında yaranan “Leyli və Məcnun” dastanını çalıb çağır-
mışlar.Yaxud M.Füzuli haqqında “Füzuli dərd əlindən dağa çıxdı, dedilər bəxtəvər yaylağa 
çıxdı”, dırnaq və “Füzuli kitabı açmaq kimi” folklor vahidləri yaranmışdır.  

Nəticə. X.Hüseynov təhlilə cəlb etdiyimiz monoqrafiyada “Sirlər xəzinəsi” yüksək bədii 
sənət nümunəsi kimi də hərtərəfli surətdə araşdırılır, əsərin özündə birləşdirdiyi mövzu-məzmun, 
sujet-fabula, dil-üslub, janr və forma cizgiləri, struktur və kompozisiya xüsusiyyətləri, vəzn və 
ölçü əlamətləri yerinə görə ayrı-ayrılıqda, yerinə görə də ümumiləşdirilmiş şəkildə dərindən 
öyrənilir. Bu deyilənlər də danılmaz biçimdə göstərir ki, Bakının qədim kəndlərindən biri olan 
Zirədə böyüyüb boya-başa çatmış mərhum Xəlil Hüseynov sözün gerçək anlamında “Sirlər 
xəzinəsi”nin əsl sirdaşı olmuş və bununla da nüfuzlu bir nizamişünas kimi milli flologiyada öz 
izini, cığırını yaradan ədəbi şəxsiyyət kimi böyük nüfuz qazanmışdır. 

                    
Ədəbiyyat: 
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ŞƏKİ  ƏDƏBİ  MÜHİTİNDƏ  M.Ə.  SABİR  YOLUNUN  LAYİQLİ  
                       DAVAMÇISI - YAQUB  MAHİR  
                                                

Açar sözlər: Şəki ədəbi mühiti, “Səbuhi” ədəbi məclisi, M.Ə. Sabir satira ənənələri, satirik tip, 
satirik gülüş,  

Giriş: Məqalədə XX əsrin II yarısında və XXI əsrin ilk onilliklərində Şəkidə yaşayıb-
yaratmış istedadlı şair Yaqub Mahirin satirik yaradıcılığının bəzi nümunələrindən söhbət açılır. 
Tədqiqatçı M.Ə. Sabirin satirik yolunun Şəki ədəbi mühitində istedadlı davamçısı olan Yaqub 
Mahirin tiplər qalereyasının bir para təmsilçilərini satira güzgüsündə əks etdirməklə istedadlı 
satirikin dahi Sabirin qələminə pərəstişini sözünün gücü ilə bildirdiyini oxucunun diqqətinə 
çatdırır. Yaqub Mahirin satirik deyim tərzi və sənətkarlıq qüdrəti və ümumiləşdirmə bacarığı 
təhlil edilmiş satiralarda aydın şəkildə oxucuya çatdırılır. 

Tam mətn: XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin ilk onilliklərində Şəki ədəbi 
mühitində zəngin yaradıcılıq yolu keçən, satiralarında böyük M.Ə. Sabir ədəbi ənənələrinin 
davamçısı olan Yaqub Mahir dövrün ən qüdrətli lirik və satirik  ustadı olmuşdur. XX əsrin 50-
70-ci illərində onun istedadlı satirik qələmindən çıxan bədii nümunələrlə tanış olduqda yəqin 
edirsən ki, şairin qələminin gücü doğruluğunda və həqiqət hissinin dərinliyindədir. O, 
yaradıcılığının ilk dövründə qəti şəkildə inanmışdır ki, cəmiyyətin də, insanın da qüsurlarını 
istehza və gülüşdən başqa heç bir şey aradan qaldıra bilməz. İlk yaradıcılıq nümunələrindən 
satiralarının elin rəğbətini qazandığını “Hazıram” şeirində əks etdirən şair yazmışdır: 

                           Bir zamanlar satiralar yazandım, 
                           O vaxt elin rəğbətini qazandım, 
                           Mahir, de ki, var öz əhdim, öz andım, 
                           Namərdlərin məcazını pozuram, 
                           Vətən, sənin xidmətində hazıram [ 1 , s.32 ]. 
Yaqub Mahirin “Cürəbəcürə” tiplər qalereyasına daxil olanlar -  xalq malına xor baxıb, 

əliqabarlı zəhmətkeşin əməyini mənimsəyən kolxoz sədrləri, ferma müdirləri, rüşvətxor idarə 
rəhbərləri, əməyə xor baxan gənclər, dindən xalqı soymaq  vasitəsi kimi istifadə edən mollalar, 
öz övladlarının yaramaz hərəkətlərinə bəraət qazandıran valideynlər, cindarlar, çoxarvadlılıq 
ideyabazları və b. tiplər Sabiranə şəkildə ifşa olunmuşlar. 

Əminliklə qeyd etmək olar ki, XX əsr Şəki ədəbi mühitində Yaqub Mahir qədər satiraya 
əl atan ikinci bir şair olmamışdır. Şairin satirik yaradıcılığı  cəmiyyəti dəqiq müşahidə 
qabiliyyətindən, haqsızlığa və ədalətsizliyə disident münasibətindən və şəxsi həyatından 
qaynaqlanmışdır. Satirik yaradıcılığına XX əsrin 50-60-cı illərində başlayan şair XX əsrin 
görkəmli satirik şairi M.Ə. Sabiri özünə ustad qəbul edərək Şəkidə M.Ə. Sabir satira 
ənənələrinin ən mahir davamçısı kimi tanınmışdır. 
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Satirik yaradıcılığında M.Ə. Sabir yolunun layiqli davamçısı olan Yaqub Mahir “A 

Sabir” şeirində Sabir poeziyasının ucalığından danışaraq əbədiyaşarlığını vəsf etmişdir.Bu şeiri 
bir növ Yaqub Mahirin yaradıcılıq yolunun və M.Ə. Sabirin onun yaradıcılığına təsir dairəsinin 
məntiqi yekunu adlandırmaq olar. Şeirin giriş beytində şair Sabiri xalqların sevimlisi kimi 
oxucularına təqdim edir: 

Durdun uca bir dağ təki dəryada, a Sabir! 
Xalqlar oxuyub səni salır yada, a Sabir! [ 2 , s.129]. 

Sabirin tənqid hədəflərinin şairin gülüş və qəhqəhələri altında xar olmasını, şair 
qələminin azadəliyini, mövqeli tənqid olmasını Yaqub Mahir şeirin ikinci bəndində 
ümumiləşdirmişdir: 

Kəskin gülüşünlə qarı kaftarlara güldün, 
Dərviş, keşişə, falçıya, cindarlara güldün, 
Qarşında duran heyvərə idbarlara güldün, 
Min zəhmət ilə ömür elədin, sadə, a Sabir! 
Qələm, dedin olsun gərək azadə, a Sabir! [ 2 , s. 129 ]. 

Artıq XX əsrin 50-60-cı illəridir.Böyük Sabirin arzuları həyata keçmiş, istismar dünyası, 
bəy, xan zülmü aradan qaldırılmış, cəmiyyətdə fəhlənin nüfuzu yüksəlmiş, Sabirin təbiri ilə 
desək, “fəhlə də özünü dəxi bir insan hesab etməyə başlamışdır”. Düzdür, böyük şairin tiplər 
qalereyasının bir sıra nümayənləri yeni qiyafəyə bürünüb cəmiyyətdə cövlan etsə də, Sabir hər 
yedə sevilir və yada salınır: 

Şair, bəziləri var, yenə nöqsan edir- indi, 
Göz pərdələyir, davaya meydan edir – indi, 
Eşqin onların məhvinə cəryan edir – indi, 
Şeirlə qanad açmış yeni dünya da, a Sabir! 
Fəhlə də özünü dəxi bir insan edir – indi, 
Tez – tez oxuyur, səni salır yada, a Sabir! [ 2 , s.129 ]. 

Yaqub Mahir ustadının “Nə yazım?” şeirinin adına sual qoymamış “Yazım” adı ilə 
orijinal bir nəzirə yazmışdır. Sabirdən fərqli olaraq Yaqub Mahir şeirin dördlük formasını 
seçmişdir. Müəlliminə bənzəmək istəyən şair eşidib-gördüyünü Sabirsayağı, olduğu kimi, gülü 
özündən də gözəl, idbarı tikan kimi əks etdirməyi, aşkarlığın yaratdığı imkanlardan istifadə 
edərək tənqid silahını cəsarətlə işə salmağı planlaşdırmışdır:  

İstərəm Sabir olub, bir neçə əşar yazım, 
Eşidib, gördüyümü aləmə aşkar yazım, 
Gülü güldən də gözəl, tikanı idbar yazım, 
Aşikarlıqdı buna ixtiyarım var yazım [ 2, s.99]. 

Müəllimi M.Ə. Sabir kimi haqq yolunu tutaraq haqqın tərəfində durmağı, hər yalana, 
saxtakarlığa nifrət etməyi, bəzi qələmdaşları kimi milçəyi filə bənzətməməyi, ağla qaranın yerini 
düzgün təyin etməyi  Yaqub Mahir yaradıcılıq proqramının əsası saymışdır: 

Yazıram, car çəkirəm, qoy, yaşasın haqq deyə mən. 
Olsun nifrət deyirəm, hər yalana, saxtaya mən. 
Çox yazanlar tanıram ki, qaranı ağdı yazıb. 
Şişirdib milçəyi zalım balası, dağdı yazıb [ 2, s. 99]. 

Mahir M.Ə. Sabir məramının qaydalarını pozub saxta sosializm planı üçün göy meşəni 
bağ yazan, süzməni şit yağ kimi qələmə verən şairləri Sabir əqidəsinə xəyanətdə günahlandırıb 
onlara: “Görüm heç bilməyəsiz dəhridə ünvanınızı”- deyərək qarğış edir: 
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Planın xətrəsinə göy meşəni bağdı yazıb. 
Utanıb eyləmədən, süzməni şit yağdı yazıb. 
Oxuyan söylədi, Allah ala imkanınızı. 
Görüm heç bilməyəsiz, dəhridə ünvanınızı [2 , s.99]. 

Şeirin sonunda Sabirin ruhuna sənətkarın hörməti, ədəbiyyatda, sənətdə və şeirdə 
mövqeyi açıqlanır. Oxucu inanır ki, şair heç bir vəchlə qaraya ağ deməyəcək, bağın meyvəsini 
dərməsə ona bağ deməkdən çəkinəcək, xalqının  təəssübkeşi, ona ilham verən isə öz əlinin 
zəhməti və xalqının ona verəcəyi dəyər olacaqdır: 

Mahirəm, ölləm, inan, qaraya ağdır demərəm. 
Dərməsəm meyvəsini, hər bağa, bağdır demərəm. 
Güvənir çünki könül öz əlimin zəhmətinə, 
Bir də ki, ortağam mərd xalqımın səadətinə[2, s. 99]. 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində  ölkədə baş alıb gedən  xaos, cəmiyyətdə tarazlığın 
pozulması şairin satirik gülüşünü qaydasız həyata alışanlara, pullulara, var-dövlət sahiblərinə  
istiqamətləndirir. Şair “Molla Nəsrəddin”ə  müraciət şəklində yazdığı  “At çapır” şeirində Şəkidə 
olan özbaşınalığı, pulluların meydan sulamasını əks etdirmişdir:  

Molla, bizim bu bölgədə pullu paxanlar at çapır, 
Bu dünyanı altdan vurub, üstdən çıxanlar at çapır [2 , s. 132]. 

XX əsrin sonlarında xalqların, eləcə də Azərbaycan xalqının Rusiya asılılığına qarşı 
apardığı mübarizənin nəticəsi kimi quruluş dəyişsə də, bir para nadürüstlər vəzifə stolundan 
süpürülüb atılsa da, ikiüzlülüyü özünə həyat tərzi seçən, gündə bir cildə girən “xoxanlar”, 
“cinlər” yenə də qalmışlar: 

Quruluşumuz dəyişsə də,bir paralar süyüşsə də, 
Gündə min cildə girən, “cinlər”, “xoxanlar” at çapır [2 , s. 132]. 

Yaşadığı mühitdə buxağından yağ daman milyon sahiblərinin hər gün quyruq  
kababından yeyib, milyonlarından on manatı yetim-yesirə qıymayan daş ürəklilərin  at çapması 
üsyankar şairi qəzəbləndirir: 

Milyonlarından on manat yetim – yesirə qıymayan, 
Quyruq kababından yeyib, keyfə baxanlar at çapır [ 2 , s. 132]. 

Gündən-günə varlanıb nəfsinə hakim ola bilməyən, əxlaqsızlıq edərək elin əyalına gəc 
baxan alçaqlar mühitdə ağalıq edirlər: 

Nəfsi güc gəlib ağlına, göz dikib özgə malına, 
Elin əhli - əyalına, o xor baxanlar at çapır [ 2 , s. 132]. 

Cəmiyyətin həyatında elə vəziyyət yaranıb ki, qanun keşikçisi olan paqonlular belə bazar 
dəllalları və pulluları ilə həmfikir olub onların çirkin hərəkətlərinə göz yumaraq rüşvətə güc 
verir, gecələr yüzlük saymaqla məşğuldurlar: 

Paqonlu var neçə - neçə, qanun – manun almır vecə, 
Yüzlükləri sayıb gecə, min – min yığanlar at çapır [2 , s.132]. 

Müstəqilliyin ətrini dadıb oyanan millətin oyanışından hiddətlənərək həyəcan keçirən 
tipin mənəvi böhranı Yaqub Mahirin “Qoymayın” satirasında tam çılpaqlığı ilə verilmişdir: 

Varlı deyirdi, ay aman, millət oyandı , qoymayın, 
           Alışdı bağrımın başı, alşdı, yandı, qoymayın [2 , s. 83]. 
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Kütlənin milli oyanışı, müstəqilliyin şirinliyini dadmaq üçün aparılan mübarizə varlıların 

kürkünə bit salmışdır. Onun nəzərində min-min olan dinsizlər, əcinnə və cinlər onların rahat 
həyatına mane olmuşlar: 

Bir deyil ki, min – mindilər, arları yox, bidindilər, 
Əcinnədirlər, cindilər, Allah, amandı, qoymayın [2 ,s. 83]. 

Satirada hədəflərini ifşa etmək üçün müəllif maraqlı bənzətmələrdən də istifadə etmişdir. 
O, xalqa xeyir verməyənlərin boyunu “tirə”, üzlərini “fətirə” bənzətməklə onların harın həyatını 
vurğulayaraq ifşa oxunu birbaşa onların ürəyinə sancır: 

Var üzləri fətir kimi, boy- boy gəzirlər tir kimi, 
Onların vəhşi şir kimi, zəhmi yamandı, qoymayın [2 ,s.83]. 

Milli oyanışın nəticələrindən qorxan vəzifə sahibləri yazıq xalqa qarşı hər cür susdurulma 
vasitəsini işə salırlar. Şair satiranın aşağıdakı beytlərində onların bu iyrənc niyyətlərini 
sadalayaraq yazır: 

Dillənənin dilin kəsin, dama basın, alın səsin, 
Vurun, qırın lap çənəsin, bəlkə dayandı, qoymayın[ 2, s.83]. 

Xalqı incitməkdən, ədalətsiz rəftardan zövq alan dövlət məmurlarının son məqsədi budur 
ki, xalqın iradəsini qırmaqla, onu susdurmaqla üstqumun sadiq nökərləri olduqlarını bir daha 
təsdiq etsinlər: 

Əzin, dönsünlər qoy muma, başlarına uçsun koma, 
Ayaq açsın icraykoma, desin amandı, qoymayın [ 2, s. 83]. 

Cəmiyyətdə olan çatışmazlıqlardan biri kimi şair savadsız kadrların vəzifə kreslosunda 
oturaraq xalqı soymasını, qohumbazlıq və karyeracılıq hissləriniictimai bəla kimi “Bu sən öl” 
satirasında verə bilmişdir. “Bu sən öl” müraciət forması özü göstərir ki, tutduğu vəzifə ilə 
öyünən bu antipod mənəvi cəhətdən də kamil adam deyil, mənəviyyatça kasıbdır. Şair onu 
danışdıraraq xalq üçün deyil, qohum-qardaş üçün, dost - aşna üçün çalışdığını, onların nurlu 
çırağı, xalqın isə qaranlıq gecəsi olduğunu satiranın birinci təqdimat bəndində diqqətə çatdırır: 

                                   Dost – tanışdan ötəri 
                                   Nurlu çırağam, bu sən öl. 
                                   Qohum – qardaş təpədir, 
                                   Mən uca dağam, bu sən öl [2, s.96]. 

Şeirin sonrakı bəndində soyğunçunun talan obyektlərinə təyin etdiyi mənfi tiplərin 
tutduğu vəzifələr və “xalqa xidmətlərinin” məzmunu ilə oxucu tanış olur: 

Qoymuşam qardaşımı, 
Karlı bir anbara müdir. 
Şükr olsun xudaya, 

Lap kefi çağam, bu sən öl [ 2, s. 96-97 ]. 
Şeiri oxuduqca oxucu qanunların aliliyinin hökm sürdüyü sovet cəmiyyətində bu cür 

insanların vəzifə başında əyləşməsinə təəccüb edir.Rüşvətxor idarə rəhbərinin təyinatı başabaş öz 
adamlarından ibarətdir. İdarənin əsas maliyyə bazası olan “mühasibatlıq” və “xəzinə”sinə əmi və 
əmizadələr  rəhbərlik edir. Mənfi tipin ləzzət dolu niyyətləri, sevinci, misraların “məzmunu”nu 
daha da artırır. İdarə əməkdaşları kefdədir: 

Öz əmim hesabdarım, 
Əmizadəm xəznədarım. 

                          Arxasında onların,  
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Köklü dayağam, bu sən öl [2 , s. 97]. 

Vəzifə peşkəşliyi, yağlı gəlir gətirən idarə postlarının zəbt edilməsində bacıoğlunun da 
payı unudulmayıb.“Qədirbilən” dayı tərəfindən idarəyə yeni gətirilmiş təzə “Qaz” maşını illərlə 
növbə gözləyənə deyil, məhz ona həvalə edilmişdir. 

Bacımın oğluna verdim, 
Təzə bir “Qaz” maşını. 
Girləsin qoy başını, 
Nə qədər sağam, bu sən öl [ 2, s. 97]. 

Hətta canıyanan rəis kürəkən vəzifə hərracında ailə mənafeyi naminə öz savadsız 
qaynanasını da yaddan çıxarmamışdır. Yazı-pozudan “yaxşı” baş çıxaran “savadlı” qaynanaya 
yalançı yazıların aləti olan yazı makinası  tapşırılmışdır. 

Makinaçılığı yön 
Görmüşən öz qaynanama. 
Mənə, qoy, söyləməsin, 
Sönmüş ocağam, bu sən öl [ 2, s.97]. 

Mənfi tip o qədər qudurğanlıq azarına tutulub ki, aşkarlığın yeli onun yağlı sümüklərinə 
təsir eləmir, “dayısı” güclü olan müdir, hətta şairə də qorxmazlıq yolunda meydan oxuyur, 
vəzifəsinin əbədi olduğunu, dinənin ağzını pulla yumacağını əminliklə bildirir:  

                                                            Ey Mahir, ölməmişəm, 
Hər nə qədər burda varam. 
Dinənin ağzını pulla, 
Yumacağam, bu sən öl [2 , s. 97]. 

Sırf M.Ə. Sabir üslubunun təzahür etdiyi “Şikayətnamə” şeirində danışan tip müasir 
xüsisiyyətləri özündə əks etdirən ticarət təşkilatının satıcılarındandır. Bu antipod cəmiyyətin 
gəmiricilərindəndir. Qadınlıq zərifliyini ataraq gəlhagəlin eşqinə düşməkdənsə, nazlı gəlin 
olmasını istəyən bu tip bibisinə müraciətlə qəmdəm ürəyinin partladığını bəyan edir. 
Monoloqundan məlum olur ki, həyatı mənfiliklərlə dolu olan bu soyğunçu ömründə gəlirsiz işə 
baxmamış, düzlüyün nə olduğunu eşitmiş, ancaq ömründə bircə dəfə də olsun ona əməl 
etməmişdir. “Qaradinməzlik”, “ciddilik” onun istismarçılıq, soyğunçuluq libası olmuşdur: 

Partlayır, ay bibi, qəmdən ürəyim, 
Yox bu dar gündə bir arxam, dirəyim. 
Kaş olaydım işvəli, nazlı gəlin, 
Eşqinə düşməyəydim gəlhagəlin. 
Mən ki, gəlirsiz işə baxmaz idim, 
Canımı hər peşəyə yaxmaz idim. 
Qaradinməzlik edib gülməz idim. 
İşdə düzlük nədi heç bilməz idim. 
Düzlüyün andıra qalmış sözünü, 
Eşidib eyləməz idim özünü [ 2,s.130; 3]. 

 
İctimai mənafeyi ikinci dərəcəli iş hesab edib, öz xeyiri üçün çalışması, çalışdığı ticarət  

təşkilatının  fəaliyyətinin qaydasız,  nizamsız olması , “import” malların dal qapıdan alverçiyə 
verilərək yağlı qazanca sahib olmasını mənfi tip ləzzətlə nəql edir. Xalqa xidmət üçün xidmət 
postunu tutan satıcının xalqa  satmaq üçün nəzərdə tutduğu mallar isə brak, satılmamış yığılıb 
qalan mallardır. Şair satirik tipi danışdırdıqca  oxucunu onun“zəngin”  mənəvi aləmi ilə tanış 
edir:  
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Saymayıb mən işimin qaydasını, 
Güdərdim tək özümün faydasını. 
Dal qapıdan ötürüb yaxşı malı, 
“İmport” nu neylonu, tuflini, şalı. 
Verib dəllala alardım pulunu, 
Tapmışdım yağlı qazancın yolunu. 
Qalıq malları qoyardım lap üzə, 
Modnu şeylər, bibi, dəyməzdi gözə [2, s.130; 3]. 

 
Şairin satirik tipi o qədər mahirdir ki, hətta özündən qat-qat  fırıldaqçı olan şefini-mağaza 

müdirini belə aldatmağı bacarır. Çünki möhtəkir arxalıdır.Təftişsiz yaşayan möhtəkir kef 
aləminin hökmranı kimi özünü bibisinə təqdim edərək, qəminin, kədərinin olmadığını səliqə ilə 
nəql edir. Plana yad olan bu möhtəkir davranış münasibətlərini də alıcılarla düzgün qurmur, alıcı 
aldanış məqamında aldandığını anlayıb “Şikayət dəftəri”ni tələb edərsə, həyasızcasına təhqirlə 
üzləşir: 
                                    Neyləyərdim planı, ya filanı, 

Danışardım müdirə min yalanı. 
Çünki arxamda öz əmim vardı, 
Nə gözdə qorxu, nə qəmim vardı. 
Tələb etsəydi biri xırda pulu, 
Verərdim tez cavabın, ağzı dolu. 
İstəsəydi “Şikayət dəftəri”ni, 
Deyərdim, çək, kişi, məndən şərini..”[ 2 , s.130-131; 3]. 

 
Ancaq möhtəkirin xoşbəxt günləri çox sürmür.Əmisi işdən qovulur.Təftişçilər qarşısında 

aciz qalan möhtəkir xanımın bibisinə gileyləri böhranlı həddə çatıb.Hətta müqəddəs ocaqlar, 
pirlər də dadına çatmır.Pirə nəzir desə də xeyri olmur. Nəticədə dükanı da əlindən alınaraq 
məsuliyyətə cəlb olunur: 

 
Nə bilim, iş belə tərsə dönəcək, 
Nə bilim, bəxtim, çırağım sönəcək. 
Nə biləydim, əmim işdən çıxacaq, 
Nə biləydim, demoqoqlar qızacaq. 
Götürüb düz başa məndən yazacaq. 
Bibi, təftişçi gəlibdir təzədən [2 , s. 131; 3]. 

  
 Xalqın taleyini həll edən dövlət məmurlarının süründürməçiliyinə və 

özbaşınalığına Yaqub Mahirin qəhqəhələri qulaqbatırıcı idi. Şair “Ağa məmur” satirasında  
süründürməçi, bir saatda həll olunası məsələni günlərlə,  aylarla uzadan və bundan xoşhallanan 
bürokrat məmuru onun meşinli qapısının arxasında günlərlə dayanıb qəbul növbəsi gözləyən bir 
şəxsin dili ilə tənqid etmişdir. Lirik qəhrəmanını şair o qədər də savadsız olmayan, öz sözünü 
deməyi bacaran bir şəxs kimi danışdırır. Süründürməçi məmurun qəbuluna sənədlərinə 
imzaladaraq möhür vur- durmaq  üçün yazılan şəxs mədsədinə nail ola bilmir. Həmçinin onu da 
qeyd etmək lazım gəlir ki, şairin tənqid hədəfinə tuş gətirdiyi məmur sovet dövlətinin abi-
havasının daşıyıcısı deyil, müstəqillik illərinin, vəzifə kreslosuna əyləşərkən xalqın qulu 
olacağına and içən müstəqil ölkənin “dəymiş meyvəsidir”. Şair bu tipi 2009-cu ildə seyr edib 
əməllərini gələcəyə faş etmək üçün satiranı qələmə almışdır. Həmçinin şatirikin məmura  
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müraciət etdiyi qəhrəmanı da müasir düşüncəli, haqqını tələb etməyi bacaran bir insandır. O, 
məmura: 

Qanmaz deyiləm, az qulağım bur, 
Sənədlərimə tezcə möhür vur, ağa məmur! [ 4, s.82] – 

deyə müraciət edir. Şeirin birinci bəndinin məzmununda şair qəhrəmanını -  bürokrat məmurun 
laqeydliyinə tuş gələn qəzəbli kəndlini oxucuya təqdim edir. Torpaq sahəsinin sənədinin təsdiqi 
üçün adı bəlli olmayan kəndli qanuni sənədlərinə möhür vurdurmaq üçün “xalqın qulu olan”  
məmurun bir aydır ki, qapısında  sürünür. Get-gəllərdən yorulub üzülən kəndlinin artıq səbr 
kasası dolmuşdur:  

Bir aydı boş dönürəm, bax, bu qapıdan, 
Putluq asılıb ürəyimin sanki sapından. 
Çıxmır başım heç vallahi ki, haqq – hesabından, 
Yollarda məni, gəlsənə, az yor, ağa məmur! 
Sənədlərimə tezcə möhür vur, ağa məmur! [4 , s. 82; ]. 

 Məmurun mənasız sorğu-suallarına cavab vermək üçün də kəndli hazırlıqlı gəlib. 
Hesabatdan məlum olur ki, kəndli dəyərli bir daşınmaz əmlaka malik deyil. Sahib olduğu əşyalar 
soqquru çıxmış inək, dınqır ələk və sazdan ibarətdir.Öhdəsində arvadı, bir uşağı və bacısı var. 
İstədiyi yeddi sotux torpaq sahəsidir. Bu adi işdən ötrü bir aydır ki, əziyyət çəkir. Qarnı 
quruldaya-quruldaya məmurun sənədlərə  möhür vurması həsrəti ilə onun qapısının qarovulunu 
çəkir:  

Öhdəmdə arvad – uşaq, bir də bacım var. 
Bir soqqur inək, dınqır ələk, bir də sazım var. 
Yeddicə sotux torpağa çox ehtiyacım var. 
Boşdur qursağım, indi edir qurr, ağa məmur! 
Yıxıq evimi sən kişisən qur, ağa məmur! [4 , s. 82; ]. 

 Ancaq məmurun qürurunu sındırmaq fikri yoxdur. Mütləq kəndlidən umduğunu almalııdır. 
Bunu hiss edən kəndlinin məmura yalvarışları ironik səciyyə daşıyır:  

Vəzifə üçün ağrın alım, etmə qürur sən, 
Dilənçilərdən də, görürəm, pay umursan. 
Müftə görəntək ora ley kimi cumursan. 
Sənə deyiləsi sözlərim çoxdur, ağa məmur! 
Sənədlərimə tezcə möhür vur, ağa məmur! [ 4, s. 82]. 

 Nəticə : Biz Yaqub Mahir satiralarının mövzuca əhatəliliyindən konkret şəkildə danışdıq. 
Şairin satiraları ictimai satiranın ən yaxşı nümunələri kimi diqqəti cəlb edir. Mübaliğəsiz deyə 
bilərik ki, şairin satiraları XX əsrdə Şəkinin sosial-iqtisadi həyatının ensiklopediyası təsiri 
bağışlayır. Gəldiyimiz son nəticə budur ki, şair zəngin yaradıcılıq nümunələri miras qoyub 
getməklə, şeirlərindəki mövzu rəngarənglikləri ilə müxtəlif elm sahələrinin mütəxəssislərinə 
yaradıcılığından söz açmağa ip ucu vermişdir.  İnanırıq ki, Şəkinin XX əsrdə və XXI əsrin 
əvvəllərində ictimai-siyasi həyatını müxtəlif yönlərdən araşdıran tədqiqatçılar Yaqub Mahirin 
satiralarına üz tutmaqla  axtardıqlarını tapa biləcəklər.  
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                                                                                  Камиль Адиширинов  
 

ДОСТОЙНЫЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ПУТИ М.А. САБИРА В ЛИТЕРАТУРНОЙ 
СРЕДЕ ШЕКИ - ЯГУБ МАХИР 

Резюме 

       В статье Камиля Адиширинова «Достойный продолжатель пути М.А.Сабира в 
литературной среде Шеки  - Ягуб Махир» рассматриваются некоторые примеры 
сатирического творчества талантливого поэта Ягуба Махира, жившего и творившего в 
Шеки во второй половине XX века, в первом десятилетии XXI века. Исследователь 
обращает внимание читателя на то, что талантливый продолжатель сабировского пути в 
шекинской литературной среде Ягуб Махир, отразив пару представителей галереи типов в 
сатирическом зеркале, выражает свое восхищение гениальностью пера великого Сабира. 
Сатирический стиль выражения, сила мастерства, способность к обобщению  Ягуба 
Махира отчетливо доносятся до читателя в анализируемых сатирах. 

Ключевые слова: Шекинская литературная среда, литературное собрание 
«Сабухи», сатирические традиции М.А.Сабира, сатирический тип, сатирический смех.  

                                                            Kamil Adishirinov  

A WORTHY CONTINUER OF M.A. SABIR IN THE LITERARY ENVIRONMENT OF 
SHEKI - YAGUB MAKHIR 

                                                           Summary 
 
         In the article by Kamil Adishirinov "In the literary environment of Sheki, the worthy 
successor of MA Sabir Yagub Mahir" examines some examples of the satirical work of the 
talented poet Yagub Mahir, who lived and worked in Sheki in the second half of the XX century 
and the first decades of the XXI century. The researcher, Yagub Mahir, a talented follower of 
Sabir's satirical path in the Sheki literary environment, draws the reader's attention to the fact that 
the talented satirist expresses his admiration for the genius of Sabir's pen, reflecting a couple of 
representatives of the type gallery in a satirical picture. The satirical style, skill and ability to 
generalize Yagub Mahir are clearly conveyed to the reader in the analyzed satire. 
         Key words: Sheki literary environment, literary collection “Sabuhi”, Satirical traditions 
of M.A.Sabir, satirical type, satirical laughter. 
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AZƏR  BUZOVNALI  ƏSƏRLƏRİNİN  TƏDQİQİ VƏ NƏŞRİ  TARİXİ  BARƏDƏ 
 

 Açar sözlər: Azər Buzovnalı, şair, Bakı, qəzəl, mütərcim 
 

   Giriş. Məşədi Azər Hacı Məcid oğlu İmaməliyev Buzovnalı (1870-1951) Azərbaycan 
mədəniyyətinə ustad şair, qəzəlxan, müəllim, mütərcim, maarifçi-pedaqoq kimi daxil olmuşdur. 
Yaradıcılıqda türk dünyasının böyük sənətkarları Əlişir Nəvai və Məhəmməd Füzulinin 
davamçısı olan şair Bakı şairlərinin ədəbi məclisi olan “Məcməüş-şüəra”da fəal iştirak etmiş, 
ustad sənətkar kimi ədəbiyyata yeni qədəm qoyan gənc şairlərə kömək etmişdir. Azər 
Buzovnalının ədəbi, elmi-ictimai, publisistik, tərcüməçilik fəaliyyəti həqiqətən çoxcəhətlidir. 
Onun müxtəlif janr və vəznlərdə yazdığı poetik əsərləri mövzu dairəsi, sənətkarlıq baxımından 
böyük maraq doğurur. Azər Buzovnalının yaradıcılıq yolunun, zəngin ədəbi irsinin araşdırılması 
həmin dövr ədəbi həyatımızın öyrənilməsi baxımından böyük maraq kəsb edir. 

   Əsas hissə.Azər Buzovnalının yaradıcılığı bir sıra tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş, Əziz 
Mirəhmədov, Bəkir Nəbiyev, Cahangir Qəhrəmanov, Məmmədağa Sultanov, Teymur Əhmədov, 
Nəsrəddin Qarayev, Ədalət Tahirzadə, Paşa Kərimov, Mehri Məmmədova, Ramiz Faseh 
Paşayev, Sona Xəyal kimi alimlər məqalələrində bu barədə öz fikirlərini bildirmişlər. 

Tədqiqatçılar Azər Buzovnalını XX əsrin birinci yarısında klassik poeziyanın istedadlı 
davamçısı, əsərlərində xalqımızın tarixinə önəm verən vətənpərvər şair kimi təqdim etmişlər. 
Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, şairin ədəbi irsinin daha geniş şəkildə oxuculara təqdim 
edilməsi, daha ətraflı tədqiqi əsasən AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
“Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Könül 
Bağırovanın adı ilə bağlıdır. 2007-ci ildə, o, “Nurlan” nəşriyyatında çap edilmiş Azər 
Buzovnalının seçilmiş əsərlər toplusunun birinci kitabını oxuculara təqdim etdi. Kitaba şairin 
şəxsi arxivindən götürülmüş qəzəlləri, Firdovsinin “Şahnamə” poemasından tərcümə etdiyi 
“Rüstəm və Bürzü” dastanı, çətin anlaşılan ərəb-fars sözlərinin lüğəti daxil edilmişdi. Tədqiqatçı 
mətni müasir əlifbada böyük elmi işçi Arif Ramazanovla birlikdə nəşrə hazırlamışdı.  Kitaba 
yazdığı ön sözdə tədqiqatçı A.Buzovnalını vaxtı ilə dövrün çağırışlarından uzaq bir şair kimi 
təqdim edənlərə cavab verir: “Azər Buzovnalının aşiqanə ruhda yazdığı qəzəllərində çəkdiyi 
məhəbbət iztirablarından, sevgilisinin vəfasızlığından geniş söhbət açmaqla bərabər ictimai-
fəlsəfi mövzuda, ümumbəşəri ideyaları əks etdirən şeirlər də yazmışdır... Qeyd etmək lazımdır 
ki, A.Buzovnalı sovet dövründə klassik üslub və formasını saxlasa da məzmun və ideya etibarı 
ilə dövrün mənzərəsini əks etdirən ictimai-siyasi məzmunlu əsərlər də qələmə almışdır” (1, s.5). 
K.Bağırova şairin yaradıcılığında vətənpərvərlik motivlərinin mühüm yer tutduğunu xüsusi 
olaraq vurğulamışdır: “ Bütün bunlardan əlavə qeyd etməliyik ki, Azər Buzovnalının 
yaradıcılığının başlıca qayəsini vətənə, millətə, insanlığa, dostluğa sədaqət və məhəbbət hissləri 
təşkil edir. Bu mənada türkün yaranış və qurtuluş tarixindən, mənşəyindən bəhs edən 
“Oğuznamə”, qüdrətli türk hökmdarı  Çingiz xanın həyatına dair nəzmlə yazdığı  “Çingiznamə” 
və başqa əsərləri bu gün də öz aktuallığını dəyərini qoruyub saxlamaqdadır (1, s. 5).                                                                               

      2012-ci ildə Könül Bağırova “Elm və təhsil” nəşriyyatında Azər Buzovnalı əsərlərinin 
ikinci kitabını nəşr etdirdi.  Buraya şairin Firdovsinin “Şahnamə” poemasından tərcümə etdiyi  
 “Rüstəm və İsfəndiyar hekayəsi”, qəzəlləri və heca vəznində yazdığı şeirlər daxil edilmişdir. 
Kitaba yazdığı ön sözdə tədqiqatçı diqqəti şairin keçdiyi yaradıcılıq yoluna, onun əsərlərinin janr  
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və mövzusu məsələlərinə yönəltmişdir: “Məşədi Azər yaradıcılıq fəaliyyətinə heca vəznində 
yazdığı şeirlərlə başlasa da, daha sonra klassik ədəbiyyatın nəhəng söz ustadlarının üslubunu 
davam etdirərək daha çox aşiqanə qəzəllər yazmağa başlamışdır. AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun arxivində şairin qələmə aldığı nəzirələri, ithafları, müstəzadları, 
tərcümə əsərləri, müxtəlif mövzuları əhatə edən, o cümlədən, dövrün ictimai-siyasi, sosial mən-
zərəsini  dolğun şəkildə əks etdirən, aşiqin sevgi dolu iztirablarını vəsf edən, qocalıq və zəmanə-
dən şikayət tipli çox sayda qəzəlləri qorunur. Bu əsərlərdən hər biri həm Azərin yaradıcılığının, 
həm də dövrün ədəbi-bədii tendensiyalarının öyrənilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir” (2, 
s.5) . İkinci kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovdur. 

   K.Bağırova 2020-ci ildə “Mütərcim” nəşriyyatında Azər Buzovnalı əsərlərinin üçüncü 
kitabını nəşr etdirdi. Kitaba ilk dəfə olaraq şairin məktub və məqalələri daxil edilmişdir. AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsindən və şəxsi arxivlərdən götürülən 
məktublar şairin yaşadığı dövrün ictimai-siyasi vəziyyətini işıqlandırmaq, onun məşhur söz 
sənətkarları ilə yaradıcılıq münasibətlərini araşdırmaq baxımından böyük maraq kəsb edir. 
A.Buzovnalının Səməd Mənsur, Əlipaşa Səbur, Salman Mümtaz, İbrahim Tahir, İsmayıl Hikmət, 
Məhəmməd ağa Müctəhidzadə və başqalarına yazdığı məktublar, Əmin Abid, Əhməd Qəmərli, 
Razi Şəmçizadə və başqalarının ona yazdığı məktublar dövrün ictimai-siyasi, ədəbi mənzərəsini 
təsəvvür etməkdə tədqiqatçılara kömək edəcəkdir. Azər Buzovnalının dahi söz ustadı Nizami 
Gəncəviyə həsr etdiyi məqaləsi Azərbaycan nizamişünaslığında özünəməxsus yer tutmaqdadır. 
Qeyd edək ki, kitabda A.Buzovnalının yazdığı və ona yazılmış fars dilində məktublar da var ki, 
tədqiqatçı onları Azərbaycan dilinə tərcümə edərək oxuculara təqdim etmişdir. K.Bağırova geniş 
ön sözdə kitabı tərtib edərkən qarşısına çıxan çətinliklər, həyata keçirdiyi iş barədə yazır: 
“Sənədlərin əksəriyyətinin sadə qələmlə yazılması, kağızların keyfiyyətsizliyi ilə əlaqəli olaraq 
bəzi misralar, ifadələr oxunmadığından nöqtələrlə əvəz olunmuşdur. Əlyazmaların tədqiqi və 
nəşri zamanı Azər Buzovnalı yaradıcılığının dil-üslub xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamağa 
çalışmışıq. Mənzum məktublarında vəznin pozulmaması üçün bəzi ifadələr olduğu kimi müasir 
əlifbaya çevrilmiş, həmçinin Bakı şəhərinin Buzovna kəndində anadan olub ömrünün çox 
hissəsini burada yaşayıb, bu torpaqda dəfn olunan şairin Bakı dialektində yazdığı bəzi sözlər 
(məsələn, verməsün, tərəfün, gedüb, verüb, tanursan, qanursan, yanursan, deyüb, edüb və sairə) 
mətnin ölçüsünü pozmamaq məqsədilə dəyişdirilməmişdir. Şairin məqalələrində isə bəzi ifadələr 
dəyişdirilib ədəbi dil normalarına uyğunlaşdırılmışdır” (3, s. 6). 

    Tədqiqatçı şairin epistolyar irsinin tədqiqi zamanı arxiv sənədlərini sistemləşdirərək təqdim 
etmişdir. Azər Buzovnalının Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsindən əlavə şəxsi arxivində 
ümumilikdə iyirmi dörd məktubu saxlanır. Bunlardan yalnız altısı şairin özünə məxsusdur. Kitab 
tərtib edilərkən buradakı sənədlər “Azər Buzovnalının məktubları”, “Azər Buzovnalıya yazılan 
məktublar”, “Azər Buzovnalının Səməd Mənsurla yazışmaları”, “Azər Buzovnalının Əbdülxalıq 
Yusiflə yazışmaları”, “Azər Buzovnalının Əlipaşa Səburla yazışmaları” və “Əliabbas Müznibin 
Əlipaşa Səbura məktubu” adlı başlıqlar altında altı bölməyə ayrılmışdır.  Kitabın sonuncu böl-
məsi “Azər Buzovnalının məktubları” adlanır. 

    K.Bağırova Azər Buzovnalının Səməd Mənsur, Əbdülxalıq Yusif, Əlipaşa Səburla ardıcıl 
məktublaşmalarını ayrı-ayrılıqda tədqiq edərək qruplaşdırmışdır. Bu bölmələrə Əlyazmalar 
İnstitutunun xəzinəsindən əldə edilmiş on dörd mənzum məktub daxil edilmişdir.  Bunlardan iki-
si Səməd  Mənsurun on  beytlik  mənzum məktubuna  19 mart  1926-cı ildə  Azər Buzovnalının                                                          
yazdığı on dörd beytlik  cavab  məktubu, doqquz beytlik məktubuna, ikisi Mirzə Əbdülxalıq Yu-
sifin, altısı  Əlipaşa  Səbura, dördü  isə A.Buzovnalıya  aid olan  26 fevral  1928-ci  il tarixindən 
19 mart 1928-ci il tarixinə qədər yazılmış sənədlərdir. Sonuncu bölmədə olan məktublar şairin 
üxtəlif qəzəlləri arasından götürülmüşdür. Əlyazmaların yazılma tarixi ilə əlaqədar sıralanmasını 
pozmamaq məqsədi ilə bu sənədlər üç qrupa ayrılmış, Azər Buzovnalının özünün yazdığı və ona 
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ünvanlanan məktublar hissəsinə daxil etmək məqsədəuyğun hesab edilməyib yeni bölməyə 
yerləşdirilmişdir. 

   Tədqiqatçı Azər Buzovnalının yazdığı, yaxud ona ünvanlanan məktubları mümkün qədər 
tam əhatə etmək məqsədilə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şəxsi 
arxivlərində başqa ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərinin şəxsi fondlarını araşdırmış,  23 nömrəli 
fondun sahibi Əliabbas Müznibin əsərləri arasında onun Ə.Səbura ünvanladığı bir neçə 
məktubda Azər Buzovnalı haqqında müəyyən məlumatlara rast gəlmişdir. A.Buzovnalının 
Ə.Müzniblə  yaradıcılıq əlaqələrini, səmimi dostluğu göstərmək üçün məktubu tam şəkildə 
“Əliabbas Müznibin Əlipaşa Səbura məktubu” adı altında kitaba daxil etmişdir. 

    K.Bağırova A.Buzovnalının məktublarının birinin Cənubi Azərbaycandan olan Səbahiyə 
aid olduğunu müəyyən etmiş, bunu şairin cənubla əlaqəsinin göstəricisi kimi qiymətləndirərək 
ön sözdə belə yazmışdır: “Məktubdan belə aydın olur ki, Azər Buzovnalı Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixini Güney Azərbaycan və burada cərəyan edən ədəbi tarixi hadisələrlə paralel olaraq izləmiş, 
Səbahi və bir çox qələm sahibləri ilə yazışaraq ədəbi mükalimələr qurmuş, proseslərə qarşılıqlı 
dəyər verməyi bacarmışdır. Sənədin davamında Səbahi Buzovnalının ona ünvanladığı mənzum 
cavab məktubunu öz dəsti-xətti ilə qələmə almışdır” (3, s.14). 

    K.Bağırovanın 2015-ci ildə tərtib edərək çap etdirdiyi “Azər Buzovnalı arxivinin təsviri” 
kitabı şairin həyat və yaradıcılığını sənətkarın yaşadığı dövr ədəbi, ictimai həyatımızı araşdıran 
tədqiqatçılar üçün dəyərli töhfədir. Kitabda A.Buzovnalının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan 
şəxsi arxiv materialları “Azər Buzovnalının əsərləri”, “Azər Buzovnalının tərcümələri”, “Azər 
Buzovnalının məqalələri”, “Azər Buzovnalının məktubları”, “Azər Buzovnalıya yazılmış 
məktublar”, “Tərcümeyi-hal sənədləri”, “Azaər Buzovnalının topladığı materiallar”, “Başqa-
larının əsərləri”, “Azər Buzovnalıya həsr olunmuş şeirlər”, “çap kitabları” başlıqlar altında 
sistemləşdirilərək təqdim edilmişdir. Tədqiqatçı kitaba yazdığı ön sözdə göstərir ki, Azər 
Buzovnalının şəxsi fond sənədlərinin yazıldığı tarixlər 1890-1951-ci illəri əhatə edir.  

   121 saxlama vahidi altında mühafizə olunan arxiv sənədləri şairin həyat və yaradıcılıq 
yolunun əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirmək, kitab və məcmuələrdə haqqında verilən məlu-
matlardan fərqlənən söz demək, ədibin fəaliyyətinə işıq salan yeni bilgilər əldə etmək baxı-
mından onun əlyazmaları tədqiqatçılar üçün əvəzsiz mənbədir. K.Bağırova ədibin şəxsi arxivi 
içindəki bir sənəd barədə yazır: “Şairin arxiv sənədləri arasında rus dilində makina çapı ilə 1934-
cu ildə  Bakıda yazılan tərcümeyi-halına aid məlumat maraqlıdır. “Türk şairi Azər Məcid oğlu 
İmaməliyevin ədəbi-tədris fəaliyyəti haqqında” adlı bu sənəd şairin həyat yolunu qısa da olsa əks 
etdirir. Şair 1870-ci ildə Əzizbəyov rayonunun   tabeçiliyində olan Buzovna kəndində anadan 
olduğunu yazır, təhsili, tədrisi, maraq dairəsi, səfər etdiyi şəhərlər, pedaqoji fəaliyyəti haqqında 
məlumat verir. Azər Buzovnalının məqalə və şeirlərini hansı qəzetlərdə, hansı təxəllüslərlə çap 
etdirdiyini, nəhayət, 64 yaşında ikən dahi şair Əbülqasım Firdovsinin 1000 illik yubileyi ilə 
əlaqədar məşhur “Şahnamə” poemasından “Rüstəm və Söhrab”, hissəsini ana dilimizə 
çevirdiyini, bu tərcümənin Firdovsinin yubileyi mübasibəti ilə çap olunmuş kitaba daxil 
edildiyini qeyd etmişdir” (4, s.7). 

  Tədqiqatçı A.Buzovnalı arxivinin təsvirini ortaya qoyarkən aşağıdakı tərtib prinsiplərindən 
istifadə etmişdir: 1) şəxsi fondda olan materiallar mövzularına görə bölmələrə ayrılmışdır; 2) 
Materiallar  müvafiq bölmələrə ayrıldıqdan sonra əlifba sırasıyla düzülmüşdür; 3) Hər bir  mate-                                                                                    
rialın avtoqraf, yaxud surət olması, yazılış tarixi, yeri, hansı dildə, hansı əlifba ilə yazılması, 
mürəkkəb və ya karandaşın rəngi, başlanıb bitdiyi cümlə, məzmunu, həcmi, ölçüsü, saxlama  
vahidi ardıcıllıqla göstərilmişdir; 4) Rus və fars dillərində olan materilların sərlövhəsi, başlanıb-
bitdiyi cümlələri tərcümə olunmamışdır, həmin dildə saxlanmışdır; 5) Eyni saxlama vahidi altın- 
da olan müxtəlif sənədlərin hər biri ayrı-ayrılıqda təsvir edilib rum rəqəmləri ilə göstərilmişdir; 
6) Oxunaqsız və pozulmuş sözlər nöqtələrlə əvəz olunmuşdur. 

  K.Bağırovanın şairin yaradıcılığının tədqiqi sahəsində apardığı çoxillik tədqiqatlar onun 
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2018-ci ildə müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini aldığı “Azər 
Buzovnalının poetik irsi” adlı dissertasiyasında əksini tapmışdır. Elmi işin giriş hissəsində 
göstərilir ki, Azər Buzovnalının ədəbi irsi indiyədək geniş və əhatəli tədqiqata cəlb olun-
madığından mövzu aktuallıq kəsb edir. Şairin həyat və yaradıcılığı XIX əsrin ikinci yarısı-XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda gedən ədəbi, mədəni, eləcə də tarixi proseslərin öyrənilməsində 
qiymətli mənbədir. Tədqiqatçı xüsusi olaraq belə bir fikri vurğulayır ki, ustad sənətkar daha çox 
lirik-aşiqanə mövzulu qəzəlləri ilə tanınsa da, ictimai-fəlsəfi, ümumbəşəri, milli tariximizə dair 
mövzulara da müraciət etmişdir. 

 Dissertasiyanın “Azər Buzovnalının həyatı və yaradıcılığı” adlı birinci fəslində şairin 
yaradıcılığı dövrləşdirilir, onun ədəbi-bədii, ictimai, tərcüməçilik, pedaqoji fəaliyyətindən ətraflı 
bəhs olunur. Tədqiqatçı araşdırmasında arxiv sənədlərindən, AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan materiallardan geniş istifadə etmişdir. “Azər Buzovnalı 
yaradıcılığının mövzu dairəsi və əsas motivləri” adlı ikinci fəsildə şairin müraciət etdiyi tarixi 
mövzulara, milli-dini ruhun yüksəldilməsi üçün yazılan əsərlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 
“Azər Buzovnalı yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri” adlı üçüncü fəsildə şairin şeirlərinin 
bədii quruluşu və vəzni, digər sənətkarlıq məsələlərinin tədqiqi əksini tapmışdır (5, s.19). 

 Nəticə.XIX əsrin sonları-XX əsrin birinci yarısında yaşamış görkəmli şair Azər Buzovnalı 
geniş ədəbi-ictimai, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, zəngin ədəbi irs qoyub getmişdir. 
Ə.Mirəhmədov, B.Nəbiyev, C.Qəhrəmanov, M.Sultanov, M.Məmmədova, P.Kərimov, 
Ə.Tahirzadə və s. tədqiqatçılar məqalələrində onun ədəbi fəaliyyəti, yaradıcılığı barədə fikir söy-
ləmişlər. Lakin son vaxtlara qədər görkəmli sənətkarın əsərlərinin çox az hissəsi işıq üzü görmüş, 
onun həyat və fəaliyyətinə dair əhatəli monoqrafiya yazılmamışdı. Son dövrlərdə filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Könül Bağırova üç kitabda Azər Buzovnalının əsərlər toplusunun çap etdir-
mişdir. Bu kitablardan birinə şairin məktublaşmaları, məqalələri daxil edilmişdir. Tədqiqatçının 
tərtib etdiyi “Azər Buzovnalı arxivinin təsviri” kitabı dövrün ədəbi-ictimai həyatını öyrənənlər 
üçün dəyərli töhfədir. Könül Bağırovanın 2018-ci ildə müdafiə etdiyi “Azər Buzovnalının poetik 
irsi” adlı dissertasiyası şairin həyat və yaradıcılığının, ədəbi irsinin araşdırılmasında uğurlu bir 
addım kimi dəyərləndirilməlidir. 
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ОБ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ И ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 АЗЕРА БУЗОВНАЛЫ 

Резюме  
 

    Мешади Азер Бузовналы вошёл в азербайджанскую культуру, как маститый поэт, 
автор газелей, учитель, переводчик, просветитель, педагог. Поэт в своем творчестве  был  
продолжателем  традиции  великих  представителей  тюркской  поэзии  Алишера  Навои и  
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Мухаммеда Физули, активным участником литературного кружка бакинских поэтов – 
«Маджмауш – шуара», помогал становлению молодых поэтов. Творчество поэта 
привлекло внимание ряда исследователей. Такие ученые как Азиз Мирахмедов, Бекир 
Набиев, Джахангир Каграманов, Мамедага Султанов, Теймур Ахмедов, Насраддин Гараев, 
Адалет Тахирзаде, Мехри Мамедова, Паша Керимов, Рамиз Фасех Пашаев, Сона Хаял и 
другие посвятили ряд статей творчеству Азера Бузовналы, в которых отмечается много-
гранность творчества поэта и её связь с классической восточной поэзией.  
           Издание произведений поэта, научных монографий о нём, подготовка и издание 
описания личного архива Азера Бузовналы, который хранится в Институте рукописей 
имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана, до сих пор было нерешенной задачей. Эти 
задачи  были разрешены исследователем творчества Азера Бузовналы Кенул Багировой в 
защищенной ею в 2018 году диссертации на соискание ученой степени доктора 
философии на тему «Поэтическое наследие Азера Бузовналы».  
        Ключевые слова: Азер Бузовналы, поэт, Баку, газель, переводчик. 

  
Sadia Khanlarova 

 
ABOUT THE HISTORY OF STUDYİNG AND PUBLİSHİNG THE WORKS OF 

AZER BUZOVNALY 
Summary 

 
         Meshadi Azer Buzovnaly entered the Azerbaijani culture as a venerable poet, author of 
gazelles, teacher translator, educator - teacher. The poet in his work was a continuation of the 
tradition of the great representatives of Turkic poetry Alishir Navai and Muhammad Fuzuli. He 
was an active participant of the literary circle of Baku poets – "Majmaush - shuara", helped the 
formation of young poets. The poet's work attracted the attention of a number of researchers. 
Such scientists as Aziz Mirakhmedov, Bekir Nabiyev, Jahangir Kagramanov, Mammadaga 
Sultanov, Teymur Akhmedov, Nasiraddin Garayev, Adalet Tahirzadeh, Mehri Mammadova, 
Pasha Karimjv, Ramiz Faseh Pashayev, Sona Khayal in which the versatility of the poet’s work 
and the connection with classical oriental poetry are noted. 
      They especially noted the connection of the poet's creativity with classical music, poetry, the 
versatility of his literary activity. Until recently, such tasks as publishing works, writing a 
scientific monograph about him, publishing a description of the personal archive of Azer 
Buzovnaly, which is stored at the Muhammad Fuzuli Institute of Manuscripts of the National 
Academy of Sciences of Azerbaijan, were not fulfilled. These tasks were solved by the 
researcher of the creativity of Azer Buzovnaly Kenul Bagirova in the dissertation she defended 
in 2018 on the topic "Poetic heritage of Azer Buzovnaly" for the degree of Doctor of Philosophy. 

Keywords: Azer Buzovnaly, poet, Baku, gazelle, translator. 
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ƏLİABBAS MÜZNİBİN  “AZƏRBAYCAN ŞAİRLƏRİ” TƏZKİRƏSİ 

 
Açar sözlər: Əliabbas Müznib, arxiv, şair, əsər, əlyazma 
 

Görkəmli şair, nasir, publisist, tərcüməçi və tədqiqatçı Əliabbas Müznib Mütəllimzadənin 
zəngin arxivi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunur. 
Arxiv materialları, eyni zamanda,  fondun müxtəlif  şifrələri ilə qovluqlarda toplanmışdır.  

Əliabbas Müznibin sağlığında özü tərəfindən topladığı materialların bir hissəsini kitab 
şəklində nəşr etdirmişdir. Repessiyaya məruz qalmış Ə.Müznibin ölümündən sonra arxivi 
dağıdılmışdır. Lakin Əlyazmalar fondu yaradılandan sonra həmin materialların bir hissəsi əldə 
edilmişdir və onlar hal-hazırda Əlyazmalar İnstitutun xəzinəsində qorunmaqdadır.   

Bakı və Abşeron şairlərinin tədqiqatçısı kimi məqalənin müəllifi Əliabbas Müznibin 
topladığı materialları araşdıraraq, bir neçə şairin əsərlərini transfoneliterasiya edib nəşrə 
hazırlamışdır.  

Mirzə Əbdülxalıq Yusifin əsərləri toplanmış “Diriltdi aləmi eşqin nidası”(1) adlı kitabda 
ən çox Ə.Müznibin topladığı materiallarından və şair haqqında yazdığı geniş məqaləsindən 
istifadə olunmuşdur.  

Mirzə Həsib Qüdsinin “Mehriban qardaş tək himmət eyləyək” (2) adlı kitabında yalnız 
Müznibin toplusunu və ön sözünün tranfoneliterasiyası müəllif tərəfindən həyata keçirilib və 
kitab Müznibin tərtibatında nəşrə hazırlanmışdır. 

Mirzə Əbdülxalıq Cənnətinin “Vətən təranəsi” (3), Hacıəli Pərişanın “Gəl edək himmətü 
qeyrət (4)” adlı kitablarında da Ə.Müznibin topladığı materiallarından istifadə edilmişdir.  

Səməd Mənsurun “Birini bayramı, birinin matəmi” (5), Ağadadaş Münirinin “Bahar 
ağlayışı” (6) adlı kitabları nəşrə hazırlarkən digər mənbələrdən istifadə edilsə də, burada 
Ə.Müznibin topladığı materiallar böyük əksəriyyətini təşkil edir.  

Əliabbas Müznibin arxivində bir sıra Azərbaycan şairləri haqqında əlyazma yazılar 
mövcuddur. Müəllif tərəfindən on altı bakılı şairi haqqında qələmə aldığı yazıları, şairlərin 
yaradıcılığından təqdim etdiyi şeir nümunələrini, eləcə də Bakı ilə bağlı məqalələri “Əliabbas 
Müznib Bakı və bakılı şairlər haqqında” (7) adı altında kitab hazırlanıb nəşr edilib. Bundan 
başqa çapını gözləyən bir sıra kitablar da vardır. 

Əliabbas Müznibin “Azərbaycan şairləri” təzkirəsi Əlyazmalar İnstitutunun fondunda beş 
qovluqda toplanmış, ayrı-ayrı şifrələr altında saxlanılır. Tədqiqatçı-müəllif demək olar ki, bütün 
təzkirələri, cüngləri, axtarış aparıb üzə çıxartdığı dövri mətbuat materiallarını, xalqımızın mənəvi 
kapitalı olan klassik irsimizi toplamışdır. Materiallarda bəzi şairlərin əsərləri ilə yanaşı haqqında 
da məlumat verildiyi üçün bu topluları təzkirə kimi nəşrə hazırlamaq qərarı verildi.   

2021-ci ildə  “Azərbaycan şairləri” təzkirəsinin D-357 şifri altında mühafizə olunan birinci 
hissəsini transfoneliterasiya olunmuşdur. Həmin əlyazma 31x20 sm ölçüdədir, mətn qara və 
bənövşəyi mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazmanın vərəqlərinin aralarında müxtəlif şəxslərə məxsus 
olan əlyazma vərəqləri vardır. Əlyazma Haşimi təxəllüsü ilə yazan şairin bir qəzəli ilə açılır: 

 
Bəzmi-mey eyləmiş dün gecə sultanlar ilə, 
Necə sultanlar ilə bi sərü samanlar ilə. 
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Meyü məhbubə məni tövbəlidir, derlərmiş, 
Dustlər, nəcürəyin bu quri böhtanlar ilə.    
 
Nə mənə səbr müyəssərdü və nə vəsli-həbib, 
Dutubən kuyini şeit olub əfğanlar ilə. 
 
Məst olub aşiqi-şeyda olubən yaqasi çak, 
Gəzirəm şəhri bütün cəm’ pərişanlar ilə. 
 
Haşimi, qabili-səqir degil qisseyi-eşq 
Kim, oni şərh edəsən dəftərü divanlar ilə. 

 
Burada ədəbiyyat tariximizə düşən Xaqani Şirvani, Fələki Şirvani, Məhsəti, Qazi 

Bürhanəddin, Həsənoğlu, Kişvəri, İmadəddin Nəsimi, Hamidi, Xəlifə, Süruri, Bəsiri, Xəlili, 
Şahi, Arif Allahi, Nəbati, Şəmsi Qarabaği, Həsən Lələ, Baba bəy Şakir və başqa görkəmli 
şairlərlə bərabər Saleh, Süleyman, Heydərquli Təbib, Hali, Matəmi, Zakiri-sani, Mirzə Əhməd, 
Rəfii, Rica, Cani Ordubadi, İmanquli Həsrət, Sərşar, Lətifi, Üşşaq, Hacı Qubalı, Sabit Şəqaqi, 
Əliağa Aləm kimi tam irsi əlimizə çatmayan şairlərin də əsərləri vardır.  

Tədqiqat obyekti kimi Bakı-Abşeron ədəbi mühitinin yetirmələri olan Möhnəti Bakuvi, 
Baqir Bakuli, Əsəd Pərvin, Əli Bakılı, Mirzə Abbas Şahin, Ağadadaş Sürəyya, Pərtöv, Cənubi 
Azərbaycan şairlərindən Mücrim Ərdəbili, Əttar Ərdəbili, Mir Nazim Ərdəbili və başqa şairlərin 
əsərlərindən nümunələr də maraqlıdır. 

Əlyazmada bəzi şairlər haqqında verilən geniş məlumatlar diqqəti cəlb edir. Görkəmli 
Azərbaycan şairi Fələki Şirvani haqqında bir neçə kitabda qısa məlumatlar verilmişdir. 
Ə.Müznib şair haqqında yazır: “Fələki bir tərəfdən ustadı Əbu Ülanın yardımı, bir tərəfdən 
müasiri Xaqani ilə olan yazışması sayəsində o qədər keçməmiş böyük şöhrət qazanmış, 
Şirvanşahlar sarayına qədər icrayi-nüfus etmişdir.  

Müəllimi Əbu Ülanın yanında böyük mövqeyi var imiş. Xaqaniyə qızını verdikdən sonra 
Fələkinin o fikirdə oldığını bilərək könlini qırmamaq içün iyirmi bin vermişdir.  

Fələki həyatını yalnız şeir yazmaq, bəxşişlər alub yüksək və möhtəşəm binalərdə rahatcə 
keçürməmiş, həyatı bərbad edən və əş’ari-bədii həyəcanlar, ilahi ilhamlar verən sevgiyə 
dutunmuş. “Şahdi-Sadiq” və “Atəşgədə” müəllifləri Fələkinin bu sevilməsini ğayət dərkin bir 
sevgi kibi təlqin edirlər”. Tədqiqatçı şairin A. Əbasəltin tərcüməsində bir qəzəlini vermişdir: 

  
Hər gecə ayrılığın bağrımı qan etdi, inan, 
İstəgil qəlbimə artırmadadır dərdi-nihan. 
 
Ğəmi-şövqinlə könül döndü bir atəşgədəyə, 
Göz yaşım hər gün aqar toprağa, Ceyhundur o, san.  
 
Harda eşqimlə sənin hüsnini tərif edələr, 
Leyli-Məcnun adıni bir nəfər anmaz o zəman. 
 
Zülfinin kölgəsi hər qəlbə saçar sanki ziya, 
Bəxtsiz xəstə könül bulmadi ondan da nişan. 
 
Bana v əhd etdi vəfa etməyi ağzın, lakin, 
Eləməz bircə vəfa etməyə ta bağrımı qan. 
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Sənin eşqinlə könül qorqulu bir yolda gəzər, 
Ayıramazlar Fələkini eylə mədhuş yoldan. 

 
Əlyazmada şair Xəlifə haqqında “Səyahətində təcrübəsini artırdıqcə, elmi-ədəbi 

məlumatını artırmış, Füzuli üslubini andıran klassiq və rübabi ədəbiyyat meydanə çıqarmışdır. 
Əhdinin dediginə görə, türkcə-farscə-ərəbcə olaraq üç dildə şeirlər yazmış, Nizaminin 
“Xəmsə”si kibi bir “Pənc gənc” vücudə gətirmişdir. Yalnız ğəzəl və məzah nəzmlərində 
müvəffəq olmamış, məsnəvisində daha böyük yaradıcılıq göstərmişdir” yazan tədqiqatçı şairin 
iki qəzəlini də təqdim etmişdir ki, bunlardan biri bizim üçün yenidir: 

 
Şəfayi-mərdümi-çeşmim, şəha, kürdi-ğübarındır, 
Səfayi-qəlbi-pürxunim günəş qövsli üzarındır. 
 
Ləbi-meygunim, ey gül, qan edirsə, günlərim, etsin, 
Nə ğəm, dil ğönçəsi içün bileylan bir qərarındır. 
 
Səvadi-zülfi-mişkinin dutubdur arizin dövrin, 
Xəta yoq kişvəri rum üzrə cəmişi-zəngibarındır. 
 
Dağıtma şanə ilə zülfü, könlümni dağıt, zira, 
O mənim aşiyanımdır, bu sənin öz diyarındır. 
 
Xəlifə gər səri-kuyində etsə nalələr, lütf et, 
Degil əğyarın, ey məh, kəndi yarın kəndi yarındır. 

 
Əlyazmada maraq doğuran məlumatlardan biri də şair Hafiz Bərdəli haqqındadır. 

Tədqiqatçı bizə yeni bir şair təqdim edərək yazır: “Xətai, Füzuli, Şahi ilə müasir olan Hafiz hicri 
doqquzunci əsrin I yarısındə Bərdədə doğulmuşdur. Babasının adı Adil, atasının adı Əhməd, özi 
isə Hafizəddin Məhəmməd denilməklə məşhurdur. İbridai təhsilini Bərdədə (təmam) etdikdən 
sonra o zəmanın icab etdigi elmləri bir yerdə Mövlana mərid adlı bir alimdən oquyaraq təhsilini 
ikmal etmişdir”... 

Tədqiqatçı şairin təriqətinə görə Bərdədən çıxıb İstanbula getdiyini, orada yerləşdiyi, 
yazıb-yaratdığını qeyd edərək yazır: “Şeirinin səlasəti, dilinin şirinligi, təbinin lətifligi hər kəsə 
məqbul görülmişdir. Türki və farscə şeir yazmaqdan əlavə nəsr yazmağə məşğul olmışdır. 
“Tərcümeyi-Şəqayiqi-Məcdi”nin yazdığına görə, Şərafəddin Yəzdinin “Teymurnamə”sini 
türkcəyə tərcümə etdigi kibi, Əliyyəl-Mürtəza mətfiyələrini də bir kitab halındə yazmışdır. 

Bununla bərabər bir müddət məmuriyyətdə olub bir çox yerləri gəzdikdən sonra İstanbulə 
yerləşmiş və ailə sahibi olmuş, qocalmış ehmal ki, Şəhi təzkirəsinin qeyd etdigi “bəyazı” bunun 
zəmanında hicri 957-də ölmişdir.  

Ehtimal ki, Səhi təzkirəsinin əldə mövcud olan şeirlərində ibtida bəşəri eşq, sonra həqiqi 
eşq, nəhayət sufiyanə duyğular görülür. Şübhəsiz, son qism mühacirətdən aldığı acılıqların 
məhsuludur. Lakin nə qədər böyük müqtədir bir şair olmuşsə də, divanı ortada yoqdur. 
Təzkirələrdə görünən mətlələri bunlardır: 

 
Xoşa ki, meykədə kümcində bir yatağım ola, 
Əlim, ayağım ola, kasədən fərağım ola. 
                              *** 
Fələk altun minikdir kim, zəmini asimanidır, 
Şəh meracə layiqdir, o xələti-xosrovanidir. 
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Badə əlində əcayib nəsnə buldım kuş idin, 
Məst olan təklif saqət olsun, ondan tuş idin. 
Aşiqlər, bəlazadələr, mübtəlaləriz, 
Aləmdə bir məhəbbətə qalmış gədaləriz. 
                          *** 
Fəna eşq işrə ol bulğan ki, əcəmü rumi həm qalmasun, 
Cünun birlə hekayətlər qoyub getmək fi şöhrətdir” 

 
Əlyazmada oxuculara məlum olmayan bir sıra şairlər və yeni əsərlər vardır ki, hamısı 

haqqında söz açmaq bu məqalənin həcminə uyğun deyildir. Ümid edirik ki, Müznibin 
“Azərbaycan şairləri” təzkirəsinin digər bölümlərində də yeni şairlər və yeni şeirlərlə 
rastlaşacağıq.  
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ОБЗОР ТАЗКИРЕ  "АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПОЭТЫ"  АЛИАББАСА МУЗНИБА 
Резюме 

Богатый архив выдающегося поэта, прозаика, публициста, переводчика и 
исследователя Алиаббаса Музниба хранится в Институте рукописей имени Мухаммeда 
Физули НАНА.  Определенная часть  этого архива из разных форматов фонда собрана  и 
хранится в папках. Тезкире «Азербайджанские поэты»  хранится в пяти папках. Эта статья 
раскрывает содержание первой папки тезкире. 
Ключевые слова: Алиаббас Музниб, архив, поэт, произведение, рукопись. 
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         COMMENTARY  OF  "AZERBAİJANİ  POETS" BY  ALİ ABBAS MUZNİB 

Summary 
      The rich archive of the outstanding poet, prose writer, publicist, translator and researcher 
Aliabbas Muznib is kept in the Institute of Manuscripts named after Muhammad Fizuli of 
ANAS. A certain part of this archive, from different fund formats, is collected and stored in 
folders. Tezkire "Azerbaijani Poets" is collected in five folders. This article reveals the contents 
of the first tezkire folder. 
Key words: Aliabbas Muznib, archive, poet, work, manuscript 
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НАДИР ШАХ ПРОТИВ НАСИЛИЯ И ДЕСПОТИЗМА 

 
Ключевые слова: Афшары, Надир шах Афшар, тюрки, Средняя Азия, ученые Европы, 
ученые Ирана, Бухара, Хива 
 

В турецких и иранских источниках имеются различные сведения об афшарах. 
Некоторые источники отмечают, что афшары переселились в Азербайджан из Туркестана, 
а другие указывают на то, что они заселились в Азербайджан вместе с монголами.  
      Иранский учёный Саид Нафиси считал, что  большинство тюркоязычных племен - 
афшар, каджар, зулкадар и бахарлы были выходцами не из Средней Азии (восточных 
тюрков), а из кавказских и азербайджанских народов,  из западных тюрков. 

Азербайджанские учёные Газанфар Казымов, Низами Джафаров и другие в своих 
высказываниях по этому поводу подчеркнули, что мнения о том, что тюрки «выходцы из 
Алтая» совершенно неправильны, первым центром миграции тюрков была Передняя 
Азия,  они начинались отсюда и распространились в сторону Запада и Востока. Миграции 
с Востока на Запад, дата которых известна, это последующие контр-миграции. Тюрки с 
одной стороны своих широких территорий мигрировали на другую сторону. (1;2). 
Причиной того, что  некоторые  называли тюрков кочевым народом, является то, что они 
не знали или не хотели знать образ жизни этого народа. (3).   

Афшары - это одна из 24-х ветвей тюркских огузов, относящихся к крылу Бозок. Ос-
новоположник Афшарской Империи, «последний великий покоритель Азии» Надир шах 
Афшар был родом из села Гырхлы. Он родился в 1100 (1688) году по лунному календарю 
хиджри-гамари в селе Дерегез близ Хорасана в семье шубника Имамкули. Надир шах, 
представленный как сын Йылдыз хана, являлся самым выдающимся представителем и 
талантливым полководцем рода Афшаров. 

В результате  борьбы с афганскими, русскими и турецкими завоевателями Надир шах 
создал одну из крупнейших империй в истории Востока. Он не стал довольствоваться 
только восстановлением прежних границ Сефевидского государства и вскоре встал на 
путь их расширения.  

Учёный Мехди Бамдад, родившийся в Иранском Мешхеде, пишет: «Личный врач 
Надир шаха - Базен, на основании  услышанных от приближенных Надир шаха сведений, 
писал, что он был из села Гырхлы туркоманского племени афшар. После того, как 
великий шах Аббас стал правителем Сефевидского государства, чтобы защитить границы 
от Шейбани, он поселил это племя в Хорасане». 

Вернувшись в Хорасан, Надир поступил на службу к правителю Абиварда Бабы Али 
беку Коса Ахмедли Афшара, приняв имя Надир Гулу-бека. Завоевав расположение 
правителя Надир гулу, женился на его дочери. А в 1131/1719 году по лунному календарю 
х. у него родился сын Рзагулу Мирза. В 1726 году по приказу шаха Тахмасиба II Надир 
был назначен правителем Абиварда и Нисы. В том же году шах Тахмасиб, вместе с 
Фатали ханом Гаджаром, организовав отряд из туркменских и гаджарских бойцов, 
отправился в путь, где они встретились с Надиром (4). Английский учёный Локкарт,  
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отмечающий как положительные так и отрицательные качества Надир шаха, писал, что  
безжалостность Надир шаха нельзя оправдывать, но также нельзя отрицать то, что он был 
гениальным полководцем.  

 Создав великую Афшарскую империю в войнах с такими сильными врагами как 
русские, афганцы, османы, Надир шах превратил  Сефевидское государство, которое было 
на грани краха, в самую могущественную империю в Азии. (5). Он был не просто воином 
своей армии, но и великим полководцем, стратегом и прагматиком.  

По сведениям английских исследователей Надир шах в совершенстве владел персид-
ским языком, но предпочитал говорить на тюркском (тюркско-джагатайском) языке (7). 

Надир шах, увидев бессилие Тахмасиба II и совершенные им ошибки, умело восполь-
зовавшись сложившейся благоприятной ситуацией, принял решение взять власть в свои 
руки. Выйдя на площадь с войском, состоящим из 500-600 человек, Надир объявил Тахма-
сиба II шахом, завоевал его доверие и взял всю армию под свою власть. Он сразу же 
объявил войну афганцам, османам и русским и начал сражение за утерянные земли.   

После того, как Надир шах освободил захваченные земли, 8 марта 1736 года он приз-
вал съезд на Муганской степи и провёл церемонию коронации.  

Зимой 1738 года  Надир шах начал свой поход в Индию, который завершился в марте 
1739 г взятием столицы империи Великих Моголов города Дели.  Надир шах объявил себя 
первым могольским шахом, вновь поручил Индию Мухаммед шаху, вручил ему корону 
этой страны и сделал своим вассалом (землевладелец-феодал, зависимый от более круп-
ного феодала).  

В то время как Надир шах осаждал Кандагар, его сын Рзагулу Мирза провёл в Туркес-
тане ряд неудачных операций. Будучи мудрым и дальновидным воином, Надир шах зая-
вил, что великая страна Туркестан ещё со времён Чингиз хана и фатех Эмира Тимура име-
ет достаточно большое число воинов, поэтому он обеспокоен поступками своего сына. 
Надир шах боялся того, что узбеки объединятся и уничтожат небольшую армию его сына.  

Надир шах присылает письмо Рзагулу Мирзе, приказывает прекратить военные дейст-
вия и отодвинуть своё войско в Балх. Тем временем, Рзагулу хан, увидев обеспокоенность 
и страх своих бойцов, обратился к ним и сказал: «Не очень правильно  идти на риск ради 
такого бессмысленного боя, давайте вернёмся в Балх». Но шах Тахмасиб возражал, он 
считал, что «если войска отодвинутся назад, то узбеки могут преследовать их и нанести 
серьёзный удар».  

В результате сражения войско Рзагулу хана победило, но понесло в этом бою большие 
потери. При захвате Шулукской башни героически сражался также один из храбрых вои-
нов, избранных командиров армии Надир шаха и активный участник его походов Баба хан 
Чавушлу. В этом бою он был убит. Отметим, что Баба хан некоторое время был также ко-
мандиром военных сил Луристана и городским правителем.   

Надир шах, получив известие об этом сражении, написал письмо Тахмасибу: «Эй, 
старый развратник! Я приказал тебе после захвата Балха остаться там…, но ты вместо 
этого решил стать мятежником. Затем ты и моего любимого сына Рзагулу привлёк к своей 
клевете и тщеславию, он молод и поэтому не осторожен в своих поступках, но он славится 
своей смелостью… ты втянул за собой в пропасть моего сына и мою победоносную 
армию. Упаси Аллах (Бог), что будет, если узбекские, казахские, калмыкские, джагатай-
ские, русские (сидж) и аланские войска воссоединятся и вступят в бой с малочисленным, 
победоносным отрядом под твоим командованием… Ты, получив этот приказ, должен 
был сразу же вернутся в Балх (Губатул-Ислам), я прикажу, чтобы тебе отрубили голову и 
послали во дворец мировых украшений». (7). 

 Лишь после приказа Надир шаха, как великолепного военного стратега, армия живой 
и невредимой вернулась в Балх. Тщеславный Шахзаде (принц) Рзагулу Мирза также 



38 
 

Тахира Гасанзаде. Надир шах против насилия и деспотизма 
//Elmi əsərlər, 2021,2(13), iyul-dekabr, s.36-40. 

 
проникв Бадахшан, но добравшись до Куляба, будучи в западной части этого края, полу-
чает приказ от Надир шаха немедленно вернуться в Балх и там ждать дальнейших 
указаний. Рзагулу был вынужден подчиниться.  

По дороге из Кундуза в Кабул  Рзагулу и Тахмасиб хан встречаются с Надир шахом. 
Надир шах приветливо встречает своего сына Рзагулу, но Тахмасиб хана даже близко  к 
себе не подпускает. Впоследствии, увидев, что Тахмасиб шах сожалеет о своих поступках, 
Надир шах прощает его.  

Надир шах назначает своего сына Рзагулу наследным принцем и дает ему совет: «Ког-
да ты будешь во главе Иранского государства,  должен будешь назначить для охраны ша-
ха Тахмасиба, который находится в темнице в городе Сабзевар, преданных тебе людей, 
чтобы они не дали возможность кому-либо приблизиться к нему. Ты также должен уде-
лять нужное внимание жителям пустыни (пустынножителям). Упаси Аллах (Бог), если 
войска Туркестана, Османского государства или же Европы дойдут до Ирана, тогда, что-
бы начать войну с ними, сначала посоветуйся со старейшинами и вождями племён…, если 
всё можно будет решить мирным путём, не делай глупости, не начинай войну…».  После-
дующие события указывают на то, что Рзагулу Мирза не прислушался советам отца, 
поэтому удача отвернулась от него.  

Достигший вершины своего могущества и прославившийся как «последний покори-
тель Средней Азии» Надир шах, после похода в Индию принял решение подчинить себе 
Туркестан. Борьба, распри, которые проходили между ханами Бухары и Хивы, тяжёлое 
положение и бунт населения, всё это создало условия для Надир шаха, чтобы  пойти на 
этот шаг.  

Предшественник Надир шаха фатех Эмир Тимур  говорил: «Если в одной стране уси-
ливается насилие и деспотизм, то долг каждого честного, победоносного воина спасти эту 
страну от насилия и деспотизма, освободить от злодеяний и давлений. Я действовал, сле-
дуя этим принципам, завоевал Хорасан, очистил такие страны как Персия,  Ирак и Шам от 
насилия и страданий». Эти советы были стимулом для военных походов Ага Мухаммеда 
шаха Гаджара, который в расколовшейся, потерпевшей крах стране во время Тимура и 
после него создал централизованное государство. (8).  

Слова венгерского востоковеда Германа Вамбери, сказанные об Эмире Тимуре: 
«Сколько бы их враги не писали о них, всё это недоброжелательные, враждебные намере-
ния их врагов», можно отнести также и к Надир шаху.  

Отметим, что и Надир шах, и Ага Мухаммед шах Гаджар как и их предшественник 
Эмир Тимур, были избраны на  призванном ими курултае.  

В 1739 году Надир шах, после возвращения из похода в Индию и пятидневного  отды-
ха  в Герате, отправляется в Туркестан. При торжественном вхождении Надир шаха в Бу-
хару с минарета мечети для него была прочитана проповедь имама, в его честь были 
также  отчеканены монетки с его именем. Правитель Бухары Абул-Файз хан и его жители 
ежедневно обеспечивали армию Надир шаха продуктами. Абул-Файз хан, представ перед 
Надир шахом, признал себя его вассалом. Тогда Надир шах подарил хану очень красивый 
халат и, своими руками надев корону Бухары ему на голову, даровал титул шаха. После 
этого провинция Джордж и все оставшиеся земли Бухары  от Оксаса до юга были присое-
динены к империи Надир шаха.  

Еще в конце 1739 года Надир шах в письме Хивинскому хану писал: «Земли с Хандан 
Адена до Басры: Джаханабад, Акбарабад, императорство Индии до Дели, земли до 
Бенгалии, Кашмир, Синди, Кабул, Кандахар, Балх, Бадахшан, Кундузд, Бухара, Самарканд 
и Фергана перешли в мои владения» (10). 

 По сведениям  Локкарта, когда Надир шаха превратил в своего вассала также Хиву, 
от местных жителей шах узнал о несправедливых действиях правителя и дал указ о его 
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казни. В ханстве  была восстановлена справедливость. 

Посланник Петра I родом из Италии Флорио Беневени по дороге в Среднюю Азию, 
Бухару и Хиву в своих путевых заметках писал: «Вражда между ханами (в 1718-1725 гг.), 
их взаимоотношения парализовали жизнь населения. Здесь царит полная анархия».  

Венгерский востоковед Герман Вамбери в своём произведении «Бухара или же 
история Мавераннахра» описал поход Надир шаха в Среднюю Азию так: «…С Ирана 
обрушился сильный ураган – Надир шах и есть  этот ураган. На расстоянии в четырех 
милях от Бухары Надир построил свой лагерь, в красиво украшенной палатке (чадре) он 
принимал посланников Абул-Файз хана. Абул-Файз хан в 1153 году по лунному кален-
дарю х.г. (12 сентября 1740 года) покинул Бухару, прибыл в иранский лагерь и поселился 
в отведенной для него палатке.  

На следующий день Афшарский император, узнав о послушании Абул-Файз ханa 
Надир шаху, наградил его дорогими подарками - золотым поясом, украшенным драгоцен-
ными камнями, преподнес арабского коня, а также надел корону на его голову. Абул-Файз 
хан передал в подчинение Надир шаха некоторые края Аму-Дарьи, а также войско, состо-
ящее из узбекских и туркменских бойцов. Племянник Надир шаха женился на дочери 
Бухарского хана, чтобы эта дружба ещё более укрепилась». (9).  

В декабре 1740 года Надир шах, вернувшийся назад вместе со своей армией, напра-
вился в сторону Марвы. Он отстранил от должности правителя Марвы Мухаммедрза хана 
Гырхлы и назначил вместо него гаджарского главаря Шахгулу хана. В Марве Надир шах 
казнил нескольких провинившихся людей. Среди них был также Рахим Султан, который 
провоцировал его сына Рзагулу Мирзу подняться на трон. Он был одним из тех, кто также 
провоцировал убить Тахмасиба и его сыновей, когда Надир шах был в Индии. Во время 
этого похода Надир шах привлек в свою армию 20 тысяч отважных узбекских, туркмен-
ских кавалерийцев. В армии Надир шаха наряду с афганцами служили также туркменские, 
узбекские, азербайджанские, гашгайские и другие отважные солдаты тюркских нацио-
нальностей и племён.  
     Итогом похода Надир шаха  в  1740 году в Центральную Азию стало  подчинение себе 
Бухарского, Хорезмского и  Хивинского ханств. Балх был присоединен к Афшарской 
империи. (6). 
      Вражда, распри между ханами Бухары и Хивы, а также соседних стран, помогли На-
дир шаху с лёгкостью победить их. По сведениям известного путешественника Эвлия Че-
леби дороги Балха и Бухары в XVIII столетии были очень опасными, несмотря на это,  
решительность Надир шаха принесла ему удачу. С другой стороны, возможно  советы его 
предшественника Эмира Тимура также помогли Надир шаху в этих трудных сражениях.  

Повторяя слова личного врача Надир шаха  Базена о том, что Надир шах самый бога-
тый правитель мира, Мехди Бамдад назвал его также «Покорителем Индии», «Богом 
Ирана», «Государем Азии».  

Видный английский публицист, путешественник и государственный деятель Джордж 
Керзон писал: «В ХIХ веке у Европы был Наполеон, а у Азии в XVIII веке Надир». По 
настоящему Надир шаха оценил французский учёный Шарль Пиклет в своём произ-
ведении «Тарих-е тахавволат-е Иран дар гарне хидждаххом» ( «Перемены в Иране в ХVIII 
веке»). В своём произведении он писал: «Ещё не родился на свет такой необыкновенный 
человек как Надир. Никто из известных вождей мира, таких как Искандер, Мариус, Ганни-
бал, Юлий Цезарь не был со столь высоким боевым духом как Надир. За свою короткую 
жизнь (61 год) Надир шах поднял Иран до уровня Рима». 

 14 января 1741 года Надир шах отправился из Марвы в Абиверд, а оттуда в свой род-
ной край Дастгерд. Там он построил «Родильный дом», на верщине которого был 
установлен  золотой меч. Затем он отправился в Мешхед и 17 января  дошёл до города. 
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      К великому сожалению, создавший великую империю Надир шах Афшар стал жертвой 
дворцовых интриг. На его жизнь было совершено покушение, в результате которого он  
погиб. Могущественное государство, охватывающее большую территорию, включая и 
Индию, посредством третьих сил разделилось на разные ханства. И это способствовало 
быстрому захвату этих земель. 
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NADİR ŞAH ZORAKILIĞA VƏ DESPOTİZMƏ QARŞI 
Xülasə 

 
Məqalədə Nadir şah Əfşarın cahanşümul fəthlərindən, Orta Asiyaya yürüşlərindən bəhs 

olunur. Nadir şah 1739-cu ildə Hindistanı tutduqdan sonra, Buxara və Xivəni də özünə tabe 
etdirdi, xanlar arasında çəkişmələrə son qoydu, orada sülh və əmin-amanlıq yaratdı.Məqalədə 
Nadirin uzaqgörən diplomat kimi fəaliyyəti barədə Avropa və İran alimlərinin fikirləri ilə tanış 
oluruq.  
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The article deals with Nadir Shah Afshar`s ride to the Middle East. Nadir Shah, who 

conquered India, made use of the war between the Khan of Bukhara and the Khan of Khiva 
restoring peace and turning it his vassal. In the article we get acquainted with European and 
Iranian scientists` ideas about Nadir Shah. 
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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ЦИКЛ «ДЖАМИ АТ-ТАВАРИХ»: ЭВОЛЮЦИЯ 
СТИЛЯ ОТ ТЕБРИЗА ДО ГЕРАТА (14-15 ВЕКА). 

 
Важнейшим этапом в истории тебризской миниатюры можно считать иллюстрации 

исторического труда "Джами ат-Таварих" ("Всеобщей истории"). Значение их намного 
превосходит рамки истории миниатюры. Вокруг этого памятника сосредотачивается боль-
шой круг проблем, и, словно в фокусе, отражается вся пестрая панорама Тебриза XIV ве-
ка. Создание этого литературного и художественного памятника связано с первыми лица-
ми в государстве: Газан-ханом и его визирем Рашидаддином.  

"Джами ат-Таварих" или "Всеобщая история", является самым значительным произ-
ведением ильханидской живописи первой четверти XIV века. Создание рукописи было 
идеей Газан-хана, именовавшего себя "падишах Аль ислам", претворял же ее в жизнь 
Рашидаддин.  

Наши знания об этом важнейшем периоде формирования стиля помимо эдинбург-
ского экземпляра значительно дополняют миниатюры другого фрагмента "Джами", второ-
го из изготовленных при жизни Рашидаддина. Это - рукопись, хранящаяся в Королевском 
Азиатском Обществе в Лондоне. Большое количество иллюстраций посвящается истории 
завоевательных походов Сельджуков и Газневидов.  

Таким образом, два фрагмента позволяют реконструировать рукопись с 400 листами, 
лишь половиной которой они являются – второй частью второго тома. В целом виде том со-
держал 109 миниатюр и 23 страницы с изображениями китайских императоров. Дата его – 
714/1314-15 в конце истории Индии подлинная, и все говорит о личном патронаже самого 
Рашидаддина. (1, c. 79) 
        Его следует сравнить с двумя копиями труда на фарси из музея Топкапы в Стамбуле – 
Hazine 1653 и Hazine 1654 гг. первая из рукописей включена в труд Тимуридского историка 
Хафиз-и Абру (ум. в 833 г. Х./1433.г.). Следуя примеру своих ильханидских предшествен-
ников, тимуридский  правитель Шахрух (правил 1405-47 г.) и его сын Байсонкур (ум. 1433) 
заказали своему придворному летописцу Хафизу Абру скомпилировать несколько подоб- 
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ных трудов. В 820 г. Х./1417 г. его обязали  сделать эту работу. При написании Хафиз-и 
Абру опирался на три фундаментальных труда – труд Табари в обработке Балами, Всемир-
ную историю Рашидаддина и биографию Тимура, написанную Низамаддином Шами. В 
результате и появилась его  “Маджмуа”. 

Следующий его труд, начатый в 826 г.Х. / 1423 г., был “Маджма аль-Таварих”, Все-
мирная история в 4-х томах (руб). Первые три охватывают доисламский период, Сельджу-
ков и Монголов и основываются на старых материалах, но четвертый том, посвященный 
Байсонкуру и известный как “Зубдат аль-Таварих-и Байсунгури” (“Байсунгуровы сливки 
истории”) основан на оригинальных и достоверных фактах из жизни Тимура и Шахруха 
вплоть до 830 г. Х. / 1427 г. 

Этот труд Хафизи-Абру (Н. 1653) включает и листы рукописи “Джами ат-Таварих” 
XIV века с доисламской историей Ирана и Аравии, началом истории Пророка Мухаммеда 
и халифата, Фатимидами, китайцами, индийцами и франками (714г. Х/1314 г.).  

Другая стамбульская рукопись (Н. 1654), более точная копия “Джами ат-Таварих”, со-
гласно колофону на листе 350а была переписана для Рашидаддина и завершена в 717 г. 
Х./1317 г. и первоначально содержала 375 листов. Как и предыдущая, она была реставри-
рована при Шахрухе, отчего поля стали больше. Она содержит 118 миниатюр и 78 листов 
с китайскими императорами, из которых лишь три созданы в начале XIV века. Поскольку 
летопись была завершена за год до смерти Рашидаддина, она могла остаться незавер-
шенной.  

Все три рукописи – арабская и обе фарсидские – совершенно сходны в формате (8, p. 
28), что говорит о строгом контроле продукции скриптории автором. 

О важности этих иллюстративных циклов говорит то, что без них не обходится ни 
один общий труд по искусству Ислама, а такие ведущие исследователи как Э.Дж.Грубе, 
Б.Грей, Д.Т.Райс и др. посвятили им специальные труды. В одном из последних, посвя-
щенном эдинбургскому фрагменту, Райс определяет группы родственных миниатюр, 
руководствуясь сюжетными циклами, как, например, цикл жизни Пророка, цикл Газневи-
дов, цикл Сельджуков и т.д. (8, p. 92-93). 

Падение династии Ильханов положило конец политическому единству Ирана и Ирака 
до вторжения эмира Теймура (Тамерлана), чье правление продлилось с 1370 по 1405 годы. 
Династия Тимуридов, которая вскоре стала обладательницей огромной империи, распро-
странилась на Иран, Ирак и Среднюю Азию вплоть до конца XV в.; она утвердила закон-
ность, легитимность своей власти, собрав из разных источников, выстроив свое генеалоги-
ческое древо, которое восходило к Чингиз-хану. Из этих соображений Тимуриды прояви-
ли больший интерес ко «Всемирной истории» Ильханидов, первая часть которой рассма-
тривала «Историю Монголов».   

 Миниатюры из стамбульского “Джами ат-Таварих” (Н.1654) доказывают неослабева-
ющий интерес к труду Рашидаддина, так как родословная Чингизидов была чрезвычайно 
важна и для Ильханидов, и их преемников Джелаиридов, и в особенности для Тимуридов. 
Тимур, племенной вождь, который с 1370 года утвердил свое господство в регионе, внед-
рял идею его законного права на власть, на ее легитимность ввиду его родства с Чингизи-
дами. Он поставил на престол марионеточного правителя Чагатай-хана и правил от его 
имени.  

 В это время Тимур создавал персональный миф, прочно основанный на реальности, 
на основании которой он по праву занял свое место в ряду крупнейших кочевых завоева-
телей и основателей династий, крупнейшим из которых был Чингиз-хан.  

 Сын эмира Теймура Шахрух, наследник его, правил с 1405 по 1447 г. и установил 
свою столицу в Герате. Там, в своей китабхане он заказал новый иллюстрированный эк- 
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земпляр «Истории Газан-хана», являющийся частью ильханидской «Джами ат-Таварих». 
В то же время он приказал Хафиз-и Абру, своему придворному историку, как и историку 
его отца, собрать все копии «Джами» XIV века и создать новую, обновленную Всемирную 
историю.  
       Гюнер Инал атрибутировала первые 68 иллюстраций (Н.1653) до стр..384 ильханид-
ским  периодом (5, pp. 111-112).  Дата  переписки  3уль Ка’да  713 г. Х. – 3уль Ка’да  714 г. 
Х. /февраль 1314-февраль1315 гг. каллиграфом Абд аль-Мумином аль-Алави аль-Каши 
еще не говорит об окончании работ полностью.  

В двух стамбульских списках конца ХIV (Н. 1654) и начала XV в. (Н. 1653 а также их 
сравнительном анализе с парижским экземпляром (Нац. Библиотека, S.p.1113), (4,p.152)  и 
рампурским списком выявляется, как осознанно художники шли к решению проблемы пе-
рехода от горизонтального формата к прямоугольному или квадратному. Это подтвер-
ждают такие миниатюры стамбульского списка нач. ХV в., как "Тюрки сколачивают 
телегу", "Убийство Низам уль-Мулька" или "Смерть Абу Абдаллаха" и многие другие.  

Из числа миниатюр, генетически восходящих к "Джами", хронологически первыми 
идут миниатюры утерянных ныне списков труда, хранящихся в виде альбомных листов в 
стамбульских и берлинских альбомах.  

Турецкий искусствовед Бейхан Карамагарали считает полноформатные постраничные 
тронные сцены из стамбульского альбома Фатеха (Н. № 2153) изъятыми из рукописей 
“Джами ат-Таварих” (170, с. 77-78), а М.Ш.Ипшироглу 44 из миниатюр Альбома Дица в 
Берлине, также созданными для “Джами ат-Таварих” АГА  (с. 101-102). 

В берлинском альбоме Диц, хранящемся ныне в Государственной Библиотеке, т. н. 
Сарай-альбене, в частности в альбоме А70, насчитывается около 15, а в альбоме А71 - 17 
миниатюр, иллюстрирующих Джами ат-Таварих. В основном это батальные сцены и двор-
цовые меджлисы, хотя и есть миниатюры нестандартные со сценами из завоевательных 
походов. Они относятся к одному из трех томов Джами, иллюстрирующих военные кам-
пании Чингисхана и его потомков. Судя по характеру миниатюр, по композиционному 
решению, колориту и другим стилевым признакам, в альбомах собраны образцы из нес-
кольких различных рукописей Джами. Во всяком случае, они демонстрируют сложив-
шееся ко времени их создания очевидное разнообразие манер иллюстрирования возник-
шее из первоначального гомогенного и строго контролируемого Рашидаддином стиля на-
чала IV века. 

Среди прочих современных эпохе правления Шахруха списков выделяется рукопись 
Королевского Азиатского Общества в Бенгале, листов № Д31, состоящая из 122 страниц 
текста и 21 миниатюры. Под названием "Овлад-наме-йи Чингисхан" она охватывает собы-
тия с 1220 по 1298 годы (617-698 гг. Хиджры). Большой интерес представляют такие 
редкие сюжеты, как "Жители Балха покидают город по приказу Чингиз-хана якобы для 
переписи, а на деле для казни в поле за чертой города" (л. 84а), "Бегство Джалаледдина 
Мангбурти после поражения" (л. 86а), "Павильон Фраши" (л. 21б), а также сцены битв и 
некоторые сцены плача над умершими ханами. 

Вклад стиля миниатюр “Джами ат-Таварих” также очевиден в еще одном, парижском 
экземпляре труда, созданным при гератском дворе Тимуридов, в 1420-е г., “Тарих-и 
Газани”. Его  113 миниатюр выросли из небольших первоначальных горизонтальных по-
лос вверху или внизу листа, до двухстраничных, на все пространство листа миниатюры с 
обильным применением золота. (Париж, Нац. Библиотека, Suppl. Pers. 1113). Французский 
исследователь Франсис Ришар прочитал надпись на укрепленной городской стене диптиха 
с осадой Баглада, в которой газель, стихотворение, восхваляющее Багдад и его красоты, 
подписано его создателем (мухаррир) Саиф аль-Валиди (8, p. 128).  
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Этим и завершается эволюция одной из трех ведущих стилистических направлений в 
тебризской миниатюрной живописи XIV века, берущего начало в иллюстрациях к "Своду 
Летописей" Рашидаддина. Постепенная эволюция от горизонтальных монохромных изо-
бражений к большим постраничным, а также к диптихам со звучной палитрой знаменует  
окончательное затухание традиции в середине ХV века.  

   Говоря о художественно-стилистических особенностях этого литературного произ-
ведения, нельзя также обойти его историко-культурное значение. Именно в процессе соз-
дания иллюстративного цикла "Джами" и стиль тебризской школы, со всеми характерны-
ми именно для него свойствами. Именно здесь, как в фокусе отразился процесс симбиоза 
стиля. А богатство тематическое отразило социальную пестроту и дух многонациональ-
ной столицы огромной империи.  

Именно "Джами ат-Таварих "породил традицию иллюстрированных хроник, что под-
тверждают миниатюры к Табари, Хафиз-и Абру, Мирхонду и т. д. Кроме самого факта их 
иллюстрирования, они стилистически созданы под сильным влиянием миниатюр Джами.  

В иллюстрациях к "Джами ат-Таварих" мы видим сложение жанра исторической жи-
вописи, где первоначальная стилизация под фрагмент свитка быстро преображается в са-
мостоятельное независимое пространство миниатюры, а также решается проблема выбора 
иллюстраций наиболее важных событий. 
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"JAMİ AT-TAVARİX"in İLLUSTRATİV DÖVRÜ: TABRİZDƏN HERATADƏK  
ÜSLUB TƏKAMÜLÜ (14-15 əsrlər) 

Xülasə 
 

         "Cəmi ət-Təvarix" və ya "Ümumi tarix" bu dövrün ən  diqqət çəkən əsəridir. Bu ədəbi və 
bədii abidənin yaradılması dövlətdəki birinci şəxslərlə əlaqələndirilir: XIV əsrin ilk onilliyində 
Qazan Xan və onun qanuni varisi olan Oljaytu tərəfindən davam etdirilmişdir. Bu bənzərsiz 
əsərin yaradan digər bir şəxslərdən biri də Qazanın güclü vəziri idi- Rəşid əd-Din. 
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       Onların əhəmiyyəti miniatür tarixinin əhatəsindən çox kənara çıxır.  
Bu abidənin ətrafında çoxsaylı problemlər cəmlənmişdir və sanki diqqət mərkəzində olan kimi,  
XIV əsr Təbrizinin bütün rəngli panoraması əks olunur. Layihə üzərində iş çərçivəsində 
Monqolustan, iki Çinli (Li-ta-Çi və Maksun), bir neçə İran tarixçisi, Kəşmirdən olan bir Buddist 
rahib Kamalaşri və bir xristian rahib daxil olmaqla bir qrup alim yaradılmışdır. 

Açar sözlər: "Cəmi ət-Təvarix", Qəzan-xan, Oljaytu, Rəşidəddin, Çinli və Buddist alimlər. 
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ILLUSTRATIVE CYCLE OF THE “JAMI AT-TAWARIH”: EVOLUTION FROM 
TABRIZ TO HERAT (XIV-XV cc.) 

Summary 
 

          The “Jami at-Tawarih”- “Universal History”, or literally “Compendium of Histories” was 
the most remarkable product of this period. The compilation of the work was Gazan’s idea. 
However, the whole work was finished during the time of this successor and loyal follower 
Uljaytu, in the first decade of the fourteenth century. Another personality behind this unique 
work was Gazan’s powerful prime-minister. Rashid ad-Din. 
       In the light of these activities it is not surprising to learn that the Jami at- Tawarih was 
written by a committee of scholars consisting of a Mongol, two Chinese (Li-ta-chi and Maksun), 
several Persian scholars, a Buddhist monk named Kamalashri from Kashmir, and a Western 
Christian monk.  
       Key words: The “Jami at-Tawarih, Gazan-khan, Uljaytu, Rashid ad-Din, Chinese and 
Buddhist scholars 
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ƏQLİ MÜLKİYYƏTİN SƏNƏD-İNFORMASİYA TƏMİNATINDA  
     KİTABXANA XİDMƏTİNİN FUNKSİYA VƏ PRİNSİPLƏRİ 

 
   Açar sözlər: intellektual fəaliyyət, müəlliflik hüququ, layihə, patent, mühafizə 

 
Giriş. Azərbaycanın müstəqillik dövründə qanunun aliliyi tam bərqərar olmuş 

demokratik və azad dövlət, şaxələnmiş müasir iqtisadiyyat, daha da zənginləşmiş mədəniyyət 
insan resurslarının inkişafına mühüm təsir göstərir. O, əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə 
möhkəm dayaq olaraq bütün sahələrdə yaradıcı fəaliyyətə güclü təkan verir. Şübhəsiz, 
bunlar yalnız xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən strategiyasının 
reallaşması, yeniləşən şəraitdə onun ölkə rəhbəri, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
tərəfindən müntəzəm və ardıcıl davam etməsinin bəhrələridir.  

Gələcəyə yönəlmiş bu məqsədyönlü strateji siyasi kursun reallaşma nəticəsində 
doğma vətənimiz - Azərbaycan XXI əsrin olduqca kəskin çağırışlarına sinə gəlmiş, global 
siyasətin qurduğu mürəkkəb, ziddiyyətli-dəyişkən beynəlxalq, regional və dövlətdaxili 
şəbəkədə milli maraqlara qulluq edən düzgün addımlar atmağa müvəffəq olmuşdur. Bu 
siyasətin əsas diqqət yetridiyi sahəslərdən birinin vətəndaşların əqli mülkiyyət hüququnun 
təminatı olması heç də təsadüfi deyildir. Ona görə ki, əqli fəaliyyətin nəticələri olan məhsul 
ona daxil edilmiş yaradıcı ideyalar baxımından dəyəri olan informasiyadan ibarətdir. Bu 
informasiya kommersiya dəyərinə malikdir. Necə ki, öz əməyi ilə maddi əşyanı yaradan 
şəxsin həmin əşyaya mülkiyyət hüququ yaranır, eləcə də yaradıcılıq nəticəsində, intellektual 
əməyin bəhrəsinə və yaradılmış informasiyaya da onu yaradan şəxsin mülkiyyət hüququ 
yaranır. Beləliklə, insanın öz intellektual əməyinin nəticələrindən istədiyi kimi istifadə etmək 
kimi ayrılmaz hüququ “Əqli mülkiyyət” anlayışını əmələ gətirir. “Əqli mülkiyyət” anlayışına 
daxil olan obyektlərin (ixtira, əsərlər, kəşf və s.) öz sahibləri vardır və əqli mülkiyyət 
hüquqları onlara məxsusdur. 

Əsas mətn. Avropalı görkəmli mütəfəkkirlər Mur və Lanhamın düşüncələrinə görə 
intellektual mülkiyyət özünəməxsus zəkanın nəticəsi olan qeyri-fiziki xarakterə malik 
mücərrəd anlayışdır. Mark Lemleyin fikrinə əsasən intellektual mülkiyyət patentlər və ticarət 
markaları, habelə müəllif hüquqlarının mənafelərini özündə birləşdirən termindir. Bred 
Şerman isə belə hesab etmişdir ki, bu anlayış hər hansı şəxsin və ya müəssisənin onu konkret 
olaraq öz mülkiyyəti bilməsi və qanunla qorunmasının vacibliyini düşünməsi məsələsini 
özündə əks etdirir. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının İsveçrədə olan qərargahının 
üzərində Doktor Arpad Boqşa aid bu dəyərli sözlər qeyd olunmuşdur: “Bütün kəşflər və bədii 
əsərlər insan zəkasından formalaşır. Onlar insanın keyfiyyətli həyatını təmin edir və onların 
istənilən növünün hüquqi müdafiəsi dövlətin vacib borclarından biridir” [1]. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında “inkişafın keyfiyyətcə yeni modelini formalaş-
dırmaq” məqsədinə nail olmaq üçün əqli mülkiyyət sistemi üçün münbit şəraitin yaradılması  
müstəsna (əvəzolunmaz) əhəmiyyətə malikdir. Bu, əqli mülkiyyətin və ona əsaslanan 
fəaliyyət növlərinin yaradıcılıq, yenilikçilik, kreativlik meyarları üzərində köklənməsindən 
irəli gəlir. “Dövlətimizin bu cür fəaliyyəti məhz öz qayğısı ilə stimullaşdırması nəticəsində  
Azərbaycanda çoxşaxəli əqli mülkiyyət sisteminin yaranması olduqca mühüm faktorlardan 
birini təşkil edir” [2]. Təsadüfi deyildir ki, yeni əqli mülkiyyət obyektlərinin yaradılması və  
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onlardan səmərəli istifadənin stimullaşdırılması, beynəlxalq əməkdaşlıqda ölkəmizin 
bərabərhüquqlu və etibarlı tərəfdaş kimi qəbul olunması, sahənin modernləşdirilmiş 
infrastrukturunun, daha mükəmməl normativ-hüquqi bazasının yaradılması, hüquqların 
təminatı və informasiya mübadiləsinin gücləndirilməsi, olduqca mühüm olan əqli mülkiyyət 
mədəniyyətinin formalaşdırılması, hüquq sahiblərinin (müəlliflər, onların vərəsələri, ifaçılar, 
fonoqram istehsalçıları, yayım təşkilatları və s.) hüquqlarının qorunması Azərbaycan dövləti 
üçün əsas vəzifələrdən sayılır. 

Araşdırmalar göstərir ki, son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əqli 
mülkiyyətin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Eyni zamanda, əqli mülkiyyət hüquqlarının 
təminatının gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu, səbəbsiz deyildir. Çünki, müəlliflik 
hüququ, əlaqəli hüquqlar, patentlər, əmtəə nişanları hazırda texnologiyaların və cəmiyyətin 
inkişafında mühüm yer tutur. Bununla yanaşı, əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatında 
problemlər də mövcuddur. Bu problemlərlə daha az rastlaşmaq üçün əqli mülkiyyət 
hüquqlarının sənəd-informasiya təminatı sisteminə bələd olmaq lazımdır. 

Bu səbəbdən cəmiyyətin əqli mülkiyyətlə bağlı sənəd-informasiya təminatını 
mümkün qədər tam, operativ şəkildə həyata keçirmək üçün müasir informasiya fəaliyyətinin 
mühüm tərkib hissəsi olan kitabxana-biblioqrafiya xidmətini mükəmməl formada öyrənmək 
vacib məsələlərdən biridir. Bu məqsədlə kitabxanalarda əqli mülkiyyət obyektləri ilə 
əlaqədar formalaşan zəngin sənəd-informasiya ehtiyatları fondları və toplanmış resursların 
sistemli ictimai istifadəsinin təşkilini, yəni tələbatçılara göstərilən xidmətin əsas cəhətlərini 
bilmək mühüm aktuallıq kəsb edir. 

“Əqli mülkiyyət üzrə kitabxana-informasiya xidmətinin obyekti sənədlərdən və infor-
masiya istifadəçilərindən ibarətdir” [3]. Bu xidmətin əsas vəzifəsini insanın müəlliflik 
münasibətləri obyektləri, əlaqəli hüquqlarla bağlı obyektlər, patent münasibətləri obyektləri, 
fərdiləşdirmə vasitələri və qeyri-ənənəvi əqli mülkiyyət obyektləri ilə əlaqədar informasiya 
istifadəçilərinin yaranan sənəd-informasiya tələbatının və əqli mülkiyyət üzrə sənədlərin 
öyrənilməsi, eləcə də xidmət prosesində onlardan səmərəli istifadə edilməsi təşkil edir. 

Əqli mülkiyyət üzrə kitabxana-informasiya fəaliyyətinin əsasını təşkil edən əqli 
mülkiyyət xidmətinin vəzifələri onun funksiyalarında təzahür edir. Həmin funksiyalara 
aşağıdakılar daxildir: 

 elmi-köməkçi funksiya; 
 tövsiyə funksiyası; 
 kommunikativ funksiya; 
 axtarış funksiyası; 
 yekunlaşdırma funksiyası; 
 pedaqoji funksiya; 
 kütləviləşdirmə funksiyası. 
Elmi-köməkçi funksiyasını xarakterizə edən cəhət ondan ibarətdir ki, bu vasitə ilə 

əqli mülkiyyət sahəsinin elmi informasiya ilə təmin olunması həyata keçirilir. Bu funksiya 
özünü həm də onunla təzahür edir ki, o, əqli mülkiyyət üzrə tələbatçıların mühüm qismi olan 
alim və tədqiqatçılara, eləcə də təbiət və texniki sahələr üzrə təhsil alan tələbələrə və 
magistrantlara ünvanlanır. Şübhəsiz, bu sahədə formalaşmış elmi biliklər bütün digər 
fəaliyyət sahələrinə geniş nüfuz edir, əqli mülkiyyətə daxil olan elm və fəaliyyət sahələri bir- 
biri ilə daha sıx inteqrasiya olunur. Həmin xidmət vasitəsilə tədqiqatçılar öz sahələrinə dair 
yeni sənədlər barədə dolğun və operativ məlumat əldə edirlər.  

Kitabxanaçı (biblioqraf) tərəfindən elmi-köməkçi funksiyasının həyata keçirilməsi 
prosesində əqli mülkiyyət üzrə sənəd axını diqqətlə təhlilə cəlb olunur. Bu zaman elm sahəsi  
üzrə meydana gələn demək olar ki, bütün sənədləri kitabxana-informasiya təminatı sistemi 
ilə tələbatçılara təqdim edir. Belə bir cəhəti xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, sənəd axınını  
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təhlil edən kitabxanaçı (biblioqraf) əqli mülkiyyət sahəsi üzrə kifayət qədər biliyə malik 
olmalı və onun əsasında sənəd axınını tam aşkara çıxararmağı bacarmalıdır. Sənəd axınını 
əqli mülkiyyətin kitabxana-informasiya təminatı baxımdan dolğun əks etdirilməsinə diqqət 
yetirmək də çox vacib məqamlardan biridir. 

Əqli mülkiyyət xidməti üçün əhəmiyyətli funksiyalardan biri də tövsiyə funksiyası 
hesab edilir. Ona görə ki, bu funksiya cəmiyyətin geniş kütlələrinin əqli mülkiyyət üzrə 
ətraflı məlumat əldə etməsinə münbit şərait yaradır. Onların yaradıcılıq fəaliyyətinə, əqli 
mülkiyyətlə bağlı təhsilinə, peşə səviyyələrinin yüksəlməsinə, idrak və bilik dairəsinin 
genişlənməsinə müstəsna yardım göstərir. 

Kommunikativ funksiya onunla xarakterizə olunur ki, əqli mülkiyyətlə məşğul olan 
idarə və müəssisələr, mərkəzlər, kitabxanalar bu sahə üzrə sənəd axını və kütləsinin 
biblioqrafik modelini yaradır. Eyni zamanda həmin biblioqrafik informasiyanı cəmiyyətdə 
yaymaqla sənəd-informasiya və biblioqrafik əlaqələrin yaranmasını dəstəkləyir. Bu funksiya 
təkcə əqli mülkiyyət xidməti ilə məşğul olan qurumlar vasitəsilə deyil, həmçinin alim və 
mütəxəssislərin özlərinin iştirakı ilə də (patentlərdə, məqalələrdə, elmi hesabatlarda, 
kitablarda və s. verilmiş biblioqrafik siyahılar) həyata keçirilir. 

Axtarış funksiyası əqli mülkiyyət xidmətinin mədəniyyətin, fundamental təbiət 
elmlərinin, texnikanın və digər elm və praktik fəaliyyət sahələrinin inkişafı üçün vacib olan 
əhəmiyyətində təzahür edir. “Əqli mülkiyyət obyektləri ilə əlaqədar elmi tədqiqatların, 
texniki yaradıcılığın texnoloji ardıcıllığının ilk pilləsi yeniliyin, tədqiqatın mövzusunu 
dəqiqləşdirməkdən və problemin əvvəllər hansı səviyyədə öyrənilməsini tədqiq etməkdən 
ibarətdir” [4].  

Məlumdur ki, hər hansı bir alim və ya tədqiqatçı əqli mülkiyyət obyektləri ilə bağlı 
yaradıcılıq fəaliyyətinə başlamadan öncə mütləq elmi problemlərin öyrənilməsi tarixi ilə 
maraqlanır. Əqli mülkiyyət xidmətinin axtarış funksiyası da məhz bu zaman meydana çıxır. 
Alim və ya ona yardım edən kitabxanaçı (biblioqraf) problemlə əlaqədar əvvəllər nəşr 
olunmuş məqalələrin, kitabların və s. mənbələrin aşkara çıxarılması və bunun əsasında 
problemin nə dərəcədə öyrənilməsini müəyyən edir. Axtarış funksiyası təkcə retrospektiv 
deyil, həm də cari axtarış zamanında təzahür edir. Elmin, texnikanın inkişafının xüsusi 
sürətlə gedən sahələrində problem üzrə ən yeni məlumatın əldə edilməsi, məhz cari 
ədəbiyyatın axtarışı nəticəsində baş verir. Həm retrospektiv, həm də cari axtarışın yerinə 
yetirilməsi üçün mövzu və zaman çərçivəsi dəqiq müəyyənləşdirilir.  

Yekunlaşdırma funksiyasının əksər elm və texniki yaradıcılıq fəaliyyəti üçün xüsusi 
əhəmiyyəti danılmazdır. Belə ki, hər hansı elm və texnika sahəsində ixtiraçılıq üzrə yerinə 
yetirilmiş işlər və ya praktiki fəaliyyətin vəziyyəti haqqında dolğun məlumat əldə etmək 
üçün həmin sahə üzrə nəşr edilmiş bütün sənəd kütləsi tam əhatə olunmalıdır. Bu prinsiplə 
təyin olunmuş mənbə retrospektiv biblioqrafik vəsaitdir və onun tərtibi zamanı ədəbiyyat 
kütləsinin mümkün qədər əhatə olunmasına səy göstərilməlidir. Deməli, yekunlaşdırıcı 
funksiyanın yerinə yetirilməsi əqli mülkiyyət xidməti ilə məşğul olan müəssisədən bu sahəyə 
geniş xronoloji əhatəli dolğun retrospektiv biblioqrafik göstərici hazırlanmasını tələb edir. 
Dünyanın bir sıra ölkələrində texniki yaradıcılıq, patent işinə dair biblioqrafik vəsaitlər 
hazırlanır. Respublikamızda bu cür biblioqrafik mənbələrin hazırlanması ilə daha çox 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bir sıra institut və digər elmi-tədqiqat  
müəssisələrinin kitabxanaları, eləcə də Əqli Mülkiyyət Agentliyinin nəzdində Respublika 
Elmi-Texniki Kitabxanasının əməkdaşları məşğul olur.  

Bildiyimiz kimi, əqli mülkiyyət xidməti təkcə elmin tələbatını ödəməklə 
kifayətlənmir. O, həm də böyüməkdə olan nəslin bu sahədə maariflənməsi və ətraflı bilik  
əldə etməsinə kömək edir. Pedaqoji funksiyanın xarakterik cəhəti də ondan ibarətdir ki, əqli 
mülkiyyət xidməti üçün hazırlanan kitabxana-informasiya məhsulu xüsusi olaraq gənc nəslin  
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mütaliəsinə yardım etmək, onların savadlı böyüməsinə kömək məqsədi daşısın. Kitabxana-
informasiya mənbələrində ölkənin intellektual sərvətlərinin təbliği, onun elmi və texniki 
inkişafı barədə məlumatın verilməsi gənclərin həmin sahələrlə məşğul olmasına maraq 
oyadır. Bu səbəbdən, əqli mülkiyyətin pedaqoji funksiyası gənc nəslin əmək fəaliyyətində, 
elmi yaradıcılıqla məşğulunda bünövrə rolunu oynayır.  

Bu funksiyanın reallaşmasına xidmət göstərən mənbələr bir qayda olaraq orta məktəb 
şagirdləri, lisey və kolleclərdə oxuyan gənclərə ünvanlanır. Pedaqoji funksiya böyüməkdə 
olan nəslin həyata hazırlanmasında, onların tərbiyəsində, savadlanmasında xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Bu funksiyanın həyata keçirilməsinin əsas yolu kitabxanada yerinə 
yetirilən tövsiyə biblioqrafik fəaliyyətdir. Xüsusilə də, ixtiraçılıq, patent sahəsi üzrə tövsiyə 
xarakterli göstəricilər məktəblərdə, tədbirlərdə, əməklə məşğul olan gənclərdə patent 
informasiyası sahəsində biliklərin formalaşmasına, onların düzgün istiqamətdə tərbiyəsində 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Kütləviləşdirmə funksiyası əqli mülkiyyət xidmətinin yerinə yetirdiyi sonuncu 
funksiyadır. Öz mahiyyəti etibarilə pedaqoji funksiyaya yaxın olsa da, müəyyən mənada 
ondan fərqli cəhətlərə malikdir. Əgər pedaqoji funksiyada aparıcı istiqamətlər 
tərbiyələndirmə və dünyagörüşünün formalaşmasına yardım etməkdirsə, kütləviləşdirmə 
funksiyasında isə əsas vəzifə əqli mülkiyyətin ayrı-ayrı sahələrində nailiyyətlərin mümkün 
qədər geniş ictimai auditoriyaya çatdırılması və insanlarda ilkin biliklərin 
formalaşdırılmasıdır. Belə biliklərin olması insanlarda nəinki düzgün peşə seçiminə xidmət 
edir, həm də onların gündəlik fəaliyyətinin daha uğurlu şəkildə yerinə yetirilməsinə yardım 
edir. Belə bir vəzifənin yerinə yetirilməsində kitabxanaçı (biblioqraf) əqli mülkiyyə sahəsi 
üzrə elmi-kütləvi ədəbiyyatı, bu sahə üzrə nəşr edilən elmi-kütləvi jurnalları öyrənməli və 
onlar haqqında informasiyanı tələbatçılara çatdırmalıdır. 

Əqli mülkiyyət xidmətinin ictimai məzmununu anlamaq və əhəmiyyətini düzgün 
qavramaq üçün onun prinsipləri haqqında da təsəvvür əldə etmək mütləqdir. Onun əsas 
prinsiplərini elmilik və obyektivlik təşkil edir. Bu prinsiplərə əsaslanmaq əqli mülkiyyət 
xidmətinin daha yüksək keyfiyyətlə həyat keçirilməsinə imkan verir. Həmçinin, əqli mülkiy-
yət xidmətinin funksiyalarının müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində onun prinsipləri vacib 
rol oynayır. 

Elmilik prinsipi onunla təzahür edir ki, əqli mülkiyyət sahəsinin kitabxana-informasi-
ya xidməti təşkil olunarkən müasir dialektik fəaliyyətin nəticələri əsas götürülür. Materialist 
fəlsəfə insanın təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi olan bioloji və sosial amillərin dialektikasını, əqli 
mülkiyyət üzrə proseslərin ictimai amillərlə şərtlənməsini müəyyənləşdirir. O, elmi biliyin 
inteqrasiya edilməsi ilə kompleks tədqiqatların aparılmasına imkan yaradır. Bu prinsip əqli 
mülkiyyətin ayrı-ayrı sahələrinin insanın bilik və elmlər sistemindəki mövqeyini düzgün qiy-
mətləndirir. Təbiət elmləri, kənd təsərrüfatı, texnikanın müasir elm və fəaliyyətlər sistemin-
dəki mövqeyinin düzgün dərki, bu sahənin kitabxana-informasiya təminatı ilə məşğul olan 
mütəxəssisə aşkara çıxarılan sənədləri dərk edilmiş formada seçməyə və analitik-sintetik işlə-
məyə imkan verir.  

Elmilik prinsipi, xüsusilə də mövzu xarakterli kitabxana-informasiya mənbələrinin 
hazırlanmasında düzgün metodologiyadan istifadə etməyə yardımçı olur. Əqli mülkiyyət 
xidmətinin elmiliyi bu sahə üzrə cari kitabxana-informasiya mənbələrinin tərtibində öz əksini  
tapır. Belə mənbələrdə konkret elmin müasir vəziyyəti, onun bölmələri düzgün şəkildə şərh 
edilir və həmin elmin daxili quruluşuna görə təsnifləşdirilir.  

Obyektivlik prinsipinin isə mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əqli mülkiyyət xidməti 
zamanı kitabxanaçı (biblioqraf) həmin sahələrin tədqiqatlarını bu sahədə praktiki fəaliyyət  
barədə topladığı informasiya ilə dürüst obyektiv əks etdirsin. Bu zaman kitabxanaçı (bib-
lioqraf) öz şəxsi münasibətindən irəli gələn yanaşma, təhlil və qiymətləndirməyə imkan  
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verməməlidir. Obyektivlik prinsipi əqli mülkiyyət xidmətində kitabxana-informasiya mənbə-
lərinin hazırlanmasında da nəzərə alınmalıdır. 

Nəticə. Beləliklə, əqli mülkiyyət üzrə kitabxana-informasiya xidmətinin funksiya və 
prinsiplərinin ətraflı öyrənilməsi təsdir edir ki, bu fəaliyyət o vaxt uğurla həyata keçirilə 
bilər ki, əqli mülkiyyət sahəsinin sənəd kütləsi və axınına, informasiya istifadəçilərinin tərkibi 
və onların sənəd-informasiya tələbatlarının xüsusiyyətlərinə verilən tələblər vaxtında aşkara 
çıxarılsın. Bu tələblərin kitabxanaçı (biblioqraf) tərəfindən lazımi səviyyədə təhlil 
olunmasına xüsusi diqqət yetirilsin. Paralel olaraq bu iş optimal şəkildə və elmi əsaslarla 
təşkil olunmalıdır.  
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Giriş.Azərbaycan cəmiyyətinin milli maraqlarının mahiyyəti bir neçə əsas məqamdan 
ibarətdir: Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün layiqli həyat səviyyəsini və keyfiyyətini 
təmin edən sabit sosial-iqtisadi vəziyyət, vətəndaş cəmiyyəti qurmaq üçün əsasların 
formalaşdırılması və xarici siyasət arenasında Azərbaycanın güclü mövqeyi, bununla yanaşı, 
Azərbaycan Respublikası bu gün görünməmiş alətlər vasitəsi ilə milli maraqların reallaşmasına 
töhfə verən əlavə, yenilikçi amilə çevrilən informasiyalaşdırılmış inkişaf yolu ilə gedən 
dövlətdir. Buna görə də, geniş yayılmış və qlobal informasiyalaşdırma kontekstində vətəndaşlar 
üçün Hökumətin bu gün dövlət orqanlarının informasiyalaşdırılması ilə bağlı hansı səylər 
göstərdiyini, Milli Məclisin informasiya hüquqlarını geniş şəkildə həyata keçirmək üçün hansı 
qanunları qəbul etdiyini, vətəndaşların və dövlət qulluqçularının hansı səviyyədə informasiya 
səriştəsinə malik olduğunu bilmək vacibdir. 

Ölkəmizdə demokratik dəyişikliklər təxminən iyirmi ildir davam edir. Bu dövrdə 
informasiyalaşdırma prosesləri ilə müşayiət olunan dövlət idarəetmə sistemində əhəmiyyətli 
dəyişikliklər baş verdi. "Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının 
inkişafı üzrə 2010 - 2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın (Elektron Azərbaycan)" təsdiq 
edilməsi [3]  Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının kifayət qədər yüksək səviyyədə 
informasiyalaşdırılmasına səbəb oldu. Əslində, indiyə qədər dövlət sahəsində idarəçilik 
fəaliyyətinin tamamilə yeni şəraitdə həyata keçirilməsi üçün zəruri texnoloji şərtlər 
formalaşmışdır. Artıq bu gün, yeniliklərin (informasiya və kommunikasiya texnologiyaları - 
İKT) istifadəsi əsasında dövlət qulluqçularının öz fəaliyyətlərinin səmərəliliyini artırmağa imkan 
verir və Azərbaycanda yaranan yeni vətəndaş cəmiyyəti ilə vətəndaşlar və qurumlar arasında 
qarşılıqlı fəaliyyətin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə əlavə imkanlar yaratmaq üçün lazımi 
texnoloji zəmin yaradır. Bununla yanaşı, cəmiyyətin informasiyalaşdırılması və hakimiyyət  
orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsinin elektron kanalları baxımından milli maraqların reallaşması üçün 
təkcə texnoloji həllərin kifayət etmədiyi aydındır. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi insan faktoru, xüsusən də dövlət qulluqçularının peşə fəaliyyətlərində 
informasiya texnologiyalarından istifadə etməyə hazırlıq dərəcəsi ilə əlaqədardır.  

Əsas hissə. Dövlət qulluğu davamlı təkmilləşdirməni tələb edir. İşçilərin dövlət 
qulluğunun prioritet vəzifələrini yerinə yetirmək qabiliyyəti ilk növbədə onların bacarığından və  
fədakarlığından asılıdır. Müasir reallıqda kadr idarəçiliyinin klassik paradiqmasına görə 
modernləşdirilmiş və motivasiya edilmiş "doğru zamanda doğru işdə" lazımlı şəxsə sahib olmaq 
üçün kadrların kompetensiyası ilə xidmət ehtiyacları arasında maksimum uyğunluq təmin 
olunmalıdır. [1]  

Kompetensiyaya əsaslanan yanaşma demək olar ki, bütün ölkələrdə dövlət qulluğu 
işçilərinin idarə edilməsi üçün informasiya təminatının formalaşdırılması üçün əsas olmuşdur. 
İşin keyfiyyətinin hər bir işçinin motivasiyasından və hazırlığından birbaşa asılı olması, kadrların 
kompetensiya səviyyəsinin artımını qiymətləndirmək və planlaşdırmaq üçün yeni yanaşmalar 
hazırlamağı zəruri edir Vaxtında planlaşdırmaq və kadrların inkişafı üçün şərait yaratmaq üçün  
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təşkilatın potensialının vəziyyətini qiymətləndirmək lazımdır və bundan sonra işçilərin gələcəkdə 
yeni istehsal problemlərinin həllinin öhdəsindən gələcəyinə əmin olmaq olar. Kompetensiya 
modelləri bacarıqlara əsaslanan bir yanaşmaya əsaslanan bir kadr idarəetmə məlumat sisteminin 
əsasını təşkil edir. Peşəkar baxımdan vacib sayılan kompotentsiyanı özündə birləşdirən müxtəlif 
modellər var. [2] 

Kompetensiyanın təsnifatı, əvvəlcə şəxsiyyət mərkəzli bir yanaşma əsasında formalaşan 
və bu gün korporativ mühitdə tətbiq olunan mövqelərin çoxunu əks etdirən Yetkinliyə əsaslanan 
Öyrənmə anlayışında müəyyən edilmiş kompetensiya qruplarına əsaslanır. Dövlət qulluğu üçün 
insan mərkəzli yanaşma, dəyərlərin yaradılmasının əsas mənbəyinin insan qaynaqları olduğu 
islahatlar kontekstində performansın yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. Avropa Ali Təhsil 
Bölməsində təhsil baxımından kompetensiyanın əsas növləri aşağıdakılardır: 

 İnstrumental kompetensiya 
 Şəxslərarası kompetensiya 
 Sistem kompetensiyası 
 Hər bir peşəyə xas olan xüsusi kompetensiya [5] 
 İnformasiya kompetensiyası 

Dövlət qulluqçularının informasiya kompenentliyi. İnformasiya kompetensiyasının 
mahiyyətini müəyyən edərkən iki əsas yanaşmanı ayırmaq olar. Birincisi - epistemoloji - şəxsin 
(subyektin) və ətrafdakı reallığın (obyektin) əlaqəsindən irəli gəlir. Bu halda dünyanı 
mənimsəmək məqsədi istehlaka (yalnız şeylərə deyil, həm də bilik, qabiliyyət, bacarıq və s.) 
qədər azalır. E. Frommun fikrincə, bu mövqe "olmaq” metaforası ilə ifadə edilə bilər. Bu halda, 
kompetensiya ənənəvi öyrənmə nəticələrinin məcmusundan çətinliklə fərqlənə bilər. Bəlkə də 
fərqli birləşmə ilə təqdim ediləcək, bəziləri (məsələn, praktiki təcrübə) başqalarının hesabına 
güclənəcək, amma bu, məsələnin mahiyyətini dəyişmir.  

İkinci yanaşma olan ontoloji yanaşma daha konstruktiv görünür. Çünki insan yaşayış 
vasitələrinə deyil, həyatın məzmununa əsaslanır. Eyni zamanda öyrənmə "həyata hazırlıq" deyil, 
həyatın özünü nəzərdə tutur. Kompetensiyanın ontoloji mahiyyəti, dünyanın geniş ehtiyaclarını 
ödəmək qabiliyyətinə malik olduğu və insan üçün əhəmiyyətli hala gəldiyi dünya ilə qarşılıqlı 
təsirini təyin edən varlığın tamlığına səy göstərməkdən ibarətdir. İnsan inkişaf məqsədi və 
vasitəsi olan mənalı bir dünyanı mənimsəmək və dəyişdirmək qabiliyyətinə malik olduğunu hiss 
edir. Ontoloji yanaşma çərçivəsində, kompetensiyaya əsaslanan yanaşmanın əsas təməllərinin 
mənası açılır: "bilməyi öyrənmək" - informasiya biliklərinin, bacarıqlarının formalaşdırılması; 
"etməyi öyrənmək" - yaradıcı məlumat məhsullarını, layihələrini yaratmaq; "yaşamağı 
öyrənmək" - informasiya cəmiyyətində həyata uyğunlaşma; "olmağı öyrənmək", həyat yolu 
seçimidir informasiyalaşdırma prosesində özünü həyata keçirir. İnformasiya kompetentliyinin 
məzmununu təyin edərkən iki yanaşma da fərqlənir. Birincisi (informasiya texnologiyaları) "İKT 
- informasiya kompetensiyası" məntiqində qurulmuşdur. Bu vəziyyətdə, informasiya 
kompetensiyasının mənası texniki komponentlə müəyyən edilir, məlumatların saxlanması, 
işlənməsi və ötürülməsi üçün İKT texniki vasitələrindən istifadə etmək bacarığına əsaslanır.  
Dinamik inkişaf, hər şeydən əvvəl, dövlət qulluqçularının peşə fəaliyyətlərində müasir 
informasiya texnologiyalarından aktiv, ağlabatan və məqsədyönlü istifadə əsasında fəaliyyət 
tərzinin dəyişməsini nəzərdə tutur. Beləliklə, dövlət qulluqçularının informasiya kompenentliyi 
məsələsi təbii olaraq ortaya çıxır. Müəlliflərin fikrincə, müasir elmi ədəbiyyatda "dövlət 
qulluqçularının informasiya kompenentliyi" anlayışının təfsirinin praktiki olaraq olmaması 
fonunda, dövlət qulluqçularının informasiya kompenentliyi ilk növbədə onların kompüterdən və 
bəzən internetdən istifadə etmək qabiliyyətləri kimi başa düşülür. Məsələn, e-poçt kimi. Bu 
bacarıq və qabiliyyətlər vətəndaşlarla və təşkilatlarla "elektron" şəkildə ünsiyyət qurmaq 
baxımından vacibdir. Buna görə də, dövlət orqanlarının informasiyalaşdırma proseslərinin 
kifayət qədər maliyyələşdirilməməsi və onların kompüterlərlə təchiz edilməsi və internetə çıxışın  
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təşkili ilə bağlı problemlər barədə nə deyilsə də, Azərbaycanda dövlət sferasının 
informasiyalaşdırılması dövlət qulluqçularının informasiya kompenentliyinin səviyyəsindən 
asılıdır.  

Dövlət qulluqçularının informasiya kompenentliyi probleminin nəzərdən keçirilməsinin 
həm demokratik dəyişikliklər, həm də inzibati islahatların aparılması və son illərdə informasiya 
cəmiyyətinə xas olan ümumi sürətli sosial dəyişikliklər fonunda aktuallıq qazanmışdır. Bundan 
əlavə dövlət idarəçiliyi problemlərinin yüksək ixtisaslı həllini təmin edən dövlət kadr 
korpusundakı münasibətlər kadrların peşəkarlığına yönəldilməlidir. Eyni zamanda qeyd etmək 
lazımdır ki, dövlət qulluqçularının aşağı səviyyəli informasiya kompenentliyi hakimiyyət və 
vətəndaşlar, bütövlükdə cəmiyyət arasında münasibətlərin inkişafını obyektiv şəkildə maneə 
törədən amilə çevrilir. Halbuki müasir informasiya texnologiyalarının verdiyi üstünlüklərə görə 
onlardan istifadə sadədir, asandır, sürətlidir, mobildir. Aydındır ki, dövlət qulluqçularının 
informasiya kompenentliyinın inkişafı ilə bağlı məqsədyönlü vahid dövlət siyasəti olmadıqda, 
dövlət qulluqçularının vətəndaşlarla və təşkilatlarla "elektron" qarşılıqlı əlaqəsi, informasiya 
kompenentliyinın formalaşması proseslərini tənzimləyən hüquqi dəstək olmasına baxmayaraq 
gördüyümüz kimi, dövlət qulluqçularının informasiya kompenentliyinın xaotik təbiəti müşahidə 
edilir. Buna səbəb kimi yaş  və təhsil parametrləri müəyyən edilir.  

 
 

Cədvəl 1. AR-nın iqtisadi rayonları üzrə dövlət qulluqçularının yaşına görə bölgüsü 
 

İn
zi

ba
ti 

və
zi

fə
lə

ri
n 

tə
sn

ifa
tla

r 
üz

rə
 

ad
la

rı
 

D
öv

lə
t 

qu
llu

qç
ul

ar
ın

ın
 

sa
yı

 

on
la

rd
an

 ix
tis

as
 

də
rə

cə
si 

ol
an

la
r Ümumi saydan yaş tərkibi üzrə:                                                                                            

25
 y

aş
ad

ək
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

25
-2

9 
ya

ş  
 

30
-3

4 
ya

ş  
 

35
-3

9 
ya

ş  
 

40
-4

4 
ya

ş  
 

45
-4

9 
ya

ş  
 

50
-5

4 
ya

ş  
 

55
-5

9 
ya

ş  
 

60
-6

4 
ya

ş  
 

65
 y

aş
 v

ə 
yu

xa
rı

 

Bakı şəhəri 12834 11512 315 1830 2319 2091 1682 1195 987 1207 963 245 
Naxçıvan MR 

2356 2275 116 553 430 315 266 205 139 189 125 18 
Abşeron-Xızı  

606 588 15 75 109 98 68 56 68 58 42 17 
Gəncə-

Daşkəsən  1101 1044 36 165 195 159 117 79 99 100 126 25 
Qazax-Tovuz  1068 1055 34 121 171 118 118 112 117 141 118 18 

Mərkəzi 
Aran  1118 1098 21 117 154 157 127 97 147 149 130 19 

 
            

Mil-Muğan  753 728 14 81 90 67 83 61 81 158 104 14 
Şəki-

Zaqatala  1272 1227 24 158 205 150 141 100 125 173 168 28 
Şərqi 

Zəngəzur  839 825 9 72 153 146 131 72 77 76 89 14 
Şirvan-
Salyan  742 693 23 71 118 90 84 78 72 102 94 10 

 
Cədvəl stat.gov.az saytına istinadən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
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Qrafik 1. AR-nın iqtisadi rayonları üzrə dövlət qulluqçularının yaşına görə 

paylanması 
 
Qrafikdən göründüyü kimi AR-da dövlət qulluqçularının 49%-inin yaşı 40-a qədər, 20%-

nin yaşı 40-50 arası, 31%-inin isə yaşı  50-dən yuxarıdır.  
40 yaşa qədər olan dövlət qulluqçularının informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı 

ilə paralel olaraq böyüdüklərini nəzərə alsaq, onların peşə fəaliyyətlərində informasiya 
texnologiyalarının istifadəsinə təbii olaraq uyğunlaşa bilən ən gənc qulluqçular hesab olunur. 
Hakimiyyət orqanları ilə cəmiyyət arasındakı münasibətlərin yeni bir üslubuna keçiddə bu 
qulluqçulara güvənmək lazımdır. Çünki informasiya texnologiyalarını başa düşürlər, peşəkar 
fəaliyyətlərində onlardan asanlıqla istifadə edə bilirlər, yenilik qorxusu yoxdur və informasiya 
texnologiyalarının verdiyi faydaları görüb tətbiq edə bilirlər. Dövlət qulluqçularının üçüncü yaş 
kateqoriyası təxminən 50 yaşındadır.  Bu kateqoriyalı qulluqçuların nümayəndələri bu gün 
informasiyalaşdırmada ən problemli kateqoriyanı təmsil edilirlər. Çünki onların əksəriyyəti üçün 
informasiya texnologiyaları hələ də yad fenomendir. Uzun illərdir ki, ötən əsrin köhnə ünsiyyət 
üsullarından və vasitələrindən istifadə etməyə öyrəşmiş insanlar, çox vaxt psixoloji olaraq 
vətəndaşlarla və cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqədə yeni informasiya texnologiyalarından yenidən 
istifadə edə bilmirlər. Bu kateqoriyalı qulluqçular, müasir Azərbaycanın dövlət kadr korpusunun 
tam hüquqlu informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında dövlət orqanları ilə "elektron" 
qarşılıqlı əlaqənin normativ hüquqi tənzimlənməsinin praktik olaraq olmaması fonunda əsas 
maneədir.  

Bu gün Azərbaycan Respublikasında, təəssüf ki, rəsmi elektron kanallar vasitəsilə 
vətəndaşların müraciətləri ilə işləmək üçün səlahiyyətli dövlət qulluqçularını vətəndaşlar və 
təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün elektron imkanlar yaratmağa, öz elektron poçt 
ünvanına sahib olmağa məcbur edən heç bir qanun yoxdur. Digər tərəfdən, bu gün Azərbaycanda 
informasiya qanunvericiliyinin, vətəndaşların təcili informasiya ehtiyaclarına "reaksiya verməyə" 
belə vaxtı yoxdur. Bu gün dövlət qulluqçularının informasiya komponentliyinin aşağı olmasının 
səbəbləri ilk növbədə hüquqi səbəblərlə yanaşı şəxsi-psixoloji və motivasiya səbəblərlə də 
əlaqələndirilir. Ancaq nəticədə, bu vəziyyət, vətəndaşları vaxtlarını səmərəsiz boşa çıxarmaqdan  
azad edən həqiqətən müasir texnologiyalardan istifadə edərək dövlət qulluqçuları ilə ünsiyyət 
qurmaq istəyən vətəndaşların ən azı 25% -ni (və bu rəqəm ildən-ilə artır) heç də qane etmir.  

Bir çox dövlət qulluqçusu hələ də öz işində istifadə olunan İT xidmətlərinin keyfiyyətindən 
narazıdır və bunun da səbəbləri var. Belə ki, İT layihələri çox maliyyə vəsaiti və daim yenilənmə 
tələb edir. Bütün bu problemlər səmərəlilik və rasionallığa səbəb olan İT-yə strukturlaşdırılmış 
yanaşmadan başlayaraq həll edilə bilər. Bu zaman köməyə İTİL gəlir. İTİL (İT Infrastructure  
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Library), yüksək keyfiyyətli İT xidmətləri əldə etmək və lazım olan mənbələri təhlil etmək üçün 
informasiya texnologiyalarından istifadəni nəzərdə tutan İT həllərinin və təcrübəsinin yeddi 
cildlik kitabxanasıdır.  

İTİL 1980 -ci illərdə informasiya texnologiyalarının keyfiyyətinin aşağı olduğu İngiltərədə 
hazırlanmışdır. Daha sonra, 1986 -cı ildə, hökumətin tapşırığı ilə, Kompüter Mühəndisliyi və 
Telekommunikasiya Mərkəzi Agentliyi İT-dən istifadə prinsiplərinin yaradılması, səmərəliliyinin 
və gəlirliliyinin təmin edilməsi üzərində işə başladı.1992 -ci ildə İT sənayesində mövcud olan ən 
yaxşı təcrübələri ehtiva edən İTİL -in ilk nəşri işıq üzü gördü.  

İTİL-in məqsədi fəaliyyət sahələrini sistemləşdirmək və onlar arasındakı əlaqələri 
müəyyənləşdirmək və qurmaqdan ibarətdir. Layihə hər hansı bir orqan və ya təşkilat üçün 
universal olan ən vacib İT fəaliyyət növlərinin, vəzifələrin, əsas proseslərin və prosedurların 
ətraflı təsvirini ehtiva edir. İTİL, təşkilatdakı bütün İT idarəetmə prosesləri üçün parametrləri 
təyin edir, eyni zamanda onların hər birinə məsələyə fərdi yanaşma imkanı verir.  

İTİL indi İT idarəçiliyinin təməli olaraq tanınır və Hewlett-Packard, İBM və Microsoft kimi 
şirkətləri bu sahədə fəaliyyətlərini genişləndirirlər. İTİL, qismən İSO 9000 standartları seriyasına 
əsaslanır və eyni zamanda İSO 20000 standartının əsasını təşkil edir. 

Layihənin son nəşri Xidmət Strategiyası; Xidmətin layihəsi; Xidmətin tranformasiyası; 
Xidmət əməliyyatı; Xidmətin davamlı təkmilləşdirilməsi adlı beş kitabdan ibarətdir. İTİL-in son 
kitabı İT xidmətlərinin davamlı təkmilləşdirilməsinə həsr edilmişdir. Daim dəyişən təşkilati 
ehtiyaclar və ətraf mühit şəraitində xidmətdən istifadənin səmərəliliyini artırmaq, xidmətin 
keyfiyyətini daim təhlil etmək və yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. Təkmilləşdirmə Məqsəd 
nədir?" sualına cavab verərək fəaliyyət istiqamətinin müəyyən edilməsi; Qarşıda duran məqsədlə 
əlaqədar olaraq nə ölçə bilərik?; Ölçülə bilən məlumatların toplanması - "məqsədə çatdıqmı?"; 
Alınan məlumatların işlənməsi; Məlumatların təhlili; Əldə olunan məlumatların təqdimatı və 
istifadəsi; Təkmilləşdirmək adlı yeddi mərhələdən keçir.  

İTİL sadəcə qaydalar toplusu deyil, "şou üçün" təqdim edilməli olan yeni fenomen deyil. O, 
dövlət qulluqçularının İT ehtiyaclarını başa düşməyə və onları mümkün qədər səmərəli və 
erqonomik şəkildə təqdim edilə bilən xidmətlərə çevirməyə kömək edə bilər və dövlət 
qurumunun ümumi məqsədinə çatmasına kömək edə bilər.  

Dövlət qulluqçularının informasiya kompenentliyi və kitabxanalar. Dövlət 
qulluqçularının informasiya kompetentliyi təkcə İT bilikləri ilə yekunlaşmır. Dövlətin idarə 
edilməsində aktiv şəkildə iştirak etməli olan bu şəxslər İT texnologiyaları sahəsində baş verən 
yenilikləri daim izləmək məcburiyyətindədirlər. Bu zaman köməyə kitabxanalar gəlir. 
Kitabxanalar tərəfindən təqdim edilən yeni xidmət üsulları dövlət qulluqçularına iş yerini tərk 
etmədən yeni informasiya məhsullarını əldə etmək imkanı verir. Kitabxanalar bunu tammətnli 
verilənlər bazaları yaratmaqla həll etməyə çalışırlar. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda dövlət 
qulluqçuları adətən həftənin 5 günü saat 9:00 və 18:00 aralığında fəaliyyət göstərirlər və dünyada 
baş verən ictimai-siyasi proseslərlə əlaqədar onların davamlı şəkildə informasiyaya tələbatı 
yaranır kitabxanaların belə bir üsula müraciət etməyi bu kimi hallarda onların operativ şəkildə, 
zaman və məkan problemi, informasiya itkisi olmadan informasiya təminatını həyata keçirməyə 
imkan verə bilər. Sağlam rəqabət şəraitində dövlət idarəçiliyi sahəsində fəaliyyət göstərən işçilərə 
fərdi informasiya xidmətinin təşkili baxımından bu üsul mühüm rol oynaya bilər. Aparılan 
araşdırmalar zamanı məlum olur ki, 20082 nəfər dövlət qulluqçusundan 12843 (64%) nəfəri Bakı  
şəhərinin payına düşür. Dövlət qulluqçularına kitabxana-informasiya xidmətinin təşkili üzrə əsas 
kitabxanalardan biri hesab olunan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi Prezident 
Kitabxanası Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən dövlət qulluqçularının informasiya təminatında 
aktiv şəkildə iştirak edə bilirsə, regionlarda fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçularının informasiya 
təminatını ənənəvi şəkildə həyata keçirmək imkanına malik deyil. Bu baxımdan sahə üzrə 
tammətnli verilənlər bazasının yaradılması və daim yenilənməsi aktual hal almış olur. 
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       Prezident Kitabxanası oxucuların informasiya təminatını operativ şəkildə həyata keçirmək 
üçün müxtəlif üsullardan istifadə edir ki, bu üsullardan biri elektron resursların hazırlanması 
hesab olunur. Kitabxana tərəfindən dövlət qulluqçularının informasiya kompetentliyi baxımından 
önəmli elektron resurslardan biri “KİV. İKT və yeni texnologiyalar” adlanan məlumat 
bülletenidir.  

İllik tərtib olunan məlumat bülletenində kütləvi informasiya vasitələri İKT sektoruna, 
innovasiya və rabitə xidmətlərinə dair mətbuat materiallarının biblioqrafiyası daxil edilmişdir. 
Məlumat bülletenində Azərbaycan dili ilə yanaşı, rus və ingilis dilində materiallarda 
toplanmışdır. Bülletenin hər bir bölməsində materiallar xronoloji ardıcıllıqla qurulmuşdur və 
mütəmadi olaraq yenilənir. [4] Bülleten 4 bölmədən ibarətdir. Lakin araşdırma baxımından onun 
iki bölməsi tədqiqata cəlb edilir. Onlardan biri “Elektron hökumət”, digəri isə “İKT sektoru, 
innovasiyalar və rabitə” adlanır. Aşağıdakı cədvəldə məlumat bülleteninə dair bəzi statistik 
məlumatlar verilmişdir. Cədvəldən məlum olur ki, bülletendə toplanan biblioqrafik məlumatlar 
2006-2021-ci illəri əhatə edir. 2021-ci il yekunlaşmadığı üçün cədvələ daxil edilməmişdir. Belə 
ki, aparılan araşdırmalardan əldə edilən nəticələrə görə bülletendə 2006-2020-ci illərdə nəşr 
olunan publisistik məqalələrin 368-i elektron hökumət, 2479-u İKT sektoru, innovasiyalar və 
rabitə mövzusuna həsr olunmuşdur.  

 
Cədvəl 2. “KİV. İKT və yeni texnologiyalar” məlumat bülleteni 

İl Elektron hökumət İKT sektoru, innovasiyalar və rabitə 
2006 - 80 
2007 7 218 
2008 9 151 
2009 12 224 
2010 8 155 
2011 7 153 
2012 13 149 
2013 89 521 
2014 75 168 
2015 47 172 
2016 39 126 
2017 20 87 
2018 21 126 
2019 7 97 
2020 14 52 
Cəmi 368 2479 

                    
Cədvəl preslib.az saytına istinadən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 
Nəticə. Aparılan araşdırmaların yekununda belə qənaətə gəlmək olar ki, elmi-texniki 

tərəqqinin nailiyyətlərinə əsaslanan müasir vətəndaş cəmiyyəti, hökumətlə qarşılıqlı əlaqənin 
yeni parametrlərini yaradır və ona yeni tələblər qoyur. Hal-hazırda Azərbaycanda dövlət 
qulluqçularının informasiya kompenentliyinin artırılması üçün rəsmi dövlət sənədi yoxdur. Buna 
görə də, vahid dövlət siyasəti və dövlət informasiya siyasəti çərçivəsində dövlət qulluqçularının  
aşağı səviyyəli informasiya kompenentliyi problemini hüquqi vasitələrlə həll etmək dövlət 
qulluqçuları arasında qarşılıqlı əlaqə məsələsini kökündən həll edəcək.  
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Айсель Гасанова 
 

РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ 

Резюме 
 

        В статье исследуются проблемы информационной компетентности государственных 
служащих. Для этого, прежде всего, изучаются понятие компетентности и подходы свя-
занные с ним. Определены сущность информационной компетентности государственных 
служащих и роль библиотек в этой сфере. В связи с этим используется опыт Прези-
дентской библиотеки. Кроме того, в статье рассматриваются технические средства, свя-
занные с формированием информационной компетентности госслужащих. При этом ис-
следуется возраст государственных служащих в формировании информационной компе-
тентности. В этом случае проводится статистическое исследование со ссылкой на сайт 
stat.gov.az. 
    Ключевые слова: государственные служащие, информационная компетентность, 
компетентность, İTİL, Президентская Библиотека, информационный бюллетень 
 

Aysel Hasanova 
THE ROLE OF LIBRARIES IN THE FORMATION OF INFORMATION 

COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS 
Summary 

 
        The article examines the problems of information competence of civil servants. For this 
purpose, first of all, are studied the concept of competence is studied and related approaches. Are 
defined the essence of information competence of civil servants and the role of libraries in this 
field. In this regard, is used the experience of the Presidential Library. In addition, the article 
deals with the technical means related to the formation of the information component of civil 
servants. At the same time, here is studied the age of civil servants in the formation of 
information competence. İn this case, is conducted statistical research with reference to the 
website stat.gov.az. 
      Keywords: civil servants, information competence, competence, İTİL, Presidential Library, 
newsletter 
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 “Nizami Gəncəvi – Azərbaycanın sönməz günəşi”, 
onlayn beynəlxalq konfrans 

(Gəncə ş.)  
 

        30 avqust 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
elmi katibi, fil. ü.f.d., dos. Əzizağa Nəcəfzadə Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Samux rayon 
Heydər Əliyev Mərkəzinin təşəbbüsü və Gəncə Dövlət Mədəniyyət Qoruğu Nizami Gəncəvi 
Kompleksinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Nizami Gəncəvi – Azərbaycanın sönməz günəşi” 
mövzusunda beynəlxalq onlayn konfransa fəxri qonaq qismində qatılıb. “Nizami ili” çərçivəsin-
də təşkil olunan beynəlxalq tədbirdə dosent Əzizağa Nəcəfzadə “Nizami Gəncəvinin “Leyli və 
Məcnun” məsnəvisinin ilkin qaynaqları” mövzusunda məruzə edib. 

 
 

*** 
 

Əlyazmalar İnstitutunun alimləri Gəncədə nizamişünaslarla  
keçirilən görüşdə 

(Gəncə ş.)  
 
       20 sentyabr 2021-ci il tarixində Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun “Nizami 
Məqbərə Kompleksi” filialı və Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 
Nizami-şünaslarla şəhər ictimaiyyətinin görüşü keçirilib. Tədbirdə Əlyazmalar İnstitutunun elmi 
katibi, fil. ü.f.d., dos. Əzizağa Nəcəfzadə “Nizami Gəncəvi əsərlərinin Bakı əlyazmaları 
barədə” məruzəsi ilə çıxış edərək institutda qorunan Nizami əlyazmalarının nüsxələrinin 
özəllikləri barədə məlumat verib, eyni zamanda 2021-ci ildə Əlyazmalar İnstitutunda Nizami 
Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının tədqiqi ilə bağlı nəşr olunmuş kitablar haqqında danışıb. 
Həmin institutun aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., dos. Aynur Nəcəfova isə “Nizami əsərlərinə 
bəstələnən romansların not yazılarının avtoqraf nüsxələri haqqında” məruzə ilə çıxış edərək 
tədbir iştirakçılarını Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxiv fondunda qorunan Üzeyir Hacıbəyov və 
AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində mühafizə olunan Ərtoğrol Cavidin Nizami əsərlərinə 
bəstələdiyi romansların not yazılarının əlyazma nüsxələri haqqında məlumat verib. 
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 “Vətən məğrur, mən məğrur”, 
tədbir 

 
        21 sentyabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
“Vətən məğrur, mən məğrur” devizi altında hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tədbir keçirilib. 
Tədbiri Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli açıb. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr tarixinin ölkədə “Anım günü” kimi təsis edilməsi 
haqqında Sərəncamı oxunduqdan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan  
həmvətənlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Himni səsləndirilib. Akademik Teymur Kərimli öz çıxışında 44 günlük Vətən 
müharibəsində əhalisinin şücaəti ilə fərqlənən Tərtər, Gəncə, Tovuz kimi şəhərlərə “Qərhəman 
şəhər” adının verilməsi təklifini irəli sürüb. Anım mərasiminin qonaqları I Qarabağ Müharibəsi 
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən, ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Hacı Məmmədov və 
Vətən müharibəsi iştirakçısı, ehtiyyatda olan baş leytenant Bakı şəhəri, Xətai rayonu 221 saylı 
tam orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Bədəl Hüseynov çıxışlarında 44 
günlük Vətən müharibəsi dövründə iştirak edənlərin şücaətindən bəhs edərək ordumuzun döyüş 
meydanında əldə etdikləri nailiyyətlərindən danışıb. Tədbirdə həmçinin Əlyazmalar İnstitutunun 
elmi işlər üzrə direktor müavini, fil. e.d. Paşa Kərimov, İnstitutun elmi katibi, fil. ü.f.d., dos. 
Əzizağa Nəcəfzadə, Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, fil. ü.f.d. Aytən Quliyeva çıxış 
ediblər. 

 
*** 

 
“Nizami və Dante: mədəniyyətlərdə ortaq və fərqli məqamlar”, 

beynəlxalq elmi konfrans 
 

          7 oktyabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
baş direktoru, akademik Teymur Kərimli, həmin institutun elmi katibi, fil. ü.f.d., dos. Əzizağa 
Nəcəfzadə və Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin baş elmi işçisi, fil. e.d. Aygül Hacıyeva 
Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin mənzil-qərargahında 
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik və Dante Aligyerinin 700 illik 
yubiley tədbirləri çərçivəsində təşkil olunan “Nizami və Dante: mədəniyyətlərdə ortaq və fərqli 
məqamlar” adlı beynəlxalq elmi konfransın açılış mərasimində iştirak ediblər. Konfransda 
akademik Teymur Kərimli “Konfutsi (e.ə.VI) – Firdovsi (XI) – Nizami (XII) – Mevlana (XIII) – 
Dante (XIV) – Şekspir (XVII) – Puşkin (XVIII) – Höte (XIX) və ya dünya ədəbiyyatının “İpək 
Yolundakı səkkiz duraq...”, fil. ü.f.d., dos. Əzizağa Nəcəfzadə “Nizami Gəncəvi və Dante 
Aligreyi yaradıcılığında kəsişən xətlər” mövzusunda məruzələrlə çıxış ediblər. 
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 “Qızlar məktəbi”nin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir 
 

          11 oktyabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü, Təhsil Nazirliyi və AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Qızlar məktəbi” nin 
120 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda yaradılmış Qızlar gimnaziyası guşəsinin açılış mərasimi 
olub. Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, Təhsil 
naziri Emin Əmrullayev, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş 
direktoru, akademik Teymur Kərimli açılışın rəmzi olan qırmızı lenti kəsdikdən sonra mötəbər 
qonaqlara gimnaziyanın tarixi, təsisi, fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Daha sonra 
yubiley toplantısı keçirilib. Toplantını giriş nitqi ilə açan komitə sədri Bahar Muradova qızların 
təhsilində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin əvəzolunmaz rolunu qeyd edərək, bu məktəbin açılışının 
nə qədər vacib və önəmli olduğunu bildirib. O, qadınların həm təhsil, həm də idarəetmə 
sahəsində necə vacib və əhəmiyyətli rola malik olduqlarını xüsusilə vurğulayıb və qeyd edib ki, 
hazırda da Azərbaycanda qızların təhsilə cəlb olunması ilə bağlı vacib addımlar atılır. Təhsil 
naziri Emin Əmrullayev çıxışında bildirib ki, 1901-ci il oktyabrın 7-də Bakıda Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə müsəlman Şərqində yaradılan ilk dünyəvi qızlar 
məktəbi Azərbaycan qadınlarının həyatında, onların maariflənməsində böyük rol oynayıb. 
Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli çıxışında “Qızlar məktəbi” nin 
tarixindən, bu məktəbin ərsəyə gəlməsində 3 şəxsin: Bakı neft milyonçusu, xeyriyyəçi Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev, Azərbaycanın ilk maarifçi ziyalısı və jurnalist Həsən bəy Zərdabi, gənc 
polyak mühəndis İosif Vikentiyeviç Qoslavskinin əməyindən söhbət açıb, bildirib ki, müasir 
dövrdə də qızların təhsili və hüquqlarının qorunması cəmiyyətin əsas vəzifələrindən biri 
olmalıdır. Daha sonra AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin icraçı direktoru, tar. ü. f. d., 
dos. Fərhad Cabbarov, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tar. e. d. Lətifə Əliyeva və b. 
çıxış ediblər. 

*** 

“Rusiya və Azərbaycanın mədəni ənənələrinin humanist ideyaları və müasir çağırışlar”, 
beynəlxalq tədbir 

(Rusiya Federasiyası, Moskva ş.) 
 

       23 oktyabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
baş direktoru, akademik Teymur Kərimli və institutun elmi katibi, fil. ü.f.d., dos. Əzizağa Nəcəf-
zadə Moskva şəhərində Avrasiya Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (EIDA) və “Literaturnaya 
qazeta” Nəşriyyat Evinin birgə təşkilatçılığı ilə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami 
Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş “Rusiya və Azərbaycanın mədəni ənənələrinin 
humanist ideyaları və müasir çağırışlar” (“Гуманистические идеи культурных традиций  
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России и Азербайджана и вызовы современности”) adlı beynəlxalq tədbirdə məruzə ediblər. 
Akademik Teymur Kərimli “Nizami Gəncəvi demokratizmi klassik dünya ədəbiyyatında 
keyfiyyətcə yeni fenomen kimi” (“Демократизм Низами Гянджеви как качественно новое 
явление в классической мировой литературе”) adlı məruzə ilə çıxış edərək Nizami 
Gəncəvinin əsərlərinin yenilikçi və təkrarolunmaz tərzi ilə seçildiyidən, onun demokratikliyinin 
sələflərinə nisbətən daha sistematik olduğundan bəhs edib, dahi şairin əsərlərindəki bədii 
yaradıcılıq metodunun zamanında oxucu üçün qeyri-adi və psixoloji cəhətdən keyfiyyətcə yeni 
olduğunu əsaslandırıb. Fil. ü.f.d., dos. Əzizağa Nəcəfzadə “Şərqin parlaq günəşi, yaxud böyük 
humanist Nizami Gəncəvi” (“Сияющее солнце Bостока или великий гуманист Низами 
Гянджеви”) adlı məruzəsində şairin XII əsr Şərq intibahının görkəmli nümayəndəsi, 
ensiklopedik intellektə malik şəxsiyyət olduğunu qeyd edib, dahi sənətkarın “Xəmsə” sini 
humanizm və insanlığın ensiklopediyası adlandırıb. Bildirib ki, Nizami nəinki Azərbaycanın və 
bütün müsəlman Şərqinin, eyni zamanda bütün dünyanın nadir zəka sahiblərindən biridir, onun 
sülh və tərəqqiyə çağıran qiymətli mirası isə bəşəriyyət üçün zəngin həyat məktəbidir. 

                                                              *** 
 

Qars müqaviləsinin 100-cü ildönümü, 
onlayn panel 

 
      27 oktyabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
icraçı direktoru, fil. e.d. Paşa Kərimov “BİLGESAM” Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Qars 
müqavi-ləsinin 100-cü ildönümünə həsr etdiyi növbəti onlayn panelə qatılıb. Alim “Qars 
müqavilə-sindən sonra Azərbaycan – Türkiyə ədəbi əlaqələri” mövzusunda məruzə edərək bu 
ölkələrin bir-birilə daha da yaxınlaşmasında həmin müqavilənin böyük əhəmiyyətə malik 
olduğunu söyləyib. O qeyd edib ki, XX əsrdən başlayaraq azərbaycanlıların dünya ədəbiyyatı ilə 
tanış olmasında məhz türk ədəbiyyatının, türkiyədən gələn kitabların böyük rolu olub. Paşa 
Kərimov həmçinin I Dünya müharibəsi zamanı Türkiyə və Azərbaycan əhalisinin 
qardaşlaşmasına səbəb olan amillərdən bəhs edib, həmçinin Türkiyəli əsirlərə azərbaycanlı 
ziyalıların qayğı göstərməsi məsələsinə toxunarkən Nəriman Nərimanovun fəaliyyətini xüsusilə 
vurğulayıb. 

                                                                *** 
“Fərabidən Nizamiyə ruhi-mənəvi körpü”, 

beynəlxalq konfrans 
(Qazaxıstan Respublikası, Almatı ş.) 

 
        2 noyabr 2021-ci il tarixində Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində dahi Azərbaycan 
şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş “Fərabidən Nizamiyə ruhi-mənəvi 
körpü” mövzusunda Beynəlxalq konfrans keçirilib. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının Gənclər 
Forumunun Avrasiya Regional Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan konfrans Əl-Fərabi adına Qazax 
Milli Universitetində baş tutub. Konfransda akademik Teymur Kərimli “İkinci müəllimin dahi 
şagirdi (Fərabi və Nizami)”, dosent Əzizağa Nəcəfov isə “Türk dünyasının böyük humanizm 
carçıları: Fərabi və Nizami” mövzusunda məruzə etmişlər. 
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«Ruhi-mənəvi körpülər: Nizamidən Nəvaiyə», 
beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 

(Özbəkistan Respublikası, Daşkənd ş.) 
 

       5 noyabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş 
direktoru, akademik Teymur Kərimli və həmin institutun elmi katibi, fil. ü.f.d., dos. Əzizağa 
Nəcəfzadə Daşkənd Dövlət Şərqşünaslıq Universitetində təşkil olunan “Ruhi-mənəvi körpülər: 
Nizamidən Nəvaiyə” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransda iştirak ediblər. Akademik 
Teymur Kərimli konfransın plenar iclasında “Nizami demokratizmi dünya ədəbiyyatında 
keyfiyyətcə yeni hadisədir” mövzusunda, dosent Əzizağa Nəcəfzadə isə bölmə iclasında “Klassik 
İslam Şərqi ədəbiyyatında insanpərvərlik ənənəsi: Nizami və Nəvai yaradıcılığı kontekstində” 
mövzusunda məruzə ediblər. 

                                                                  *** 
 

“Nizami Gəncəvi irsi əlyazmalarda, miniatürlərdə və musiqidə”, 
elmi konfrans 

 
       22 noyabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
“Ni-zami Gəncəvi irsi əlyazmalarda, miniatürlərdə və musiqidə” mövzusunda elmi konfrans 
keçirilib. Tədbir AMEA Hümanitar Elmlər Bölməsi, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu və Hüseyn 
Cavidin Ev Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Konfransın açılış mərasimində giriş nitqi 
ilə çıxış edən AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru, akademik İsa 
Həbibbəyli Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2021-ci ilin ölkəmizdə 
Nizami Gəncəvi ili elan etməsi ilə əlaqədar AMEA-da silsilə tədbirlərin keçirildiyini vurğulayıb. 
“Nizami Gəncəvi irsi əlyazmalarda, miniatürlərdə və musiqidə” mövzusunda elmi konfransın bu 
qəbil tədbirlərdən olduğunu ifadə edən alim AMEA tərəfindən 40-a yaxın nəşrin hazırlandığını, 
ilin sonunda daha bir kataloqun işıq üzü görəcəyini nəzərə çatdırıb. Sonra Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun “Nizamişünaslıq” şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Nüşabə 
Araslı “Nizami Gəncəvi haqqında söz”, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli “Nizami Gəncəvi irsi Əlyazmalar 
İnstitutunun xəzinəsində”, AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin baş direktoru, fil. e.d. 
Gülbəniz Babaxanlı “Ərtoğrol Cavid və Nizami Gəncəvi irsi”,  AMEA Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, sənətşünaslıq ü.e.d., professor Cəmilə Həsənzadə “Nizami 
Gəncəvi irsi orta əsr miniatürlərində” mövzularında məruzələrlə çıxış ediblər. 

“Qarabağın ədəbiyyat səhifələrində Məclisi-üns”, 
elmi-ədəbi konfrans 

(Bakı ş.) 
 

         7 dekabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
Azər-baycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və 
İxtisasartırma Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Qarabağın ədəbiyyat səhifələrində Məclisi-üns” adlı  
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elmi-ədəbi konfrans keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli açıb. Konfransda Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma 
Mərkəzinin direktoru Səadət Xələfbəyli, AMEA N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun İlkin 
yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, fil. e.d. Mahirə Quliyeva, AMEA M.Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun baş elmi işçisi, fil. e.d., professor Raqub Kərimov, AMEA 
N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi, fil. e.d. Mərziyyə Nəcəfova, AMEA 
N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin X.Natəvan adına Qarabağ filialının 
elmi işçisi Rəhman Baxşəliyev, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət üzrə 
Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin elmi katibi Cavid Əliyev məruzə ediblər. 
Məruzəçilər Qarabağın ədəbi-mədəni keçmişi, XIX əsr ədəbi məclisləri və muğam-sənət tarixi, 
Qarabağ atları, Qarabağ müharibəsi ədəbiyyatda, XX əsr kino sənətində Qarabağ mövzuları 
ətrafında çıxış edərək, qarabağşünaslığın yeni nailiyyətləri ilə konfrans iştirakçılarını tanış 
ediblər. 

*** 
 

“Heydər Əliyev Nizaminin liderlik təliminin örnəklərindən biri kimi”, 
elmi sessiya 

(Bakı ş.) 
 

        9 dekabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
Heydər Əliyevin vəfatının 18-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev Nizaminin liderlik 
təliminin örnəklərindən biri kimi” mövzusunda elmi sessiya keçirilib. Tədbir Ümummilli liderin 
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlanıb.  Elmi sessiyanı Əlyazmalar 
İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli açaraq Ulu öndərin bütün ömrünü 
Azərbaycanın tərəqqisinə, onun elmi potensialının yüksəlməsinə, maddi və mənəvi 
mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsinə həsr etdiyini bildirib, dahi şəxsiyyətin Nizami Gəncəvi 
irsinin tədqiqi və təbliğində misilsiz xidmətlərindən bəhs edib. Alim Heydər Əliyevin 
Azərbaycan mədəniyyətinə, ədəbiyyatına və mənəviyyatına qayğı və diqqət yetirən, himayə edən 
böyük şəxsiyyət olduğunu xüsusi vurğulayıb, Əlyazmalar İnstitutunun məhz onun qayğı və 
diqqəti sayəsində formalaşdığını qeyd edib. Elmi sessiyada institutun baş elmi işçisi, fil.e.d., 
professor Qaley Allahverdiyevin “Heydər Əliyev və Azərbaycanın neft strategiyası”, institutun 
baş elmi işçisi, tar. e.d. Tahirə Həsənzadənin “Heydər Əliyev və Azərbaycanın sərhəd təhlükə-
sizliyi strategiyası”, institutun aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent İbrahim Quliyevin “Heydər 
Əliyevin multikulturalizm siyasəti” mövzusunda məruzələri dinlənilib. Sonra məruzələr ətrafında 
çıxışlar olub. İnstitutun icraçı direktoru, fil. e.d., dosent Paşa Kərimov və elmi katib, fil. ü.f.d., 
dosent Əzizağa Nəcəfov milli dövlətçilik tariximizdə Heydər Əliyevin Nizami irsinə, onun 
yaradıcılığına münasibəti ilə bağlı dəyərli fikirlərini bölüşüblər. 
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*** 

Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş yekun ədəbi-bədii tədbir 

         14 dekabr 2021-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Xaqani Şirvani adına Aran Regional Filialı və Kürdəmir 
rayon Təhsil Şöbəsinin birgə təşkil etdiyi Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş yekun 
ədəbi-bədii tədbirdə iştirak edib. Tofiq İsmayılov adına 1 saylı tam orta məktəbin akt zalında 
keçirilən ədəbi-bədii gecədə Ə.Nəcəfzadə "Nizaminin milli və ədəbi kimliyi" mövzusunda 
məruzə edib, nizamisevərləri maraqlandıran sualları cavablandırıb. 

*** 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İraq Respublikası Hökuməti arasında ticarət, 
iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın ikinci iclası 

       6 avqust 2021-ci il tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İraq 
Respublikası Hökuməti arasında ticarət, iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə 
Komissiyanın ikinci iclası keçirilib. İclasda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli də iştirak edib. İclasın sonunda 
Azərbaycan Respublikası və İraq Respublikası Hökumətləri arasında yuxarıda göstərilən 
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın ikinci iclasının Protokolu imzalanıb. Birgə 
Komissiyanın İraq Respublikası tərəfindən həmsədri, bu ölkənin Rabitə naziri Arkan Al-
Şeybanin və Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən həmsədri, Nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyevin imzaladığı protokolda hər iki ölkənin əlyazmalar 
fondunun yazılı abidələrin elektron surətlərinin qarşılıqlı mübadiləsi hesabına zənginləşdirilməsi 
də nəzərdə tutulub. Bu fəaliyyət çərçivəsində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutu ilə Bağdad Universitetinin Ərəb Elmi İrs Mərkəzi arasında ərəb müəllif və xəttatları 
tərəfindən ərəb dilində yazılmış yazılı abidələr ilə Azərbaycan müəlliflərinin və xəttatlarının 
Azərbaycan dilində yazılmış əlyazmalarının elektron surətlərinin qarşılıqlı mübadiləsi həyata 
keçiriləcək. 

              SARBON UNİVERSİTETİNİN MÜTƏXƏSSİSİ ƏLYAZMALAR 
İNSTİTUTUNDA TƏDQİQAT APARIB 

 
Parisdə yerləşən III Yeni Sarbon Universitetinin Şərqşünaslıq şöbəsinin müdiri professor Oliver 
Bastın Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimliyə yazılı müraciətinə 
əsasən, adıçəkilən təhsil ocağının əlyazmaşünas mütəxəssisi Odri Vörmiyar İnstitutda elmi 
tədqiqat işi aparıb. Xarici mütəxəssis Əssar Təbrizinin “Mehr və Müştəri” əsərinin Əlyazmalar 
İnstitutunda mühafizə olunan dörd nüsxəsini tədqiq edib. Qonaq Əlyazmalar İnstitutunun 
fondları, ekspozisiya zalları ilə də yaxından tanış olub. 
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YENİ DAXİLOLMALAR 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNA “İRŞAD ƏL-ƏZBAN İLA ƏHKAM ƏL-İMAN” 
ƏSƏRİNİN ƏLYAZMA NÜSXƏSİ HƏDİYYƏ OLUNUB  

        XIII-XIV əsrin ilahiyyatçı alimi, Nəsirəddin Tusi məktəbinin görkəmli nümayəndəsi 
Cəmaləddin Həsən ibn Yusif ibn Mütəhhər Əllamə Hillinin ərəb dilində “İrşad əl-Əzban ila 
əhkam əl-iman” əsərinin XIX əsrin əvvəllərinə aid əlyazma nüsxəsi AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutuna hədiyyə olunub. Dəri cildli əlyazma hicri 1220 - ci / miladi 1805-ci 
ildə Məhəmməd Sadiq bin Məhəmməd Həsən tərəfindən nəsx xətti ilə köçürülüb. 

 

NAİLİYYƏTLƏR 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN NƏŞRLƏRİ VII BAKI BEYNƏLXALQ KİTAB 
SƏRGİ –YARMARKASINDA NÜMAYİŞ OLUNUB 

         6-10 oktyabr 2021-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə Bakı Ekspo Mərkəzində “VII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası” nın 
açılış mərasimi keçirilib. Sərgidə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu üçün 
ayrılmış guşədə elmi-tədqiqat müəssisəsinin sərgiyə təqdim etdiyi 2020-2021-ci illərdə nəşr 
olunmuş 50-dən çox müxtəlif adda ədəbiyyat: institutun əlyazmalar əsasında nəşrə hazırladığı 
kitablar, türk, fars və ərəbdilli əlyazmaların çap kataloqları, İnstitutda qorunan əlyazmalar 
əsasında hazırlanan nəşrlər, institutda yerinə yetirilən elmi tədqiqat işlərinin ən mühüm 
nəticələrini əks etdirən kitablar, əməkdaşların əsərlərinin dərc olunduğu və müəssisədə çapa 
hazırlanan elmi jurnallar, konfrans materialları oxucuların ixtiyarına verilib. Qeyd edək ki, 
İnstitutumuz Sərgi-Yarmarkanın təşkilat komitəsi tərəfindən bu fəaliyyətinə görə xüsusi 
Diplomla təltif edilib. 

TƏLTİFLƏR 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİK 
YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ XATİRƏ NİŞANI İLƏ TƏLTİF EDİLİB 

 

25 noyabr 2021-ci il tarixində “Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu” çərçivəsində Fairmont 
otelində Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə, 
“Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində çap edilən Nizami Gəncəvi “Xəmsə” sinin özbək dilinə 
tərcüməsinin təqdimat mərasimi keçirilib. Azərbaycan və Özbəkistanın tanınmış alimləri, dövlət 
rəsmiləri, nizamişünaslar, elm və ictimaiyyət xadimləri, media nümayəndələrinin də iştirak etdiyi 
bu mötəbər tədbirdə təqdim olunan nəşrin ön söz müəlliflərindən biri AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli də çıxış edib. Alim altı 
il ərzində Özbəkistanın Xalq şairi Camal Kamal tərəfindən orijinaldan özbək dilinə çevirilmiş 
“Xəmsə” nin bu nəşrinin əhəmiyyətindən söz açıb, onun Nizami irsininin öyrənilməsi və tədqiqi  
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baxımından çox əhəmiyyətli mənbə olacağını bildirib. Tədbirin sonunda Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev mərasimdə iştirak edən 
Nizamişünas alimləri, o cümlədən AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş 
direktoru, akademik Teymur Kərimlini və həmin institutun “Nizami Gəncəvi əlyazmalarının 
tədqiqi şöbəsi” nin aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d.  Kərimulla Məmmədzadəni Azərbaycan Respub-
likası Mədəniyyət Nazirliyinin təsis etdiyi “Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr 
olunmuş xatirə nişanı” ilə təltif edib. 

 

        MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA  
ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAQLARI 

 
1 iyul 2021-ci il tarixində Başqırdıstan Respublikası Başqırd Dövlət Universitetinin Tarix 
kafedrasının dos., tar. e.n. Nadir Salih AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
qonağı olub. Qonağa institutun tarixi, beynəlxalq əlaqələri, burada mühafizə olunan əlyazmalar 
və yerinə yetirilən tədqiqat işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Nadir Salih Ufa şəhərinin 3 
arxivində mövcud olan ümumilikdə 2500 əlyazma üzərində apardığı “Ərəb qrafikalı əlyazmalar 
Başqırdıstanda (tarixi oçerk)” monoqrafiyasını institutun kitabxanasına hədiyyə edib və “Cənubi 
Qafqaz ölkələrinin əlyazma fondlarında mühafizə olunan ərəb qrafikalı əlyazmalar” mövzusunda 
elmi tədqiqat aparmaq və bu məqsədlə institutun fondlarında mövcud olan arxeoqrafik sənədlərlə 
tanış olmaq istədiyini bildirib. O, Əlyazmalar İnstitutunun Ekspozisiya zalında nümayiş olunan 
qədim əlyazmalarla, oxu zalındakı ərəbdilli əlyazmaların kataloqu ilə tanış olub. 
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YENİ NƏŞRLƏR 

      AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun mütəxəs-
sisləri tərəfindən hazırlanmış “Nadir Şah Əfşarın fərman və mək-
tubları” adlı yeni kitab işıq üzü görüb. Kitaba Azərbaycanın, eləcə də 
bütün Yaxın Şərqin həm hərb tarixində, həm də siyasi həyatında 
silinməz iz qoymuş görkəmli dövlət xadimi və böyük fateh Nadir şah 
Əfşarın fərman və məktublarının tərcüməsi daxil edilmişdir. Azərbay-
can dilində nəşr edilən bu sənədlərin böyük bir qismi ilk dəfə müxtəlif 
əlyazma mənbələrindən seçilərək toplanıb və Əlyazmalar İnstitutunun 
tanınmış tərcüməçi-mütəxəssisləri: fil. ü.f.d., dos. Əkrəm Bağırov, 
böyük elmi işçi Hacı Rauf Şeyxzamanlı və ərəbşünas-tədqiqatçı 

Minəxanım Şahbazova tərəfindən tərcümə edilmişdir.                                                                                                                                  

*** 

           AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmlər 
doktoru hazırlığı üzrə doktorantı, fil. ü.f.d. Familə Nəcəfovanın “Azər-
baycanca-farsca şəkilli lüğət” ( آذربایجانی   فارسی  –فرھنگ مصور  ) adlı yeni 
kitabı çap olunub. Ölkədə bu formatda ilk Azərbaycanca-farsca lüğət 
olan nəşr nəfis tərtibatı, həcmi və mövzularının əhatəliliyi baxımından 
seçilir. Fars dilində söz ehtiyatının zənginləşdirilməsi prosesində 
kəlmələrin mənasının beyində təsəvvürünün yaradılması və nəticə 
olaraq anlayıb-qavrama vərdişlərinə nail olmaq məqsədi ilə tərtib 
olunan 240 səhifəlik şəkilli lüğətə 143 mövzuda 4300 söz, 100-ə yaxın 
söz birləşməsi və cümlə daxil edilib. Kitabda fars dilində olan sözlərin 

transkripsiyaları da təqdim edilib ki, bu da əlifbanı bilməyən oxucuların ondan istifadəsini 
asanlaşdırır. Qeyd edək ki, lüğətin redaktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 
direktoru, akademik Möhsün Nağısoylu, rəyçiləri AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsinin müdiri, fil. ü.f.d., dos. 
Əkrəm Bağırov və BDU-nun İran filologiyası kafedrasının dosenti, fil. ü.f. d. Əsmət-xanım 
Məmmədovadır. 

*** 

      AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Şəmsəddin 
Saminin həyatı, mühiti və yaradıcılığı” adlı monoqrafiya çap olunub. 
Əlyazmalar İnstitutunun “Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi” şöbə-sinin 
elmi işçisi Rəna İskəndərlinin müəllifi olduğu kitab Türkiyə mədəniyyəti-
nin Tənzimat dövrünün görkəmli nümayəndəsi: tədqiqatçısı, dilçi, dram və 
roman müəllifi Şəmsəddin Saminin (1850-1904) elmi-bədii irsinin tədqi-
qinə həsr olunub. Qeyd edək ki, kitabın elmi redaktorları fil. e.d., prof. 
Azadə Musabəyli və fil. e.d., prof. Paşa Kərimov, rəyçiləri fil. e.d. Nailə 
Səmədova və fil. ü.f.d., dos. Əzizağa Nəcəfovdur. 



68 
 

 

Elmi əsərlər, 2021,2(13), iyul-dekabr. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi 
işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İrs komisiyasının sədri 
Sonaxanım Hadıyevanın (Sona Xəyal) “Qarabağım – sinə dağım” 
adlı kitabı nəşr olunub. Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi 
institutun “Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi” şöbəsinin 
aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d. Tünzalə Əlizadəqızıdır. Kitabda müəllifin 
müxtəlif illərdə qələmə alınmış və müxtəlif toplularda çap olunmuş 
Qarabağ faciəsi və Qarabağ şəhidlərinin qəhrəmanlıqlarından bəhs 
edən şeirləri, pyesləri, eyni zamanda şəhidlərə həsr olunmuş sənədli 
hekayələri yer almışdır. 

                                    

*** 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Nəcəf bəy 
Vəzirov – Milli irfana xidmət etmiş nadir sima” adlı kitab işıq üzü 
görüb. Kitabı tərtib edən Əlyazmalar İnstitutunun “Şəxsi arxivlərin 
tədqiqi” şöbəsinin böyük elmi işçisi Əzizə Ələkbərova, rəyçi fil. ü.e.d. 
Paşa Kərimov, elmi redaktor və ön sözün müəllifi yazıçı-publisist 
Mehriban Vəzirdir. Yeni nəşrdə Qarabağ, Şuşa ədəbi mühitinin 
yetirməsi, Milli teatrın və Azərbaycan dramaturgiyasında ilk faciə 
əsərinin yaradıcısı Nəcəf bəy Vəzirov haqqında müxtəlif vaxtlarda 
qəzet və jurnallarda dərc olunmuş məqalələr toplanmışdır. 

 

*** 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2021-ci ili 
ölkəmizdə Nizami Gəncəvi ili elan etməsi ilə əlaqədar “Nizami 
Gəncəvi – 880” adlı biblioqrafiya işıq üzü görüb. Biblioqrafiyanın baş 
elmi məsləhətçisi və ön sözün müəllifi institutun baş direktoru, 
akademik Teymur Kərimli, tərtibçisi Biblioqrafiyaşünaslıq şöbəsinin 
müdiri, fil. ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərlidir. Yeni nəşrin elmi 
redaktorları institutun şöbə müdirləri, kitabşünas mütəxəssislər Firəngiz 
Hüseynova və Qutiyera Cəfərova, sahə redaktoru isə institutun elmi 
katibi, fil. ü.f.d., dos. Əzizağa Nəcəfovdur.  Biblioqrafiyada söz 
səltənətinin sultanı Nizami Gəncəvinin həyatı və ölməz yaradıcılığı 

haqqında Azərbaycan və xarici dillərdə nəşr olunmuş kitab və monoqrafiyalar, dahi şairin 
yaradıcılığının tədqiqinin nəticəsi olan dissertasiyalar, eyni zamanda dövrü mətbuatda dərc 
edilmiş materiallar haqqında məlumatlar yer alıb. Yeni nəşrdə, həmçinin Nizami yaradıcılığının 
dünya müstəvisində tədqiqi və ədibin qələmə aldığı əsərlərin dünya ədəbiyyatının inkişafına 
təsiri barədə materialların təsviri isə müvafiq bölmələrdə öz əksini tapıb. 
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   AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyamalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarına əsasən çap 
olunan “Əlyazmalar yanmır” (ingilis dilində) və “Elmi əsərlər” jurnallarının növbəti nömrələri 
çapdan çıxıb 

 

  

 

 

 

        

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda keçirilmiş, 
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik 
yubileyinə həsr olunmuş “Nizami Gəncəvi: sələflər və xələflər – Orta əsr 
əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzu-
sunda elmi-nəzəri konfransın materialları toplu halında nəşr olunub. Top-
luda Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimlinin 
“Nizami irsinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti”, icraçı direktoru, fil. e.d. Paşa 
Kərimovun “Səfəvilər dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami təsiri”, 
şöbə müdiri, fil. e.d., professor Kamandar Şərifovun “Nizaminin Misirdəki 
əlyazmaları” və digər institut əməkdaşlarının məruzələrinin tezisləri ilə 

yanaşı, bir sıra Nizamişünas tədqiqatçıların dahi şairin yaradıcılığına, onun fəlsəfi, elmi 
baxışlarına, humanist düşüncələrinə, əsərlərinə bəstələnən musiqilərə, əlyazma nüsxələrinə və s. 
dair araşdırmalarının nəticələrini əks etdirən tezislər də yer alıb. 

*** 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Çap kitablarının 
tədqiqi” şöbəsinin baş elmi işçisi, tar. e.d., prof. Tahirə Həsənzadənin türk 
dilindən tərcümə etdiyi “Şirvanşahlar yurdu” kitabı işıq üzü görüb. Tarixçi 
Cahangir Zeynal oğlu Nəsirbəyovun müəllifi olduğu bu kitabda Şirvanşahlar 
yurdundan, vaxtilə Albaniya, Arran və Şirvan deyə anılan “Qafqaz 
Azərbaycanı”nın tarixindən bəhs olunur. Yeni nəşrin tərtibatçısı və giriş 
mətninin müəllifi tar. ü.f.d., dos. Tamilla Kərimova-Kocayeva, elmi 
redaktoru tar.  e.d. Tofiq Nəcəflidir. 

                                               *** 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Nasirəddin şahın 
yol qeydləri” kitabı işıq üzü görüb. Yeni nəşrin ideya müəllifi tar. ü.f.d., dos. 
Nigar Gözəlova, tərcümə, ön söz və izahların müəllifi fil. ü.f.d., dos. Əkrəm  
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Bağırov, elmi redaktoru tar.  ü.f. d. Əkbər Nəcəfdir. Kitab Qacarlar sülaləsinin dördüncü hökm-
darı olan Nasirəddin şahın ölkədaxili səfərləri ilə yanaşı, hakimiyyətdə olduğu müddətdə 
Avropaya 3 dəfə səyahət etdiyi zaman öz əli ilə qələmə aldığı və bu gün İran dövlət arxivlərində 
saxlanılan yol qeydləri-Səyahətnamələrinin Cənubi Qafqaza aid olan hissələrinin tərcüməsindən 
ibarətdir. 

*** 

"AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Biblioqrafiya (2006-
2020)" adlı biblioqrafik göstərici nəşr olunub. Göstəricinin tərtibçisi İnstitu-
tun Çap kitabları şöbəsinin müdiri, tar. ü.f. d., dos. Cavid Cəfərov, redaktoru 
həmin şöbənin baş elmi işçisi, tar. ü.e.d. Tahirə Həsənzadədir. Kitabda 
Əlyazmalar İnstitutunun alim və mütəxəssislərinin həmin müəs-sisədə 
işlədiyi dövrdə nəşr fəallığını əks etdirən biblioqrafik məlumatlar toplanılıb. 
15 illik (2006-2020) dövrü əhatə edən biblioqrafiyada 567 adda kitabın, 
3500-dən artıq məqalə və dissertasiya işinin təsviri əks olunub. 
 

 

*** 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Məhəmməd ağa 
Müctəhidzadənin “Əsərləri” ilk dəfə ayrıca kitab halında çapdan çıxıb. 
Kitabda elm aləmində təzkirəçi-şair kimi tanınan Məhəmməd ağa Müctəhid-
zadənin sonsuz məhəbbətlə qələmə aldığı Vətəni - Qarabağın, Azərbaycanın 
bu dilbər güşəsinin gözəllik və özünəməxsusluqlarını böyük coşqu ilə təsvir 
və tərənnüm etdiyi sevgi dolu əsərləri oxuculara təqdim olunur. 
“Məhəmməd ağa Müctəhidzadə – Əsərləri” adlı kitabın elmi redaktoru 
Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli, nəşrə 
hazırlayan və ön sözün müəllifi institutun baş elmi işçisi, fil. ü.e.d. Raqub 

Kərimov, rəyçiləri müəssisənin icraçı direktoru, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov və şöbə müdiri, fil. 
ü.f.d. Əkrəm Bağırovdur. 
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N     N Ə Z Ə R İ N Ə ! 

 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun“Elmi Əsərlər” jurnalının redaksiyasına  
təqdim edilən elmi məqalələr aşağıda göstərilən qaydalar əsasında 

 tərtib edilməlidir: 
 

1. Məqalənin mətni Times New Roman-12 şrifti ilə (Azərbaycan dilində – latın əlifbası; 
ingilis dilində –ingilis əlifbası; rus dilində – kiril əlifbası ilə); format – A4; 1,0. intervalla çap 
olunmalıdır. 

2. Müəllif (müəlliflər) haqqında məlumat verilməlidir: adı, soyadı açıq yazılmalı, işlədiyi və 
ya oxuduğu müəssisənin adı və ünvanı (ünvanları tam şəkildə yazılmalı, müəllifin (müəlliflərin) 
elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

3. Məqalənin əvvəlində “giriş”, sonunda isə məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, müəllifin 
(müəlliflərin) gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi  və s. 
aydın şəkildə verilməlidir. 

4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır.Məqalənin sonunda 
verilən ədəbiyyat siyahısı  istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla 
(məsələn, [1] və ya [1,s.119] kimi işarə olunmalı) ya da əlifba ardıcıllığı ilə nömrələnməlidir. 
Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda  istinad olunan həmin 
ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

5. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq olmalıdır. 
İstinad  olunan  mənbənin  biblioqrafik  tasviri  onun  növündən  (monoqrafiya, dərslik,  elmi 
məqalə  və s.)  asılı  olaraq  verilməlidir.  Elmi məqalələrdə  simpozium, konfrans  və digər  
nüfuzlu elmi tədbirlərin  materiallarına  və ya tezislərinə  istinad  edərkən məqalənin,  məruzənin  
və ya  tezisin  adı göstərilməlidir. İstinad  olunan mənbənin biblioqrafik təsviri  verilərkən  
Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti  yanında  Ali Attestasiya  Komissiyasının  
"Dissertasiyaların  tərtibi  qaydaları"  barədə qüvvədə  olan təlimatının  "İstifadə edilmiş  
ədəbiyyat"  bölməsinin  10.2-10,4.6  tələbləri  əsas  götürülməlidir. 

6. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, 
monoqrafiyalarına və b.etibarlı mənbələrə  üstünlük verilməlidir. 

7. Xülasə məqalənin dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməlidir. Müxtəlif dillərdə olan 
xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Məqalədə müəllifin 
va ya müəlliflərin gəldiyi  elmi  nəticə, işin  elmi  yeniliyi,  tətbiqi  əhəmiyyəti va s.  xülasədə  
yığcam  şəkildə öz  əksini  taprmalıdır. Xülasələr  elmi va qramatik  baxımdan ciddi  redaktə  
olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı,  müəllifin  və  ya  müəlliflərin  tam  adı  
göstırimməlidir. 

8. Məqalənin Universal Onluq Təsnifat (UOT)  indeksi göstərilməli və 3 dildə açar sözlər 
verilməlidir (məqalənin və xülasələrin yazıldığı dildə). 

9. Səhifənin parametrləri yuxarıdan 3,0 sm, aşağıdan 3,0 sm, soldan 3,0 sm, sağdan 2,5 sm. 
olmalıdır. 

10.Məqalə, elmi rəhbərin rəyi əlavə olaraq, çap olunmuş şəkildə disklə birlikdə təqdim 
olunmalıdır.  
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К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В! 

 
Научные статьи, представленные в редакцию журнала «Научные труды 

Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана» должны быть 
оформлены на основании указанных ниже правил: 

 
1. Текст статьи набирается на Times New Roman, шрифт – 12, межстрочный интервал - 

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

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

3. В конце научной статьи, соответственно характеру статьи и  области  науки, к кото-
рой  она относится, в ясной форме излагаются научные результаты, полученные автором 
(авторами), научная новизна работы,  значимость ее внедрения, экономическая эффектив-
ность 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 встре-
чаются в тексте,  (например, [1] или [1, с.119]), или же они должны быть пронумерованы 
последовательно в алфавитном порядке. В случае, если на какой-либо источник ссылка 
повторяется в другой части текста, то она указывается под предыдущим номером.  

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

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

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

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

10. Статья с рецензией научного руководителя представляется в распечатанном вари-
анте  и на диске.  
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