
 
 

ISSN: 2410-5600 
 
 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 
MƏHƏMMƏD FÜZULİ ad. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU 

 
 
 

 
 

ƏLYAZMALAR  
YANMIR 

(elmi məqalələr toplusu) 
 

№1,2016 
 

13.01.2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin  
“Mətbu nəşrlərin reyestri”nə daxil edilmişdir (Reyestr № 3940). 

 
Fransada Beynəlxalq ISSN Mərkəzində  

qeydiiyyatdan keçmişdir.  

 
 

Eng. Manuscripts Don't Burn 
Rus. Рукописи не горят 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakı – 2016 
  



     
ƏLYAZMALAR YANMIR 

 

2 
 

№ 1, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun  
Elmi Şurasının 18 yanvar 2016-cı il tarixli 1 saylı iclasının qərarı ilə nəşr edilib. 
 
 

 
BAŞ REDAKTOR: 
 
 
Teymur Kərimli – akademik  
 
 
 
 
REDAKSİYA HEYƏTİ: 
 
İsa Həbibbəyli-akademik 
Möhsün Nağısoylu – AMEA-nın müxbir üzvü 
Aybəniz Əliyeva-Kəngərli – filologiya üzrə elmlər doktoru  
Paşa Kərimov – filologiya üzrə elmlər doktoru  
Əzizağa Nəcəfzadə – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Nigar Babaxanova – koordinator 
Ülkər Hacıyeva – koordinator 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu, 2016 
© Müəlliflər, 2016 

  



     
ƏLYAZMALAR YANMIR 

 

3 
 

№ 1, 2016 

 
MƏNBƏŞÜNASLIQ 

 
UOT:  03.81.37; 929.52 

 
Tahirə Həsənzadə 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
tarix üzrı elmlər doktoru 
 
 

NADİR ŞAH ƏFŞAR HAQQINDA  
YENİ BİR MƏNBƏ 

 
 

Açar sözlər: Əbülqasım Firdovsi, Nadir şah, Məhəmmədəli Tusi, Əhməd Suheyli, Şahnamə 
Key words: Abulgasim Firdowsi, manuscripts, Nadir shah, Muhammadali Tusi, Ahmad 

Suheyli, “Shahname” 
Ключевые слова: Абульгасим Фирдовси, рукописи, Надир шах, Мухаммaдали Туси, Ахмед 

Сухейли, “Шахнаме" 
 
Şərqin böyük şairi Əbülqasim Firdovsi Tusinin (934-1024) dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə daxil 

olmuş şah əsərlərdən biri olan “Şahnamə”si, “bəşərin mədəni həyata ilk addımlarını atdığı” əsatiri 
zamanlardan eramızın VII əsrinədək İranda və regionda baş vermiş hadisələrin bədii-epik salnaməsi 
olan bu ölməz əsər” (Məmməd Mübariz Əlizadə) (1, 16) şahların tarixini canlandırmaqdan daha çox 
vətənpərvərlik və qəhrəmanlığı tərənnüm etdirir. Əsər çox güclü təsir qüvvəsinə malik olduğundan 
özündən sonra bir sıra qəhrəmanlıq dastanlarının yaranmasına səbəb olmuşdur. “Fəthnamə”, “Ca-
hangirnamə”, “İskəndərnamə”, “Zəfərnamə” və s. “Şahnamə” ruhundadır. Lakin bu qəbildən olan 
əsərlərin heç biri Firdovsinin ölməz əsərinin səviyyəsinə yüksələ bilməmiş, bununla belə hər biri 
ədəbi dəyərə malikdir və onu mütaliə edən “Şahnamə”nin təsirini aşkar hiss edir.  

Əbülqasim Tusi “Şahnamə”ni əruzun “mütəqarib” bəhrində yazmışdır. (fəulun, fəulun, fəu-
lun, fəul) Nizami Gəncəvi, Əmir Xosrov Dəhləvi, Xacuyi-Kirmani, Əlişir Nəvai, Əbdürrəhman Ca-
mi və Şərqin başqa görkəmli şairləri öz tarixi-qəhrəmanlıq dastanlarını bu ölçüdə yazmışlar.  

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun zəngin xəzinələrindən birində saxlanılan və 
böyük türk-Azərbaycan imperatoru Nadir şah Əfşara həsr olunmuş “Şahnamey-Nadiri” bu qəbil-
dəndir. Əsərin müəllifi, Əbülqasim Firdovsi nəslindən olan Məhəmmədəli Tusidir. Abidəni nəşrə 
hazırlayan, ön sözün müəllifi Əhməd Süheyli Xansari burada “Şahnamə”lər tarixinə nəzər yetirir və 
göstərir ki, Əbülqasim Firdovsi Tusidən əvvəl bu mövzuda əsər yazdığı məlum olan, lakin bir beyti 
belə qalmamış Məsudi Mərvəzi və özündən sonra 1000 beyt yadigar qoyub getmiş Dəqiqi adlı şair 
yaşamışdır. Firdovsi həmin beytləri “Şahnamə”sinin əvvəlinə daxil etmişdir. 

“Şahnamə” təsiri Səfəvilər dövrünün şairlərinin də yaradıcılığında iz buraxmışdır. Ədəbiyyat 
tarixindən məlum olduğu kimi Azərbaycan Səfəvilər dövrü şairləri iki üslubda yazmışlar. Bəziləri, 
məsələn, Baba Əfqani, (m.1519), Ümidi (1523), Nəziri (1612), Hilali (1525), Haləti Türkman 
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(1592), Vəli Dəştbəyazi (1571), Vəhşi (1583), Zəmiri (1577), Həkim Şəfai (1628), Ziyai İsfahani 
şeirin İraqi üslubunda yazırdılarsa, digərləri, məsələn, Səlim (1647), Zülali (1622), Kəlim (1650), 
Şövkət (1695), Şani Təkəllu (1711), Səncər Kaşi (1709), Raqim (1688), Vəhid Qəzvini (1693), Bi-
dil (1721) hind üslub və tərzində yazmışlar. Lakin onların heç biri Dəqiqi və Firdovsi səviyyəsində 
epik dastan, “Şahnamə” yarada bilmədilər (2, 2). 

Məşhur şairlərdən Hatifi Cami (1521) “Şah İsmayılın fəthləri” adlı bir “Şahnamə” yazmağa 
başlasa da, onu sona çadırmadan dünyasını dəyişdi. Qasimi Cənabədi (1574) Şah İsmayıl və Şah 
Təhmasib səltənətinin sərəfinə 6300 beytdən ibarət “Şahnamə” yazdı. Həsrəti (1553) Peyğəmbərə 
(ə) ithafən “Şahnamə”sini Şah Təhmasibin ünvanına yazmışdır. 

Şair Behişti (1577) Şah Abbasın atası Məhəmməd Xudabəndənin Osmanlı hökmdarı III Sul-
tan Muradla baş verən müharibəsindən bəhs edən “Şahnamə”sini qələmə almışdır. 

Nizaməddin İşrət Siyalkutinin də Nadir şahın Hindistana qoşun çəkməsi və o ölkəni fəth et-
məsi haqqında “Şahnameye Nadiri” adlı bir mənzuməsi vardır. Bu şair Əhməd şah Dürraniyə həsr 
etdiyi “Şahnameye Əhmədi” adlı əsərin də müəllifidir (2, 3). 

200 ildən artıq tarix yaratmış Şah İsmayil Xətainin qurduğu Azərbaycan Səfəvilər dövləti 
(1501-1736) Şah Sultan Hüseynin (1694-1722) hakimiyyəti dövründə daxili və xarici amillər 
nəticəsində sürətlə zəifləməyə başladı. Əfqan, özbək və osmanlıların aramsız hücumları qarşısında 
davam gətirə bilməyən şah məğlub oldu. Bu zaman tarix səhnəsində görünən Nadir xan Əfşar tor-
paqları yadellilərdən nəinki təmizlədi, həm də Böyük Əfşarlar imperiyasını yaratmağa nail oldu. 
Onun imperiyasına Hindistan və bir-birilə çəkişən Orta Asiya xanlıqları da daxil edildi. Nadir şahın 
apardığı müharibələr ədalətli müharibə idi. Əmir Teymur demişdir: “Əgər bir məmləkətdə zülm və 
istibdad güclənirsə, o halda asayiş və əmniyyəti-ümumiyyə naminə bu kibi zülm və istibdadın kökü-
nü qazmaq və o məmləkətə hücum etmək hər kəsin vəzifeyi-insaniyyəsidir. Müzəffər və qalib olan 
bir cahangir, zülm və təzyiq altında inləyən hər milləti zalım və qəddar müstəbidin əlindən xilas et-
məyə borcludur” (3, 47). 

Əbülqasim Firdovsi “Şahnamə”sində təsvir olunan müharibələr iki qismə: ədalətli və ədalətsiz 
vuruşmalara ayrılırdı.  

“Şahnameye Nadiri” Nadir şah Əfşarın parçalanmış torpaq uğrunda apardığı müharibələri 
təsvir edir. 

Bu müharibələrin iştirakçısı və əsərin müəllifi Məhəmmədəli Tusi haqqında məlumat isə 
cüzidir. 

Şübhəsiz ki, Nadirin torpaqların təcavüzünə qarşı illərlə apardığı müharibələr ədəbiyyat, şeir 
meydanının daralmasına səbəb olmuşdur. Ona görə də həmin dövrün nəzmlə yazılmış və Nadir şah 
Əfşarın ömrünün sonunadək həyatını təsvir edən “Şahnameye Nadiri” epik dastan bizim üçün çox 
qiymətlidir. Əsərin müəllifi Nadir şahın yanında olmuş, döyüşlərini izləmiş bir şairdir. 

Bu dastanı nəşrə hazırlayan Əhməd Süheyli yazır ki, o, əsərin iki əlyazma nüsxəsini görmüş-
dür. 

1908-ci ildə məşhur Azərbaycan alimi, mərhum Məhəmmədəli Tərbiyətin kitabxanası satıldı-
ğı zaman bu kitablardan bir neçəsi, o cümlədən Məhəmmədəli Tusinin də “Şahnamə” əsəri Əhməd 
Süheyli Xansari vasitəsilə “Kitabxaneyi-Milliyi-Məlik”ə daxil edilmişdir. Tərbiyət kitabxanasının 
siyahısı dəyərli alim Səid Nəfisi tərəfindən tərtib edilmiş və hər bir insan səhv etdiyi kimi, “Şahna-
meyi-Nadiri” əsərinin müəllifinin səhvən Ağayi Sadiq Təfrişi olduğu göstərilmişdir. Sonralar əsəri 
nəşrə hazırlayan, ön sözün müəllifi Əhməd Süheyli yazır ki, o, həmin şairə (Sadiq Təfrişiyə - T.H.) 
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aid edilən bu mənzum əsərə heç bir təzkirədə təsadüf etmədiyi üçün, mənzumədə olan bir neçə 
ifadənin də Sadiq Təfrişi üslubuna aid olduğunu güman edərək Səid Nəfisinin sözlərinə inanıb, 
həmin faktı qəbul etmişdi. 

Ön söz müəllifi yazır: “Ağayi-Sadiqin epik janrda yazdığını bildiyim üçün hətta Firdovsiyi-
Sani təxəllüsünün də Ağayi-Sadiqə aid olduğunu zənn edirdim. Əsərin nəşri “Əncüməni-asari-
milli” tərəfindən mənə təklif edildikdə, bu əsərin digər nüsxəsinin olduğu barədə möhtərəm alim 
Ağayi-Hacı Hüseyn ağa Naxçıvanidən məlumat aldım. Hüseyn Naxçıvani mənim xahişimlə həmin 
nüsxəni Təbrizdən mənə göndərdi. Hacı Hüseyn Naxçıvanidə olan nüsxənin əvvəlində yazılmışdır: 
Mənzumeye tarixe Nadiri min kəlame Mirzə Məhəmmədəli əl-müləqqəb be Firdovse Sani. Lakin 
mən əsla bu adda şair tanımırdım və əlimdə olan, nəzərdən keçirdiyim təzkirələrin heç birində bu 
ada rast gəlmədim. Bir gün alim-şair Əhməd Gülçini-Məani mənə məşhur bir beyti oxudu: 

 
    Səre-şəb səre-qətl o tarac daşt, 
    Səhərgəh nə təne-sər, nə səre-tac daşt. 
    (Gecə baş kəsildi, qətl baş verdi, 
    Subh nə bədəndə baş, nə də başda tac vardı.)  
 
Sonra dedi ki, onun kitabxanasında olan “Məqalat əş-şüəraye Tətəvvi” (Şairlər haqqında mə-

səllər) adlı kitabda olan məlumata əsasən “Şahnameye Nadiri” müəllifinin çox qısa şərhi-hali veril-
mişdir. (və həmin məlumatı mənə oxudu) Həmin məlumata əsasən bu kitabın Molla Məhəmmədə-
liyə aid olduğu aşkar idi. 

Tətəvvidən savayı təzkirə yazanların heç biri Firdovsiyi-Sanidən bəhs etməmişlər. Bu 
səbəbdən onun tərcümeyi-halı barədə dürüst məlumat yoxdur. 

Tətəvvi “Məqalat əş-şüəra”da yazır: “Firdovsi ləqəbli Mirzə Məhəmmədəli Firdovsiyi-Sani 
Xorasani Tusi özünün dediyinə görə “Şahnamə” sahibi Firdovsi nəslindəndir. Allah daha yaxşı bilir. 
Nadir şah haqqında Şahnamə müəllifidir. O, Humayunla (Nadir şahla – T.H.) birlikdə Sind ölkəsinə 
(indiki Pakistan əyalətlərindən biri – T.H.) daxil oldu”. 

Mirzə Məhəmmədəli Tusinin müasirlərindən olan “Məcməlüt-təvarix” əsərinin müəllifi Gü-
lüstanə Nadirin həyatının sonu barədə belə yazır: “Əlqərəz, həmin gündən (Nadir şahın qətli baş 
verdiyi gün – T.H.) dörd saata yaxın vaxt keçmişdi ki, şahın çadırından, oradakı əşyalardan əsər-
əlamət qalmadı, hər şey dağıdıldı, yox edildi. Nadir “Şahnamə”sində Nadir şahın cənnət bağı 
(Firdovsi) belə sona çatdı: 

   
   Səre-şəb səre-qətl o tarac daşt, 
   Səhərge nə tən-e sər, nə sər-e tac daşt. 
   Be yek gərdeşe çərxe nilufəri 
   Nə Nadir be ca mand o nə nadiri. 

 
Bu beytləri Nadir şahın münşisi Mirzə Mehdi xan da özünün “Tarixi-cahanqoşa” əsərinə daxil 

etmişdir və bu misraların müəllifi (Firdovsiyi-Sani) haqqında Nadirin həyatının sonunu, onun 
ölümünü təsvir etdikdən sonra məlumat vermişdir (2, 10). 

Digər bir mənbədən də “Şahnameye Nadiri” müəllifi barədə məlumat ala bilirik: Nadir xan 
Əfşarın döyüşlərini izləyən Məhəmməd Kazım Mərvəzi məşhur “Aləmarayi-Nadiri” əsərində h.q. 
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1145-ci (1732) il hadisələrindən bəhs etmiş və o vaxt Təhmasibqulu xan kimi tanınmış Nadirin 
Topal Osman paşa ilə müharibələrini və onun Kirmanşaha yola düşməsi, oradan qayıtmasını təsvir 
etdikdən sonra yazmışdır: “Döyüşdən qələbə ilə qayıdan Nadir əsgər və sərkərdələrini təhsin edə-
rək, Kirmanşah istiqamətinə yola düşdü. Yolda onun gözü döyüşdəki qələbələrini, baş verən hadisə-
ləri qələmə alan Molla Məhəmmədəli Firdövsiyə sataşdıqda gördü ki, o, qum təpəsinin altında da-
yanaraq, qalib gəlmiş əsgərlərə tamaşa edir. Nadir onu yanına çağırıb soruşdu: 

“Bu səfər zamanı ruzgarın göstərdiyi namünasib işlər, taleyin əzablı qayğıları barədə nə deyə 
bilərsən?” 

Şair bədahətən bu iki beyti söyləmişdir: 
   

   Əz in rəftən o amədən ar nist, 
   Ke bi cəzr o mədd bəhr zəxxar nist. 
   Şekəste sədəf ta nəşod aşikar 
   Hoveyda nəşod qouhər-e şahvar. 

Tərcümə: 
   Bu gediş-gəlişdən ar etmək olmaz, 
   Coşqun dəniz qabarıb-çəkilməlidir. 
   Necə ki, sədəf sınmayınca 
   Qiymətli mirvarini görmək olmur. 

 
“Bu beytlərin müqabilində Molla Məhəmmədəli Nadirin tərifini, alqışını eşitdi. Sonra buradan 

hərəkət edərək yollarına davam etdilər” (2, 8). 
Bu qısa məlumatdan sonra anadan olduğu il, vəfar tarixi məlum olmayan bu şair haqqında 

onu bilirik ki, Molla Məhəmmədəli əslən Tusdandır və özünün Əbülqasim Firdovsi Tusinin nəslin-
dən olduğunu bildirmiş, bu səbəbdən də Firdövsiyi-Sani təxəllüsünü qəbul etmişdir. “Şahnameyi-
Nadiri” əsərinə ön sözün müəllifi Əhməd Süheyli Xansari yazır ki, Nadir şah öz varlığını təsdiq 
edəndən etibarən (1728-ci il) apardığı müharibələr zamanı Məhəmmədəli onun döyüşləri zamanı 
daima yanında olmuş, bu döyüşkən sərkərdə tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmuş, Nadirin fəthləri 
zamanı baş vermiş hadisələri nəzmə çəkmiş, “Şahnamə”ni ona həsr etmişdir. Onun əksər vaqiə, 
cəng və fəthlərini qələmə almışdır. Lakin heç bir XVIII əsr təzkirə müəllifi, o cümlədən Azər, 
Valeh Dağıstani, sonralar müasiri olduqları Nəvvab, Əxtər, Fazil xan Gorusi, Əbdürrəzzaq bəy 
Dünbuli, şaha yaxın olan, onun yanında olan və fəthlərini qələmə alan şöhrətli şairi yad etməmişlər. 
Bu, bəlkə də böyük sərkərdəyə qarşı qısqanclıqdan yaranmışdır. Bu səbəbdən onun həyat və yaradı-
cılığını araşdırmaq mümkün olmamışdır. Əldə edilən məlumatı isə onun beytlərindən öyrənmişlər. 

Məhəmmədəli məddah şair olmamışdır, özünün dediyindən bu qənaətə gəlmək olar ki, 
qənaətcil olmuş, heç kəsə əl açmamış, çörəyini həmişə Allah yetirmişdir. Heç kəsdən mərhəmət 
gözləməmiş, heç kəsin də boynuna minnət qoymamışdır. 

Molla Məhəmmədəli Nadir şaha həsr etdiyi “Şahnameyi-Nadiri” əsərini Nizami Gəncəvinin 
“İskəndərnamə” əsəri vəznində yazmışdır və dastandakı hər beyt böyük mütəfəkkirin “Saqina-
mə”lərini xatırladır. Burada Nadirin əksər müharibələrində baş verən hadisələrdən bəhs olunur və 
qazandığı qələbələri tərənnüm edilir.  

Kitaba ön söz yazmış Əhməd Süheyli göstərir ki, şübhəsiz onun Firdovsiyi-Sani kimi tanın-
masına səbəb heç də təbinin qüdrətindən deyil, Firdovsi nəslindən olmasıdır. Nizamidən sonra 
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mütəqarib bəhrində yazılan əksər məsnəvilər Hatifi və Qasimi şeirindən aşağı səviyyədə olmuşdur. 
Molla Məhəmmədəli isə yazır: 

    Hər an kəs ke, nəzm-e məra quş kərd, 
    Kəlam-e Nezami fəramuş kərd. 
 
Şübhəsiz ki, bu sözləri haqlı, ədalətli hesab etmək olmaz və təvazökarlıqdan kənardır. Bunun-

la belə mənzumədə qeyri-kamil, zəif beytlər olsa da, Məhəmmədəli Firdovsi-Saninin “Şahnamə”si-
ni faydasız əsər hesab etmək ədalətsizlik olardı. Çünki o, ən azı gördüklərini, real hadisələri qələmə 
almış, Nadirin döyüşlərinin şahidi olmuşdur. Əsər Nadir şahın hərbi yürüşləri, keçdiyi döyüş yolu 
barədə ətraflı məlumat əldə etməyə imkan verir. 

Kitab nəşrə hazırlanarkən, deyildiyi kimi, mövcud iki nüsxədən istifadə olunmuşdur. 
Birinci nüsxə “Kitabxaneyi-milliyi-Məlik”də saxlanılır, h.q. 1213-cü (1798-99) ildə, o qədər 

də gözəl olmayan şikəstə xəttilə köçürülmüşdür. Ölçüsü: 29,4x20,2. 
2-ci nüsxə nəsx xəttilə 1260-cı (1844) ildə Əli Əşrəf tərəfindən Urmiya bəylərbəyisi Yəhya 

xanın sifarişi ilə yazılmış, Hac Hüseyn Ağa Naxçıvaniyə məxsusdur. Ölçüsü 13,5x21,5. Əsər bu iki 
nüsxəyə əsasən təshih edilmiş və çap olunmuş, 5310 beytdən ibarətdir.  

Şairin başqa bir əsərinə təsadüf edilməmişdir.  
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heyli Xansari. Tehran, “Taban”, 1339/1960, 241s., fars dilində. 

3. Vamberi Herman. Əmir Teymur. Bakı, Orucov qardaşlarının elektrik mətbəəsi, 1916, 
159s., (ərəb əl.). 

 
   Тахира Гасанзаде 

          
Произведение Мухаммадали Туси Фирдовсийи-Сани 

«Шахнамейе-Надири» 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Великий поэт и мастер слова Востока, Абульгасим Фирдовси Туси известен своим эпи-

ческим произведением «Шахнаме». Многие поэты, в том числе, Низами Гянджеви, Амир 
Хосров Дехлеви, Алишир Навои, Абдуррахман Джами и другие, вдохновившись этим произ-
ведением, создали героические дастаны. 

В статье повествуется о произведении «Шахнамейе-Надири» представителя рода вели-
кого Фирдовси, известного под псевдонимом Фирдовсийи-Сани-Мухаммедали Туси, посвя-
щенном Надир шах Афшару.  
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        Tahira Hasanzade 
         

The work “Shahnameye-Nadiri” by Muhammadali Tusi 
 

SUMMARY 
 
A great poet and master of the East, Abulgasim Firdowsi Tusi is famous by his epic work 

“Shahname”. A number of poets including Nizami Ganjavi, Amir Khosrov Dahlavi, Alishir Navoi, 
Abdurrahman Jami and others, being inspired by this work, created heroic dastans. 

The article deals with the work “Shahnameye-Nadiri” by Muhammadali Tusi - the 
representative of the great Firdowsi’s generation, famous by pseudonym Firdowsiyi-Sani, dedicated 
to Nadir Shah Afshar. 
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Azadə Musayeva 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
 
 

XV ƏSR ALİMLƏRİ YAZIÇIOĞLU QARDAŞLARININ 
AZƏRBAYCANDAKI ƏLYAZMALARI 

 
 
Açar sözlər: Yazıçıoğlu qardaşları, əlyazma irsi, Azərbaycanda üzə çıxarılmış nüsxələr. 
 Ключевые слова: братья Язычыоглу, рукописное наследие, списки выявленные 
 в Азербайджане.  
Key words: brothers Yazichioqlu, handwritten heritage, lists revealed in Azerbaijan. 
 
 Apardığımız araşdırmalar Əlyazmalar İnstitutunda fərqli elm sahələrinə aid orta əsrlərdə ya-

ranmış olduqca dəyərli və nadir əlyazmaların varlığını üzə çıxarmışdır. Bu yazımızda isə məhz 
onların bir neçəsindən - XV əsin görkəmli alimləri Məhməd və Əhməd Yazıçıoğlu qardaşlarının bə-
zi əsərlərinin Azərbaycanda aşkarladığımız əlyazma nüsxələrindən bilgiləri təqdim edirik. 

XV yüzilliklərdə Türkiyədə alim və xəttat kimi tanınan, “Məlhəmə” əsəri ilə məşhurlaşan Sə-
lahəddin Yazıçının (15, II, 583) böyüyü Məhəmməd, kiçiyi fiziki zəifliyinə görə Bican (cansız) lə-
qəbli Əhməd adlı qələm sahibi və alim olan iki oğlu vardı. Yazıçıoğlu və ya Yazıçızadə kimi təq-
dim olunmuş bu qardaşların və onların əsərlərinin bəzi mənbələrdə dəyişik salındığı hallara da təsa-
düf edilməkdədir. Ata və oğullardan tarixin yaddaşında daha çox qalanı “Məğarib əz-zəman” və 
“əski-türk evlərinin çoxunda başlarında “Quranın da bulunduğu “müqəddəs kitablar” rəfində yer 
almış” (1,139) “Məhəmmədiyyə”nin müəllifi Məhəmməd bin Saleh adı ilə tanınmış Məhəmməd 
Yazıçıoğludur. Məhəmməd Yazıçıoğlu Türkiyədə Malqara adlanan bölgədə doğulmuş, başlanğıc 
təhsilini orada aldıqdan sonra təhsilini İranda Mavəraüş-şəhrdə dava etdirərək, ərəb və fars dillərini 
kamil şəkildə öyrənmişdi. Müəlliminin Şeyx Hacı Bayram Vəli olması məlumdur. Həyatının çoxu 
Geliboluda keçmiş, h.855 (m.1451)-ci ildə vəfat etmişdir və qəbri də oradadır. Onun haqqında 
Məhəmməd Tahir Bursalı, Nihad Sami Banarlı, Vəsfi Mahir Kocatürk və b. yazmışlar. “Məhəmmə-
diyyə”sinin bir sıra əlyazma nüsxələri mövcuddur. Onlar dünyanın Topqapı Sarayı, Mövlana, Brita-
niya muzeyləri, Vatikan Apostol kitabxanası, Rusiya Fedeasiyyası Şərqşünaslıq İnstitutu əlyazmalar 
bölməsi və başqa əlyazma xəzinələrində saxlanılır. Bu nüsxələr haqqında müvafiq olaraq Karatay, 
Gölpınarlı, Riye, Rossi və Dmitriyeva məlumat vermişlər. Bu nüsxələr XVIII-XIX əsrlərdə Türki-
yədə və Volqaboyunda köçürülmüşdür. “Məhəmmədiyyə” XIX əsrdən başlayaraq “Bulaq”da, İs-
tanbulda, Qazanda, bir neçə dəfə çap olunmuşdur. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda Yazı-
çıoğlu Məhəmməd, onun yaradıcılığı, əlyazmaları və ya çap nüsxələri haqqında heç bir söz deyil-
məmiş, tədqiqat aparılmamışdı. Araşdırmalarımız nəticəsində Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda 
Yazıçıoğlu Məhəmmədin “Məhəmmədiyyə”sinin üç əlyazma nüsxəsini aşkar etmişik (17, 25-31). 
Həmin nüsxələrin qısa elmi-paleoqrafik təsvirini ilkin olaraq veririk:  
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 1. B-7480 şifri altında saxlanılır: Həcmi 269 vərəq, ölçüsü 20,5x14,5sm, iki sütun: 15x4,5sm, 
17 sətir, xətti oxunaqlı, zərif, gözəl nəsx. Başlıqlar qırmızı, mətn qara mürəkkəblə yazılmışdır. Qəh-
vəyi dəridən köhnəlmiş cildi qapaqlı, medalyonlu. Vərəq 7a-dan başlayaraq mətn qoşa qırmızı rəng-
lə haşiyəyə alınmışdır. 1b-6a vərəqləri bundan fərqli üslubda-misralar nəsr kimi ardıcıl yazılmış, 
aralarında qırmızı və qara dairələr çəkilmişdir. Haşiyəsizdir və başqa xətlə yazılmışdır. Bizcə, əv-
vəllər naqis olmuş əlyazmaya bu vərəqlər nə vaxtsa sonradan əlavə edilmişdir. 1603-cü il tarixli fi-
liqranlara əsasən nüsxənin XVII əsrin əvvəllərində köçürüldüyünü düşünürük. Müqayisələr nə-
ticəsində katibinin Təbriz xəttatlıq məktəbinə mənsub, Rövşəni Divanının B-778 şifrli nüsxəsini də 
köçürən şəxs olduğu təxmin edilir. Əvvəli sonradan bərpa edildiyindən başqa nüsxələrdən fərqli 
olaraq “Həzə kitabi-Əhmədiyyə və risaleyi-Əhmədiyyə əleyhissəlam” adlandırılmışdır( 28). 

 2. D-994 şifri altında mühafizə olunur: Həcmi 192 vərəq, ölçüsü 31x21sm, sətir sayı 21, cildi 
yoxdur. Başlıqlar qırmızı, mətn qara, əvvəli hərəkəli nəsx (sonralar isə bəzən hərəkəli), 94-cü vərə-
qin aşağısında dördkünc şəxsi, 179a-191b vərəqlərində düzbucaqlı inventar möhürləri basılmışdır. 
Bəzi başlıqların yeri ağ buraxılmışdır. Vərəqlərdəki filiqranlara əsasən XVIII əsrdə köçürüldüyünü 
düşünürük . Əlyazmanın əvvəli və sonu naqisdir( 26) 

 3. C-821 şifrlidir: Həcmi 236 vərəq, ölçüsü 25-17sm, iki sütun, 19 sətir, xətti təliq. Son za-
manlarda bərpa olunaraq boz dermatin cildə salınmışdır. Mətn qara, başlıqlar zəfəranlı su ilə yazıl-
mışdır. Filiqranlarına əsasən, XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində köçürüldüyü təxmin edilə bi-
lər. Hələ XIX əsrdə görkəmli şərqşünas-alim Mirzə Kazım bəyin Yazıçıoğlunun “Məhəmmədiyyə”-
si mətni üzərində tekstoloji araşdırmalar apardığını əsərin Sankt-Peterburqdakı nüsxələri təsdiqlə-
məkdədir. “Məhəmmədiyyə”nin elmi-tənqidi mətni hazırlanırkən bu nüsxələrin hər üçündən istifadə 
edilməsi labüddür. Belə ki, özünəməxsus üstün və dəyərli xüsusiyyətləri onların hər birinin əsərin 
mətninin tərtibində gərəkliliyini və iştirakının zəruriliyini təsdiqləməkdədir. Əlimizdə olan əlyaz-
malar əsasında gərgin əmək hesabına tekstoloji baxımdan tamlaşdırılmış mətn bizə “Məhəmmədiy-
yə” ilə əlaqədar bəzi fikirlər yürütməyə imkan verir. Şair özü haqqında bu əsərdə nələri bildirir: Ge-
liboluda arif, aqil bir şeyx kimi yaşayırkən elliləri ondan bir əsər yazaraq, islamı və onun peyğəm-
bərini vəsf etməsini xahiş edirlər. Qardaşı Əhməd də ondan biliyini, elmini əks etdirən bir əsər 
yazmasını istəyir. Məhəmməd Yazıçıoğlu indiyədək siyər və mövlud kitablarında bütün bu 
məsələlərə toxunulduğunu bildirir. Dostlar təfsir və hədisə söykənən əsər yazmasını təkidlə xahiş 
edirlər. Allah qismət edərsə, belə bir əsər yazacağını düşünür. Bir gecə yuxusunda Peyğəmbəri (s.ə.) 
görür, onun da belə bir kitab yazması haqqında əmrini dinləyir və qəti qərara gəlir. Əvvəlcə ərəbcə 
yazdığı “Məğarib əz-zəman”ın belə meydana gəldiyini bildirir. Sonralar qardaşının “Ənvari-aşiqin” 
adı ilə tərcümə etdiyi əsərin və özünün “Məhəmmədiyyə”sinin həmin abidədən doğduğunu, beləcə 
yarandığını nəql edir: 

Təmam oldi Kitabi-Məhəmmədiyyə 
 ...O cümlə kainatın afitabi. 
Çün əmr etdi bana düzdüm kitabi (227ab) 
 ...Bu söz ilə “Məğarib” adlu, ey yar, 
Kitab etdüm de, görməmişdən dövran (230a) 
...Buni türki dilində düzdüm imdi, 
 ...İkisi də “məğarib”dən çıqubdur, 
Taşub dərya iki yüzdən aqıbdur. 
Behəmdullah, bu iki qarındaş 
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Ki, bu ikiitabi eylədük faş. 
 ...Anınçun çəkmişüz bu yolda zəhmət,  
Deyərlər Yazıçıoğlu Məhəmməd. 
Əgər zəbt etmək istərsən təvarix,  
Səkiz yüz əlli üçündəydi tarix. 
Cəmadi-l-axirə axir olubdu,  
Kitab axir olub, faxir olubdu. (230b) 

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

ğəmbərin (s.ə.) mədhini (nət) əhatə edən mənzumələrlə başlanır. Xüsusilə “Zehi-sultani-əzəm 
kim...” (27,56ab), “Ey kamali-qüdrətillah...” (27, 62b) sözləri ilə başlayan beytlərin təkrarlandığı 
mədhiyyələr diqqəti çəkməkdədir. Əsər boyunca “qal Allah-Təala”, “qal ən-Nəbi” başlığı ilə veril-
miş parçalara da təsadüf olunur. Bu parçalarda kainatın yaradılması, yerin, göyün, cənnətin, cəhən-
nəmin, mələklərin, iblisin, peyğəmbərlərin haqqında az qala bütün bilgilər əks olunur və sonra Mə-
həmməd peyğəmbərin (s.ə.) doğuluşu və həyatı tərənnüm edillir. İslamın tarixi Məhəmməd peğəm-
bərin (s.ə.) həyatı ilə əlaqəli şəkildə verilməklə yanaşı, onunla bağlı müxtəlif hadisələrə, möcüzələrə 
yer ayırmaqla təsvir edilir. Məkkənin fəthi ( 27,135a), cihadül-Hüseyn (28, 92a-93a), Hacətül-vida 
(27, 93b-94a), rücu əl-Mədinə (27, 96a-97a), Vəfati-Rəsulullah (27, 105ab), Vəfati-Fatimətil-Zəhra 
rzaullahə (27, 128a), Vəfati-Əliyyül-Murtəza (28,131b), Fəsli-yövmül-qisal (B-7480: 143b), Fəsl fi 
cəhənnəm (27, 155a) və b. kimi başlıqlar altında verilmiş fəsil və bölmələrdə Yazıçıoğlu Məhəm-
məd bütün bunlara münasibətini əks etditməkdədir. Oxucusuna xitabların geniş yer aldığı həmin 
bölmələrdə, təsəvvüfə münasibəti və nəsihətamiz fikirləri də mühümdür. Əsərin “Məhəmmədiyyə” 
adlandırılmasına baxmayaraq, yalnız Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.) həyatı ilə məhdudlaşmamış, 
onun özünün ölümündən sonra İslam aləmində mühüm sayılan bütün hadisələr də əsərdə layiqincə 
təsvir olunmuşdur. Daha sonra əsərdə islamda qiyamət günü, cənnət və cəhənnəmlə bağlı qəbul 
edilmiş düşüncələrin poetik tərənnümü vardır. Axırda qəsideyi-ilahiyyə ilə məzmuna yekun vuran 
Yazıçıoğlu, yenidən peyğəmbəri (s.ə.) yuxusunda gördüyünü və diz çöküb əlindəki kitabı Ona təq-
dim etdiyini yazır. 

“Türk şeirində dini dastanların ən ilahisi” (12, 279) sayılan Yazıçıoğlu “Məhəmmədiyyə”si 
sənətkarlıq baxımından qüdrətli sayılmasa da, dil baxımından çox zəngindir. Maraqlı cəhətlərdən 
biri də bu böyük həcmli əsərdə yalnız məsnəvi şəklindən deyil, qəzəl, qəsidə və s. janrlardan, əru-
zun müxtəlif bəhrlərindən də faydalanılmasıdır. Dilinə gəldikdə isə, təbii ki, gah xalqa yaxın-sadə, 
gah da yalnız müəyyən elmi hazırlığı olan şəxslərin başa düşəcəyi səviyyədədir. Mövzunun da buna 
təsiri danılmaz bir həqiqətdir. Lakin dilinin ağır olmasına baxmayaraq, uzun müddət məktəblərdə 
klassik bir dərs kitabı kimi oxunmuşdur (1,138). Yazıçıoğlunun ən üstün cəhəti “qəlbə nüfuz et-
məsindədir” ( 12,279). Bunu doğuran isə özünün saf imanı, yazdıqlarına inamı və təsvir etdiyi hər 
bir şeyi görmüş olması, aydın təsəvvür edə bilməsi qüdrətidir. Cəhənnəm və cənnətlə bağlı yaz-
dıqları buna ən dəyərli nümunə sayıla bilər (28, 155a). Peyğəmbərə (ə.s.) sonsuz sevgi ilə yazdığı 
bu əsərdəki qəhrəmanla bağlı hər bir epizodun, hadisənin onu oxuyacaq hər kəsin sonsuz sevgi 
doğura bilməsi istəyi müəllifi daha da çılğınlaşdırmış, həyəcanlandırmış və bu yolda o, daha çox 
səy göstərmişdir. Bu mövzuda bir çox əsərlər yazılmasına baxmayaraq, bu əsəri sayəsində müəllifi 
yalnız Anadolu və Balkan deyil, Orta Asiya türkləri arasında da geniş şöhrət qazanmışdır (1,138-
139). Türkdilli poeziyada özünəməxsus yeri olan “yaradılış”, “Məhəmmədin peyğəmbərliyi” və 
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“Qiyamət” kimi üç əsas mövzu ətrafında qələmə alınmış “Məhəmmədiyyə”nin Azərbaycan EA Əl-
yazmalar İnstitutunda üzə çıxardığımız əlyazma və çap nüsxələri əsasında elmi-tənqidi mətninin ha-
zırlanması və tekstoloji tədqiqi XV əsr türkdilli təsəvvüf ədəbiyyatının, xüsusən bədii nəsr tarixinin 
öyrənilməsi baxımından gərəklidir. 

 Əhməd Bican Yazıçıoğlunun (-1454) Azərbaycanda “Ənvari-aşiqin” ( 3 ). “Dürri-məknun” 
(2), “Müntəha”( 5 ) əsərlərinin əlyazma nüsxələri möbcuddur. Mənbələrdə “Əcaibül-məxluqat”, 
“Dürri-məknun” əsərləri və onların əlyazmaları haqqında bilgilərlə rastlaşdığımız Əhməd Bican (-
1454) Geliboluda münəccim-alim Səlahəddin yazıçının ailəsində doğulmuşdur. Əsasında yunan, 
daha sonra isə ərəb mənbələrinin dayandığını mütəxəssislərin üzə çıxardığı “Əcaibül-məxluqat” 
adlandırılmış bir çox əsərlər mövcuddur. Bicanın eyni adlı əsərində ilkin qaynaqlara söykənildiyinə, 
onların bir növ türkcəyə xülasəyə çalışıldığına işarələr vardır. Lakin əsərdə bəzi tədqiqatçıların 
yazdıqları kimi Zəkəriyyə Qəzvininin eyni adlı əsərindən tərcümə edildiyi göstərilməmişdir. Xatır-
ladaq ki, həmin əsərin məzmunu əsasən dünyanın yaranışı, göylər, ulduzlar, mələklər, aylar, illər, 
dənizlər, yerlər, bitkilər, heyvanlarla bağlı müşahidə, əfsanə, öyüd və s. üzərində qurulmuşdur. Əh-
mədin bu əsəri sırf elmi xarakter daşımasa da, uzun illər maraqla oxunmuş, zamanın dünyagörüşünü 
əks etdirmişdir. 

XV əsr türk nəsrinin dəyərli bir örnəyi olan “Ənvari-aşiqin” Əhməd Bicanın ən məşhur əsəri-
dir. Bu kitab türk xalqı arasında XV əsrdən bəri ən çox oxunan, xalqa dini-əxlaqi tərbiyə və mədə-
niyyət vermiş olan kitablardan biridir (12). “Məhəmmədiyyə”si ilə şöhrətlənmiş böyük qardaşı 
Məhəmməd Yazıçının ərəbcə yazdığı “Məğaribu-z-zəman”ından h.850-55 (1446-51)-ci illərdə türk-
cəyə çevirmişdir. Bu haqda “Məhəmmədiyyə”nin xatiməsində maraqlı bilgilər üzə çıxarmışıq. 
Əhməd Bican “Ənvari-aşiqin”in xatiməsində həmçinin bu fikri təsdiqləməkdədir: “...bən miskin 
həqir və fəqir Əhməd Bican ana (qardaşı Məhəmmədə-A.M.) edərdüm ki, dünyanın bəqası və 
ruzigarın vəfası yoxdur. Elə olsa bir yadigar düzünə aləmdə oxunsun. Bənüm sözüm ilə ol dəxi 
“Məğaribü-z-zəman” adlu bir kitab düzdi və andan sonra bana ayıtdı: ... ey Əhmədi Bican, işdə 
sənin sözünə cəmi mövcudatın lətayifin və şeirin bir yerə cəm eylədüm, imdi sən dəxi bir kitab ki, 
“Məğaribu-z-zəman”dır, türki dilinə döndərgil, ta kim, bizüm yerin xəlqi-türki dəxi maarifdən və 
ənvari elmdən fayidə götürələr. Eylə ola bəni-miskin Əhməd Bican dəxi anın mübarək sözilə uşbu 
kitab kim, “Ənvari-aşiqin” ad qoydum” (3, Xatimə). 

Araşdırmalar nəticəsində “Ənvari-aşiqin”in İstanbul Topqapı Sarayı muzeyində 7, Vatikan 
Apostol kitabxanasında 3 nüsxəsinin varlığını müəyyənləşdirmişik. XVI-XVIII əsrlərdə köçürülmüş 
bu əlyazmalar Karatay və Rossi tərəfindən təsvir olunmuşdur. Rossi əsərin həmçinin Vyana, Brita-
niya muzeyi, Kotha, Berlin, Bodlean nüsxələrinin mövcudluğunu qeyd edirsə də, göstərilən mən-
bələrə əsasən onların “Ənvari-aşiqin”in deyil, “Məğaribu-z-zəman”ın əlyazmaları olduğunu düşü-
nürük. 

Azərbaycanda indiyədək Əhməd Bican və onun “Ənvari-aşiqin”indən yeganə dəfə bu sətirlə-
rin müəllifi söz açmışdır (:19, 41-42). Bu baxımdan əsərin Əlyazmalar İnstitutunda üzə çıxardı-
ğımız əlyazması maraq doğurmaqdadır. Həcmi 110 vərəq, ölçüsü 21,5x18,5 sm, xətti nəstəliq, ka-
tibi Hacı Kərim oğlu Əbdürrəhim Nuxuludur. Əlyazmada onun köçürülmə tarixi qeyd edilməmiş-
dir. Paleoqrafik xüsusiyyətlərinə, kağızındakı filiqranlara-su nişanlarına əsasən nüsxənin XVIII 
əsrin ortalarında köçürüldüyünü təxmin edirik. 

Qeyd edək ki, “Ənvari-aşiqin”in İstanbul, Bulaq, Misir nəşrləri vardır. Əlyazmalar İnstitutun-
da əsərin 3 nəşr nüsxəsini də aşkarlamaq bizə nəsib olmuşdur. Abidənin bu nəşrlərinə və dünya 
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əlyazma xəzinələrindəki məlum nüsxələrinin təsvirlərinə, əlimizdəki əlyazmanın müqəddiməsinə 
əsasən sözügedən əsərin beş babdan ibarət olduğunu aydınlaşdırmışıq. Aşkarladığımız “Ənvari-
aşiqin” nüsxəsi isə sözügedən əlyazmalardan fərqlənir. Belə ki, əvvəlində köçürücünün yazdığı 
kimi, müqəddimə bu əsərin əlyazması ilə bağlı bəzi məsələlərə aydınlıq gətirir: “... Cəmi mömin 
olan qarındaşlaruma zahir və hüveyda olsun ki, bu nüsxəyi-kamili cəm edənin ismi-şərifləri Yazı-
çıoğlu Əhməd Bicandır... Bu kitabın ismi-şərifi Ənvari-aşiqindir. Anunçun ki, cəmi zahir və batin 
nurları bu kitabda cəm olunmuşdur. Bu kitab beş bab üzrə xətm olunmuşdur...” Katib həmçinin 
babaların başlıqlarını belə təqdim edir: “Əvvəlinci bab cəmi mövcudatın vücudə gəlməgindən 
bəyan edərdi, ikinci bab ənbiyanın macəraların bəyan edərdi, üçüncü bab məlayiklərin ovsafin 
bəyan edərdi, dördüncü bab qiyaməti-əvamin bəyan edərdi, beşinci bab uçmaq və damu əhvalın 
bəyan edərdi”. Katib ömrün vəfa etməyəcəyindən, nüsxəni başdan-başa köçürə bilməyəcəyindən 
qorxduğunu bildirir və beş babın hər birinin əhəmiyyətli olduğunu göstərməklə yanaşı, sonuncu iki 
babın daha mümkünlüyünü düşünərək yazır: Birisi-qiyamət babidir, birisi uçmaq və damu 
babidir...kitabət etməyə qəsd etdüm. Beləliklə, Əbdürrəhman Nuxulu Yazıçıoğlu Əhməd Bicanın 
“Ənvari-aşiqin” əsərinin yalnız iki fəslini - IV və V bablarını köçürmüşdür. Bu iki bab da özlüyün-
də etiqad, ehkam, cihad, zikr, səbr, elm, üləma, dünya və s. həsr edilmiş bölmələrə ayrılmışdır. 
Bütün bu mövzular müəllifin çağdaş zamanına uyğun şərh olunmuşdur. Üləma fəslindən nümunə 
kimi bir neçə cümləyə nəzər salaq: “Peyğəmbər (s.ə.) ayıtdı bir kişi elm təhsil eyləsə, ol kişi 
ustadinə gedərkən firiştələr qanadların ol kişinin ayağı altına döşərlər... bənüm ümmətümin alimləri 
iki dürlüdür. Biri şol kişidir ki, həq-təala ana elm verdi. Ol elmi xəlqə söylədi, xəlqdən nəsnə təmə 
eyləmədi və elmi bəhayə satmadı. Anın kibi alimlər üçün göydəki quşlar və dənizlərdəki balıqlar və 
yer üzündəki canəvərləri... salavat verürlər. Ol kişi Həqq-Təala həzrətlərünə varurlər və biri şol 
dövlətdən və əcəm səadətindən ki, bən zəifi məhrum etməyüb vəsilə oldu” (Bican: 6412). Xatimədə 
müəllifin göstərdiyi kimi əsər Geliboluda tamamlanmışdır; bu səbəbdən də gelibolulardan söz 
açmışdır: “Gelibolu qevmi iki dürlüdür. Birisi qazilərdir, birisi ğazilərdir, şəhidlərdir. Amma onlar 
ki, ğazilərdir, iki bölükdür. Birisi kafər ilə ğəza edənlərdir, birisi isə ğəza edənlərdir. Amma onlar 
ki, şəhidlərdir, dəxi iki bölükdür, birisi küffar əlində şəhid olanlardır, birisi ğəffar əlində şəhid 
olanlardır” (3). 

Əhməd Bican xatimədə “Cəmi aləmin məşaixi-əsrarini və ürəfa ənvarini qılbəqıl aləmin 
əvvəlindən axırınadək üç dürlü ibadət ilə bəyan” eylədiyini, bunlardan birinin “təşrih, biri təhqiq və 
biri təmsil” olduğunu, “nə dənlü xitabəti-ilahiyyə var isə Tövratdan və Zəburdan və İncildən və 
Qurandan...uşbu kitaba cəm olduğunu” yazır. Əlyazmada İmam Şafei, İmam Razi, Əbu Hərirə, 
Şeyx Sədrəddin Qunəvi, İmam Ğəzali, Mühyiəddin Ərəbi, İbn Kəsir, Nəsirəddin Tusi kimi məş-
hurların adı çəkilir, onların əsərləri və fikirlərinə müraciət edilir. Əhməd Bican Yazıçıoğlunun “Ən-
vari-aşiqin” əsəri əlyazmasının Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda üzə çıxardığımız bu nüsxəsi 
XV yüzillikdə Türkiyədə elm, ədəbiyyat, dil (xüsusilə nəsr dili) və tərcümə tarixinin, eləcə də 
Azərbaycandakı Türkiyə ilə bağlı əlyazmaların, ümumiyyətlə, orta çağlar Azərbaycan-Türkiyə əla-
qələrinin xüsusilə təsəvvüf tarixinin daha dərindən öyrənilməsi baxımından diqqətəlayiq abidə-
lərdən biridir. 

Əhməd Bicanın “Dürri-məknun” əsərinin həm Avropa, həm də Şərq əlyazma xəzinələrində 
nüsxələri mühafizə olunmaqdadır. Hanna Söhrveid, Barbara Fleminq, Manfred Qetzin Almaniya-
Marburq və Berlin Dövlət kitabxanalarında saxlanan yeddi əlyazmasının təsvirini vermişlər (23, 
298-299). E.Rossi Vatikan nüsxəsindən söz açmış (22,258-259), Q.P.Matviyevskaya və B.A.Ro-
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zenfeld əsərin Vyana, Qota, Drezden, Paris əlyazmalarından məlumat vermişlər ( 15,II, 503). 
F.Ə.Karatay Topqapı Sarayı Muzeyindəki 1598, 1633, 1636, 1755-ci illərdə köçürülmüş dörd, 
Ə.Gölpınarlı Konya Mövlana Muzeyindəki yeganə nüsxəsindən yazmışlar (10, I, 440-441; 9, III, 
449-450). Sözsüz ki, bütün bu əlyazmalar mövcud nüsxələrin hamısını əhatə etmir. Bu fikrimizi 
“Dürri-Məknun”un Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda üzə çıxardığımız B-3858 şifrli nüsxəsi 
təsdiqləməkdədir (18, 16-18). Əlyazma h.1265 (m.1845)-ci ildə Əhməd bin Mahmud bin Bəliğ əlilə 
nəstəliq xəttilə köçürülmüşdür. Ölçüsü 17,5x22,5sm, sətir sayı 17, mürəkkəbi qara və tünd qırmı-
zıdır. Cildi yoxdur. Həcmi 1+88 vərəqdir. Bəzi sətirlərin altından qırmızı mürəkkəblə xətt çəkil-
mişdir. 1a vərəqində üçbucaqlı möhür basılmışdır. Mətnin başlandığı vərəq 1-dən əvvəlki vərəqdə, 
1a-da müxtəlif qeyd və tarixlər (h.1278 və 1b-də qırmızı mürəkkəblə əsərin fehristi (Fehrüsti-kitabı 
Dürri-məknun) yazılmışdır. Əsər əlyazmada “Kitabi-Dürri-məknun, müəllifi-l-Bican Əhməd ibn əl-
Katib” kimi təqdim olunur. Araşdırmalar nəticəsində əlyazmanın XV əsrdə yaşamış, “Məlhəmə”silə 
məşhur Saleh və ya Səlahəddin Əl-Katib Yazıçının kiçik oğlu Əhməd Bicanın əsəri olduğu dəqiq-
ləşdirilmişdir. Əhməd Bican və onun bu əsəri yuxarıda anılan Şərq əlyazma kataloqlarından başqa, 
M.T.Bursalının “Osmanlı müəllifləri”, Kocatürkün “Türk ədəbiyyatı” əsərlərində, İslam ensiklope-
diyasının müvafiq oçerkində və s. yad edilmişdir. Azərbaycanda isə, başqa neçə-neçə türk müəllifi 
kimi Əhməd Bican və onun “Ənvari-aşiqin”, “Əcaibul-məxluqat”, “Müntəha” əsərləri kimi “Dürri-
Məknun”unun əlyazması da əhatəli öyrəniləmdir.  

Əhməd Bican bu əsərin yazılma səbəbi, mövzusu və adı ilə bağlı müqəddimədə aşağıdakıları 
yazmışdır: “Pəs Həqq-Təalanın qüdrətindən və əzəmətindən elmim irdügi qədər bəyan eyliyəyim ta 
kim, həqqin qüdrəti və əzimətin bundan qiyas edəsən. Bu azacıq ömr içində fitnə zamanında cəhanı 
gəşt edüb, gəzməgə ehtiyac olmiyə. Cəm edüb kimi təfasirdən və kimi hekayətlərdən qəbul etdik-
lərindən gətirib, bir kitab etdim və adını “Dürri-məknun” dedim, ta kim, mütaliə qılanlar Həqq-Tə-
alanın qüdrətin və əzimətin bilələr və fəqiri dua ilə yad edələr” (2,1b-2b). Müqəddimədə həmçinin 
əsərin fəsillərinin adları sadalanır. Lakin, nədənsə, bunlar mətn daxilindəki fəsil başlıqlarından 
fərqlidir. Başqa orta əsrlər əlyazma abidələri kimi, bu əsərdə də fəsillərin adları onun məzmunu 
haqqında təsəvvür yarada bilir. Beləliklə, “Dürri-məknun” 18 bab-fəsil üzrə tərtib edilmişdir: Əv-
vəlki bab gögləri, ərşi, kürsi, lövhi-Qələmi, uçmağı, tamuyi, Ayı və Günəşi və məlakiyəyi-Mü-
əzzəni bəyan edər (3b); Əl-bab əs-sani yerləri və yerlərdəki əcaibi və məxluqatı bəyan edər (14a); 
Üçüncü bab bu yer yüzin və məxluqin bildürir (20b); Dördüncü bab elmi-həndəsə birlə iqlimləri və 
saətləri bəyan eylər (28a); Beşinci bab tağlərin əcayibin bildürir (30b). Altıncı bab dənizləri və 
cazirələri və onda olan məxluqati bəyan eylər (32b); Yeddinci bab şəhərlər və məscidlər və deyrlər 
və iqlimlər bəyanindədir (36a); Səkkizinci bab məscidlər və deyrlər əcayibin bəyan edər (41b); 
Toquzinci bab Süleyman Peyğəmbərin təxtin və səltənətin bəyan edər (46b); Onuncu bab Bilqeysin 
təxtini və Süleymana gəlüb bulduğunu bəyan edər (49a); On birinci bab ömürlər təqdirin bəyan edər 
(51b); On ikinci bab xişmindən həlak olan yerləri bəyan edər (53b); On üçüncü bab hükəma 
quluncə otlar və yemişlər və taşlər xassiyyətin bildürir (62b); On dördüncü bab surətlər və şəkillər 
və bəzi şəhərlərdə hekayətlər bildürir (67b); On beşinci bab quşlar və Simurğ, Ənqa hekayətin 
bildürir (69b); On altıncı bab rümuzi-cuğriyə və hulusi-kövniyyə bəyanindədir (73b); On yeddinci 
bab işarət səadətinin bəyanindədir (77b); On səkkizinci bab münacati-İlahiyyə və bəz məvaiz və 
məsayil bəyanindədir (81a). 

Əhməd Bican “Dürri-məknun”da qələmə aldığı mövzular haqqında məlumat verməklə yanaşı, 
onların maraqlı və qeyri-adi tərəflərini qabarıq nəzərə çatdırmağa çalışmışdır. Əsərdə hekayə və 
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mənqəbələrə geniş yer verildiyindən, ümimiyyətlə, daha çox bir hekayə xarakteri daşımaqdadır. 
Təbiətin və insan ruhunun bir dastanı sayıla biləcək (Kocatürk) bu əsər ərş, meşə, cənnət, yer altı, 
yer üzü, dəniz içi aləmlər, adalar, dağlar, şəhərlər və s. haqqında bəlkə də nağıllardır, deyə bilərik. 
Bican burada söz gedən mövzularla bağlı özünə qədər islam aləmində mövcud olmuş kainatla bağlı 
mənqəbələri toplamışdır. Nəsihətamiz hekayələrin bol-bol yer aldığı “Dürri-məknun”da müəllif 
“Quran”la bağlı məqamlarda belə oxucunu orta çağlar, xüsusilə XV əsr türkcəsinin şirinliyi ilə 
heyrətləndirə və cazibəsinə sala bilir: “Kövsər suyu kim, anı Həqq-Təala “Quran”da ögmüşdür. 
Netə kim, buyurur... Rəsulullah (ə.s.) ayıtdı: Həqq-Təala bana vədə eyləmişdir-sudan aqdır, qardan 
savuqdur, sağrıqları gümüşdəndir, yulduzlar sağuşincə andan içsə qəniməti yoqdur, içdükcə içməgü 
gəlür. Andə bir irmaq dəxi vardır...” (10b). Əsər boyunca hekayətlərdə sujetlər real və ya əfsanəvi 
xarakterindən asılı olmayaraq konkret mövzularda, aydın məzmunda verilir: “Əbu Əli Sina bir 
xatunun evinə müsafir olur. Baqar görür övrətin üzərinə fəqr qələbə eyləmiş. Yeyəcəgi yoq. Əbu 
Əli Sina bu övrətə rəhm edüb, evün divarından bir taş qoparur, yenə yerinə qor... Edür: Ey xatun, 
qaçan bəkməz kim, həcətin olur, şol ləvləciki açərsən, hacətin qədəri bəkməz alarsın, yenə tıqıyasın. 
Amma zinhar taşi qoparıb içində nə var-görmiyəsin, -dedi. Və kəndi neçə zaman böylə etdi.. Bir 
gün açayın, görəyin, taşı yenə yerinə qoyayın, -der”( 30b-31a). Qeyd edək ki, bir çox halda orta 
çağlar nəsr abidələrindəki nəsr və nəzmin növbələşməsinə bu abidədə çox cüzi -bir beyt və s. 
şəklində təsadüf olunur. Əhməd Bicanın başqa əsərləri kimi, Əlyazmalar İnstitutunda üzə 
çıxardığımız “Dürri-məknun”un əlyazması da təcrübəli nasir qələmindən çıxmış maraqlı bir abidə 
tək xüsusilə dilçilik, türk dillərinin tarixi inkişaf yolunun müəyyən bir mərhələsinin əhatəli araş-
dırılması üçün əhəmiyyətlidir. 

Müntəha. Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda araşdırmalar apararkən “Məcmuəyi-ilahiyyat” 
adlandırılmış toplunun haşiyəsində “Müntəha” əsərilə rastlaşdıq. Əsər “Həzə kitəbi-Müntəha tərcü-
məyi-Əhməd Bican rəhmətullahi ileyh” başlığı altında yazılmışdır. M.T.Bursalı Bicanın əsərləri 
arasında anılan əsərin adını çəkmiş, “Müntəha” təsəvvüf, kəlam və mühaziratından bahis (bəhs 
edən) bir cildi-kəbir türkcə əsəri olub, bir nüsxəsi Xalis əfəndinin xüsusi katabxanasında mövcud-
dur,-qeydini etmişdir (6). Müvafiq mənbələr, tədqiqat əsərləri və Şərq əlyazma kataloqları vasitəsilə 
əsərin əlyazma nüsxəsilə bağlı axtarışlarımız heç bir nəticə vermədi. Beləliklə, Bursalının yazduğı 
cümlə “Müntəha”nin əlyazma nüsxələri ilə bağlı hələki yeganə məlumat olaraq qalırdı. Lakin 
Əlyazmalar İnstitutunda B-593 şifri altında qorunan sözügedən əlyazamanın tədqiqi sevindirici nəti-
cələr verdi ( 16, 84-86). Sonradan mavi karton cildə tutulmuş nüsxənin kağızı XVIII əsr Avstriya 
istehsalı, ölçüsü 16x24 sm, xətti çox sıx yazılmış olduqca xırda təliq, sətir sayı müxtəlif, mürəkkəbi 
qara və qırmızıdır. “Müntəha” əsəri yuxarıda qeyd etdiyimiz əlyazma toplumun 2b-17a vərəqlərinin 
haşiyəsinə köçürülümüşdür. Əvvəlində ənənəvi olaraq ərəbcə xeyli həmd və səna yazılmışdır. 
Türkcə mətn “ آنک ال اصحابی اوزینھ اولسون مرشد لر...   ilə başlayır. Son ifadələr isə (2b) ”طرق حقده ...
belədir: “دگل بلکھ عالم امرون ایکی مر تبھ در اولکی ایجابھ ایلھ قائدر ... ” (17b). Təəssüflə etiraf etməliyik ki, 
əsərin sonu naqisdir. Onu da qeyd edək ki, məzmununa görə heç də yarımçıq sayıla bilməz, 
çatışmayan cüzi bir hissəsidir, deyə bilərik. Əsərin əvvəlində onun yazılma səbəbi şərh olunmuşdur. 
Haqqında bilgi çatdırmağa çalışdığımız əsərlə bağlı bir çox məqamların məhz buradan öyrənildiyi-
nə baxmayaraq, bu şərhin özündə belə bir qədər izahata ehtiyacı olan dolaşıq fikirlər vardır: “Səbə-
bi-təlifi-kitab budur ki, bir gün ulu qarındaşım Yazıçıoğlu könlünün ona uca mərtəbə olmasına bax-
mayaraq, “Fusus”da bəzi sözlərin şərə müxalifliyini bildirir, bəzilərini izah edir. Bir gün Əcəmdən 
əlində bir kitab tutmuş biri gəlir. O, kitabı mütaliə edərkən Bicana aşikar olur ki, Cəlaləddin Xucən-
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di Əvzəxidən (?) nəql edər, o dəxi Müvəhhid Cindidən nəql edər. Belə rəvayət edilir ki, Mühyiəddin 
Ərəbi bəzi əshabinə demişdir: “Fusus” və s. kitablarımda bəzi sözləri şərə müxalif söylədim”. Hə-
min dərviş deyir “bilməzəm Şeyx etdi anunçundur kim, Həzrəti Rəsul (ə.s.) elmi bənə iştə rəhmət 
və bəla üçün veribdi. Ta kim, bunların etiqadlarını sınayayım...” Bu fikirlərə aydınlıq gətirmək 
məqsədilə ümumilikdə “Fusus”un müvafiq yeri, tarixən bu əsərə münasibət kimi məsələlərə nəzər 
salmaq zərurəti yaranır. İbn Ərəbinin yaradıcılığı əsasən təsəvvüfi və digər mövzularla yanaşı hədis 
və fiqhə dair olmaqla iki zümrəyə ayrılır. Ən çox “Fusus” və ya “Fususu-l-hikam” kimi tanınmış, 
tam adı “Fusus al-hikam va xusus al-kalim” (“Hikmətlərin gövhəri və müsahib xüsusiyyətləri”) olan 
əsərində Adəm peyğəmbərdən Məhəmməd peyğəmbərə (ə.s.) qədər 28 peyğəmbərin dərəcəsinə 
görə təmsil etdikləri gerçəklər, hikmətlər şəklində anladılır. Qeyd olunan bu təlif M. Ərəbinin bütün 
düşüncələrinin xülasəsi olan ən dolğun əsəridir. Bir çox şərhli nəşirləri və müxtəlif tərcümələri 
vardır. “Fusus”a tarixən 35-ə qədər şərh yazıldığı bəllidir. Ona Sədrəddin Qunəvinin, Əbdürrəzzaq 
Kaşaninin, Əbdürrəhman Caminin, Abdullah Bosnəvinin, Yazıçıoğlunun və başqalarının şərhləri 
vardır. Şərhlərdən əlavə “Fusus”a neçə-neçə rəddiyyə və müdafiənamələr yazılmışdır ki, bütün bun-
lar onun ümumiyyətlə mübahisə doğuran məzmunundan xəbər verməkdədir. M.Ərəbi nəfs və ruh 
eşqlərini bir-birindən ayrı iki şey olaraq göstərirsə də, “Fusus”da onları açıqca bir-birinə qarışdır-
maqadadır. İbn Xəldun ( -1490) İbn Ərəbinin təsəvvüfi fikirlərini əsaslı şəkildə təhlil edərək, 
əsərlərinin küfr, çirkin bidətlərlə dolu olduğunu, “Fusus” və “Futuhat”ının “atəşdə yaxılmalı, suda 
yıxanmalı” olduğunu qeyd etmişdur. Bu səbəblərdən bəzi fəqih və qazilər İbn Ərəbi və xüsusilə 
“Fusus-al-hikam” haqqında bir sıra suallar tərtib edərək, İslam ölkələrindəki böyük alimlərə 
göndərmiş, bu xüsusda fikirlərini bilmək istəmişlər. Hətta Azərbaycan ərazisində kafir mənasına 
uyğun “Fususi” təbiri də ortaya çıxmışdır. “Fusus”u oxuyub izah edən Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi 
(1428-1533) ilə müridləri haqqında çeşidli ittihamlar irəli sürülmüşdür ki, buna Mühyi Gülşəninin 
“Mənaqibi-İbrahim Gülşəni” əsərində işarələr vardır. İbn Ərəbi tədqiqatçılarının yekun qənaəti 
belədir: Daha sonrakı dövrlərdə ardıcılları və tələbələri onun fikirlərini təbliğ etmiş, əsərlərini yeni 
qurulmaqda olan Osmanlı mədrəsələrində oxutmuşlar. Anadoluda M.Ərəbinin fikirlərinə yalnız 
Mövlananın fikirləri qarşı qoyula bilmişdir. XX əsrin başlanğıcında Türkiyədə Avropa təsiri 
yayıldıqda belə İbn Ərəbi etibarı azalmadı, çünki o, islam fikir tarixində daima mümtaz (seçilmiş) 
bir yerə sahib olacaqdır. İbn Ərəbi əhli-sünnət və Zahiriyyə məzhəbinə məxsus olmuşdur. Onun 
əsərlərində, xüsusilə “Fusus” və “Futuhat”ında zahiri mənası açıqca küfr olan şeylərin varlığını 
obyektivcə etiraf edənlərlə də rastlaşırlır. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi Əhməd Bicanın böyük qardaşı Məhəmməd Yazıcıoğlu da 
“Fusus”a şərh yazmışdır və sözsüz ki, bu şərh ərəbcə olmuşdur. Bizcə, üzə çıxardığımız sözügedən 
əlyazma məhz həmin şərhun tərcüməsidir. Belə ki, əlyazmadakı “Ərəbcə “منتھا” (Müntəha) adlu bir 
kitab düzdi və “Fusus” kitabini şər üzərunə təqriz (bir əsər haqqında yazılan rəy) eylədi və bən 
duaçi dəxi anı türkiyə çevirdim və bu kitabın adını “منتھی”(müntəhi) deyü ad verdim” (5,2b). Qeyd 
edək ki, “منتھا” (müntəha) –sona çatan; bitən, “منتھی” (müntəhi) son dərəcə; son nəhayət, axır 
mənalarında işlənir. “Müntəha” ilə bağlı əlyazmada daha belə bir qeyd vardır: “Zira ki, “Fusus” dan 
və istilahati-sufiyədən və mənazil ət-təsayirdən və “Təfsiri-kəbir”dən və qeyri təfasirdən və dəxi nə 
dənlü xitabəti-ilahiyyə var isə Tövratdan və Zəburdan və İncildən və Qurandan və nə dənlü kəlima-
ti-zəbaniyyə var isə səhfəyi-ənbiyadən və təzkirəyi-övliyadən ta aləmi-cəbərrütdən aləmi-mələkə və 
mələkutə, hətta irsati-məfadə, cənnati-abadə varınca uşbu kitabdə cəm olundi. Eylə olsa cəmi xəlqin 
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müntəhasi oldi” (5, 2b). Şərhin yazıldığı mövzu ilə bağlı isə “işbu kitabln mövzui vücudi-həqdir, 
pəs bu elmin mövzui-cəmi elmin mövzuatından əladır və iclaldır” ( 5, 2b). 

“Müntəha” strukturuna görə: 1. yayma, döşəmə; 2. hazırlıq, hazırlama; 3. düzəltmə, islah et-
mə, nizama salma mənalarını daşıyan, burada daha çox üçüncüyə uyğun “təmhid”lər üzrə qurul-
muşdur. Onların sayı 13-dür. Məzmunca bu təmhidlərin hər birində müəllif mübahisə doğuran hər 
bir şərə müxalif (zahirən və ya həqiqətən) fikirləri elmi əsas və mənbəələrlə islaha çalışır. Məsələn, 
üçüncü təmhiddə göstərilir: “Şeyin həqiqi təyini keyfiyyətidir. Elmi-həqqdə və dəxi hər şeyin 
vücudi, vücudi-həqqin sifətidir. Pəs eylə ola həqayiqi-təəliqat əşyadır. Netəkim, əşya təyinati-
həqiqətdir, həqayiqi-heysiyyət və dəxi həqayiqi-mütəəssir olmadan əladır.”  

Təmhidlərdə hər hansı bir əks fikri sübuta yetirmək üçün Şəmsəddin İsfəhani, Bədrəsti, İmam 
Qəzali, Bistami, Cüneyd Bağdadi, Əbu Talib Məkki, Fəxri Razi və b. yanaşı Cəfəri Sadiqin də əsər-
lərinə, fikirlərinə söykənilir: “Həqq-Təala qullarinə kəlamilə təcəlli eylədi və leykən xəlq anı gör-
məzdi...” (5, 7b). Müəllif sual-cavab əsasında qurduğu mətndə sualları və cavabları həm də 
“vəchlərə” bölmüşdür: “bir vəchi də budur ki, görəlüm bunlardan sual etmək bunlara fayda verə, 
yaxud vermiyə” (5,8b). Təmhidlərin hər birində qoyulan məsələlərlə bağlı güclü məntiq vardır: 
“...Həqq-Təalanın vücudi məlumdur və zati qeyri-məlumdur. Elə olsə vücudi zatının qeyridir, 
hikmət edər Həqq-Təalanın vücudi mahiyyətinin eynidir. Zira ki, əgər vücudi zayir olicəq məruzi-
möhtac olmaq lazım gəlir” (5, 9a). “Müntəha”da həmçinin islamda şəri baxımdan fikir müxtəlifliyi 
doğura biləcək bir çox məsələlər, o cümlədən mövcudat-dünya və kainatın yaranma ardıcıllığı mə-
sələləri şərh olunmuşdur. “Lövh” ilə bağlı izahatı diqqət yetirək: “...Lövh ikidir. Biri fövqanidir 
kim, əqli-əvvəldir. Ol əqli-əvvəl lövhi-qəzavat əl-kitab və qələmi-əla derlər. İkinci lövh kim, təhta-
nidir, nəfsi-külliyyətdir və ol nəfsi-külliyyə lövhi-qədr və lövhi-məhfuz və kitabi-mübin derlər” 
(5,13a). 

“Müntəha”da “Ummul-kitab”, “Qələmi-l-əla”, “Lövhi-məhfuz”, “Kitabi-mübin”lə bağlı mə-
sələlər geniş şərh olunur. Xüsusilə əsmayi və sifati-insani-kamilin 12 sayda verilən konkret şərhi 
maraq doğurur (5, 14a). Allahın Adəmi yaratması ilə bağlı, hüsn və cəmal, ruh, əql, iman, həya, ilə 
bağlı şərhlər olduqca maraqlıdır. 

Əhməd Bican bir tərcüməçi-nasir kimi, XV əsr türk yazı dilinin nümunəvi örnəklərini yarat-
mağa müvəffəq olmuşdur. Bir sıra hallarda təsvir etdiyi səhnələr orijinalın deyil, məhz tərcüməçinin 
bacarıq və istedadından xəbər verməkdədir: “Cəbrayil Adəmlə uçmağı təvaf eyləyərək bir lətif 
sərayə gəldilər, bir kərpici gümüşdən və biri altundan idi və səqfi misli-zəbərcəddən idi və ol 
səraydə bir təxt vardı qızıl-yaqutdan və ol təxtin üstündə bir qübbə var idi nurdən və ol qübbədə bir 
lətif surət vardı. Ol surətin başında bir tac vardı, qulağında iki küpə vardı, incülərdən və yulduzdən, 
başında bir tövq vardı nurdən. Çün Adəm anı gördi, Həqq anın hüsnünü unutdu və Adəm ayıtdi: Ya 
Rəbb, bu nə surətdir? Həqq-Təala ayıtdı: Fatimənin surətidir və başındakı tövq Əlidir (ə.s.) və iki 
küpələri biri Həsən və biri Hüseyndir (5, 15 b). 

Təmhidlərdən sonra müəllifin İslamala bağlı elmi, bəzən hətta ictimai fikirləri də yer almışdır. 
İslamda qəbul olunmuş məsələləri belə çatdırdığı da olur: “Adəm oğullarına beş nəsnə vəsiyyət 
eylədi və sən dəxi oğlanlarına vəsiyyət eyləyəsən dedi”. Sonra isə onları sadalayır: “Fani dünyayə 
məğrur olmayəsən; Övrət sözinə uymayəsən; Hər nə işlərsən axırına nəzər eylə; Könül hər şeyə 
meyl edərsə mən eyləyəsin; Hər nə kim işlərsən tanışıb işlə” (5,16 b). Əqlin zinyətini hilm, səbr və 
əqli-can olduğunu yazan alim, mətn daxilində canlı sual-cavablarla mətni daha oxunaqlı-anlaşıqlı 
edə bilmiş, can sıxıcılıqdan uzaqlaşdırmışdır: “Həqq-Təala buyurdu: Yaz, şəfaəti-ənbiyayə və 
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kəraməti və məhəbbəti-ətqiyayə və uçmaği-cömərdlərə. Qələm ayıtdı: dərvişlərə nə yazayın? Həqq-
Təala ayıtdı: “ھم لی و انا لھم” yəni “fəqir bənimdir, bən dəxi onlarınam”. Bənim aramda hicab 
yoqdur. Bənim sevgilü dustim anlərdir, -dedi” (16a). “Heç bir nəsnə su üzərində bünyad olmaz. 
Həqq-Təala gör nə qadir padişahdır ki, su üzərində ərşi bünyad eylədi”, -deyən müəllif ərş, kürs, 
aləmi-mülk, nar, hava, ma, turab, nəbat, heyvanat, camadat, miadat kimi səkkiz bölgüsünü və s. 
şərh etmişdir. İnsana Allahın buyurduqlarını- tövhidi, namazı, zəkatı, orucu, həcci, qəzanı, ixlası, 
təqvanı da elmi şəkildə əsaslandırmışdır. Mühyiəddin Ərəbinin “Fusus al-hikam”ına XV əsrdə 
Yazıçıoğlu Məhəmməd tərəfindən yazılmış “Müntəhi” adlı şərh və təqrizinin qardaşı Yazıçıoğlu 
Əhməd Bican Yazıçıoğlu tərəfindən edilmiş “Müntəha” adlı tərcüməsinin əlyazmasının Azərbay-
canda üzə çıxarılmış yeganə nüsxəsi, sözsüz ki, onların hər ikisi, yəni əsərin orijinalı, şərh və 
təqrizilə müqayisəli şəkildə araşdırılmalıdır.  

Yazıçıoğlu qardaşlarının əsərlərinin Azərbaycanda üzə çıxararaq, burada haqqında söz açdığı-
mız əlyazmaları, onların irsini tamlıqla əhatə etməyir. Onların sayının daha çox olduğunu düşünərək 
axtarışlarımızı davam etdirməkdəyik.  
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Рукописи ученых XV века 

братьев Язычыоглу в Азербайджане 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В Азербайджане выявлены уникальные рукописи братьев Язычыоглу, живших и 
творивших в Турции в XV веке. 

 В статье даются тема, содержание, научно-палеографическое описание списков руко-
писей братьев Язычыоглу Мехмеда «Рисалейи- Мухаммадийе» и Ахмед Биджана «Анвари –
ашикин», «Дурри –мeкнун», «Мунтеха», имеющихся в Азербайджане. 

 
Azada Musayeva 

 
The scientists of XV century the brothers Yazichioqlu`s 

manuscripts in Azerbaijan 
 

SUMMARY 
 
Azerbaijan reveals unique manuscripts of brothers Yazichioqlu who lived and worked in 

Turkey in XV century. 
The article provides the theme, content, scientific-paleograthicdescription of the lists the ma-

nuscripts of brother`s Yazichioglu Mehmed "Risaleyi - Muhammadiye" and Ahmed Bijan "Anvari -
ashikin", "Durri -meknun", "Munteha" available in Azerbaijan. 
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Sonaxanım Hadıyeva 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, böyük elmi işçisi 
 

 
NİDAİNİN “KİTABİ-TİBBİ-MƏNZUM” ƏSƏRİNİN  

BAKI NÜSXƏSİNDƏKİ XƏSTƏLİKLƏR, MÜALİCƏ  
ÜSULLARI VƏ DƏRMAN VASİTƏLƏRİ 

 
 
Açar sözlər: Məhəmməd Nidai, tibb, xəstəlik, müalicə, dərman vasitələri. 
Ключевые словы: Мухаммед Нидаи, медицина, болезнь, лечение, лекарственные 

препараты. 
 Key words: Mahammad Nidai, medisin, diseases, treatment methods,  
 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 500-ə yaxın tibbi əlyazma sax-

lanılır ki, son zamanlar onların bir neçəsi insitutyumuzun əməkdaşları tərəfindən nəşrə hazırlanıb 
çap olunmuşdur. Əlyazma xəzinələrimizdə XVI əsr türk şairi və təbibi Məhəmməd Nidainin “Mə-
nafeünnas” və “Kitabi-tibbi-mənzum” adlı iki əsəri saxlanılır ki, onlardan birinci transliterasiya olu-
nub nəşrə hazırlanmış, haqqında dissertasiya yazılmış və onlarla məqalə dərc edilmişdir. Müəllifin 
ikinci əsəri üzərində də hal-hazırda transliterasiya işi gedir.  

Azərbaycanda Nidainin həyat və yaradıcılığı bu vaxta kimi öyrənilməmişdir, lakin Türkiyədə 
digər tibbi əsərlər və onların müəlliflərinin həyat və yaradıcılığı ilə yanaşı Nidai yaradıcılığı tədqiq 
olunmuşdur. Belə ki, Nidainin yaradıcılığı həm bir şair kimi, həm də alim təbib kimi araşdırılmış, 
haqqında xeyli elmi məqalə yazılmışdır. Onun “Dürri-mənzum” adı altında tədqiq olunan “Kitabi-
tibbi-mənzum” haqqında da geniş tədqiqat işi aparılmışdır. Misal olaraq “Dürri-mənzum” əsəri üzə-
rində araşdırma apararaq, onun mətnini tədqiq edən, digər mətnlərlə müqayisə edərək yüksək lisans 
tezi hazırlayan Ümran Ayın, “Hekim Nidai ve Ed-Dürrül-manzum”, “Hekim Derviş Nidainin Ed-
Dürrül-Manzum Adlı Eserinin Türk Tıp Tarihi Açısından Önemi” adlı məqalələrində Nidai və onun 
bu tibbi əsəri haqqında bir çox dəyərli məlumatlar vermiş Nurten Çankayanın və başqalarının 
zəhmətlərini qeyd etmək olar. 

Məhəmməd Nidainin “Kitabi-tibbi mənzum” əsərinin Bakı nüsxəsi AMEA-nın Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda B-6359 şifrəsi altında saxlanılır. Əlyazma 51 vərəq həcmində 
və 22x17 sm ölçüdədir, adından göründüyü kimi mənzumdur və qara mürəkkəblə yazılmışdır. Əsər 
“Bismilləhir-rəhmənir-rahim və be nəstəin” ilə başlayır. Girişdə Allah-Təalanın vəsfini verən 
müəllif bu əsəri yaza bilməsi üçün peyğəmbər və övliyalar xatirinə Ondan qüvvə istəyir:  

 
Müstəfa hörməti, inayət qıl,  
Rəhmətindən bizə hidayət qıl.  
Ənbiya, övliya həqqi, yarəb,  
Qıl səid, eyləmə şəqqi, yarəb. 
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Əsərdə insan bədəninin xəstələnməsi səbəblərindən bəhs edən Nidai pəhrizi əsas götürür. Özü 

də təkcə yemək-içməkdə deyil, yatmaq və oyaq qalmaqda, cinsi məsələdə də diqqətli olmağın 
gərəkliliyini bildirir. Müəllif özündən əvvəlki həkimlərin elminə müraciət edir və xəstəliklər üçün 
altı səbəb göstərir:  

 
Hükəmayi-əcəmü hindlə rum  
Əl-ittifaq etdilər ki, cümlə ülum,  
Yəni əmrazi-müxtəlifə nə ki var,  
Altı işdəndir, bil ki, hər bar”. 

 
Məhəmməd Nidai hər şeiri bir mövzuya həsr etmiş, əxlaqdan, mərifətdən də söz açmış, daha 

sonra müxtəlif xəstəliklərin etimologiyasını, patogenezini və müalicəsini nəzmə çəkmişdir. Burada 
zökəm, nəzlə, sərh kimi xəstəliklər, müxtəlif göz xəstəlikləri, üzdə olan patoloji hallar, diş xəstəlik-
ləri, vərəm, astma, şəqaq (əldə-ayaqda olan dəri xəstəliyi), firəng xəstəliyi (zöhrəvi xəstəliklər) və s. 
haqqında məlumat almaq və bu xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən dərman vasitələri ilə tanış 
olmaq olar.  

“Dər bəyani-müaliceyi-zökam” adlı nəzmdə “Əgər inayət edərsə məbud” deyərək, başın so-
yuqlaması zamanı əmələ gələn zökəm xəstəliyinin müalicəsi üçün burun damcısının hazırlanma 
qaydasını və lazım olan dərman vasitəsini göstərir. 

Nidai “Müaliceyi-nəzlə”də yazır:  
 

Nazlə kim, ğida binarından 
Ələmi-subdur bu varından, 
Gözü qulaqü dişin bu həlak eylər, 
Sağ olanları dərdnak eylər. 

 
Daha sonra dərmanını göstərərək yazır ki, yarpızı döyüb sıxıb suyun almaq, ona bir miqdar 

sirkə qatmaq, sonra həna ilə yoğurub su ilə durulaşdırmaq lazımdır. Xəstə hamama girib bir qədər 
oturmalı, təraş olmalı, çıxıb tez geyinməli və həmin yaxmanı başına vurub bürünüb yatmalıdır. 

Əlyazmada bir neçə göz xəstəliyinin müalicəsi ilə qarşılaşırıq. “Müaliceyi-çeşm” belə baş-
layır: 

 
Göz buxarilə şişə, qan dola, 
Gecə uyu qılmaz, ağrısı ola. 
Çox yeməkdən gərək edə pərhiz, 
Zəncəbilü qərənfilü şuniz. 
İkişər dirəm onları dəq et, 
Başqa-başqa dögüb, ani səhəq et. 

 
Göründüyü kimi, göz şişib qanla dolarsa, Nidai bu xəstəliyi sağaltmaq üçün ilk növbədə pəh-

riz təyun edir. sonra zəncəfil, qərənfil və şunizin hərəsindən iki dirhəm götürərək, onları ayrı-ayrı-
lıqda döyüb qarışıq hazırlayır. Bu dərman vasitəsini gözə çəkib hamamda xeyli oturmağı məsləhət 
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görür və bildirir ki, üç günə gözün şişi çəkiləcək, qan təmizlənəcəkdir.  
“Digər dəvayi-çeşm”də yazır: 
 

Göz qızara, gicişə, yaşı axa, 
Görə xəlqi dumanlı çünki baxa. 
Bir dirhəm zəncəbil, mazı uni 
Səhəq edib çək gözə ani. 

 
Burada konyuktivit xəstəliyindən söhbət gedir. Bu gün tibbdə müxtəlif göz damcılarından və 

mazlardan istifadə edilir. Nidai də bir dirhəm zəncəfili mazı unu ilə qarışdırıb gözə çəkməyi məslə-
hət görür.  

Gözə birdən-birə ağ düşdükdə görmə qabiliyyətinin tam itə biləcəyini qeyd edən müəllif 
növbəti “Digər dəvayi-çeşm”də ağı aradan aparmaq üçün eyni miqdar nişatırla mərzi döyüb hər gün 
mərci miqdarında gözə tökməyi məsləhət görür. 

Növbəti nəzmdə isə gözə ağ su enən zaman tez tədbir görməyin gərəkliliyini qeyd edən 
müəllif andız, fərfyun, hənadan ibarət yaxma təklif edir.  

“Dəvayi-nəfəs” adlı nəzmdə  
 

Durmaz isə burun qanı,  
Sirkə əsrarı, hazır et ani. 

 
deyən Nidai burun qanaxmasının qarşısını almaq üçün sadə bir vasitə təklif edir. Digər 

nəzmdə isə qulaq karlığında da sirkədən istifadə olunduğunun şahidi oluruq. Müəllif yazır: 
 

Bir qulaq da eşitməz ola müdam, 
Turp yağın damızdıra sübh ilə şam. 
Sirkə buği dəxi münasibdir, 
Elmi-tibdə bu həm müvafiqdir. 

 
Sonra müəllf dərmanın necə hazırlanmasını göstərir: sirkə bir qaşıq, 1-2 qaşıq su, bir baş 

sarımsağı qabığı ilə həvəngdə döyüb atəşə qoymaq və alınan suyu qulağa damızdırmaq. 
Nidai diş xəstəliklərindən bəhs edən nəzmlər də yazmışdır. Diş ağrısı olduqda məvizi bir 

qədərin səhəq edib suda isladıb bir saat saxlayandan sonra dişin üstünə qoymağın yaxşı nəticə 
verdiyini qeyd edən təbib yazır ki, əgər diş çürüsə, kökü qalsa, onun üstünə sarımsaq qoysalar, onu 
çəkib çıxardar. O həmçinin bildirir ki, əgər diş yerində oynayırsa, fil-fili döyüb hər gecə dişin dibinə 
əksən, yaxşı olar, daha oynamaz.  

Nidai ağız boşluğunda baş verən xəstəlikləri bir neçə nəzmdə təqdim etmişdir. “Dəvayi-
dilçək” adlı nəzmdə yazır: 

 
Dilçək olsa boğaz içi dolsa, 
Yeməgi yeməgə ziyan olsa. 
Bir yumurda sarısı, bir parə duz, 
Cüzbədairəm qarışdururuz. 
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Dilçək üzrə ani yaxi eylə, 
Lazım olursa, bir dəxi eylə. 

 
Təbib yazır ki, boğaz yumrulansa, sarı yumrunu yumşaltmaq üçün fərfyun yağı ilə təla etmək 

lazımdır. Bu mərhəmi bir neçə gün çəksələr, boğaz sağalar, yumru əriyib yox olar.  
Nidai bu mənzum əsərində tənəffüs xəstəliklərinə də yer vermişdir. “Əlaci-vərəm” nəzmində 

yazır: 
 
Bəlğəm ki, dola öykən, 
Ana timar eylə, gəlsin erkən. 

 
Müəllif burada ilkin çiyıərləri bəlğəmdən təmizləməyi məsləhət görür və yazır ki, xəstə gərək 

yüz dirəmdən bir qədər az miqdarda at yağını içməlidir. Əgər ildə bir-iki dəfə içsə, həmin xəstəlik-
dən əsər-əlamət qalmaz. 

“Dəvayi-zeyqən-nəfəs” adlı nəzmdə nəfəs tutulmasından (astmadan) bəhs edən Nidai göstərir 
ki, əgər insanda bu xəstəlik olsa, nəfəs alıb-vermə çətinləşər. çoxları bu xəstəlikdən can vermişlər. 
bu dərd üçün çox dərmanlar yazılmışdır. Müəllif burada öz hazırladığı göstərir və onu yadda 
saxlamağı tövsiyyə edərək yazır ki, əvvəla xəstəni ishal etdirmək, sonra yüz dirhəm üzərrik toxumu, 
iki dirhəm fərfyun, əfyun və aqirqərha hər birindən bir dirhəm olmaqla hazırlanmış dərmandan 
yatan vaxtda yarım dirhəm çeynəyib udmaq lazımdır. Üç dəfə yesə, bəlğəmi həll edər. Bunu öz 
təcrübəmizdə etmişik. 

Əsərdə şəqaq xəstəliyinin müalicəsindən bəhs edən “Əlaci-şəqaq” nəzmi belə başlayır: 
 

Əldə, ayaqda gər şəqaq ola, 
Niyyətin andan ənsəraf ola. 
Ta bunun yetmiş qıl istemal, 
Ta həmişə günün ola xoşhal. 
Bəlğəm zəhməti edər zail, 
İmtəhan eyləyən olur qail. 

 
Müəllif xəstəliyin müalicəsində yazır ki, beş dirhəm ravəndi-Çini, beş dirhəm səlmin, səkkiz 

dirhəm seyq, hərəsindən 25 dirhəm günlük, mazı, aqirqərha, 100 dirhəm buğda unu götürüb, bunları 
limon suyu ilə yoğurub noxud qədəri həblər etmək lazımdır. Gecə üç, gündüz üç qəbul etmək və 
pəfriz saxlamaq lazımdır. 

 Firəng zəhməti xəstəliyin müalicəsini nəzmə çəkən Nidai bir neçə dəva təklif etmişdir. Nəzm 
belə başlayır: 

Gər firəng zəhməti ola düşvar, 
Böylə etdim əlac ana hər bar. 
Övni-Həqq ilə kimsə hiç məhrum 
Qalmadılar ərəb, əcəm, gər rum. 

 
Nidai yazır ki, xəstəyə beş gün beş firəng həbi vermək, sonra şərbət içirdib ishal etdirmək 

lazımdır. Sonra üç gün üç həb vermək və yenə də şərbət içirtmək lazımdır. Bir xəstəyə yüz həb 
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kifayət edər. Firəng həbini hazırlamaq üçün 12 dirhəm zeyqi, iki dirhəm səlmini götürürlər, otuz 
dəqiqə limon suyu ilə yoğurub həblər düzəldirlər. Nidai həmçinin müalicədə Allahı da unutmur, 
yazır ki, “qurtulur əmri-həqq ilə” yazır.  

Burada behəq, müxtəlif növ bəvasir xəstəlikləri, sarılıq, səddə, dalaq xəstəlikləri də nəzmə 
çəlikmiş və müalicəsi verilmişdir. 
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Сонаханум Гамид кызы Гадиева 
 

Заболевания, методы лечения и лекарственные препараты 
в бакинской копии произведения " Китаби-тибби-манзум" Мухаммеда Нидаи 
 

РЕЗЮМЕ 
 
В Институте Рукописей имени Мухамеда Физули НАНА под шифром В-6359 хранится 

произведение Мухаммеда Нидаи "Китаби-тибби-манзум". Здесь представлены описания 
множеств болезней, их симптомы и лечение в стихотворной форме. Каждое стихотворение в 
произведении посвящено отдельной теме. В произведении говорится о заболеваниях ротовой 
полости, зубных и глазных болезнях, дыхательных путей, кожных болезнях, инфекционных 
и других заболеваниях, а также их лечении. 

Sonakhanim Hamid kizi Hadiyeva 
 

Diseases, treatment methods and medicines in the Baku copy of Mahammad Nidai's work 
"Kitabi-Tibbi-Manzum" 

 
SUMMARY 

 
In the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fizuli of ANAS is preserved 

Mahammad Nidai's work "Kitabi-tibbi-manzum" under the code В-6359. Here have been presented 
some diseases, their indications and treatments expressed in verse. Each poem in this work was 
devoted to the new subject. Here were given in verse mouth cavity, teeth, eye, breath, skin diseases 
and their treatments.  
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Gülarə Əliyeva  
AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 
 

ARXEOQRAFİK SƏNƏDLƏR XƏZİNƏSİNDƏ 
  
Açar sözlər: arxeoqrafik sənədlər, orta əsr, Qarabağ, Naxçıvan, vəqf. 
Ключевые слова: археографические документы, средневековье, Карабах, Нахичевань, 

вакф. 
Key words: archeographic documents, Medieval Century Karabakh, Nakhchivan, vakf. 
 
Orta əsr Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində arxeoqrafik və tarixi sənədlərin əhəmiyyəti çox 

böyükdür. Bir çox tədqiqatçılar orta əsr hökmdarları tərəfindən verilmiş fərman və hökmlərin, icarə-
namə, hibənamə, vəsiyyətnamə və digər sənədlərin Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün böyük əhə-
miyyəti olduğunu qeyd etmişlər. Belə sənədlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.  

Orta əsr katibləri öz biliklərini nümayiş etdirmək məqsədilə sənədləri mümkün qədər dolaşıq 
dildə oxunması çətinlik törədən şivədə tərtib etməyə çalışmış, digər tərəfdən isə hökmdarların möv-
qeyini yüksək cilvələndirmək xatirinə onun göstərişlərini müvafiq hədislər, quran ayələri və şerlərlə 
asanlaşdırmışlar. Onlar qarşıdakı tərəfi savadsız hesab etməmək xatirinə sözlərə işarə, hərəkə və 
nöqtələr qoymaqdan da çekinmişlər.  

Sənədlərin bir çoxu göstəriş səpgisindədir. Azərbaycanın orta tarixi ilə bağlı olan sənədlərin 
mətnini düzgün oxuyub açmaq, fərman və sənədlərin məzmununu dövrün ictimai, iqtisadi və siyasi 
hadisələri ilə əlaqədar surətdə izah və tərcümə etmək sahəsində təşəbbüs göstərən tədqiqatçılar 
sırasında elmi işçilər Elmira Seyidbəylinin və T.M.Musəvinin adını xüsusi göstərmək lazımdır. 
Elmira Seyidbəylinin 2000-ci ildə çapdan çıxmış “Naxçıvan torpaq mülkiyyətinə aid XVII–XVIII 
əsr Kəngərli arxeoqrafik sənədləri”, 2002-ci ildə “Qarabağ torpaq mülkiyyətinə aid arxeoqrafik 
materiallar”, 1977-ci ildə T.M.Musəvinin nəşr olunmuş “Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli 
sənədlər” əsərləri buna sübutdur. Bu sənədlər arasında elmi və tarixi mənasına görə ən dəyərli XVI–
XIX əsr şah fərmanlarıdır. Arxeoqrafik və tarixi sənədlər bu qaydada düzülmüşdür. Materiallar 8 
bölmədə saxlanılır: 

 I.Göstəriş səciyyəli birinci bölmədəki ayrıclarda fərmanlar, hökmlər, səcərələr, nəsli cədvəli, 
родословная древо, tarixnamələr, qərardadlar, əhdnamələr, fitvalar, tövsiyyələr, inabətnamələr, 
müraciətnamələr, tərəqqənamələr, təklifnamələr, təzərrunamələr, istaftalar, məscid camaatının siya-
hısı, təliqələr, əmrlər, приказы, выписка, izahnamələr, surəti-siyahələr, mühasibeyi hissə, nüfus 
siyahıları.  

 II.Mülki müqavilə adlanan II bölmədəki ayrıclarda-beynamələr, запродажная запис, дого-
вор о купле продаже surəti-əsmayi-kitabhayi-ibtidayi, mühasibeyi-dükkan, icarənamələr, rəncbər-
lik müqavilənaməsi, əcirnamə, beyi-şərtnamələr, şrutnamələr, qərardadnamələr, şərtnamələr, пись-
менное условие, şərakətnamələr, арендный договор, məavizənamələr, hibənamələr, акт о даро-
вание, təsdiqnameyi-hibə, vəqfnamələr, bədəlül vəqf, pul siyahısı, ianə vərəqələri, vəsiyyətnamələ-
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ri, завещание, məzarıstana aid siyahılar, siyahıye-mali-mətrukat, siyahıye-mali-əmanət, təqsim-
namələr, təqsimi hərəkələr, qismətnamələr, təsdiqi qismətnamələr, hisseyi-mənxan əz tərəkə, tərəkə 
bölgüsü qanunları, проект разделного акта, полевой журнал, межевой план, платежное свиде-
тельство. 

 Qanunlar məcəlləsinə əsaslanan sənədlər adlanan III bölmədəki ayrıclarda müsalihənamələr, 
tərkdəvanamələr, mavəğənamələr, qətdəvanamələr, teydəvanamələr, qətnamələr, bəqavurdnamələr, 
imtinanamələr, vəkalətnamələr, доверенность, qəyyumnamələr, istişhadnamələr, siyadətnamələr, 
şəhadətnamələr, şəhadəti-vəladət, gəsəmnamələr, iqrarnamələr, təsdiqnameyi-iqrarlar, məəhhurdna-
mələr, iltizamnamələr, подписка, zaminnamələr, mehrhayi-məclisi şəriət, siyahılar, список, proto-
kollar, исполнительный лист.  

 Vergi və pul sisteminə aid sənədlər adlanan IV bölgüdəki ayrıclarda boniciəbənd, töyciye-
padşahı, təhmülati-divani, siyahıye-təfsilatı heyzəm, окладной лист, təməssuknamələr müqa-tiəna-
mələr, veksellər, qəbznamələr, qəbzi-teleqrafi, qəbzi-cəvazlar, raspiskalar, kvitansiyalar. 

 Müxtəlif vəsiqələr adlanan V bölmədəki ayrıclarda nigahnamələr, nigahi-şərt, кебинный акт, 
siyahıye-mali-cəhaz, siyahıye sədaq, təlaqi-rəcəi, təlaqül-xənvər-rəcəilər, xənnamələr, müxaliəna-
mələr, təsdiqi müxaliə, şəhadətnamələr, attestatlar, свидетелство, удостоверение, icazənamələr, 
mürur təzkirələri, pasportlar, билеты, сопровождающий лист, пропуск, əmək kitabçaları, фор-
тулярный список о службе, haqq-hesab kitabçaları, təqaüd vəsiqələri, сберегательная книжка, 
səsvermə vərəqələri.  

 Mürasiləcatlar adlanan VI bölmədəki ayrıclarda məktublar, ərzdaştlar, ərizətül-ixlaslar, пись-
мо записка, dəvətnamələr, təliqələr, отношение, открытый лист, elannamələr, elanlar, обьявле-
ние, raportlar, рапорты, məruznamələr, məsləhətnamələr, izahnamələr, bəyannamələr, доносение, 
донос, ərizələr, xitablar, təvəqqənamələr, iltimasnamələr, промешение, заяавление, объяснение, 
ответы. 

 Müxtəlif sənəd nümunələri adlanan VII bölmədəki ayrıclarda münşəatlar, nigahnamə forma-
ları. 

 Kartoqrafiya və inşa işləri ilə əlaqədar tərtib olunmuş materiallar adlanan VIII bölmədəki 
ayrıclarda kartalar, xəritələr, proektlər, planlar, aktlar. 

 Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan arxeoqrafik sənədlər XVI-XIX əsrlər yazılı abidə-
lərin leksik cəhətdən öyrənilməsində qiymətli mənbədir. Bunu nəzərə alaraq, həmin sənədlərdə öz 
əksini tapmış terminlərdən bir neçə nümunə nəzər-diqqətə çatdırılır. 

 Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan arxeoqrafik sənədlərdə olan terminlərin lüğətini hazırla-
mağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Bu terminlərdən bəzi nümunələr:  

 Bilmünasifə. (هفصانملاب) Bu sözün istilahi mənası yarıbayarı, tən ortadan, şərikli və ortaqlı 
deməkdir. Münaqişələrə səbəb olan bir sıra irsi və şərikli əmlak bölgülərində bu istilahdan istifadə 
olunurdu. Bu növ bölgülərdə şəriətli insaf və ədalət prinsipləri əldə əsas tutulurdu. 

 Vəli. (یلو) - Ərəb dilində yaxşı, doğma, qohum-əqraba, hamı, himayəçi kimi mənalarda 
işlədilir. Bu istilaha Astarabad ölkəsinin bəylərbəyi Mürtəzaqulu xan Kəngərlinin vərəsələrinə 
məxsus təqsimnamədə təsadüf olunmuşdur. Təqsimnamədən məlum olur ki, vəli sözünün əsl 
mənasında anadan yetim qalmış azyaşlı uşaqlarını böyüdüb bəsləyən və onların irsi paylarını 
böyüyənə qədər öz təhti-təsərrüflərində saxlayan valideynlərə yaxud qohum-əqrabaya deyilirdi. 
(Sənəd № 3)  
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 Qapıçı (یچوپاق) səfəvilər dövründə şah sarayına yaxın adamlar (یلعا ناوید نابرقم) 
içərisində saray və xəlvətxana qapıçıları adını daşıyan xidmətçilər də vardır. İqamətgah 
meydanında, mətbəxdə və çəhərhovuz yanında gözətçilik etmək saray qapıçılarının (نایچوپاق 
 نایچوپاق )şah ailəsinə məxsus yataq yataq otaqlarının qoyulması isə xəlvətxana qapıçılarının (ناوید
 öhdəsinə düşürdü. Onlar bu yerlarda şəriətcə qadağan olunmuş kafir, yəni ziyanverici (تولخ
hərəkətlərin baş verməməsinə səy göstərirdilər. İstər şah istərsə də xəlvətxana qapıçılarının hər 
ikisinin tabeliklərində çoxlu mətbəələri vardır. Qapıçıların özləri isə Müqərrəbül Həzrət ( برقم 
 titulu daşıyan saray eşikağası başçılarına tabe idilər. Təkirətül-mülux əsəri. Səh. 44-45 (ترضحلا
(Bax: sənəd 6)  

 Qozzati-divan (ناوید هاضق) Qozzat ərəb dilində qazı sözünün cəmidir. Şəriət əsasında hökm 
verən dini hakimlər qazı titulu daşıyırdılar.  

 Ərxan (ناگرا) sözünün istilahi mənası islam dilinin rükiləri, yəni sütunları deməkdir. Dini 
əhkam və ayinlər ayinlər anlayışını özündə cəmləşdirən bu rükilər 5qismə ayrılırlar. İslamın 
insanlara inam və etiqad hissələri aşılayan əhkamı birinci rüki hesab olunur. Həmin əhkam 
“Quranın, Allahdan başqa sitayiş ediləcək qeyri məbud yoxdur. Məhəmməd onun elçisidir.” ( هلاال 
 düsturuna əsaslanan ayəsində öz əksini tapmışdır. Yerdə qalan dörd rüki isə( هلا لوسر دمحم هلالا
namaz, oruc, ziyarət və sədəqə ilə bağlı dini ayinlər və mənəvi göstərişlərdən ibarətdir. Adlarını 
çəkdiyimiz bu rükilərdən sədəqə ruhu günahlardan xilas etmək üçün verilən ehsan idi. Belə 
sədəqələr könüllü şəkildə kasıbların, dərvişlərin və məscidlərin xeyrinə verilirdi. Sədəqənin zəkat 
adlanan məcburi növü də olmuşdu. Zəkat yaşlı müsəlman nəsillərinin həyatyanı mülklərindən tica-
rət və sənətkarlıqdan əldə edilən gəlir vergisi idi. Т.С.Саидбаев, ислам и общество, Издателство 
“Наука” Москва, 1978 стр. 41(Bax: Sənəd№ 6, 9, 10, 13)  

 Əhli-xibrə (هربخ لها) istilahi ərəb dilində səlahiyyətli, mütəxəssis, səriştəli, xəbərdar və s. 
kimi mənalarda işlədilir. “Təskirətül-müluk” əsərindən əldə edilən məlumata görə dövlət ticarət 
idarəsinin (تاتویب) vəziri və naziri ilə birgə iş səlahiyyətinə qadir vəzifə sahiblərindən biri də ( لها 
  .adlanan ekspertlər olmuşlar (هربخ

 İstişhad (داهشتسا)sözü şəri hüquqi mənada şahidliyə dəvət olunma deməkdir. Bu sözün 
xəbər (رابختسا) və məlumat (مالعتسا) əldə etmək tələbi kimi cinonimləri də vardır. Şahidliyə 
dəvət olunanlar hər şeydən əvvəl Quranın “Allah naminə əhdə xəyanət etməmək” yəni dilindən 
doğru və düzgün ifadə vermək əhkamını əldə əsas tutmaqla özlərində böyük məsuliyyət hissini 
daşıyırdılar. Bax: E.Seyidbəyli. Mülki sənədlər və onların tərtib prinsipləri. Əlyazmalar xəzinəsin-
də. Əsərlər V-cild “Elm” nəşriyyatı, Bakı-1979 cəh. 26 (Bax: Sənəd № 12) 

 Yüzbaşı (یشابزوی) I Şah Abbas dövründə İranda “Xasseyi-şərifənin qulamları” adlanan 
xüsusi qoşun hissələri mövcud idi. Xasseyi-şərifə istilahı Səfəvilər dövründə əsas etibarilə saray 
əmlakı və təsisatı mənasında işlədilmişdir. Şəxsən Şah sarayına məxsus bu qosun hissələri Qafqazın 
Gürcüstan və sair məntəqələrindən tutulub qul kimi İrana aparılmış gənclərdən və eləcə də İranda 
doğulmuş qeyri-müsəlman millətlərindən təşkil olunurdu. (Bax: T.M.Musəvi. Orta əsr Azərbayacan 
tarixinə dair fars dilində yazılmış sənədlər, Bakı 1965, səh.-42) Belə qoşun hissələrindən yüz 
nəfərindən ibarət bir dəstəsini idarə edən şəxslər də hərbi rütbə alaraq “Yüzbaşıye-qulamani-
xasseyi-şərifə” (هفیرش هصاخ نامالغ یشابزوی)titulu daşıyırdılar. (Bax: Sənəd № 2,3...21) 

 Kələntər (رتنالک) şəhər və şəhər tipli qəsəbə icmalarına başçılıq edən adamlara deyilirdi.  
 Kələntərlər xacə titulu daşıyan ən varlı tacirlər içərisindən seçilirdilər.  
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 Kəndxuda (ادخدک) keçmişdə qəbilə və tayfa başçılarına, məhəllələrin rəislərinə, şəhər 
gözətçilərinə və müəyyən silklərin ağsaqqalları kəndxuda adlanırdılar. Sənətkar sexlərinin 
ağsaqqallarına da kəndxuda deyilirdi. Kəndxudalıq vəzifə hesab olunurdu. Onlar bu vəzifəni 
buraxıb getdikdə belə həmin cəmiyyətin üzvlüyündə qalmaqda davam edirdilər. Musəvi. 1965, səh. 
38. Bax. “Təzkürətül-müluk” səh.-76. 

 Ləşkərnəvis (سیونرکشل) dövlətin saray nəzdindəki mərkəzi maliyyə vergi və ordunun pul 
vəsaitinə nəzarət edən rəhbərliyin (راکرس ریزو) hesabdarı ləşkərnəvis adını daşıyırdı.  

 Mal (لام) müxtəlif malikəna və təsərrufat yerlərindən (bağ, zəmi, meşəlik, dəyirman və s. 
alınan gəlir vergisi mənasında işlədilirdi. (T.M.Musəvi. Bakı tarixinə dair orta əsr sənədləri, 
Az.SSR EA nəşriyyatı, Bakı 1965, səh.56) Şəriət məhkəmələrinin sülh məclislərində isə mal 
sözündən müsalihə pulu mənasında (هحلاصم لام) istifadə edilmişdir. (Bax: Sənəd № 4....9,10,11) 

 Mən (نم) toxum hesabı çəki və sahə ölçüsüdür. Çəki ölçüsü kimi 26,5 kq.-a, sahə ölçüsü kimi 
isə 4 cəribə bərabərdir. (О.Д.Чехович, Самаркандские документы XV-XVI вв.399. Bax: Sənəd 
№ 11,17,20)  

 Mətrukat (تاکورتم) hər hansı bir şəxsin vəfatından sonra öz ailəsinə qoyub getdiyi mirasa, 
yəni irsi əmlaka mətrukat deyilirdi. Şəriət normasına görə məkrukat ailənin iqtisadi vəziyyətindən 
asılı bölgüyə də tərəkə (هکرت) bölgüsü deyilirdi. 

 Bu zəngin xəzinənin, tariximizin bir çox qaranlıq səhifələrinə işıq salacağını düşünərək 
nəzər-diqqətə çatdırılması zəruridir. Hər bir sənəd xüsusi diqqətlə araşdırılmalı və tədqiqat obyekti 
olmalıdır.  
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Алиева Гюляра Исабала кызы 
 

В сокровищнице археографических документов 
 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье говорится об археографических и исторических документах, имеющих значи-

тельную важность в изучении истории Азербайджана, сохранившейся в фондах Института 
Рукописей имени М.Физули Национального Академия Наук Азербайджана. Среди этих 
документов особенно отмечаются указы XVI-XIX веков имеющие научные и исторические 
значимость.  

В статье описаны археографические и исторические материалы, находившиеся в 
восьми секциях. 
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Aliyeva Gulara İsabala kızı 
 

In the treasury of archaeological documents 
 

SUMMARY 
  
The article refers to archeographic and historical documents that have a significant importan-

ce in the study of the history of Azerbaijan, preserved in the collections of the Institute of Manus-
cripts named after M. Fuzuli of Azerbaijan National Academy of Sciences. Among these documents 
are particularly marked decrees XVI-XIX centuries, having scientific and historical significance. In 
the article described archeographic and historical materials that were in eight sections. 
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Zemfira Məmmədova  
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 
 

 
ŞƏRQDƏ TİBB ELMİNİN İNKİŞAFI VƏ TİBB  

ƏLYAZMALARINA MULTİDİSTİPLİNAR BAXIŞ 
 
Açar sözlər: təbabət, təpitmə, müalicə  
Ключевые слова: медицина, лечение, припарка  
Key words: medicine, treatment, poultic 
 
Dünyada hər şey inkişaf edir. Təbiət daim qanunauyğun sürətdə dəyişir. İnsan cəmiyyəti də 

inkişaf edir. Bunu ən böyük tarixi tərəqqi, misilsiz ictimai dəyişiklər əsri olan bizim əsrimiz xüsu-
silə göstərir. 

Maddi aləmin inkişafı insanların şüurunu, onların ideyalarını, nəzəri-baxışlarını təsir edərək 
dəyişdirir. Yeni elm sahələri və elmi yanaşmalar meydana çıxır, təkminləşir, köhnələnir və yox 
olur. Onların yerinə daha təkminləşmiş yanaşmalar ortaya çıxır. 

Elm - dünyanın dərk olunması prosesinin ən yüksək ifadəsidir. Elm sübut edir ki, bütün kəşf-
lərin və yeniliklərin kökündə əsrlər boyu yoxlanılmış, təsdiqlənmiş həqiqətlərin toplusu durur. Bu 
toplunun əsasını isə əsrdən-əsrə, nəsildən-nəslə keçərək bizim dövrümüzədək gəlib çatmış qədim 
əlyazmlar təşkil edir. Bu əlyazmaların hər biri ayrı-ayrı dövrlərin, bizim ümumi tariximizin və 
mədəniyyətimizin məhsuludur. 

Texnika və yüksək texnologiyalar əsrində bütün elm sahələrində inanılmaz kəşflər və qələbə-
lərin əldə olunmasına baxmayaraq tarixin qaranlıq qalmış səhifələri çoxdur. 

Elmin nailiyyətlərindən səmərli surətdə istifadə edə bilmək üçün ən mühüm şərt, onun 
müxtəlif aspektlərdəki tədqiqinin bir-biri ilə əlaqəli şəkildə aparılması və bir-birini tamamlaya 
bilməsidir. Bu baxımdan, müasir dövrdə tədqiqat prosesində multidistiplinar yanaşmanın meydana 
gəlməsi zəruridir. 

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, hələ ibtidai icma dövründə yaşayan insanlar ətrafında baş 
verən hadisələr və onların səbəbləri ilə maraqlanır və dünya haqqında bilikləri artırmağa çalışırdılar. 
Məsələn, Göy cismlərininin öz yerini dəyişməsi qədim insanları maraqlandırırdı. Hətta ibtidai 
insanlar dərman bitkiləri haqqında müəyyən biliklərə malik idi.  

E.ə, I minilliyin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində ilk dövlətlər meydana gəlmişdi. Bunların 
ən böyüyü və güclüsü Manna idi. Orada elm və mədəniyyətin inkişafına böyük diqqət verilirdi. 
Tibb, astronomiya və həndəsəyə aid biliklər xüsusi gil lövhəciklərdə, mixi yazılarla (xüsusi heroq-
liflərlə) həkk olunurdu. Mannanıların minerologiya, kimya, riyyaziyyat, hüquq və s. sahələrdə 
təsəvvürləri var idi. Bu dövlətdə elmi inkişafın ən vacib şərti olan yazı mədəniyyəti mövcüd idi. 
Bundan başqa, burada elmi savad tələb edən sahələrdən biri də kargüzarlıq olmuşdur. Əhalidən 
vergilərin yığılması, dövlət büdcəninin layihələşdirməsi, gəlirlərin və xərclərin hesablanması riya-
ziyyata və hüquq elmlərinə aid biliklərin inkişafına təkan vermişdi. 
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E.ə. VIII əsrdə Azərbaycan və İran torpaqlarında Midiya dövləti yarandı. Midiya dövlətində 
elmə böyük əhəmiyyət verilirdi. Burada ən qədim əlifbadan istifadə olunurdu. 

Roma tarixçəsi Pini, e.ə. III əsrdə yaşamış yunan alimi Hermippə istinad edərək yazır ki, zər-
düştlərin 2 milyon sətirdən ibarət kitabları var idi.(1;38 ) Təəssüf ki, Avestdan başqa bu kitablardan 
heç birisi günümüzə gəlib çıxmamışdır. 

VII əsrin I yarısında Şərqdə İslam dini meydana gəlməsi elm və mədəniyyətin, o cümlədən 
tibb elminin sürətlə inkişaf etməsinə təkan vermişdir. Məhəmməd Peyğəmbərin “Bir saat elmlə 
məşğul olmaq, altmış il ibadətdən üstündür” hədisi Şərqdə alimlərin yetişməsinə səbəb oldu. 

Ümumiyyətlə Orta əsrlərdə yüksək inkişaf etmiş, Şərq elm və mədəniyyət tarixi, öz əzəməti, 
zənginliyi ilə ümumbəşər mədəniyyətin təkamülünə, formalaşmasına böyük təsir göstərmiş, onun ən 
dolğun qaynaqlardan biri hesab olunur. Şərqdə başqa elmlərlə yanaşı geniş yayılmış və inkişaf 
etmiş elm sahələrindən biri də tibb və əczaçılıqdır (təbaətdir). 

Təbabətin mənşəyi, ilk insanın narahatlığını dəf etmək məqsədi ilə təbiətə müraciət etməsin-
dən başlanır. İlk dərmanlar isə bitkilər olub. Təbiət insana hər cür nemət bəxş etdiyi kimi, hər 
dərdin dərmanını da verib. Araşdırmalar göstərir ki, hələ qədim vaxtlardan alimlər anatomiyadan 
xəbərdar olub, qan dövranı sisteminin mövcudluğunu və funksiyalaşmasını yaxşı bilir, insan 
bədəninin mərkəzi saydıqları beynin rolunu öyrənirdilər.  

Deməli, təbabət tarixi insanın özü ilə yaşıddır və insanın yaşamaq uğrunda mübarizəsinin bir 
qismini təşkil edir. Buna görə də illər, əsrlər boyu xalq təbabəti ilə məşğul olan mütəxəssislər yetiş-
mişdir. Yazı meydana gəldikdən sonra təbabətin təcrübələri qələmə alınmışdır. 

Mənbələrədə göstərillir ki, “Apteklər ilk dəfə olaraq Şərqdə yaranmışdır. Şərq xalqlarının 
təbabəti intibah dövrü Avropa tibb elmini zənginləşdirmiş və onun qiymətli mənbələrindən biri 
olmuşdur”. ( 2;43 ) Elmin başqa sahələrində olduğu kimi, tibb elmi də məhz Şərqdən Avropaya 
yayılmışdır. Azərbaycanda təbabətin sürətlə inkişafı VII əsrlə bağlıdır.  

Orta əsrlərdə xalq təbabətinin inkişaf etməsində Şərqin məşhur alimi Əbu Əli ibn Sinanın çox 
böyük xidməti olmuşdur. O, çoxlu miqdarda dərman bitkilərini öyrənmiş və onların müxtəlif xəstə-
liklərin müalicəsində müsbət rolunu göstərmişdir. İbn Sina öz yaradıcılığında bütün elmləri əhatə 
etməyə çalışmışdır. Onun əsərlərində məntiq elmləri, ilahiyyat, riyaziyyat, astronomiya, musiqi, 
fizika, təbabət, kimya kimi elmlərə rast gəlmək olar. 

Məlum olduğu kimi, Xilafət dövründə (VII-IX əsrlər) Azərbaycan ərəb qoşunları tərəfindən 
işğal olunaraq xilafətin tərkibinə qatıldı. Müxtəlif xalqların vahid bir dövlətin tərkibinə qoşulması 
və bir-biri ilə ünsiyyətdə olması elmlərin və mədəniyyətlərin sürətlə inkişafına gətirb çıxartdı. IX 
əsrdə bünovrəsi qoyulmuş bu yüksəliş XIV əsrin sonlarına qədər davam edirdi. 

Mübaliğəsiz demək olar ki, IX-XII əsrlərdə İslam dünyası bəşəriyyət sivilizasiyasının 
zirvəsini təşkil edirdi. Ən böyük mədrəsələr rəsədxanalar, xəstəxanalar, əczaxanalar və kitabxanalar 
məhz müsəlman Şərqində yerləşir, ən güclü alimlər burada çalışmışdılar. 

XIII-XIV Azərbaycanda bütün elm sahələri, xüsusilə dəqiq elmlər daha sürətlə inkişaf edirdi. 
Təbriz, Marağa, Urmiya, Xoy, Ərdəbil, Şamaxı, Beyləqan, Gəncə və s. şəhərlərdə görkəmli alimlər 
yaşayıb yaradırdılar. 

XIII-XIV əsrlərdə təkcə Azərbaycanın cənubunda 67 xəstəxana var idi və orada tibb və 
əczaçılıq elmləri üzrə peşəkar mütəxəssislər çalışırdılar. XIV əsrin əvvələrində Təbrizdə “Dar üş-
şəfa” ( “Şəfa evi”) adlı elmi mərkəz təşkil edilmişdi. Mərkəz tədris ilə yanaşı, tibb müəssisəsini və 
xəstəxananı birləşdirdi. 
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Burada Azərbaycan alimləri və müəllimləri ilə birlikdə Çindən, Hindistandan, Suriyadan və 
Misirdən dəvət edilmiş mütəxəssislər işləyirdi. 

Dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da orta əsrlərdə fəlsəfə, təbiətşünaslıq elm-
ləri (tibb, meterologiya, minerologiya, kimya), riyaziyyat, yunan fəlsəfəsi, teologiya, əxlaq (etika) 
və siyasət elmləri mövcud idi. Azərbaycanın qədim şəhəri Təbriz elm ocağı sayılırdı. Orta əsrlərdə 
Təbrizdə bir sıra məşhur alimlər yaşayıb yaradırdılar.  

Azərbaycanda ilk akademiya sayılan İslam Akademiyası Şamaxıda yaradılması bu dövrləri 
əhatə edir. Onun banisi məşhur Azərbaycan həkimi və alimi Ömər Osman oğlu idi. O özü həkim 
olduğu üçün akademiyanın nəznində böyük tibb məktəbi də açmışdır. Burada bir çox əcnəbi alimlər 
də işləyirdilər. Şamaxının Məlhəm kəndi həmin akademiyanın dərmanlarını hazırlayan əsas yer idi. 
Əfsuslar olsun ki, zəlzələlər və hücumlar nəticəsində Şamaxı Akademiyasından bizə gəlib-çatan 
əsərlər və abidələr məhduddur. 

Orta əsrlərin II yarısında (XIII əsr) dahi Azərbaycan tarixçisi və məhşur həkimi Rəşiddəndin 
Təbrizdə ikinci böyük İslami Elmlər Akademiyasını təşkil edir. Burada da dünyanın müxtəlif 
yerlərindən toplanmış alimlər işləyirdilər. Burada 67 müalicə evi və bir neçə aptek fəaliyyət göstə-
rirdi. Azərbaycan Akademiyaları sırasında Təbriz şəhərində dahi Azərbaycan münəccimi və həkimi 
Nəsirəddin Tusinin yaratdığı Böyük Akademiya xüsusi yer tutur. Burada müxtəlif fənlərin mütəxəs-
sisləri çalışmışdılar. Tibbi sahəyə o vaxtın görkəmli Azərbaycan həkimi Əbdülməcid Talib başçılıq 
edirdi. 

Tusinin təşkil etdiyi Akademiyanın bəzi hissələri digər şəhərlərdə yerləşmişdir. Buna misal 
olaraq bütün dünyada məşhur olan Marağa rəsədxanasını göstərmək olar. Bir çox müasir alimlərin 
fikirncə yeni riyaziyyat, astronomiya, həndəsə, fizika istiqamətlərinin yaranmasında Tusinin rolu 
olduqca böyükdür. 

Bütün bu biliklər qələmə alınaraq nəsildən-nəsilə ötürülüb bizim günlərə gəlib çıxmışdır. 
Zəngin əlyazma kitabları xəzinəsindən sayılan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən türk, ərəb və fars 
dillərində yazılımış əlyazmalar qorunub saxlanır. Onların arasında qədim dövrlərdə, Orta əsrlərdə 
Azərbaycan ərazisində təbabətə və tibbə dair olduqca dəyərli əsərlər var. Bir çox Şərq xalqlarından 
fərqli olaraq burada xalq təbabəti istiqaməti daha sürətlə və geniş inkişaf etmiş, bir çox elm 
xadimləri, şair və yazçılar, loğmanlar, türkəçarələr, sadə insanlar tibbin inkişafında böyük xidmət 
göstərmişdilər. Təcrübi və nəzəri biliklər, məsləhətlər çarələr müxtəlif müəlliflər tərəfindən qələmə 
alınmışdır. 

Orta əsrlərin zəka sahibləri müxtəlif elmləri əhatə edən əsərlər yaradırdılar. Onların riyaziy-
yat, tibb, tarix, hüquq və digər elmlərdən xəbərləri var idi. Onlar hər bir fənn üzrə həmin dövrdə 
məlum biliklərin icmalını verməklə kifayətlənməyərək öz şəxsi tədqiqatlarını da bildirirdilər. 
Müasir dövrdə, əlbəttə bir alimin bu qədər müxtəlif elm sahələrini bilməyi və tədqiq etməsi qeyri 
etməsi qeyri-mümkündür. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin 
müdiri, Azərbaycan Tibb Tarixçiləri birliyinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru, təbabətə dair qədim 
əlyazmaların ölkəmizdə ilk tədqiqatçılarından biri Fərid Ələkbərlinin apardığı tədqiqatlar nəticə-
sində bu əlyazmaların arasında təbabətə və tibb elminə aid əlyazmların mövcudluğu aşkarlanmışdır. 
Bu əlyazmalardan üçü xüsusi əhəmiyyət kəsb edərək 2005-ci ilin iyununda YUNESKO-nun Dünya 
Yaddaşı Proqramının Beynəlxalq reqstrinə daxil edilmişdir. Bunlar XI əsrdə yaşamış Əbdülqasim 
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Zəhrəvinin “Əl-Məqalət əs-Səlasun” (“Cərahiyyə və alətlər haqqında”) çoxcildlik əsərinin 13-cü 
hissəsi, Əbu Əli ibn Sinanın XIII əsrdə Bağdadda üzü köçürülən “Əl-Qanun fit-Tibb” (“Tibb 
qanunları”) kitabının 2-ci cildi və Rüstəm Curcaninin XIII əsrdə yazdığı və XVII əsrdə üzü 
köçürülmüş, “Zehireyi-Nizamşah” (Nizamşahın xəzinəsi”) əlyazmalarıdır. 

Fərid Ələkbərli YUNESKO-nun Dünya Yaddaşı Proqramına Azərbaycan müəlliflərindən 
Həsən ibn Rza Şirvaninin “Şiracüt-tibb” Hacı Süleyman İravaninin “Fəvaidül-Hikmət”, Yusif ibn 
İsmail Xoyinin “Cəmeyi-Bağdadi”, Məhəmməd Yusif Şirvaninin “Tibbnamə” əsərlərini də təqdim 
etdiklərini bildirmişdir. Hazırda onların hər biri araşdırılır. Ümid edirik ki, həmin əsərlər də 
proqrama daxil edirlər. Ana dilimizdə yazılmış Orta əsr tibb əlyazmalarından birini nümunə 
gətirmək istəyirik. Əlyazma XVIII əsr Azərbaycan dilini öyrənmək baxımından da çox maraqlıdır. 
Bu XVIII əsrdə naməlum müəllif tərəfindən qələmə alınmış və XX əsrin əvvələrində köçürülmüş 
“Nüsxəcat” əsəridir. Əsər Fərid Ələkbərlinin doktorluq dissertasiyasında da təhlil olunub. 

Müəllifi anonim olan bu kitab, Azərbaycan xalq təbabətinin müxtəlif mənblərdən toplanmış 
ayrı-ayrı nümunələrindən ibarətdir. Müxtəlif otlardan, meyvələrdən və s. yeyinti məmulatlardan 
müalicəvi dərmanların hazırlanmasından bəhs olunur. Kitabda xəstəliklərin müalicə yolları haqqın-
da bir sıra dərmanların və məcunların hazırlanması, onların tərkibi təsviri haqqında qısa məlumat 
verilir. Eyni zamanda, “Nüsxəcat” insan orqanizmiinin müxtəlif orqanlarının üzvləri xəstəliklərin-
dən bəhs edir. Bundan əlavə, bəzi orqanların iltihabı, şişlərin, yaraların təbii bitkilərdən və heyvan-
ların müəyyən orqanlarından hazırlanmış dərmanlarla müalicəsi təsvir olunur. Əsərdə bir sıra bitki, 
ağac, heyvan və mineralların adlarına rast gəlinir. 

Kitabda xalq təbabəti ilə yanaşı, magiya və cadugərliyə aid çoxsaylı nümunələr də verilmiş-
dir. Məsələn, burada qurdun, göreşənin (kaftarın) və başqa heyvanların ayrı-ayrı hissələrindən cadu-
tilsim məqsədi ilə istifadə olumasından xəbər verilir. Cadu və tilsimə aid parçalara gəldikdə, onlar 
Azərbaycan folklorunu öyrənmək baxımından maraqlı olduğunu görürük. 

Beləliklə, bunların hamısını nəzərə alaraq bu əsərin tərcüməsini tibb, elm tarixi, dilçilik və 
folklor üzrə mütəxəssislərin ixtiyarına vermək olduqca zəruridir. Bu da əlyazmanın multidistiplinar 
tədiqaqatına zəmin yaradır. 

Ümumiyyətlə, Orta əsrlərdə yüksək inkişaf etmiş Şərq elmi və mədəniyyəti elmin təka-
mülünə, formalaşmsına böyük təsir göstərmişdir.  
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 Земфира Мамедова 
 

Развитие медицины на Востоке и мультидисциплинарный  
подход к изучению древних рукописей 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 Анализ исторических источников доказывает, что наука и, в частности медицина, в 

Азербайджане имеет очень древние корни, а ученые древнего Азербайджана внесли весомый 
вклад в мировую науку, создавая труды, в которых описывались достижения науки. Изуче-
ние этих рукописей мультидисциплинарным методом позволит выявить общую картину 
предмета исследования, в которой взаимодействуют различные дисциплины, так как 
комплексные исследования приводят к более полному и всестороннему изучению объекта. 
 

Zemfira Mammadova 
  

The development of medicine in the East and a multidisciplinary  
approach to the study of ancient 

 
SUMMARY 

 
 Analysis of historical sources prove, that the ancient Azerbaijany scientists made a signify-

cant contribution to world science. 
 The study of ancient manuscripts by multidisciplinary method will lead to a more complete 

and comprehensive study of science 
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Samirə Gəncəli 

 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 
 

 
Ə.MÜZNİBİN AVTOQRAF ƏLYAZMALARI 

 
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, Müznib, Sibir, qəzəl, hürriyyət. 
Ключевые слова: Азербайджанская литература, Музниб, Сибир, газель, свобода. 
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 XX yüzilliyinin birinci yarısında yaşayıb-yaratmış istedadlı şair, yazıcı, ədəbiyyatşünas 

Ə.Müznibin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xidmətləri böyükdür. 
 Ə.Müznibin əsərlərinin əlyazmaları, eləcə də onların nəşr edilmiş nüsxələrinin əksəriyyəti 

hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-
tunda, yazıçının şəxsi arxivində mühafizə olunur. 

Onun dövrümüzə qədər gəlib çatmış əsərlərinin avtoqraf əlyazmaları deyilən fikirləri 
təsdiqləmək üçün ən yaxşı sübutdur. 

 F.23, s.v.2 şifrəsi altında saxlanılan “Bir dostumun məzarına” əlyazması 1918-ci ilin mart 
ayının 20-də yazılmışdır. Təxminən otuz beş yaşında olarkən yazdığı şeir bu vaxta kimi nəşr 
edilməmişdir. Çox ehtimal ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə edən şəxsiyyətlərdən 
birinə ithaf olunmuşdur. Şeirin kimin məzarına ithaf olunduğu açıq-aşkar qeyd edilməsə də, həmin 
şəxsin hürriyyət yolundakı xidmətləri peyğəmbər qədər qiymətləndirilir. Bundan əlavə, şeirdə 
mərhumun mənəvi dəyərləri də təsvir edilir: 

 
 Ey xaki-pak! Aya, möhtərəm məzar, 
 Sənsən ümum aləmə bir Kəbeyi-şüar. 
  

 Bağrında bir cahan yaranıb kürri-fərr ilə, 
 Aç köksüni bir aləmə dəfninlə fəxr eylə. 
 

 Hürriyyətin peyğəmbəri olmuşdu zinətin, 
 Vacib olubdu hər kəsə hər dəmdə hörmətin. 
 

 Sinəndə kim məqam tutub, xaliqi-zəfər, 
 Sanmaqdadır bəşər səni bir qibleyi-bəşər. 
 

 Qiymətli bir dəfinəni aldın quçağına, 
 Mehrabi-həqq deyilməlidir hər bucağına. 
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 Ünsiyyətin zamanədə ey ərşi-əzəmi, 
 Feyzinlə feyzdar eylədin, xaki-aləmi. 
 

 Qibtə sənə ki, sən bəşəriyyət cahanısan, 
 Yüksək cahani-mərifətin asimanısan. 

 
 Arxivdə nəzərimizi cəlb edən materiallardan biri də F.23, s.v.21 şifrəsi altında saxlanılan 

“Yox” rədifli on beytdən ibarət “Hali-zarimə münasib bir qəzəl” sərlövhəli şeirdir. Şeirin sonundakı 
“Sibiriya” sözündən, eləcə də məzmunundan aydın olur ki, şair Sibir sürgünündə olduğu vaxt çox 
əziyyət çəkmiş və şikayət ruhlu qəzəlini yazmışdır. Qəzəli oxuduqca şairin ürək yanğısı ilə 
yarından, yurdundan, el-obasından ayrı düşüb, qürbət ölkədə tək-tənha qaldığının şahidi olursan. 

 Adətən klassik lirikanın əsas nümunəsi kimi qəzəl nakam məhəbbət, hicran vüsal məzmunu 
daşıyır. Bu qəzəlin forması klassik ənənənin davamı olsa da şairin əhval-ruhiyyəsi, qəzələ verilmiş 
başlıqla səsləşir. Beləliklə, lirik şeirə yenilik gətirilmişdir: 

 
 Yanar qəm atəşinə canım Allah, qəmküsarım yox, 
 Sızıldar ney kimi qəlbim, davamım yox, qərarım yox.  
  

 Gözüm giryan, dilim guyan, bədən üryan, ürək büryan, 
 Talanmış bir zəliləm, mal-mülküm yox, mədarım yox. 
 

 Əsiri-dəsti zülm oldum, saraldım, gül kimi soldum, 
 Həzin bülbül kimi öldüm, səsim yox, ahu zarım yox. 
 

 Yemək yox, yuxulamaq yox, qürbət ölkə, istirahət yox, 
 Qolu bağlı, dili bağlı qalıb, heç işdə karım yox. 
 

 Adım aşiq ikən dünyada min-min can arasında, 
 Sevməli nazənim yox, gözəl nazəndə yarım yox. 
 

 Mənə Məcnun dedisə, hər görən sırf iftira etdi, 
 Zibəski bircə Leylavəş nigari-gülüzarım yox. 
 

 Qəribi-dərbədər, bir sərsəri dərvişi-məğbunam, 
 Yerim yox, məskənim yox, hörmətim yox, etibarım yox. 
 

 Mənimlə yar arasında yolu məsdud edib əğyar, 
 Qəmim çox, möhnətim çoxdur, vəli üzzü vüqarım yox. 
 

 Ürək vüslət dilərsə, bixəbərdir zülmi-düşməndən, 
 Fəraq ilə çürür ömrüm, xülasə ixtiyarım yox. 
 

 Səba, ol yari-məhruyə de, əfv etsin məni-zari, 
 Tutulmuş yollarım gəlməkligə bir rəhgüzarım yox. 

 
Göründüyü kimi, ağır sürgün həyatı da azadlıq, hürriyyət şairi Müznibi yaradıcılıqdan uzaq-

laşdıra bilməmişdir. 
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 The article is about A. Muznib’s two poems kept in the “Private Funds” department. Poet, 
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descended, whose whole family was killed during the occupation of Baku, victim of repression 
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XVIII əsr Azərbaycan poeziyasında, klassik və folklor janrlarında yazılan əsərlərdə əvvəlki 

dövrlərdə olduğu kimi, məhəbbət lirikası aparacı mövqeydə idi, şeirlərdə zəmanədən narazılıq, 
ədalətsizliklərə etiraz notları, hikmətamiz-didaktik fikirlər əksini tapirdi. Bütün bunlarla bərabər, 
yüzilliyin ədəbiyyatında tarixi hadisələrin, konkret tarixi şəxsiyyətlərin əksi mühüm yer tuturdu ki, 
bu da həyat gerçəkliyinin realist təsvirinə meylin artması kimi dəyərləndirilir.  

 Şakir Şirvaninin müxəmməs formasında yazılmış “Əhvali-Şirvan” mənzuməsi1743-cü ildə 
Şamaxıda baş vermiş qanlı hadisəni, tarixi faciəni təsvir etdiyindən tədqiqatçılar onu bədii-tarixi 
oçerk kimi dəyərləndirirlər. 28 bənddən ibarət “Üçün” rədifli bu müxəmməs realist ədəbiyyatımızın 
nümunələrindən sayıla bilər. 1743-cü ilin birinci və dördüncü rüblərində iki nəfər özünü Səfəvilər 
sülaləsinin qanuni varisi elan edərək Yeni Şamaxıda-Ağsuda üsyan qaldırmış, Nadir şah Əfşarın 
hakimiyyətindən, ağır vergilərdən narazı olanları ətrafında toplamışdı. Bu işdə Osmanlı dövlətinin 
və Dağıstan hakimlərinin əli olmuşdur. Birinci dəfə şahzadə Nəsrulla Mirzənin başçılıq etdiyi İran 
ordusu üsyanı yatırdı, Yalançı Sam Mirzə edam edildi. İran hakimiyyətini Yeni Şamaxıda bərpa 
edən Nəsrulla Mirzə atasının göstərişi ilə Heydər xanı oraya hakim təyin edib geri döndü (2, s. 382). 
Şakir Şirvaninin əsəri həmin ilin sonuncu rübündə özünü Səfəvi şahzadəsi Sam Mirzə adlandıran 
ikinci bir şəxsin Şirvanda hakimiyyəti ələ almasından sonra baş verən hadisələrə həsr edilib. 

 Nadir şahın əyanlarının özbaşınalıqları, o cümlədən, Şirvan əhalisinin böyük narazılıqlarına 
səbəb olurdu. Nadirə qarşı Səfəvilər sülaləsinin qanuni hakimiyyətini qəsb edən kimi də etiraz 
edənlər az deyildi.Vəziyyətdən istifadə edib özlərini Səfəvi şahzadəsi Şam Mirzə adlandıraraq 
hakimiyyətə gəlmək istəyənlər belə bir dövrdə meydana çıxmışdı. İkinci Sam Mirzənin başçılıq 
etdiyi üsyançılar Heydər xanın qoşununu məğlub edib, özünü isə öldürsələr də, Nəsrulla Mirzənin 
qoşunları üsyançıları məğlub etdi. Sonradan ikinci Sam Mirzə də edam edildi (2, s. 382-383). 

 Bu hadisələri təsvir etməyi qərara alan Şakir Şirvani əsərinin birinci bəndində “Ta qılam bir 
nəzm inşa bu sınıq dövran üçün” deməklə, yaşadığı zamana “sınıq dövran” epiteti verməklə əsrinin 
müharibə və çəkişmələrini, faciələrini, sıravi insanların çəkdiyi əzabları çox qısa və yığcam şəkildə 
ifadə edə bilmişdir. Nəzərə almaq lazımdır ki,üsyanın yatırılmasından sonra şirvanlıların məşəqqətli 
vəziyyətini yüngülləşdirmək istəyən şair bu şeirini Nadir şaha müraciətən yazmışdı, şeir şaha 
çatdırılmalı idi Şairin məqsədi şirvanlıların bu işdə günahkar olmadıqlarını, bir dəstə əşrarın-pis 
adamların-muğanlı əsgərlərin və ləzgilərin Şam Mirzəni taxta çıxardığını, Heydər xanı həbs etdiyini 
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(müəllif Heydər xanın öldürüldüyündən danışmır, lakin onun barəsində “var idi” deyir, keçmiş za-
manda danışır), Nadir şah qoşunlarının üsyanı yatırarkən yerli camaata zülm etdiyini sübut etmək-
dən ibarətdir. Bəlkə də buna görə onun Əfşarlar təxti-tacı, İran dövləti mövqeyindən çıxış etdiyini 
görürük: 

   
Qurdu bünyadi-fəsadı qövmi-tirə ruzigar, 

  Bu fəsadü fitnədən dövran olubdur tarimar, 
Gör nə ənva ilə qovğa saldılar İran üçün (1, s.288). 

 
Müəllif deyir ki, pis adamların fitnə-fəsadından dövran tar-mar oldu, bütün İrana qovğa düş-

dü. Şakirin üsyançıların başında durmuş yalançı Şam Mirzəyə münasibəti maraq doğurur. Tarixdən 
bilirik ki, o, adlı-sanlı ailədən olmadığı halda özünü Səfəvi şahzadəsi elan etmiş şəxs 
olmuşdur.”Bini-beride” (“Burnu kəsik”) ləqəbi ilə tanınan bu şəxs hələ birinci Sam Mirzə meydana 
çıxandan öncə özünü Təbrizdə Səfəvi taxtının qanuni varisi kimi qələmə verərək üsyana başçılıq 
etmək istəmiş, lakin tezliklə ələ keçirilərək ifşa edilmiş, ciddi qəbul edilmədiyinə görə azadlığa 
buraxılmışdır. Bundan sonra o, Dərbəndə gedərək özünə orada müttəfiqlər tapmışdır. Nadir şahın 
oğlu Nəsrulla Mirzənin qoşunları tərəfindən məğlub edildikdən sonra Sam Mirzə Ağsu qalasına 
gəlir, müttəfiqi Məhəmməd xan Dağıstana qaçır. “Tezliklə yeni qüvvələrlə İran ordusu Ağsunu 
mühasirəyə aldı. Labüd ölüm qarşısında qalan Sam Mirzə Şərqi Gürcüstan tərəfə yola düşdü və 
burada Givi Amilaxverinin başçılığı altında öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan gürcü dəstələrinə 
qoşuldu. Lakin üsyançıların birləşmiş dəstələri Kaxeti hakimi Teymuraz tərəfindən məğlub edildi. 
Bu döyüşdə Sam Mirzə əsir alınaraq Nəsrulla Mirzənin düşərgəsinə gətirildi və orada edam olundu” 
(2,s.383). Maraqlıdır ki, bundan sonra Osmanlı dövlətinin əlaltısı olan üçüncü bir Sam Mirzə də 
meydana çıxmış, uğur qazana bilməmişdir. 

 Ş.Şirvani bu əsərində ikinci yalançı Sam Mirzəni əvvəlcə taleyin cəfa oxundan ürəyi kədərli 
ali nəsil sahibi (“Sam adlu bir ali təbar”) adlandırır. Onun burada dostunun, qardaşının olmadığını 
bildirir. Sam Mirzə barədə deyir ki, məhi-tabanın-parlaq ayın mənzili idbar-bəxtsiz, talesiz bir bürc 
olmuşdur. Sonrakı bənddə deyilir ki, taledən asılı olaraq aşağı təbəqədən olanlar, alçaq və rəzillər 
də şah ola bilər və yaxud da bəxti, taleyi üz döndərənlər hər şeyi itirə bilərlər. Odur ki, dövranın 
gərdişinə etibar etmək səhvdir. “Verdilər o binəvayə təxti- rəxti-şahvar” deyən müəllif, belə çıxır ki, 
Sam Mirzəni də bu hadisələrin qurbanı hesab edir, onu yazıq, biçarə adlandırır. Şirvanın siyasi 
intriqalardan əzab çəkdiyi maraqlı bir obrazla ifadə edilmişdir. Şahzadə təxtə çıxan kimi ədalət 
ortadan götürüldü, çərxi-fələk bəla qapılarını Şirvanın üzünə açdı: 

   
Çıxdı zülmin təxtinə şəhzadeyi-alinəjad, 

  Yer yüzündən mütləqa rəf oldu rəsmi-ədlü dad, 
  Açdı əbvabı-bəlasın çərx o dəm Şirvan üçün (1,s.289) 

  
Burda da ikinci Sam Mirzənin “şəhzadeyi-alinəijad” adlandırılması bir daha sübut edir ki, 

Şirvan əhlinin onun şəxsiyyəti barədə düzgün məlumatı olmamışdır, hətta üsyan yatırıldıqdan sonra 
da onu Səfəvi nəslinin nümayəndəsi hesab edirdilər.Hökumət qoşunlarının məğlubedilməzliyinə, 
üsyançıların fitnə-fəsad əhli olduğuna əmin olan Şakir “Nadiri çərx özü şəksiz hökmdar etmişdir, 
heç kim əbəs yerə onun təxtinə göz dikməsin” deyir: 
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Mərd olan min bəd bu dəvayə pərva qılmasın, 

  Dəhrara bu şüğli-biəncamı peyda qılmasın, 
  Ta özün bihudə bu aləmdə rüsva qalmasın, 
  Hiç kim bu səltənət babında dəva qılmasın, 
  Çərx anı qılmış müsəlləm Nadiri-dövran uçur (1,s.289). 

 
Ş.Şirvani Şirvan əhlinin əzablarını azaltmaq,vəziyyətin faciəviliyini Nadir şaha çatdırmaq 

üçün baş verənlərdədə əsas günahkarların kənardan gələnlər, fitnə-fəsadçılar olduğunu, iddia edir. 
O, bir neçə dəfə ləzgi silahlı dəstələrinin adını çəkir, “Küfrdür ol ləzgiyi-bədxişə qılmaq etibar” 
(1,s.289) deyir. Şeirin sonunda isə şaha müraciətən bildirir ki, əgər Dağıstanın bədəməl insanları 
cəzalandırılmasa, ölkədə nizam-intizam yaratmaq mümkün olmayacaq: 

   
Bilmiş ol kim, həşrdən bir mülk olmaz bər nizam, 

  Qılmasan tənbih əgər əşrarı-Dağıstan üçün (1,s.291). 
 
Doğma dili olan Azərbaycan türkcəsini yaxşı bilən, çox zaman bu dildə danışan Nadir şah 

Əfşara mənzum məktubunda “bilmiş ol” kimi felin əmr formasında müraciət etməsi Şakirin 
cəsarətindən xəbər verir. Tarixdən məlumdur ki, yalançı Sam Mirzələrin hakimiyyətə gələrək İrana 
qarşı üsyan qaldırmalarında Osmanlı dövlətinin mühüm rolu vardı, bu məsələdə Dağıstan hakimləri 
osmanlılarla həmrəy idilər. Qazıqumuq xanı Surxay xan osmanlıların himayəsi altında bir müddət 
Şamaxıda hakimlik etmiş, İran ordusunun yaxınlaşdığını eşidib 1734-cü ildə Dağıstana çəkilmişdi. 
Həmin ildə Nadir şah Şamaxını ələ keçirdi, səhəri yerlə yeksan edib əhalini “Yeni Şamaxı” 
adlandırdığı Ağsuya köçürdü. Bundan sonra da Şirvanda, Yeni Şamaxıda iğtisarlar törədilərkən, 
Surxay xan, dağıstanlılar bu işlərdə fəal iştirak etmişdilər. Göründüyü kimi, Şirvanda baş verən 
qanlı hadisələrdə dagıstanlıların da günahkar olduğunu söyləyən Ş.Şirvani haqlı olmuşdur. 

 Şair Nadir şahın göndərdiyi hərbi hissələri “ləşkəri-nüsrətşüar”- “qalıb ordu” adlandırır, 
onların gəlişini klassik ədəbiyyatda ənənəvi olan obrazla təsvir edir, səadət günəşi şıxdıqda ulduzlar 
yox olur-deyir, şeytan firqəsinə bənzətdiyi üsyançıların sonunun çatdığından xəbər verir: 

 

  Çıxdı xurşidi-səadət, əncüm oldu tarımar, 
  Ləfzi-bismillah oxundu firqeyi-şeytan üçün (1,s.289). 

 

“Günəş” dedikdə Nadir şah və qoşunları, “ulduzlar” dedikdə isə üsyançılar nəzərdə tutulur. 
Günəş çıxarkən, əlbətdə ki, ulduzlar gözdən itər, yox olar.”Şeytan firqəsi”nin məğlubiyyətini müəl-
lif başqa cür də şərh edir, onların bismillahı oxundu-deyir ki, bu, danışiq dilindən gələn ifadədir. 
Xalq içində belə bir inanış vardır ki, şeytanı qovmaq üçün “bismillah”sözünü tələffüz etmək 
kifayətdir. Bundan sonra şair Nəsrulla Mirzənin başçılıq etdiyi şah qoşunlarının yerli əhaliyə etdiyi 
zülmləri ürək ağrısı ilə təsvir edir. Əsas günahkarların adlarını çəkməyə cəsarət etməyən Şakir 
onların əvəzinə çərxdən, dövrandan narazılıq etməyə məcbur olur: 

 

  Əl-əman, fəryad bu zülmündən, ey qəddar çərx, 
  Qıldın islam əhlini pürdərdü pürazar, çərx (1,s.290). 

 



     
ƏLYAZMALAR YANMIR 

 

41 
 

№ 1, 2016 

Şairə ağır təsir edən odur ki, cəza dəstələri günahkar-günahsız bilmədən nahaq yerə insanların 
qanını tökürlər, bu dəhşətli hadisə Kərbəla müsibətini unutdurmuşdur: 

 

  Mücrümü namücrümün fərq etməyib divanını, 
  Filhəqiqət bağladı dövran dəri-ehsanını, 
  Tökdülər nahəq yerə çox bigünahın qanını, 
  Xəlq unutdu bu cəfadən Kərbəla meydanını, 
  Ya kərimi-dadrəs, sən yet bu gün divan üçün (1,s.290). 

 

 Əsərdə məqamdan istifadə edib Yeni Şamaxıya hücum edən xristianların, “kafəristan 
əhlin”in də yerli əhaliyə zülm etmələrindən, adamları öldürmələrindən danışırlır: 

 

  Çünki fürsət düşdi, yaran, kafəristan əhlinə, 
  Çəkdilər tiği-siyasət çox müsəlman əhlinə, 
  Verdilər cami-şəhadət, yəni iman əhlinə (1,s.290). 

 

 Şair ürək ağrısı ilə deyir ki, Şirvan camaatının qanı sel kimi axdı, var-yoxu talan edildi. Bun-
dan başqa, deyilir ki, Şirvanın çox hörmətli, dərviş xasiyyətli iki kədxudası da qətlə yetirilmişdir. 
Xristianların bu hadisədə iştirakı, həlak edilmiş iki kədxuda barədə tarixdə bir məlumata rast 
gəlmirik. Bu fikirdəyik ki, XVIII əsrdə baş vermiş bir sıra hadisələri işıqlandırarkən tarixi 
mənzumələrin köməyindən də istifadə etmək lazımdır. 

 Mənzumə boyu görürük ki, müəllif təsvir etdiyi hadisələrə soyuqqanlı müşahidəçi kimi 
deyil, iştirakçı, zərər görmüş, başı bəlalı xalqın nümayəndəsi kimi münasibətini bildirmişdir. Bəzi 
bəndlər “ey driğa” (“əfsus”), “bu mürüvvətdirmi” sözləri ilə başlanır ki, bu da şairin baş verənlər 
barədə fikirlərinin, hiss və həyəcanlarının ifadəsidir. Şakir bəzi bəndlərin əvvəlində “sanma ki”,”sən 
demə” kimi ifadələrlə, elə bil ki, oxucunu, Nadir şahı dialoqa çəkir, onunla həmsöhbət olub əsl 
acınacaqlı həqiqəti açıb göstərmək istəyir. Ş. Şirvaninin acı təəssüfünün həddi-hüdudu yoxdur, o, 
baş verənləri heç bir insaf, mürvət məntiqinə sığdıra bilmir. Axı belə bir cənnət diyar, dua əhlinin 
vətəni olan Şirvan nə üçün nakəs və nadanların əlindən əziyyət çəkməlidir: 

 

  Bu mürüvvətdirmi, Şirvan cənnətül-məva ikən, 
  Zinəti-ruyi-zəmin, arayişi-dünya ikən, 
  Məlcəi-əhli-dua, fəqr əhlinə məva ikən, 
  Dustlar nüzhətfəza, düşmənləri ə`ma ikən, 
  Cayi-tə`nəndaz ola hər nakəsü nadan üçün (1,s.290). 

 

 “Sanma kim, dövran özü mundan peşiman olmaya”, ”Çıxsın ol gözlər ki, bu əhvala giryan 
olmaya” deyən Şakir təsvir etdiyi cinayətləri zamanın məhkəməsinə verir, bu hadisələrin dövranın 
özü tərəfindən qınanacağını iddia edir. Mənzumənin son bəndlərində müəllif Ərəşdə iqamətkah 
qurmuş Nadir şahı tərifləyir, onu bənzəri olmayan hökmdar, “şəhriyari-xoşxisal” adlandırır, ona 
dualar edir. Şairi sevindirən odur ki, Nadir düşmənləri aradan götürdükdən sonra Ərəşin əyanlarını, 
əhalisini ətrafına toplamışdır (“Astani-pakinə əyanü ətfali Ərəş”...). Deməli, hökmdarın şirvanlılara 
qarşı qəzəbi soymaqdadır. Şeirin sonunda Şakir üzünü Yaradana tutur, sidqini Allah ilə möhkəm 
tutanlar zillət (əziyyət, rəzalət) içində qalmaz-deyir. 

 

  Dövləti-pabusinə min Hatəm eylər iltifat, 
  Məni-sərgərdan gəzər bir loğmeyi-ehsan üçün (1,s.291) 
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-deyən şairin hökmdarın hüzuruna gəlib, onun iltifatına nail olmaq istədiyi də görünür. Nadi-
rin bu mənzum məktubu oxuyub-oxumaması, Şakirin onun hüzurunda olub-olmaması barədə heç 
bir məlumatımız yoxdur. Ümumiyyətlə, Ş.Şirvaninin həyat və yaradıcılığı barədə məlumat azdır. 
Lakin böyük ehtimalla deyə bilərik ki, haqqında danışılan hadisə baş verən zaman, 1743-cü ildə 
həmyerlilərini belə bir fəlakətdən qurtarmaq üçün Əfşarlar dövlətinin banisi, qəddarlığı ilə ad 
qazanmış Nadir şaha mənzum məktubla müraciət etməyə, onunla görüşmək arzusunda olmağa, oğlu 
Nəsrulla mirzənin qoşunlarının cinayətlərini açıb söyləməyə, həmyerlilərini müdafiəyə qalxmağa 
cəsarət edən şair bu zaman hörmətli bir el ağsaqqalı, əsl vətəndaş qeyrətinə, yüksək insani xüsusiy-
yətlərə malik şəxsiyyət olmuşdur. 

 Şeirin dilinin klassik ənənədən gələn obrazlarla, ərəb-fars söz və ifadələri ilə zəngin olduğu-
nu da qeyd etmək istədik. Dilinin dramatizmi, nağıletmə intonasiyasının qabarıqlığı ilə diqqəti cəlb 
edən bu əsərdə müəllif Şirvan, Muğan, Dağıstan, İran, Şamaxı, Ərəş kimi toponimlərin, Sam Mirzə, 
Nadir şah kimi şəxsiyyətlərin adlarını çəkmişdir. N.Cəfərov mənzumənin dilinin M.P.Vaqifin 
“Görmədim” müxəmməsindəki ifadə tərzini xatırlatdığını göstərir ki, bunu da ədəbi-bədii dildəki 
varislik əlaqəsi ilə izah edir (3,s.158). 

  
 Ədəbiyyat: 
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3.Cəfərov Nizami. Füzulidən Vaqifə qədər. Bakı: “Yazıçı”,1991. 
  

Наиля Мустафаева 
 

Произведение Шакира Ширвани «Ахвали-Ширван» 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В азербайджанской поэзии XVIII века особое место занимают стихи, написанные на ис-
торические темы. Характерно, что многие из этих стихов были написаны в жанре мухаммаса. 
Поэтическое произведение Шакира Ширвани «Ахвали-Ширван» («Положение в Ширване») 
описывает историческое событие-поднятие восстание в 1743 году в городе Аксу и подав-
ление ее правительственными войсками Надир шаха. В этом произведении, адресованном 
Надир шаху. Ш.Ширвани пишет что, местное население, которое страдает от шахских кара-
телей не было главным зачинщиком этих событий.   

 
Naila Mustafaeva 

 

Shakir Shirvani`s works “Ahvali-Shirvan” 
 
 

SUMMARY 
 
 

Poems written in the historical theme took an important place in the Azerbaijani poetry of the 
18th century. Most of these poems were written in the genre of mukhammas. The poetic work of 
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Shakira Shirvani "called Ahvali-Shirvan" ("Situation in Shirvan") describes the historical event, 
raising a rebellion in 1743 in the city of Aksu and its suppression by government troops of Nadir 
Shah. In this work addressed to Nadir Shah. Sh.Shirvani writes that, the local population, which is 
suffering from the shah's executioners were not the main instigator of the events. 
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UOT: 821.512.162 
 

 
Əzizağa Nəcəfzadə 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
 

NİZAMİ İRSİNDƏ TÜRK HƏMLƏSİ,  
YAXUD TÜRK SAVAŞ ƏNƏNƏSİ 

 
Açar sözlər: türk həmləsi, türk nayı, türk savaş sənəti, qurd basqını 
Ключевые слова: тюркский натиск, тюркская свирель, тюркское военное искусство, 

волчье нападение. 
Key words: turkish attack, turkish nay, turkish art of war, attack of wolf 
  
Nizami Gəncəvinin əsərlərində bəzən həqiqi, bəzən də məcazi mənada işlənən “türk həmləsi”, 

“türk basqını” ifadələrinə, türkün döyüşkənlikməharətinə, türk hücum taktikasının süjet daxilində 
əks olunmasına və türklərin döyüşkən simasının məcaz məqamında istifadəsinə rast gəlirik. Bəs 
“qurd basqını” kimi də tanınan ildırım sürətli döyüş taktikasının türklərlə bağlı olması öz əsasını 
haradan götürür, nə üçün Nizami cəld həmləni təsvir edərkən və ya cəldlikdən bəhs edərkən məhz 
türk epitetindən bəhrələnir. Bunun tarixi əsası varmı? 

 Bu suala cavab tapmaq üçün tarixə müraciət etməli, türk döyüş ənənəsinin xüsusiyyətləri 
haqqında məlumat verməliyik. Əfzələddin Əsgər və Məmmədəli Qıpçaq “Türk savaş sənəti” adlı 
kitabın “Boz qurd və qədim türk savaş ideologiyası” adlı bölməsində ildırım sürətli ordu, ildırım 
sürətli savaş ideyasının türk düşüncəsinə tarixən doğma olduğunu göstərirlər. Onlar ildırım sürəti ilə 
döyüşün və ya qurd kimi savaşmanın düşmənin canına vahimə salıb səflərini pərən-pərən salmaq-
dan, düşmən ordusunu qoyun sürüsündəki qoyunlar tək müxtəlif istiqamətlərdə qaçmağa məcbur et-
məkdən ibarət olduğunu və bu taktikanın bozqurdlarda daha intensiv istifadə edildiyini qeyd edirlər. 
(Bax: 1, 29-30)  

 Müəlliflər türklərin bu döyüş tərzini belə təsvir edirlər: “Onlar elə qəzəblə hucuma keçirdilər 
ki, düşmən ordusunun əsəbləri bu psixoloji təsirin qarşısında duruş gətirə bilmirdi. ... İldırım sürətli 
döyüş taktikası türk savaş üsulunun xüsusiyyətlərindən idi”. (1, 132) 

 Maraqlı bir faktdır ki, qəhrəmanlıq dastanlarımızda da, məsələn, “Koroğlu”da orduda xüsu-
silə düşmənin nizamını pozanların olduğunu görürük, hətta bu eposda bir obrazın Tüpdağıdan ad-
landırılmasına da rast gəlirik. Yəqin ki, bu bir qədim ənənənin xatirələrdə qalmış izidir. Belə ki, yu-
xarıda göstərilən mənbədə düşmənin ordusunda nizamın pozulması belə təsvir olunur: “Ağır 
silahlanmış süvarilərin hücumu ilə düşmənin mərkəz (tüp) hissəsini yarmaq, onları iki hissəyə bölüb 
darmadağın etmək də türk savaş üsulunun tərkib hissələrindən idi. Bu ənənə bütün orta əsrlər boyu 
davam etmişdir”. (1, 132) 

 Türkün bu döyüş taktikası təkcə Azərbaycan və digər türk xalqları ədəbiyyatı nümunələrində 
deyil, digər xalqların ədəbi abidələrində də özünə yer etmişdir. Qədimliyi etibarı ilə türklərlə qonşu 
və ya bağlı olan xalqların ədəbiyyatında bu həmlə üsulunun yer aldığını, bəzən isə izinin qorundu-
ğunu görürük. Məsələn, rus ədəbiyyatının ən qədim nümunələrindən biri sayılan “İqor polku haq-
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qında dastan”da da (Bəzi tədqiqatçılar onun türkdilli abidədən bəhrələnməklə yaradıldığını güman 
edir. Məlumat üçün bax: 2) ordunun, dəstə üzvlərinin taktiki hərəkətini türk basqınının əski adı 
“qurd həmləsi” şəklində verildiyini görürük. Dastandan oxuyuruq: 

 
Как волки серые они по полю рыщут, 
И чести для себя, для князи славу ищут. (3, 270) 

 
Tərcüməsi: 
 

Boz qurd kimi onlar çöllükdə qaçırlar, 
Özləri üçün şərəf, knyaz üçün şöhrət arayırlar.  
(Tərcümə - Ə.N.) 

 
Ümumiyyətlə, bu dastan boyu “boz qurd kimi tozlamaq”, “qurd kimi qaçmaq” ifadələrinə də 

müsbət anlamda rast gəlirik. 
Göytürklərin döyüş taktikasında da türk həmləsinin incəliklərindən istifadə olunduğu haqqın-

da məlumatlara mənbələrdə rast gəlinir. Məsələn, yuxarıda adı qeyd olunan kitabda Əfzələddin Əs-
gər və Məmmədəli Qıpçaq bu həmləni belə təsvir edirlər: “Türklər sayca az olanda özündən qat-qat 
güclü düşmənin üzərinə böyük sürətlə gözlənilmədən hücuma keçirdilər və bunun üçün böyük bir 
məsafəni qısa müddətdə qət etmək lazım gəlirdi”. (1, 133) Mənbələrdən o da məlum olur ki, bu 
həmlə ilk növbədə ordunun meydanda manevr imkanından asılı olaraq, həyata keçirilirdi. 

Bahəddin Ögəl “Böyük Hun imperiyası” adlı tədqiqatında Çin strateqinin hun ordu nizamı 
haqqında qeydlərini – imperatora ünvanlandığı yazılarından fraqmentləri təqdim edərkən hunların 
döyüş taktikasının təsviri üzərində dayanır. Qeyd bundan ibarətdir: “Hunların döyüş taktikaları 
bizimkindən çox fərqlidir. İnsanı heyrətə salan bir cəldliklə yalçın dağlara dırmanır və aşağıya enir-
lər. Selləri və ən dərin çayları paltarlı üzüb keçirlər. Küləklərə, yağışlara, aclıq və susuzluğa dözür-
lər. Hər cür ərazidə (və ya təhlükədə) bir an dayanmadan güclü bir yürüş edirlər. Onların atları ən 
dar yarğanlardan belə keçməyə alışmışlar”. (4, 293)  

Göstərilən məxəzdə türklərin ordusunda yüksək intizam, onların döyüşkənik məharəti və ən 
əsası bizi maraqlandıran türk həmləsi haqqında da qeydlərə rast gəlirik. Çin generalının yazılarında 
deyilənlər belə ümumiləşdirilir: “Yay və ox işlətməkdə təcrübə və hünərləri çoxdur. Hər atdıqla-
rının hədəfə dəyəcəyinə əmindirlər. Hunlar məhz belədirlər. Heyrət ediləcək dərəcədə böyük bir 
cəldlik və asanlıqla hücum edir və geri çəkilirlər”. (4, 293) 

Türk tədqiqatçısı Əhməd Özdalın “Türklərin savaş sənəti – aldadıcı taktikalar və müxtəlif 
strategiyalar” adlı kitabında bu döyüş elementindən istifadənin məqsədi bir cümlə ilə belə açıqlanır: 
“(Əski türklərdə – Ə. N. ) Savaşlarda məqsəd ən sürətli şəkildə qələbə əldə etmək idi. Qəhrəmanlıq 
göstərməyə heç cəhd edilməzdi”. (5, 61) 

Türklərin bu məharəti Nizaminin “İskəndərnamə”sində İskəndərin Çin xaqanına ünvanlandığı 
məktubda da öz bədii ifadəsini tapır: 

 
Əlinə yay alsa, nişançı türklər, 
Atdığı hər oxla bir ordu yenər. (6, 277) 
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Bu döyüş taktikasının ilk dəfə tətbiq olunmasının tarixini bəzi tarixçilər böyük Hun impera-
toru Mete xaqanla (e.ə. 232-174) bağlayırlar. Filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov bu həm-
lənin beynəlxalq döyüşdə ilk dəfə tətbiqinin Mete tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini qeyd etmiş 
və həmin üsulu mənbələrə əsaslanaraq belə açıqlamışdır: “...Mete 320 min nəfərlik bir ordu ilə Çi-
nin Xan sülaləsinin imperatoruna hücum etdi. Ən güclü qoşun hissələrini pusquda qoydu, öncə 
döyüşə girən qoşunları guya məğlub olub qaçan kimi göstərdi və çinliləri hücuma təhrik etdi. Sonra 
isə düşməni mühasirəyə alıb darmadağın etdi”. (7, 2) 

Göründüyü kimi, burada türklərin xəbərdarlıq etmədən hücuma keçməsi, manevr etməsi və s. 
haqqında məlumat verilir ki, bu da Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasındakı çin-türk ordusunun 
qəfil yürüş etməsini xatırladır: 

 
Budur, Çin xaqanı qoşunla gəlir, 
Ayağı altında yer, göy titrəyir. 
Qaynaşan ordusu dünya doldurur, 
Göylərə səs salmış təbil və şeypur. (6, 292) 

 
Türk həmləsindən Nizami dönəmində istifadə edildiyinə mənbələrdə də rast gəlirik. Belə ki, 

XII əsr Benedikli monax – Fransız kralı VII Lüdoviqi səlib yürüşlərində müşayiət edən salnaməçi 
Odo de Deuil Səlcuqların savaşını izləmiş və öz qeydlərində türk ordusu haqqında qənaətini belə 
ifadə etmişdir: “Onlar savaşda ustalıq və bacarıqdan başqa ağıl və zəkadan da istifadə edirlər. Mey-
dan savaşından qaçarlar (çəkinirlər – Ə.N.). Sıx düzülüşlü düşmənlərini ani basqınlarla pərən-pərən 
salmağı tərcih edərlər. Yüksək təpələrdə və dağlarda gizlənib düşmən qüvvələrini gözlər, onları 
qəfil ovlar, ox yağmuruna tutaraq onlara zərər verərlər. Bəzən rəqibin dar bir keçid və ya çaydan 
keçdiyi anda onların qabaqcıl qüvvələri arasındakı pərakəndəlikdən faydalanıb hücum edərlər”. (5, 
118) 

Nizami əsərlərinə nəzər saldıqda məlum olur ki, şair qədim mənbələrlə tanış olmuş, eyni 
zamanda müasiri olduğu türk ordu nizamı haqqında geniş bilgiyə malik olmuşdur. Tarixi 
mənbələrdəki türk həmləsi ilə bağlı qeydlər isə onu deməyə əsas verir ki, həm bu döyüş üsulu, həm 
də ifadənin özü Nizamidən öncə olduğu kimi, şairin zamanında da, hətta ondan sonrakı əsrlərdə də 
populyar olmuş, türkün siması kimi tanınmışdır.  

İndi isə Nizami “Xəmsə”sində həm həqiqi, həm də məcazi mənada işlənən “türk həmləsi”, 
“türk yürüşü” ifadələrinə toxunaq. Şair “Xosrov və Şirin” əsərinin “İsfahanlı Şəkərin əhvalatı” adlı 
bəhsində Xosrovun Şəkərə qəfil həvəs göstərməsini türk hücumuna bənzədir: 

 
Bu tərif Xosrovun xoşuna gəldi, 
Eşqi cuşa gəldi, keyfi kökəldi. 
İstədi atını üstünə salsın, 
Türk kimi hücumla üstünü alsın. (8, 225) 
 

Bu həmlənin – ildırım sürətli basqının həqiqi mənada işlənməsinə Nizaminin “Yeddi gözəl” 
poemasında da rast gəlirik. Poemanın “Bəhram-Gurun üstünə Çin xaqanının qoşun çəkməsi” bəh-
sində bu hücum taktikası belə təsvir olunur: 
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Xanlar xanı Çindən yola düşdü 
Ki, yer üzü şahının mülkünü tutsun. 
Onun rigabında qızmış əjdaha kimi  
Üç yüz min möhkəm oxatan vardı. 
Şahın naiblərindən o, zorla 
Mavəraünnəhr mülkünü başdan-başa aldı. 
Ceyhun çayından keçərək o, tez gəlib 
Xorasanda qiyamət qopardı. 
Şah o türk basqınından xəbər tutaraq 
Öz qoşununa etibar etmədi. (9, 108) 

 
Maraqlıdır ki, filoloji tərcümədə qorunan “türk basqını” ifadəsi həqiqi mənada işlənsə də, po-

etik tərcümədə ya məcaz kimi qəbul edilmiş, ya da dövrün tələbinə uyğun olaraq ixtisar edilmişdir. 
Verilən hissənin son beyti Məmməd Rahimin tərcüməsində belə verilir: 

 
Bu çalıb-çapmaqdan xəbər tutan şah 
Güvənə bilmədi, qoşuna eyvah! (10, 108) 

 
Halbuki tarixi xronikalarda belə bir döyüşün həqiqətən də baş tutduğunun qeydə alındığını, 

lakin İran hökmdarı Bəhram Gurla deyil, Xosrovun atası Hörmüzün sərkərdəsi Bəhram Çubinlə Çin 
ordusu arasında olduğunu görə bilərik. 

Nizami özü də “İskəndərnamə”də yazdığı kimi: 
 

Təqdimi-tarixi tutmayın nöqsan, 
Nöqsana məcburdur hər tarix yazan. (6, 54) 

 
Türk həmləsinin nadir halda uğursuzluqla nəticələnməsinin əks olunduğunu göstərən Bəhram 

Çubin və Çin ordusu arasındakı həmin döyüş haqqında Əfzələddin Əsgər və Məmmədəli Qıpçağın 
yuxarıda haqqında danışdığımız “Türk savaş sənəti” kitabında belə məlumat verilir: “Bütöv göytürk 
tarixində 1-2 döyüşü nəzərə almasaq, ağır silahlanmış süvarilərin qarşısı alınmayıb. ... Bu hücumun 
qarşısında bir dəfə Bəhram Çubinin sərkərdəlik etdiyi fars ordusu, bir dəfə də Çin ordusu duruş 
gətirə bildi. ... Bəhram Çubinlə vuruşmada (589) məhz manevr imkanı məhdud olduğu üçün onlar 
məğlub oldular”. (1,132-133) 

Bu döyüşün təsvirinə və “türk basqını” ifadəsini taktiki termin kimi istifadəsinə Nizaminin 
“Yeddi gözəl” əsərinin yuxarıda adı göstərilən bəhsində belə yer verilir: 

 

Qılınc belə, ox da elə olanda 
Düşməni ondan qorxmaya bilərdimi? 
Türklər bu nagahan türk basqınından 
Və yol kəsmiş elə bir zərbədən 
Hamısı qaçmağa yol axtararkən 
Qılınclar kütləşib, ayaqlar itiləşdi. 
Şahın dəmiri möhkəm qaynadığı üçün 
Türk ordusunun müqaviməti süstləşdi. (9, 110) 
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Nizaminin türklüyə rəğbəti, türk savaş sənətinə bələdliyi türkün məğlubiyyətini təsvir edərkən 
də özünü büruzə verir. Belə ki, Bəhram ordusunun əvvəlcə özünü məğlub göstərib, sonra əsas 
qoşunla gecə xəbərdarlıqsız hücuma keçməsini də eyni terminlə, bu üsulu ilk tətbiq edən xalqın adı 
ilə “türk basqını” adlandırır. 

 Bu əsərin başqa yerlərində də “türk basqını” ifadəsinin işləndiyini görürük. Şair bu ifadədən 
bəzən sırf yeri düşdüyü üçün, sadəcə, taktiki termin kimi, bəzən də məcaz kimi istifadə edir. 
Məsələn, “Bəhramın yeddi iqlim şahlarının qızlarını istəməsi” bəhsində: 

 
Sonra o, Ruma türk basqını edib 
O diyara od vurdu. (9, 117) 

 
Və ya “Birinci iqlim padşahı qızının əfsanəsi”ndə məcaz kimi: 
 

Qəribədir, sənin adın Türknazdır, 
Mənim də adım haman Türktazdır. 
Dur, türklər kimi yürüş edək. (9, 140)  
Yaxud, “Yeddinci iqlim padşahı qızının əfsanəsi”ndə: 
O, yenidən bir dəfə də xacəyə türk basqını etdi. 
Onu taparaq könlünü aldı. (9, 253) 

 
Son iki nümunədən də göründüyü kimi, Nizami “türk basqını” ifadəsindən məcaz kimi 

istifadə edərkən əksər hallarda qadının kişi qəlbini ovlamasını təsvir etmək üçün bəhrələnir. 
Nizaminin türk ordu nizamı, əski türk döyüş ənənəsi haqqında bilgisini ifadə edən element-

lərdən biri də “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərdə “türk nayı”, “kərənay” kimi tanıtdığı hərbi musiqi 
alətinin adını çəkməsidir. Bu musiqi alətinin şairin irsində məhz türk təyini ilə işlənməsi artıq onun 
hansı xalqın hərbi strategiyasının elementi kimi qəbul olunmasından xəbər verir.  

Nizami “İskəndərnamə” poemasının “İskəndərin Zəngibar şahına xəbər göndərməsi” adlı 
bəhsində yazır: 

 
İgidlər köksündə çırpınan ürək 
Dərindən inlədi türkün nayı tək. (6, 83) 

 
Yaxud, həmin əsərin “Daranın İskəndərlə müharibəsi” bəhsində oxuyuruq: 
 

Türk nayı qopardı öylə bir şivən, 
İgidlər coşaraq qopdu yerindən. (6, 141) 

 
Arif Mustafayev “Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi (etnoqrafik materiallar əsasında 

tipoloji tədqiqat)” adlı monoqrafiyasında nəfəsli musiqi alətlərinin tipoloji xüsusiyyətləri haqqında 
danışarkən “nay”, “kərənay” aləti barədə də məlumat verir. O, çox gur, uca, zil səsi olan bu musiqi 
alətinin əmin-amanlıq dövründə, toy-düyündə deyil, daha çox döyüşdə, təhlükədə səsləndiyini 
göstərir. Alim yazır: “Güclü hava axını nayın lülə boşluğunda gur və uca titrəyişi əmələ gətirərək, 
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təranəni zilə ucaldırdı. Elə bu səbəbdən də o, hərbi çalğıçılar dəstəsi üçün səciyyəvi musiqi aləti 
sayılmışdır”. (11, 33) 

Nizaminin “İsgəndərnamə” əsərinin “Daranın sərkərdələri tərəfindən öldürülməsi” bəhsində 
bu musiqi aləti digər adı ilə verilsə də, eyni texniki xüsusiyyətləri daşıdığını görürük: 

 
Kərənay səsindən tutuldu qulaq, 
Qorxudan titrədi bütün əl-ayaq. (6, 149) 

 
Bu alətin köçəri türk məişəti ilə bağlılığı Arif Mustafayevin adı gedən monoqrafiyasında da 

əksini tapıb: “Nayın harayı köçəbə (köçəri – Ə.N.) türk tayfaları arasında tarixən səfərbəredici 
siqnal, köç və ya yürüş üçün xəbərdarlıq işarəsi rolunu oynamışdır”. (11, 33) 

Nizaminin “Şərəfnamə”sinin “İsgəndərin ruslarla vuruşması” bəhsində bu alətin quruluşu 
haqqında qısa məlumat verilir, onun boru şəkilli olması göstərilir: 

 
Zorba türk borusu etdikcə şiddət, 
Türklərin qoluna gəlirdi qüvvət. (6, 325) 

 
Arif Mustafayevin “Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi (etnoqrafik materiallar əsasında 

tipoloji tədqiqat)” adlı kitabında “Kərənay” sözünün izahını verərkən yazılır: “ Adı “böyük nay” 
mənasını bildirən bu nəfəsli musiqi aləti 3 m-ə qədər uzunluqda olub mis və ya tuncdan sonluğu 
genələn boru formasında düzəldilmişdir. ... Kərənayın səs avazı olduqca gür, şiddətli və güclü olub 
çox uzaqlara yayılarmış. Keçmişdə kərənay əsas etibarilə hərbi musiqi aləti kimi işlədilmişdir”. (11, 
33) 

 Məşhur musiqiçi, professor Əfrasiyab Bədəlbəylinin “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” 
kitabında da “Nay” alətinin təsvirinə rast gəlirik. Lakin müəllif nədənsə, onu “ney” aləti ilə 
eyniləşdirir. Ney kimi verilən alətin fars sözü ilə adlandırıldığını müəyyənləşdirən alim haqlı olaraq 
bu alətin Nizami kimi klassiklərin əsərlərində yer aldığını qeyd edir. (Bax: 11, 34)  

 Bildirək ki, bəlkə də, ilk variantda bu iki musiqi aləti eyni adla adlandırılmışdır. Lakin ney 
özünün incə, ruhu oxşayan zərif səsilə gur, şiddətli avazı olan naydan fərqlənirdi. Onlardan birincisi 
daha çox qamışdan, ikincisi isə metaldan hazırlanırdı. Ölçülərində də bu alətlər fərqli idi. Ney 60-70 
sm. olduğu halda, nay 2-3 m. olurdu.  

 Nay – kərənay aləti Nizami dövründən öncə və sonra da Azərbaycan ərazisində istifadə edil-
mişdir. Bunu mənbələr də, xüsusilə də səyyahların qeydləri sübut edir. Görkəmli alman səyyahı 
E.Kempfer 1683-cü ildə Azərbaycanda olarkən kərənaydan istifadə olunduğu və onun uzunluğunun 
2 m-ə çatdığını xəbər verir. (Bax: 12, 54) 

 XX əsrin tanınmış dövlət və ictimai xadimi, folklor tədqiqatçısı Əlihüseyn Dağlının “Ozan 
Qaravəli” adlı əlyazma kitabında kərənay alətindən Azərbaycan məişətində dövlət əhəmiyyətli 
tədbirlərdə, əlamətdar günlərdə, məsələn Nadir şah Əfşarın tacqoyma mərasimində istifadə edildiyi 
haqqında məlumata rast gəlirik. Müəllif Balaxanı kəndində vaxtı ilə saxlanılan bir kələnay alətinin 
tarixçəsi haqqında belə yazır: “Ağahüseyn Rəsulzadə həmkəndlisi zurnaçı Abasqulunun (Balaxanı 
kəndi) dilindən nişan verir ki, Nadir şahın Qalağayında (indiki Sabirabad) keçirilmiş tacgüzarlığın-
da həmin kələnay çalınıb. Bu musiqi alətinin başına qəzavü qədərlər gələndən sonra Bakı bazarında 
dəllaldan alınıb, nəhayət, Abasqulunun əlinə düşübdür”. (13, 53) 
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 Bu gün də bəzi bölgələrimizdə, Azərbaycanın şimal rayonlarında samovarın başına qoyulan 
boru şəkilli dudkeşə bəzən “kərənay” deyilməsi onun bu xalqla bağlı olduğunu bir daha sübut edir. 

 Əlihüsedyn Dağlı mütaliələri və müşahidələri əsasında ərsəyə gətirdiyi adı gedən milli 
folklor və etnoqrafik məlumatlar toplusunda “Cəngi-əsgəri musiqisi” adı altında verilən bölmədə 
hərbi musiqi elementləri və tarixi kökləri haqqında danışarkən Nizaminin “Şərəfnamə”sindəki 
döyüş səhnələrinin mükəmməlliyinə də toxunur. O yazır: “Bu musiqi məşqdən tutmuş, davanın 
şiddətli məqamlarından ta fəth, qələbə təntənəsinədək çalınıb, indi də çalınır. Ölməz Şeyx Nizami 
Gəncəvinin “İsgəndərnamə”sinin “Şərəfnamə” hissəsində İsgəndərin müharibə meydanını təsvir 
edərkən çalğı alətləri elə təqdim edilib ki, hətta sanki onların səsini eşidirsən”. (13, 81) Qeyd edək 
ki, müəllifin Nizamidən gətirdiyi misalda da başqa musiqi alətləri sırasında ilk olaraq təbil və 
kərənay yer alır ki, yuxarıda gətirdiyimiz nümunələrdə biz artıq o misralarla tanış olduq. 

 Verilənləri nəzərə alıb onu deyə bilərik ki, Nizami geniş mütaliəyə və hərtərəfli biliyə malik 
olan bir ədib, bir yazar olaraq çox güman ki, “türk basqını”, “türk həmləsi” ilə bağlı mövcud olan 
əksər yazılı mənbələr və şifahi ədəbiyyat materialları ilə tanış olmuş, bundan əlavə türk ordu 
sistemini öyrənmiş, döyüş taktikasını izləmiş və bədii irsində də bunlardan məharətlə bəhrələn-
mişdir. Bundan əlavə, bu məlumatlar bir daha sübut edir ki, Nizami irsində “türk” sözü təkcə bir 
məcaz kimi deyil, yəni tədqiqata cəlb etdiyimiz mövzu kontekstində götürdükdə gözlənilməz, 
qəhrəmancasına mənalarını verən epitet olaraq yox, eyni zamanda həqiqi mənada, sırf bir etnosun 
tarixi ilə bağlı – türklüyü bildirən leksem kimi də işlənmişdir.  
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Азизага Наджафов 
 

 

Тюркский натиск или тюркская воинская  
традиция в наследие Низами 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Низами Гянджеви, как прозаик обладающий всесторонними знаниями и богатой эру-

дицией, скорее всего был знаком письменными источниками и материалами народного 
творчества связанными с тематикой «тюркский натиск», «тюркское нападение»; кроме этого 
изучал систему тюркской армии, следил за боевой тактикой и с умением пользовался этими 
знаниями в литературном наследии. Слово «тюрк» в наследии Низами означает не только 
иносказание, т.е. не только героический и случайный эпитет в контексте рассматриваемой 
темы, но и так же лексем, связанный сугубо с историей одного этноса который указывает на 
тюркское начало.  

 

Azizaga Najafov 
 
 

Turkish attack or Turkish ar tradition in the heritage of Nizami 
 
 

SUMMARY 
 
 

As the educated and literate person, writer was familirised with the written resources and 
folklore, as well as, learnt turkish army sistem, followed the battle tactics and applied it in his 
litterary heritage. The word “turk” is used not only as the ephitet unexpected, heroicallyas well as as 
the lexem meaning Turkishness. 
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Könül Hacıyeva  
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 
NEMƏTULLAH KİŞVƏRİ LİRİKASININ 

ƏSAS POETİK ÖZƏLLİKLƏRİ 
 
Açar sözlər: şair, Kişvəri, şeir, ədəbiyyat, rübai, qəzəl 
Ключевые слова: поэт, Кишвери, стихи, литература, четверостишие, газель 
Key-words: poet, Kishvari, poem, literature, quatram, ghazal 
 
Türkdilli ədəbiyyatın Şərq şeir qəliblərində inkişaf etməsi heç də asan proses olmamışdır. Or-

ta əsrlər türkdilli ədəbiyyatına nəzər salsaq üç fərqli türkcədə yaranan poeziyanın bir-birindən təsir-
ləndiyini görərik. Filologiya üzrə elmlər doktoru P.Kərimov bu barədə yazır: “Anadilli ədəbiyyatın 
inkişafına müsbət təsir edən amillərdən biri də Şərqdə – Orta Asiyada cığatay türkcəsində ədəbiy-
yatın, Əlişir Nəvai məktəbinin, Qərbdə – Osmanlı dövlətində yerli türkcədə osmanlı ədəbiyyatının 
tərəqqi etməsi idi (7,354). Məhz bu səbəbdən Ağqoyunlu sarayındakı şeir məclislərinin başında 
duran Nemətullah Kişvəri yaradıcılığına da cığatay türkcəsinin izləri yol tapmışdır. Kişvəri XV 
yüzilliyin görkəmli ədəbi simalarından olan, anadilli poeziyamızın inkişafında mühüm rol oynamış 
və bir çox sənətkarların yaradıcılıq yoluna işıq salmış istedadlı şairlərimizdəndir. Əvvəlki əsrlərdə 
görkəmli söz ustadlarının bədii irsi ilə vusət tapmış anadilli ədəbiyyat öz ənənələri ilə nə qədər 
mohkəmlənsə də, Kişvəri şeiri Azərbaycan ədəbiyyatına təzə nəfəs, yeni fərqli ənənələr və xəlqilik 
gətirdi. H.Araslı şairin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan divanı əsasında araşdırma apararaq dilci 
və ədəbiyyatçı alimlərə yeni tədqiqat üfüqləri acmışdır. Alim “Böyük Azərbaycan şairi Füzuli” 
kitabında yazır: “...Nəsimidən sonra Azərbaycan dilində belə gözəl, aydın və maraqlı əsərlər yara-
dan Kişvəri XV əsr Azərbaycan şeirinin qüvvətli nümayəndələrindən biridir” (2,52-56). Şairin istə-
nilən beyti bu fikri təsdiq edir.  

 
İstəməzdim yar, vallah, yarım olsaydı mənim, 
Basmas irdi qəm məni, qəmxarım olsaydı mənim. 
Sərvü gül yüzinə baxmazdım,gələydi yüz bahar, 
Bir səmən, bir sərvi-gülrüxsarım olsaydı mənim (8,32-33). 

 
Şeir parçasındakı bədii ahəngdarlıq, axıcılıq elə ilk baxışda diqqəti cəlb edir. Misraların özün-

də əks etdirdiyi poetik dolğunluq, obrazlı ifadə oxucu ilə sənətkar arasında güclü bir yaxınlaşma, 
qüvvətli bir cazibənin yaranmasına səbəb olur. Qəzəllərdəki oxunaqlılıq və oynaqlıq oxucunu şairin 
bədii irsinin dərinliklərinə dalmağa, bu söz xəzinəsinin qiymətli nümunələri ilə daha yaxından tanış 
olmağa cəlb edir. Şair fikirlərini poetik şəkildə sanki sohbət edərcəsinə təqdim edir. Buna baxma-
yaraq, onun beytlərində şeir sənətinin qayda-qanunlarının qətiyyən pozulmadığını, həmin ölçülərə 
rahatlıqla riayət edildiyini görürük. Şairin həyat və yaradıcılığı barədə məqalə ilə cıxış edən fil. üzrə 
f.d. F.Ağayev onun əsərlərinin motivlərindən bəhs edərək yazır: “Kişvəri insan gözəlliklərini bütün 
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aləmin gözəlliklərindən artıq tutur. Onun şeirinin qəhrəmanı gözəl insandır. Bu gözəl isə şairin 
nəzərində sədaqətli, mənəvi cəhətdən təmiz, zahiri cəhətdən bütün insanların nöqsansızıdır”(1,73). 
Məhəbbət lirikası şairin əsərlərində xüsusi yer tutaraq özünün mükəmməl səviyyəsinə catmışdır. 
Təmiz eşqin, saf məhəbbətin dolğun şəkildə əks olunduğu Kişvəri qəzəlləri motiv və obrazlarına 
görə Nəsimi şeirinə yaxın olsa da ifadə tərzinin sadəliyi,xalqa yaxınlığı ilə seçilir. 

 
Hər kəsin kim, sən təki bir dilbəri-ruhani yox, 
Kafəridir kim,anın bir zərrəcə imanı yox. 
Cövhəridir eşq kim, heç kimsə bilməz qədrini, 
Adəm oğlu eşqsiz bir cismdir kim, canı yox (8,22). 

 
Şair sanki eşqin tərifini verir. Tanrının insan oğluna layiq görüb bəxş etdiyi bu ali və ülvi 

hissin qədrini bilməyin vacib olduğunu vurğulayır. Kişvəri irsinin dərinliklərinə baş vurduqca 
burada gözəllik, saflıq aşiqi olan müdrik Yunus İmrənin də təsirini sezmək mümkündür. O, bir çox 
şeirlərində insanı mümkün olan hər cür tərifli ifadələrlə, təşbih və istiarələrlə vəsf edir,“öz qəhrəma-
nını həyatın, bəşər düşüncəsinin ən müqəddəs dini obrazlarından da üstün tutur”(1,73). 

 
Mənim bir dilbərim var kim, yüzi xurşidi-ənvar tək, 
Dəhanı höqqeyi-mərcan durur,dəndani gövhər tək. 
Saçı sünbül, gözü ceyran, yüzi gülgül, xəti reyhan, 
Rəhü rəftari şirinü ləbü göftari şəkkər tək (5,314). 

 
Şair bir rəssam incəliyi ilə hərtərəfli gözəl olan bir insanın portretini yaradır. Bu surəti mənəvi 

və zahiri məziyyətlərin təsvirinin əks olunduğu bədii lövhələrlə bəzəyən sənətkar poetik vasitələri 
son dərəcə səxavətlə, həm də yerli-yerində işlədir. 

 
Muradım, məqsədim, sidqim, şəfiqim, müşfiqim, dustim, 
Təriqim, mürşidim, pirim, yolum, adabü ərkanım. 
Xəlilü Söhvü İncilim, Kəlimim, Turü Tövratım, 
Zəburum, nəğməvü sövt ilə Davudi-xoşəlhanım (5, 320). 

 
Özündə müqəddəslik ifadə edən məfhumlardan istifadə edən, dini dəyərlər daşıyan varlıqların 

adını çəkən şair təsvir etdiyi obyekti bütün bunlara layiq bildiyini dönə-dönə etiraf edir. Beytlərdəki 
daxili qafiyənin isə şeirə necə bir musiqili ifadə, şirinlik, təbii oynaqlıq gətirdiyi göz qabağındadır. 
Kişvərinin ərəb və fars dillərindən kecən tərkiblərdən bacardıqca az istifadə etməyə çalışması qə-
ləmə aldığı hər şeirində, söylədiyi hər beytdə özünü qabarıq şəkildə göstərərək onu bir çox 
müasirlərindən köklü surətdə fərqləndirir. 

 
Məni kim öynə-öynə öldürürsən 
Aşiq öldürməgin cani bilürsən. 
İki mehman bir evdə çün sığışmaz, 
Mənim canım gedər, çün sən gəlürsən (5,328). 
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Göründüyü kimi, bu şeirin sətirləri sırf Azərbaycan sözlərindən ibarətdir. Şair digər qələm-
daşlarından fərqli olaraq klassik poeziyada daşlaşmış, qəlibləşmiş əcnəbi ibarələri işlətmək yerinə 
şeirində təmiz türkcəmizdəki kəlmələrə yer vermiş və bu yolla poetik hisslərin səmimi etirafına, 
düşüncələrin səlis ifadəsinə nail olmuşdur. Şairin qəhrəmanı qəlbini sevdiyinə verir, canını, həyatını 
ona həsr edir və bunu bənzərsiz, hec yerdə rast gəlmədiyimiz bir şəkildə dilə gətirir. Məhz bu üstün 
cəhətinə görədir ki, Kişvəri irsi özündən sonrakı sənətkarların yaradıcılıqlarına həlledici təsir gös-
tərmiş, anadilli şeirimizin digər görkəmli simalarının ortaya çıxmasına rəvac vermişdir. Akademik 
H.Araslının Kişvərini “Füzulinin ən layiqli sələfi” adlandırması təsadüfi deyil. Onun şairin bədii dili 
haqqındakı sözləri maraq doğurur: “Kişvərinin şeirləri əsasən qəzəllərdən ibarətdir. Bu qəzəllərdə 
biz şifahi xalq ədəbiyyatından gələn meyllərin qüvvətli olduğunu görürük”(2,52-56). Görkəmli ədə-
biyyatşünasımızın fikrinin təsdiqini bu kimi beytlərdə görmək mümkündür: 

 
Yüzi dönsün Kəbeyi-kuyindən, ey can qibləsi, 
Kim səni döndərdi məndən, Tanrıdan dönmüş rəqib (8,21). 

 
və ya 
 

Bu kim ölməkdürür adı, fəraqi-yar imiş, bildim, 
Bu qan yudmaq ki derlər, qeyrəti-əğyar imiş, bildim. 
Bu kim qalur gözi açüx, ölür çağında aşiqnin, 
Səvər dildarın, ol həsrəti-didar imiş, bildim (8,34). 

 
Göründüyü kimi, şair ağızdan-ağıza keçən xalq deyimlərini qəzəllərində cəsarətlə və uğurla 

işlətmişdir. Ümumiyyətlə, “Kişvəri sözlə ustalıqla davranır, çevik dil-üslub nümunəsi verir; onun 
təqdimində qəzəl standartı Azərbaycan dilinin sintaktik harmoniyasını, demək olar ki, pozmur, milli 
ahəngdən məhrum etmir”(10,64). Onun şeirlərində adi danışıq dilində rast gəlinən ifadələrə də 
təsadüf etmək olur.  

 
Bağrımda tim-tim bağladı qan bir pərivəş yar üçün, 
Könlümdə od lav-lav yanar bir atəşi-rüxsar üçün (8,36). 

 
Biz həmin ifadələrin şeiri qətiyyən bəsitləşdirmədiyini, əksinə, ordakı fikrə səmimilik qatdı-

ğını, inandırıcılıq gətirdiyini görürük. Oxucusunu gözlərindən qəm yaşı axıtdığına isə şair bu cür 
inandırmaq qərarına gəlir: 

 
Evin divarını yıxdı sirişgim, 
Nə yatursan, dur, ey həmsayə, oyan (5, 324). 

 
Nemətullah Kişvəri əsərlərinin dilinin tədqiqi ilə məşğul olan dilçi alim R.Eyvazovanın gəl-

diyi qənaət də haqqında bəhs etdiyimiz məqamı özündə əks etdirir. O Kişvərinin Füzuliyə qədərki 
şeirimizə gətirdiyi yeniliyin onun bədii təsvir vasitələrində özünü göstərdiyini qeyd etmişdir (6,82-
87). Kişvəri şeir sənətində yaratdığı “cəzbedici təsir dairəsi”nə özü də bilmədən böyük sənətkarları 
cəlb etməyə müvəffəq olmuşdur. Elə bu səbəbdən də “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz sənətkar-
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lığı ilə seçilən Füzuli kimi dahi lirik şairimizin böyük sələflərindən biri kimi tədqiq və təhlil edil-
məlidir” (1,73). Nemətullah Kişvərinin istər qəzəllərini,istər qəsidələrini,istərsə də rübailərini nəzər-
dən keçirdikdə orada yaşamaq eşqinin, həyat sevgisinin nə qədər güclü olduğunu hiss etməmək 
mümkün deyil. Şairin rübailəri həm məzmunu, həm də formasına görə seçilir. Belə ki, rübailərində 
rədiflərə çox rast gəlinən şair bu rədifləri həm də təkrar qafiyə kimi işlətmişdir. Nəticədə həmin 
rədiflər bədii təkrir olaraq ifadə olunan fikri daha da vurğulamağa kömək etmiş, şair Azərbaycan 
şifahi xalq ədəbiyyatına aid şeir nümunələrindəki bədii ahəngdarlığı şeirinə gətirərək onu öz qələmi 
ilə cilalaya bilmişdir. O buna həm də rəngarəng bədii təsvir vasitələrindən istifadə etməklə nail ol-
muşdur. Şairin qəzəl, müxəmməs və rübailərinin yerində işlənmiş təşbih və mübaliğələrlə zəngin 
olması onların yüksək bədii siqlətindən xəbər verir.  

 
Ey cəmalın pərtəvi xurşidi-aləmtab tək 
Qəmzən oxundan axar qan xəncəri-qəssab tək 
Yaş tökərlər gözlərim hər guşədə dulab tək 
Bu ümid ilən bolubdur qamətim qüllab tək 
Kim, kəmər tək qucqay ol nazik miyanı bir dəxi (5,343). 

 
Şair qəhrəmanının üzünü aləmi işıqlandıran günəşin nuruna bənzədir. Onun nazü-qəmzələri-

nin oxunu qan axıtmaqda qəssabın bıcağı ilə eyniləşdirir. İncə beli kəmər kimi qucaqlamaq həsrətilə 
qamətinin əyildiyini, quyudan su cıxardan qab kimi göz yaşı tökdüyünü də şair beləcə obrazlı bir 
dillə təsvir edir. Kişvərinin şeir dili bu kimi zərif və özünəməxsus bənzətmələrlə zəngindir. Lakin 
şairin dilində nə qədər giley səslənsə də, bu inciklik və nisgildən şeirə ağırlıq çökmür. Kişvəri 
nisgilinin dərinliklərindən ağır bir bədbinlik deyil, nikbinlik, sabaha ümid işartıları sezilir. “Onun 
şeirlərinə hələ Füzuli qəzəllərinə məxsus dünya kədəri hakim kəsilməmişdir. Şairin şeirlərində 
bədii-fəlsəfi ümumiləşdirmələrlə, rəmzlərlə yanaşı həyatilik, gerçəkliyə bağlılıq var”(4,391). Şairin 
rübailərinin bir çoxunda bu nikbin əhval-ruhiyyəni duymaq mümkündür.  

 
Ey mərdüməki-dideyi-giryan qara göz. 
Canım qara göz, canıma canan qara göz (9,166). 

 
Kişvərinin şeir qəhrəmanının gözələ müraciətlə dediyi sözlər sadəcə təsvir və tərənnüm xarak-

teri daşımır. Bu şeirlərdə həm də qarşısındakını dəyər verərcəsinə əzizləmək, onu öz canı qədər 
sevmək, qəlbdən gələn dərin duyğular ifadə olunur. Məhz bu cəhət Kişvəri şeirlərini şifahi ədəbiy-
yatımızdakı əzizləmə və nazlandırmalar qədər məzmunca nikbin, deyilişcə diləyatımlı və yadda-
qalan şeir nümunələrinə çevirir. Görkəmli filoloq N.Cəfərov məhəbbət mövzusunun Kişvəri şeirlə-
rində daha realist səciyyə daşıdığını qeyd edir: “Kişvərinin geniş mənada realizmi məhəbbətə 
münasibətdə daha qabarıq şəkildə üzə çıxır. Hətta şair konkret şəraitdə Füzulini də qabaqlayıb “bir 
yar eşqinə” nələrdən keçmir...”(10,63) Akademik H.Araslı da Nemətullah Kişvərinin Füzuli şeirinə 
təsirini sezən ilk tədqiqatçı kimi qənaətini bu cür bildirmişdir: “Kişvərinin “Divan”ını tədqiq etdik-
də aydın olur ki, dahi Azərbaycan şairi Füzuli, Kişvəri yaradıcılığından çox şey öyrənmişdir. Füzu-
li, Kişvəri şeirlərini dərin bir məhəbbətlə oxumuş, ona nəzirələr yazmış, onun dil zənginliyini, ifadə 
tərzini mənimsəmişdir. Bu da Kişvərinin Füzulinin görkəmli sələflərindən birisi kimi ədəbiyyat 
tariximiz üçün qiymətli olduğunu təsdiq edir” (3,290). Sözsüz ki, hər bir şair öz sələflərindən əxz 
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etdiyi üslub və ənənələri şeirində tətbiq edərkən ona öz xarakterik xüsusiyyətlərini də hopdurmuş 
olur. Məhz buna görədir ki, Kişvəri şeirlərində gördüyümüz müdriklik də Füzuli yaradıcılığında 
daha təmkinli, səbr dolu və ahılyana müdriklik olaraq qarşımıza çıxır. Şairin özünün və ondan sonra 
gələn sənətkarların yaradıcılığı onu deməyə əsas verir ki, Kişvərinin açdığı yeni sənətkarlıq 
cığırında neçə-neçə istedadlı söz ustadı inamla addımlamağa başlamış, alovlandırdığı sənət məşəli 
onlarla şairin yaradıcılıq yoluna işıq salmışdır. 
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Konul Hajiyeva 
Basic poetical features of the Nematullah Kishveri lyrics 

 
SUMMARY 

 
The article deals with the main peculiarities in Nematullah Kishveri’s creative work. Here is 

determined his place in our nativelanguaged poetry. At the same time is investigated the influence 
of Kishveri’s poems on the creative works of the next poets. 

Кенуль Гаджиева 
 

Основные поэтические особенности лирики Нематуллах Кишвери 
 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье рассматривается главные особенности творчества Нематуллах Кишвери. Здесь 

определяется его место в нашей поэзии которая создана на родном языке. В то же время 
исследуется влияние поэзии Кишвери на творчество поэтов следующих век. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi  
 

CAMİ YARADICILIĞININ TƏDQİQİ TARİXİNƏ DAİR 
 
Açar sözlər: Əbdürrəhman Cami, yaradıcılıq, tədqiqatçılar 
Ключевые слова:Абд ар-Рахман Джами, творчество, исследователи 
Key words: Abd ar-Rahman Jami, creativity, researchers 
 
Əsl adı Əbdürrəhman olan bu dahi sənətkarın təxəllüsü İmadəddin, məşhur dini ləqəbi isə Nu-

rəddindir. Atası Əhməd ibn Məhəmməd əslən İsfahan şəhərinin Dəşt məhəlləsindən olmuş, Camda 
yaşamışdır. O, Cam vilayətində anadan olduğu üçün Cami nisbəsi ilə tanınmışdır. Əbdürrəhman 
Cami atası ilə bərabər kiçik yaşlarında Herata köçmüş, əvvəl Nizamiyyə mədrəsəsində, sonra 
Səmərqəndə gedərək Uluğbəy mədrəsəində dövrünün böyük alimlərindən dərs almışdır.  

Əbdürrəhman Cami (1414-1492) Firdovsi, Ömər Xəyyam, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, 
Cəlaləddin Rumi, Hafiz Şirazi, Əlişir Nəvai, Məhəmməd Füzuli kimi Yaxın və Orta Şərq ədəbiy-
yatının korifeyləri ilə bir sırada duran müdrik şair və görkəmli mütəfəkkirdir.  

Sadə həyat tərzi keçirmiş şair, böyük sənətkar olmaqla bərabər, xasiyyəti, xeyriyyəçiliyi ilə də 
şöhrət qazanmışdır. (4,107) Şərqşünas alim M.İ.Zənd fars-tacik ədəbiyyatına aid oçerklərinin birin-
də Caminin həyatından bəhs edərkən yazırdı: “Doğrudur, o, onun dövründə də mövcud olan “Mol-
lanın işlərinin deyil, sözlərinin ardınca get” - tacik atalar sözünü həyata keçirmiş, nəzərə çarpacaq 
dərəcədə sadə yaşamış, ən sadə geyimlər geymiş, sadə xörəklərlə qidalanmış, aldığı qədərsiz, zən-
gin bəxşişlər, təqdimatlar hesabına mehmanxanalar, mədrəsələr və s. tikdirmişdir. Onun evinin ye-
ganə bəzəyi kitablar olmuş; o, açıq - açığına saray həyatından uzaqlaşmış, ancaq Xorasanın siyasi 
həyatına təsirini vacib bildiyi vaxt öz yaxın dostu, böyük dövlət xadimi olan müridi Nəvai 
vasitəsilə, bəzən də bilavasitə Teymuri Hüseyn Bayqaraya (1469- 1506) müraciət etmişdir.( 2,18) 

Öz çoxşaxəli yaradıcılığı ilə seçilən, bütün yaradıcılığı boyu kamil insanın formalaşması üçün 
çalışan şair, filosof, musiqiçi, xəttat, tacik xalqının iftixarı Nurəddin Əbdürrəhman ibn Nizaməddin 
Cami əsərlərinin əsas istiqamətləri vətənpərvərlik, insanpərvərlik, dostluq və qardaşlığın təbliğindən 
ibarət olmuşdur. 

Dahi fars-tacik şairinin yaradıcılığı həyat, ədəbiyyat, fəlsəfə və mədəni epoxanın ən ziddiy-
yətli cərəyanlarını özündə birləşdirən XV əsrə təsadüf edir. Onun şöhrəti hələ sağlığında Xorasan və 
Mavərənnəhrdən (VII-VIII əsrlərlərdəki işğalları zamanı Amurdəryanın sağ sahilindəki torpaqlara 
ərəblərin verdiyi ad) uzaqlara - İran, Hindistan, İraq və Kiçik Asiyanın ucqarlarına qədər gedib 
çatmışdı. Cami yaradıcılığının tədqiq edənlər mütəfəkkirin ədəbiyyat və mistikaya aid 50-dən 
yuxarı əsərinin olduğunu bildirir. Bu əsərlər arasında isə Caminin poetika, dilçilik, fəlsəfə, musiqi 
və s. elm sahələrinə aid traktatları, elmi - nəzəri əsərləri, yeddi monumental epik - romantik poema-
lar külliyyatı olan “Həft - övrəng” kitabı, üç lirik şeirlər divanı: “Fatihətəş - şəbab” (Gəncliyin baş-
lanğıcı), “Vasitətül - iqd” (Boyunbağının orta incisi), “Xatimətül - həyat” (Həyatın sonu), “Nəfə-
hatül - üns” adlı təzkirəsi, “Baharıstan” adlı didaktik əsəri, “Xirədnameyi - İskəndəri”, ərəb dilinin 
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qrammatikası (morfologiya) barədə “Şərhu-Cami”, “qırx hədis”, “Risaleye-musiqi”, “Risaleye-
əruz” (6,95) və s. bu kimi dəyərli nümunələr Şərq xalqlarının mədəniyyət xəzinəsini zənginləşdir-
mişdir. Caminin bütün yazılı irsi- məsnəvi, qəzəl, rübai, qitə kimi topluları təsəvvüf dünyagörüşü-
nün təsiri ilə yaranıb. Eyni zamanda, Cami müqəddəs “Quran”nı şərh etmiş, İbn əl - Fərabinin sufi 
poeziyası, İbn əl-Ərəbinin yaradıcılığı haqqında fəlsəfi traktatlar yazmışdır. Elə bir klassik janr yox-
dur ki, Cami qələmini orada sınamasın.  

Məşhur sovet şərqşünası, professor J.E.Bertels şairin irsinin tədqiqi zəruriyyətini qeyd etmiş-
dir: “Yaradıcılığının zənginliyinə və rəngarəngliyinə görə Caminin ayrı-ayrı əsərlərinə həsr edilmiş 
onlarla monoqrafiya yazmaq olar” [1,3] 

Mövlanə Caminin əsərlərində onun təcrübəsini, ustalığını və istedadını əks etdirən əsl sənət 
meyarı qorunur. Şairlər, yazıçılar və zəmanəsinin hökmdarları arasında belə bir şöhrət qazanmaq 
yalnız onun kimi istedada məxsus idi. Təsadüfü deyil ki, Zeynəddin Mahmud Vasifi özünün məşhur 
“Badeul-vaqea” əsərində Camini o dövrün beş valehedici şəxsiyyətlərindən biri hesab etmişdir.(8) 
Onun populyarlığının basqa bir səbəbi də XIV yüzillikdə əsası Buxaralı Bəhaəddin Nəqşbənd 
(1318-1389) tərəfindən qoyulan nəqşibəndlik təriqətinin tanınmış rəhbərlərindən biri olması idi. 
Təqribən 40 yaşı olanda o, Heratda təsəvvüf yolunu seçir. Bəhaəddin Nəqşibəndinin tələbəsi olmuş 
Şeyx Səadəddin Məhəmməd Kaşğari onun mənəvi ustadı olur.  

Caminin sufizmin bir qolu sayılan nəqşibəndlik təriqətinə marağı heç də təsadüfü deyildir. Bu 
təriqətin “Bədəncə xalqla, könülcə Yaradanla ol”, “Ürəyin Rəbbdə, əllərin zəhmətdə” kimi əsas 
şüarları mütəfəkkirləri hər zaman maraqlandırmışdır.  

Cami dahiyanə ustalığı və yeni ideyaları nəticəsində elmi - ədəbi məktəbini yarada bilmişdi. 
Cami yaradıcılığında bu dirçəliş və yeniliklərin mahiyyətini böyük alman mütəfəkkiri Hote aydın 
ifadə edir: “Cami əsərlərində sələflərinin yaradıcılıqlarının yaxşı və pis tərəflərini birləşdirdiyindən, 
onlarla bir cərgədə durur, ənənələrini bərpa və inkişaf etdirərək aydın şəkildə onları yaradıcılığında 
birləşdirərək sonra gələn nəsillərə özünün ardıcılları olmaqdan başqa bir yol saxlamadı....” 

Cami yaradıcılığı, hələ öz dövründən Azərbaycan şairlərinin diqqətini cəlb etmişdir. Onun 
əsərlərinin mövzu, məzmun və sənətkarlıq baxımından rəngarəngliyi XVIII əsr şairi Molla Pənah 
Vaqifin nəzərindən qaçmamış və onun gözələ müraciətlə “Bəri bax!” şeirində: 

 
Mən sənin vəsfini ey mahi - kərəm, 
Hafizdən, Camidən artıq söylərəm,- 
 

-deməsi təsadüfü olmamışdı. 
 
Dini ədəbiyyatda da Cami yaradıcılığı öz layiqli qiymətini almışdır. XIX əsr şairi Məhəm-

mədtağı Qumri Dərbəndi bir “Saqinamə”sində saqiyə müraciətlə Həzrəti - Əlinin (ə) tərifi üçün bir 
məclis qurmağı və bu məclisə Xaqani, Nizami, Sədi və başqa böyük sənətkarları dəvət etməyi tap-
şırır. Elə ki, növbə Camiyə çatır, Qumri “Gətir” rədifli şeirində deyir: 

 
Cami - vəhdətdən içən Camiyi - cəmcaha deyin 
Açıban dürci - fəsahət, dürü mərcani gətir [5,322] 
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XII əsrin sonlarından başlayaraq XIII, XIX əsrlərdə və XX əsrin ilk illərinə qədər fəaliyyət 
göstərən məktəb - mədrəsələrdə istifadə olunan əlyazma məcmuələrinin əksətiyyətinə Caminin öz 
dəyərli məzmunları ilə seçilən “Gilaür - ruh”, “Lüccətül - əsrar”, “Şərhu bismillah”, “Şəfid - şod”, 
“Çu peyvənd” qəsidələrinin daxil edildiyi aşkarlanmışdır. Şairin əsərlərinin üzünün köçürülüb 
Azərbaycanda geniş yayılmasında Şirvan mədrəsələrinin rolu da xüsusilə böyük olmuşdur.  

XX əsrin görkəmli şairi, pedaqoqu, xəttatı və həkimi Abbas Səhhət Cami əsərlərlərini yüksək 
qiymətləndirənlərdən biri olmuşdur. Bir gün Abbas Səhhət Caminin əsərlərinin bir əlyazmasının 
satıldığını görür. Çox nəfis xətlə köçürülən həmin əlyazmanın sahibi abidə üçün on manat pul 
istəyir. Bu elə bir dövrə təsadüf edir ki, Səhhət üzü də o dövrdə maddi cəhətdən çox ehtiyac içində 
imiş. Məcbur olur ki, dövlətli qonşusu Hacı Sultan Hüseynə şeirlə məktub yazıb pul istəsin. Belə də 
edir. Şeirin məzmunu Hacı Sultan Hüseynə xoş gəlir və Səhhətə pul göndərir, o da əlyazmanı alır. 
Abbas Səhhətin kitabxanasında bu tacik şairinin əsərləri fəxri yer tutmuşdur. (3) 

 Fars - tacik ədəbiyyatının ən görkəmli və dünya şöhrətli nümayəndələrindən olan Caminin 
həyatı və əsərlərinin təkrar - təkrar çap edilməsi onun yaradıcılığına olan hədsiz sevgidən irəli gəlir. 
Xüsusi ilə Əlaxan Əfsahzad və Musa Rəcəbov kimi mərhum tacik tədqiqatçıları böyük camişünas 
alim kimi dünyanın nüfuzlu alimləri tərəfindən qəbul edilirlər. Əfsahzad Caminin həyat və yaradı-
cılığına həsr etdiyi çoxsaylı tədqiqatlarında şairin dövrü, həyatı, əsərləri, onların təsir dairəsi, 
əsərlərinin tədqiqi məsələləri və s.-dən ətraflı bəhs etmişdir.  

Caminin Azəbaycanla, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yaradıcılıq əlaqəsi təsadüfü olmamışdı. 
Qeyd edildiyi kimi o, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi əsərlərini dərindən mənimsəmiş və bu şair-
lərdən təsirlənmişdir. Elə bu yaxınlığa görədir ki, Orta əsrlərdə Nəvai “Xəmsə”si mövzusunda 
çəkilən bir miniatürdə Nəvai “Xəmsə”sini yazıb qurtarandan sonra Şərqin dahi sənətkarlarının top-
ladığı bir məclisdə Nizamidən xeyir - dua almaq üçün onu Nizaminin yanına məhz Cami aparmışdır 
(7,23). 

Klassik Azərbaycan şairlərindən, eləcə də Azərbaycan - tacik ədəbi əlaqələrindən yazan bütün 
müəlliflər, xüsusən akad. H.Araslı, akad. Məmmədcəfər Cəfərov, prof. Mübariz Əlizadə, prof. 
M.Quluzadə, prof. Pənah Xəlilov, prof. Əkrəm Cəfər, f.e.n. Məmmədağa Sultanov və onlarla başqa 
Azərbaycan alimləri əsərlərində Cami yaradıcılığına öz münasibətlərini bildirmişlər. F.e.n. Abbasəli 
Quliyev bir sıra elmi məqalələrindən əlavə, “Cami və Azərbaycan ədəbiyyatı” mövzusunda nami-
zədlik dissertasiya işi yazmış və kitablar nəşr etdirmişdir. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əl-
yazmalar İnstitutunun professoru Cənnət Nağıyevanın bu sahədə olan səylərini xüsusi ilə qeyd 
etmək vacibdir. Onun 2007-ci ildə “Azərbaycanda Cami”, 2009- cu ildə isə “Əbdürrəhman Cami 
əsərlərinin Bakı əlyazma nüsxələri” adlı iki kitabı işıq üzü görmüşdür. Caminin əsərlərini Azərbay-
can oxucularına çatdırmaqda böyük alim, mütərcim, şair, prof. Mübariz Əlizadənin, Məmmədağa 
və Rəhim Sultonovlar qardaşlarının xidmətləri də danılmazdır. Mübariz Əlizadə Caminin bəzi 
qəsidələrini, eləcə də “Yusif və Züleyxa”sını, Rəhim Sultanov isə şairin “Baharistan”ını Azərbay-
can dilinə tərcümə edərək, geniş oxucu kütləsinə çatdırmışlardır.  

Maarifpərvər şəxsiyyət olaraq Əbdürrəhman Caminin ədəbi və elmi əsərlərində irəli sürdüyü 
əsas ideya bilgi nuru ilə xalqı cəhalətdən, savadsızlıqdan qurtarmaq, onu sakit qayğısız və rahat 
həyata istiqamətləndirmək idi.  

Mövlanə Cami humanist düşüncələri ilə insanı şərəf və nəciblik hisslərinin qorunmasına çağı-
rırdı, bugünkü nəsillər üçün də əvəzolunmaz dəyər kəsb edən şəxsi azadlıq və müstəqilliyin həyat-
dakı rolunun əhəmiyyətini vurğulayırdı.  
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Caminin zəngin irsi, milli olduğu qədər də bəşəri olan mənalı yaradıcılığı bir ümmanı xatır-
ladır. Həmin ümmana baş vurduqca yeni qiymətli dürlər meydana çıxır. Əsrlər və nəsillər həmişə 
bir - birini əvəz eləyir. Lakin Cami yaradıcılığına olan hörmət və münasibət daim yeni məna və 
aktuallıq kəsb edir. Bu yaradıcılığın hər vaxt elmi kəşfiyyata və axtarışa ehtiyacı vardır.  
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Творчество Абдуррахмана Джами с точки зрения исследователей 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Это статья посвящена творчеству Таджико - персидского поэта Мовлана Нураддина 

Абдуррахмана Джами. Творчество Джами объединяет в себе различные научные течения XV 
века. Спустя несколько лет творчество этого поэта всё ещё является актуальным и заслу-
живает большого уважения. 
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SUMMARY 
 
 This article is about Movlana Nuraddin Abdurrahman Jami’s creativity is famous Tajik – 

Persian poet. Jami’s creativity was devoted to many different sciences. Many years later this poet’s 
creativity is very respectable and actual now. 
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Çoxəsrlik ədəbi ənənələrə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatı yüzilliklər ərzində fenomenal 

istedadı ilə fərqlənən dahi sənətkarlar yetişdirmişdir. Yaşayıb-yaratdıqları dövrün güzgüsünə çevri-
lən bu sənətkarlar zəmanələrinin ictimai-siyasi və ədəbi mühitini, cəmiyyətdə baş verən prosesləri 
əsərlərində canlandıraraq tarixin yaddaşına köçürmüşlər. Əsrlər boyunca müxtəlif sınaqlardan çıx-
mış Azərbaycan üçün XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri əhəmiyyətli olmuşdur. Bu dövrdən baş-
layaraq ölkəmizin ictimai, mədəni həyatının bir çox sahələrində dönüş baş vermiş, maarifçilik 
hərəkatı, milli-azadlıq ideyaları güclənməyə başlamışdır. 

Zəngin yaradıcılıq yolu, özünəməxsus dəsti-xətti ilə seçilən, görkəmli ziyalılarımızdan olan 
Cəlil Məmmədquluzadə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında əvəzsiz mövqeyə malikdir. Yaradıcılığa 
kiçik hekayələrlə başlayan Cəlil Məmmədquluzadə görkəmli ədəbiyyatşünas, yazıçı Mir Cəlal 
Paşayevin dediyi kimi, “kiçik hekayələrin böyük ustası”na çevrilmişdir. Ədəbiyyatımızda hekayə-
nin dərin köklərinin olmadığı bir dövrdə yazıçının “Şərqi-Rus” qəzetinin mətbəəsində çap edilmiş 
ilk mətbu əsəri olan “Poçt qutusu” orijinallığı, ideyası, bədii xüsusiyyətləri ilə böyük diqqət cəlb et-
miş və gələcək nəsil yazarlarının yetişməsinə imkan yaratmışdır.  

Cəlil Məmmədquluzadə ədəbiyyat aləminə atdığı ilk addımlardan yenilikçi bir üsluba, yaradı-
cılıq xüsusiyyətlərinə malik bir sənətkar kimi fərqlənmişdir. Onun sənətini dərindən tədqiq edən 
görkəmli tənqidçi Əli Nazim Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığındakı novatorluğu xüsusi qeyd 
edir: “Diqqət edilsə görüləcəkdir ki, Cəlil Məmmədquluzadənin ilk əsərləri istər şəkil (nəsr), istərsə 
janr, dil, kompozisiya, tematika, tiplər, obrazlar etibarilə tam bir yenilik təşkil edir. O, ədəbiyyata 
ədəbiyyatdan gəlmir, həyata ədəbi ənənədən enmir, bəlkə əksinə, ədəbiyyata həyatdan, müəyyən 
təbəqənin həyatından, məişətindən, canlı insan, tip və obrazlarının içərisindən çıxıb yüksəlir və özü 
ilə bərabər bu təbəqənin məsələlərini, ələm və kədərlərini, düşünüş və hisslərini, istək və arzularını 
gətirir”(1,35). 

Yaradıcılığı ilə dövrünün cəhalətinə, ictimai bəlalarına qarşı yorulmadan mübarizə aparan, 
avam kütlənin savadlanmasına, maariflənməsinə çalışan Cəlil Məmmədquluzadə “Poçt qutusu”, 
“Usta Zeynal”, “İranda hürriyyət”, “Saqqallı uşaq”, “Rus qızı” və digər hekayələri ilə Azərbaycan 
ədəbiyyatında realist bədii nəsrin mükəmməl nümunələrini yaratmışdır. Yazıçının “Danabaş kən-
dinin əhvalatları” povesti isə ədəbiyyat tariximiz üçün xüsusi bir hadisədir. “Azərbaycan bədii nəs-
rində bu əsərlə tam təzə bir səhifə açıldığı şübhəsizdir, çünki öz dramaturgiyası, publisistikası, 
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xüsusilə şeiri ilə zəngin olan Azərbaycan ədəbiyyatında bədii nəsr hələ möhkəm ənənə yarat-
mamışdı, təzə-təzə özünə yer açırdı” (2,123). 

Cəlil Məmmədquluzadə nəsr əsərlərində olduğu kimi, dramaturgiya sahəsində də böyük 
nailiyyətlər əldə etmiş sənətkardır. Bəlkə də, bu onunla bağlıdır ki, o, hələ gənclik illərindən eti-
barən teatra bağlı olmuşdur. Naxçıvanda təşkil olunmuş ilk teatr tamaşasında aktyor kimi iştirak et-
mişdir. Onun dramları ilə dramaturgiyamız yeni ideya və məzmun keyfiyyətləri qazanmışdır. Mən-
bəyini Mirzə Fətəli Axundovun “Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər” əsərindən götürən 
dramaturgiyamız Cəlil Məmmədquluzadə dramları ilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur.  

Yaşadığı cəmiyyətin eybəcərliklərini, çirkinliklərini, çatışmazlıqlarını dərindən duyan, bu 
neqativ hallara ürək ağrısı ilə yanaşan yazıçı “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Kamança”, “Danabaş 
kəndinin məktəbi”, “Dəli yığıncağı” dramlarını yaradır. O, bu əsərlərinin süjetini real həyatdan 
götürmüş, ciddi ictimai problemləri təsvir etmişdir. 

Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbiyyat və mətbuat tariximizə olan ən böyük xidmətlərindən 
biri isə sözsüz ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının ərsəyə gətirilməsidir. Bu jurnal ictimai mahiyyəti, 
inqilabi ruhu ilə geniş xalq kütləsi arasında böyük rəğbət qazanmışdır. “Molla Nəsrəddin” jurnalının 
nəşrə başlaması ilə ictimai fikrə təsir forması dəyişir, yeniləşir, başqa sözlə desək, xalqımızın 
ictimai, ədəbi-mədəni, mətbu həyatında bir dirçəliş, dönüş yaranır, bununla da, mətbuat öz tarixinin 
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur”(3,161). 

Belə zəngin yaradıcılıq və ictimai fəalliyyət yolu keçən Cəlil Məmmədquluzadə irsinin təd-
qiqi hər zaman ədəbiyyatşünasların və tənqidçilərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Yazıçının həyat 
və yaradıcılığı haqqında dissertasiyalar, monoqrafiyalar, məqalələr yazılmışdır. Sənətkarın bədii irsi 
ilə yanaşı epistolyar irsi də tədqiq edilmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin müxtəlif şəxslərə, idarələ-
rə göndərdiyi və ya aldığı məktubların üzə çıxarılması nəticəsində bir çox maraqlı faktlara aydınlıq 
gətirilir.  

Məktublarda hər hansı bir sənətkarın daxili dünyası, düşüncələri, ətrafındakı hadisələrə, insan-
lara olan münasibəti birbaşa öz əksini tapır. Bu səbəbdən yaradıcılıqlarını izlədiyimiz, tədqiq etdi-
yimiz yazıçıların epistolyar irsinin araşdırılması da ədəbiyyat tarixi üçün vacib məsələlərdəndir. 
“Məktublarda hər hansı ədəbi sənəd kimi yazıçının, rəssamın tənqidçinin, mütəfəkkirin həyat və 
yaradıcılığını başa düşmək üçün zəruri olan zəngin tarixi, faktik və real material vardır. İnsanın 
yaşadığı əsr, yaxın ətrafı, yaradıcılığının məişət aspekti, sənət əlaqələri, labüd mübahisələri, simpa-
tiya və antipatiyaları, nəhayət, mürəkkəb təkamül və sənətkarın püxtələşmə prosesi diqqətli oxucu-
nun gözləri qarşısından keçir...”(4,5). 

Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi-bədii irsi kimi epistolyar irsi də zəngin və çoxşaxəlidir. 
Buna görə də bu irsin araşdırılması, toplanması və nəşri bir çox görkəmli ədəbiyyatşünas alimin 
marağına səbəb olmuşdur. Hələ 1954-cü ildə ədəbiyyatşünas Əziz Mirəhmədov Cəlil Məmmədqu-
luzadənin məktublarını toplayaraq nəşr etdirmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığını dərindən 
araşdıran, bu haqda dissertasiya müəllifi olan alim müxtəlif illərdə yazıçının məktublarının tədqiqi-
nə dəfələrlə qayıtmışdır. Daha sonralar isə Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığına dərindən bələd 
olan akademik İsa Həbibbəyli yazıçının epistolyar irsini tədqiq edərək onun ədəbiyyat aləminə 
məlum olmayan bir neçə məktubunu işıq üzünə çıxarmış və bu haqda geniş şərh yazmışdır. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
mühafizə olunan 32 şəxsi arxivin öz zənginliyi ilə seçilənlərindən biri məhz Cəlil Məmmədquluza-
dənin şəxsi arxividir. Bu arxivdə yazıçının dram əsərləri, hekayələrinin avtoqrafları və ya surətləri, 
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çap kitabları, şəxsiyyətinə dair müxtəlif sənədlər, fotoşəkillər, qəzet və jurnal nümunələri ilə yanaşı 
məktubları da mühafizə edilir. Bu məktublar vasitəsi ilə Cəlil Məmmədquluzadənin ailəsi, dostluq 
münasibətləri, yaradıcılıq əlaqələri, “Molla Nəsrəddin” jurnalının meydana gəlməsi, bu keşməkeşli 
yolda sənətkarın qarşılaşdığı maneələr, çətinlikləri dəf etmək üçün əzmlə apardığı mübarizə haq-
qında çox söz demək olar. 

Cəlil Məmmədquluzadənin şəxsi arxivində yalnız sənətkarın özünün yazdığı və ya ona 
yazılmış məktublar deyil, həmçinin Həmidə xanımın məktubları, uşaqlarına yazılmış məktublar, 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının redaksiyasına gələn və ya redaksiyanın göndərdiyi məktublar qorunub 
saxlanılır. Bu məktubların böyük əksəriyyəti Azərbaycan dilində ərəb əlifbası ilə, az bir hissəsi latın 
əlifbasında yazılmışdır. Bir çox məktub isə rus dilindədir.  

Cəlil Məmmədquluzadənin şəxsi arxivində mühafizə olunan məktublarda onun həyat və 
yaradıcılığı, ailəsinə, dostlarına, dövrünün ədəbi mühitinə olan münasibəti aydın şəkildə öz əksini 
tapmışdır. Dövrünün qabaqcıl ziyalıları ilə daim əlaqə saxlayan yazıçının Məhəmməd Tağı Sidqiyə, 
Məmmədəli Sidqi Səfərova, Eynəli bəy Sultanova, Məmməd Səid Ordubadiyə, Əzim Əzimzadəyə 
və s. göndərdiyi məktubları xüsusi maraq doğurur. Müxtəlif münasibətlərlə göndərilən bu 
məktubların böyük bir qismi “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə bağlıdır.  

Məlum olduğu kimi, XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq maarifçilik hərəkatı sistemli bir 
şəklə düşərək daha geniş vüsət almağa başlamışdır. Naxçıvan ədəbi mühiti də bu prosesdən kənar 
qalmamış, görkəmli şəxsiyyətlər yetişdirmişdir. Onlardan biri Məhəmməd Tağı Sidqidir. O, fars 
dilini mükəmməl bilən və Şərq ədəbiyyatına dərindən bələd olan ziyalılardan olmuşdur. Məhəmməd 
Tağı Sidqi fanatik ruhanilərin, mürtəce qüvvələrin cəmiyyətin düşüncəsinə hakim olduğu bir dövrdə 
heç nədən çəkinməyərək uşaqların dünyəvi elmləri öyrənə bilməsi üçün “Əxtər” adlı yeni tipli 
məktəb açmışdır. Bu məktəb qısa müddət ərzində böyük nailiyyət qazanmışdır. Məhəmməd Tağı 
Sidqi ilə Cəlil Məmmədquluzadə arasında möhkəm dostluq münasibətləri mövcud olmuşdur. Bu 
münasibətlər onların arasında olan yazışmalarda aydın əks olunub. Belə məktublardan birini Cəlil 
Məmmədquluzadə 1901-ci ildə İrəvandan göndərmişdir: “Əzizi-mən Məşədi Tağı! Sağ və salamat 
İrəvan şəhərində varıq. Sənin İrəvana gəlmək məsələn barəsində Məhəmmədqulu bəy və Məşədi 
Qurbanəli ilə bahəm çox və bir neçə dəfə söhbət eləmişik... Amma mən də bunu ərz edə bilərəm ki, 
indi ilin ortası olmaq səbəbə heç bir vəchlə mümkün olmur sənə yer eləmək. İrəvan rus-müsəlman 
məktəbində mümkündür, söz yox, sənə yer təyin eləmək, amma söz burasındadır ki, indi bu saat yer 
yoxdu və əgər sənə zor ilə yer eləməyə dursaq, lazımdır ki, bais olmaq müəllimlərin birisinin xaric 
olmağına... Dəxi nə yazım?  

“Məhəmmədhəsən əminin eşşəyini” istəyirəm yazıb göndərəm, senzor izin versin, İrəvanda 
çap elətdirim. Hərçənd ağlım kəsmir camaat oxusun”(5,12). Məktubun məzmunundan aydın olduğu 
kimi, hər iki sənətkar bir-birinin həyat qayğıları, yaradıcılıq axtarışları ilə maraqlanmış və bir-
birindən yardımlarını əsirgəməmişdirlər.  

Cəlil Məmmədquluzadənin şəxsi arxivində mühafizə olunan məktubların bir neçəsi Məhəm-
məd Tağı Sidqinin oğlu, bir müddət “Molla Nəsrəddin” jurnalında müvəqqəti redaktor olmuş Məm-
mədəli Sidqi Səfərova yazılmışdır. Bu məktublar məzmun etibarilə müxtəlifdir. Məlumdur ki, 
Məmmədəli Sidqi “Tərbiyə” məktəbini bitirərək müəllimlik ixtisasına yiyələnmişdir. Cəlil Məm-
mədquluzadə onun bu vəzifəni icra etməsi üçün köməyini əsirgəməmişdir. 

Yazıçı 1908-ci il iyul ayının 26-də Tiflisdən Məmmədəli Sidqiyə göndərdiyi məktubunda 
yazır: “Əzizim! Burada açılacaq müəllimlik yerini gözləməyiniz. Ondan ötrü ki, şəhər idarəsi bu ye-
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rə müəllimə təyin etmək istəyir, nəinki müəllim. Hətta institut qurtaran cavanların ərizələri kifayət-
siz qaldı. Bəlkə axırda şəhər idarəsi rəyini çöndərə. Əgər ixtiyarım artıq olsaydı, çalışardım. Amma 
dəxi nə deyim? (6) 

Cəlil Məmmədquluzadənin Məmmədəli Sidqiyə göndərdiyi məktubların bir qismi isə “Molla 
Nəsrəddin” jurnalı ilə bağlıdır. Bu tip məktublarda yazıçı Məmmədəli Sidqiyə jurnal ilə əlaqədar 
müəyyən məlumatlar və ya məsləhətlər verir: “Əzizim Məmmədəli! Dünən ittifaqən Həmidədən 
bildim ki, mən Tiflisdən buraya gələndən sonra jurnalı litoqrafiyada tək-tək çap etdirmisən, nəinki 
iki nömrəni bir daşda. Guya material olmamağı buna bais olub. Heyf ki, mənə bu əhvalatı heç 
yazmıyıbsan. Əgər bilsəydim, razı olmazdım, çünki belədə çap baha oturur. Bu xüsusda mənə 
müfəssəl yaz görüm əhval nə cürdür və nə səbəbə mətbəə buna razı olub, görə-görə ki, belədə çox 
təfavütü var. Bundan sonra nə qayda üzrə qabaqlarda idi, helə də çap etdir ki, iki nömrə birdən çap 
olunsun.  

Sabirin əhvalından mənə hər dəfə yaz” (5, 25). 
Yazıçının Məmmədəli Sidqiyə göndərdiyi məktublarından onun “Molla Nəsrəddin” jurnalının 

ərsəyə gəlməsi, geniş oxucu kütləsi tərəfindən rəğbət qazanması üçün necə səylə çalışdığını 
görürük. Bu məktublarda Cəlil Məmmədquluzadənin jurnalın bütün işləri ilə dərindən maraqlan-
dığını, burada yer alan məqalələrin, felyetonların, şeirlərin ədəbi keyfiyyətinə, xalqın maariflən-
məsinə yardımçı olması işində əhəmiyyət daşımasına xüsusi diqqət yetirdiyini görürük. 

Yazıçının məktublaşdığı ziyalılardan biri yazıçı-publisist Eynəli bəy Sultanov olmuşdur. Cəlil 
Məmmədquluzadənin məslək yoldaşı olan Eynəli bəy Sultanov elm, təhsil və maarifin intişar 
tapması üçün əlindən gələni əsirgəməyən ziyalılardandır. O, tələbəlik illərindən başlayaraq xalqın 
maariflənməsi uğrunda çalışmışdır. “Onlar bir-birlərinin “səsinə səs verən sirdaşlar” kimi vahid 
cəbhədə birləşmişlər. Naxçıvan teatrının yaradılması (1886), müxtəlif maarifçi-mədəni tədbirlərin 
həyata keçirilməsi onların hər ikisinin birgə kollektiv səyinin nəticəsi idi”(7, 194). Elm və maarif 
işığı bu iki sənətkarı bir-birinə bağlamışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin Eynəli bəy Sultanova 
ünvanladığı məktubunda onların səmimi dostluq münasibətləri öz əksini tapmışdır: “Əzizim Eynəli 
Sultan! Kağızın gəldi, çatdı. Uşaqların oraya salamat getməklərinə şad oldum... Ancaq Şuranı bu 
dəfə mən yaxşı gördüm. Və xüsusən elə saatlar olurdu ki, onunla rubəru oturanda keçmiş günləri 
yada salırdım. Elə bilirdim ki, haman Eynəli qardaşım qırx il bundan qabaq yanımda oturub, 
cavanlıq həvəsilə oxuduğu kitablardan, rus maarifindən, Avropa əhli-qələmlərindən şirin-şirin və 
bəzi vaxt da odlu-odlu, yanıqlı-yanıqlı söhbətlər edir. O qədər məni özünə qulaq asdırdın ki, axırda 
məni doğrudan da, maarif aləminə daxil elədin. Yəqin bilirəm ki, sən olmasaydın, mən də qeyri 
sadəcə kənd müəllimlərinin içində yaddan çıxmışdım”(5, 71). 

Cəlil Məmmədquluzadənin şəxsi arxivində mühafizə olunan məktublar arasında dövrünün 
ziyalıları tərəfindən ona ünvanlanmış məktublar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu ziyalılar sırasında 
Əziz Şərif, İsmayıl Qasprinski, Əli Razi Şəmçizadə, Oskar İvanoviç Şmerlinqin və s. adını çəkmək 
olar. Onların məktublarının əsas mövzusu, əlbəttə ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı olmuşdur.  

Məlumdur ki, Azərbaycan satirik şeir məktəbinin banisi Mirzə Ələkbər Sabir ilə Cəlil Məm-
mədquluzadə dostluğunun dərin kökləri vardır. Onları birləşdirən bir çox mənəvi-əxlaqi keyfiyyət 
var idi. Hər iki sənətkarın yaradıcılığının başlıca qayəsini xalqa xidmət, zəhmətkeş kütlənin başına 
gətirilən müsibətlərin, hakim qüvvələrin özbaşınalığının təsviri təşkil edirdi. Bütün bu xüsusiyyətlər 
Mirzə Ələkbər Sabiri “Molla Nəsrəddin” məktəbinə bağlamışdı. O, Cəlil Məmmədquluzadəyə 
göndərdiyi məktublarının birində yaradıcılığı, yeni şeirləri, səhhəti haqqında yazır: “Möhtərəm 
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əfəndi! İki həftə bundan qabaq xüsusi məktubumla bərabər keçənlərdə “İrşad”da çap olunmuş şeir-
lərimdən bir dənə göndərmişdim. Və keçən həftə Səmədovlara yazdığım xüsusi bir məktub ilə 
bərabər Məmdəli haqqında yeni dediyim bir şeiri dəxi göndərmişdim ki, sizə yetirsinlər. Ümid ki, 
vüsul olmuşdular. Budur, bu gün də bir şeir göndəriyoram. 

Əfəndim! Yavaş-yavaş dirçəlirəm. Ümidvaram ki, çox şeir yazam”(5, 112). 
Bəlli olduğu kimi, ömrünü xalqına həsr edən Mirzə Ələkbər Sabirin ağır xəstəliklə üzləşdiyi 

zamanlarda ona müalicəsində məslək və əqidə dostu Cəlil Məmmədquluzadə yaxından köməklik 
göstərmişdir. O, Sabiri müalicə üçün Tiflisə dəvət etmiş, şairi öz evində saxlayaraq həyat yoldaşı 
Həmidə xanımla birlikdə ona böyük qayğı ilə yanaşmışdır. 

Həmidə xanım Qarabağ xanlarının nəslindən olan Əhməd bəy Cavanşirin qızı, dövrünün zi-
yalı qadınlarından idi. “Həyatlarını, bütün istedad və bacarığını xalqın intibahına, ictimai tərəqqiyə, 
maarif və mədəniyyətin inkişafına həsr etmiş bu iki tanınmış ziyalının səmimi ailə qurması, birlikdə 
fəaliyyətə başlaması, eyni məfkurəyə, işıqlı məqsəd və mərama xidmət etməsi təkcə onların şəxsi 
taleyində deyil, həm də ədəbi-mədəni mühitimiz üçün böyük əhəmiyyətə malik bir hadisə idi”(8, 21).  

Cəlil Məmmədquluzadənin şəxsi arxivində mühafizə olunan məktublardan bəzilərini yazıçı 
Həmidə xanıma ünvanlamışdır. Bu məktublar əsasən ailə-məişət mövzusundadır. Bir qisim məktub-
lar isə Həmidə xanımın ictimai fəaliyyəti ilə bağlıdır. Cəlil Məmmədquluzadənin 18 mart 1923-cu 
ildə Həmidə xanıma göndərdiyi məktub öz əhəmiyyəti ilə seçilir. Məktubunun əvvəlində məişət 
məsələlərindən bəhs edən yazıçı sonradan ədəbi hadisələr haqqında məlumat verərək əsərlərinin 
tamaşaya qoyulması, “Molla Nəsrəddin” gecəsinin keçiriləcəyi haqda yazır: “Həmidə! Əbdülkəri-
min oğlu Misir Bakıda imiş və yoldaşı ilə birlikdə mənim yanıma gəldi. Bu fürsətdən istifadə eləyib 
sənə bir neçə sətirlik məktub yazırıq...  

Bayram münasibəti ilə hamımız səni təbrik eləyirik... Sən çox da işə aludə olub, özünə əziyyət 
vermə. Elə ki, bütün o işlər səni bezikdirdi, dərhal çıxıb gəl. Burada maraqlı şey çoxdur. Teatrın 
qızğın vaxtıdır. “Anamın kitabı”nı dalbadal üç dəfə tamaşaya qoydular. Həmçinin “Ölülər”i. Bu 
günlərdə mənim yeni komediyamı, “Danabaş kəndinin məktəbi”ni göstərəcəklər. 

Aprelin 7-də isə Ağamalıoğlunun və pedaqoji institutunun təşəbbüsü ilə böyük bir Molla 
Nəsrəddin gecəsi keçiriləcək”(9). 

Bütün yaradıcılıq fəaliyyəti ərzində ədalətsizliyə, savadsızlığa, fanatizmə qarşı mübarizə apa-
ran yazıçı haqqında akademik İsa Həbibbəyli yazır: “Cəlil Məmmədquluzadə XX əsrin əvvəlləri 
Azərbaycan ədəbiyyatı, mətbuatı və ictimai fikrinin ağsaqqalıdır”(10). Onun çoxşaxəli fəaliyyəti 
nəticəsində Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatı məzmun və formaca inkişaf edərək yeni mərhələyə 
daxil olmuşdur. Zəngin biliyə, dünyagörüşünə, fərqli yazı manerasına malik olan Cəlil Məmməd-
quluzadənin epistolyar irsinin araşdırılması onun ədəbi və ictimai fəaliyyətinin daha dərindən anla-
maq üçün fürsət yaradır. Buna görə də sənətkarın məktublarının elmi təhlili ədəbiyyat tarixi baxım-
dan əhəmiyyət daşıyır. 
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Эпистолярное наследие Джалил Мамедкулизаде 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Одним из ярких представителей азербайджанской литературы является Джалил Мамед-
кулизаде. Eго эпистолярное наследие отличается своей многогранностью и обширностью. В 
результате исследования эпистолярного наследия мы имеем возможность глубже познать его 
жизнь и творчество.  

В статье исследуются его родственные связи и письма направленные ему соратником 
по перу. А также, повествуется о письмах различных личностей посланных Джалил Мамед-
кулизаде. 

 Aytan Guliyeva 
 

Epistolar heritage of Jalil Mammadguluzadeh 
 

SUMMARY 
  

One of the prominent representatives of Azerbaijan literature is Jalil Mammadguluzadeh. His 
epistolary heritage is characterized by its variety and abundance. They are valuable materials in Jalil 
Mammadguluzadeh’s letters for more deeply to know his life and works.  

The article investigates the letters which are sent by Jalil Mammadguluzadeh to his family 
and colleague. And article talks about the letters which are sent to Jalil Mammadguluzadeh by 
different person. 
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Rəna İskəndərli 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına  

Əlyazmalar İnstitutu,elmi işçi 
 

ŞƏMSƏDDİN SAMİNİN TƏRCÜMƏLƏRİ  
VƏ ELMİ-KÜTLƏVİ ƏSƏRLƏRİ  

 
Açar sözlər: Ş.Sami, Türk ədəbiyyatı, əsər 
Ключевые слова: Ш.Сами, Турецская литература, произведение 
Key words: Sh.Sami, Turkish literature, work 
 
XIX əsr Türk ədəbiyyatının ən önəmli simalarından olan Şəmsəddin Sami müxtəlif elm sahə-

lərinə dəyərli əsərlər bəxş etmiş alimdir. Sadə jurnalistik fəaliyyəti ilə başlanan müəllifin yaradıcılı-
ğı bədii əsərlər, tərcümələr, ensiklopedik nəşriyyatlar və dilçilik sahələrinə qədər şaxələnmişdir. 
Ömrünün son iyirmi üç ilini alim yalnız ensiklopedik və dilçilik əsərlərinə həsr etmişdir. Onun 
“Qamusi-Fransavi”, “Qamusi-Türki”, “Qamusul-Elam”, “Qamusi-Arabi” kimi mühüm əsərləri nə-
inki Türk dünyasının, o cümlədən Qərb mütəxəsislərin və alimlərin diqqətini cəlb etmişdir. Belə ki, 
daha çox alim-ensiklopedist kimi şöhrət qazanmış Sami Fraşerin bədii yaradıcılıgı bu nəhənq nəş-
riyatların kölqəsində qalmışdır. 

Alimin bədii yaradıcılığı öz əsərlərindən və tərcümələrdən ibarətdir. Ədəbi əsərlər siyahısında 
olan “Təəşşüqi-Tələt və Fitnət” romanı o dövr üçün çox aktual bir məqama toxunaraq məcburi izdi-
vaclardan və onların törədəcəyi fəlakətlərdən bəhs edən ilk türk romanıdır.1873-cü ilin ilk gün-
lərində tamamlanan bu roman Avropayönəmli tərzdə yazılmış ilk türk əsəridir. Daha sonra müəllif 
qələmini pyes sahəsində sınayaraq ədəbiyyat dünyasına bir sıra dəyərli dram əsərləri bəxş etmişdir. 
Eşq, əxlaq, ənənələr, Vətənə sevqi kimi mövzuları tərənnüm edən bu əsərlər dəfələrlə səhnədə 
oynanılaraq Samiyə böyük rəğbət qazandırmışdır. 

 Müəllifin “Besa, yaxud əhdə vəfa” pyesi öz məmləkətindən, Arnavud adət-ənəsindən bəhs 
edən əsərdir. “Seydi Yəhya” pyesinin məzmunu Əndəlus tarixidir. “Gavə” əsərinin ideyası isə “Şah-
namə” əfsanəsindən qaynaqlanmışdır. Saminin romanı və pyesləri ilə baglı tədqiqat geniş şəkildə 
dərc olunmuşdur.(4;545-549)  

 Onun yaradıcılığının ilk on iki ili tərcümə fəaliyəti ilə bağlıdır. Tərcümələrin hamısı fransız 
dilində olan əsərlərdəndir. Həmin əsərlər aşağıdakılardır:  

“Tarixi mücmeli Fransa”-1289h (1872)-cü ildə tərcümə olunan bu əsər Şəmsəddin Saminin 
ilk tərcümə əsəridir. Kitabda əsərin adı altında tərcüməçi öz adını qeyd edib: “Tərcuməçi Qələm 
Mətbuatının məmuru Şəmsəddin Samidir”. Əsər Fransanın qısa tarixinə həsr olunub. 10 Rəbiul-
əvvəl 1289-cü ( 1872-1873) il tarixli ön sözdə müəllif tərəfindən yazılan kəlmələrə əsasən, fransız 
müəlliflərindən olan madam De Sant Ouenə mənsub olan bu əsər müxtəsər şəkildə yazılmış və 
tərcümə baxımından çox nəfis bir şəkildə işlənmişdir”. Əsər 1289-cu (1872-1873) ildə İstanbulda 
Camlı Hanı mətbəəsində çap olunub. Həcmi:163 səhifə.  

“İxtiyar onbaşı”- 1290(1873)-ci ildə tərcümə olunan bu əsər beş pərdəlik tragediyadır. Türk 
alimi Agah Sirri Ləvənd Şəmsəddin Samiyə həsr etdiyi monoqrafiyada bu əsərin kim tərəfindən 
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yazıldığını və hansı dildən tərcümə olunduğu haqqında məlumatın olmadığını yazır. Lakin Saminin 
yaradıcılığını araşdıran bir çox tədqiqatçılar bu faciənin Dumanoir-Ennerinin əsəri olduğunu göstə-
rərək onun fransız dilindən tərcümə olunmasını qeyd etmişlər. Əsər tərcümədən sonra Türkiyədə 
dəfələrlə səhnələşdirilmiş və Şəmsəddin Samiyə böyük şöhrət qazandırmışdır.(1;43) Əsərin iç qapa-
ğının üstündə “Birinci dəfə olaraq 19 Zülqəda 1290-cı (1873) ildə axşam vaxtı Osmanlı teatrında ic-
ra olunmuşdur” sözləri yazılmışdır. Həmin yerdə naşirin adı qeyd edilərək “Sahibi imtiyaz 
D.Hünkarbəyəndi” cümləsi vardır. Əsərin əvvəlində ön söz yoxdur. Əsər 1290-cı (1873) ildə İstan-
bulda çap olunmuşdur. Həcmi:62 böyük səhifə.  

“Qalatee”- əsərin müəllifi fransız yazıçısı Floreandır. Əsər fransız əsatirə yazılan mənzum 
pyesdir. 1873-cü ildə bu pyes Sami bəy tərəfindən nəsrlə tərcümə olunmuşdur. Əsərin iç qapağında 
yenə də naşir kimi D.Hünkarbəyəndinin adı çəkilir. Əsər 1290-cı (1873) ildə İstanbulda çap olun-
muşdur. Həcmi:40 böyük səhifə.  

“Şeytanın yadigarları”-1878-ci ildə tərcümə olunmuş bu əsər Fredrik Sulinin bir macəra ro-
manıdır və Şəmsəddin Saminin ən həcmli tərcüməsidir. Kitabın iç qapağının üstündə kitabın naşiri 
kimi Mihran bəy göstərilmişdir. Sami “Sabah” qəzetində Mihran bəylə iş birliyi qurduqdan sonra 
yazdıgı əsərlərini ona təhvil verməyə başlamış, Mihran bəy də qurduğu mətbəədə bu əsərləri nəşr 
etdirirdi.Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əsər 1297-ci(1879-1880) ildə İstanbulda “Mihran” basım-
evində (mətbəəsində) çap olunmuşdur. Həcmi: 595 böyük səhifə.  

“Səfillər”-fransız yazıçısı Viktor Hüqonun “Les Miserables” adlı romanın tərcüməsidir. Əsər 
1880-cı ildə tərcümə olunmuşdur. Kitabda əsərdən əvvəl 23 Şəvval 1296-cı il (1878-1879) tarixli 
“Bir iki söz” başlığı altında həmin əsərdən danışılır. Sami bu əsərin tərcüməsini tamamlamamışdır. 
Onun ölümündən sonra “Səfillər” Həsən Bədrəddin bəy tərəfindən tərcümə olundu. Bu haqda əsərin 
645-ci səhifəsində də “İhtar” başlığı altında məlumat var: “Mərhum Şəmsəddin Sami bəy əsəri 
buraya qədər tərcümə etmişdi. Sonra “Sabah” qəzetinin müdiri Həsən Bədrəddin bəy tərəfindən 
tərcümə və ikmal olunmuşdur”. Sami tərəfindən tərcümə olunmuş “Səfillər” əsəri böyük mübahisə-
lərə səbəb olmuşdur. Tərcüməni qəbul etməyənlər onun türk qrammatik qaydalarına zidd olmasını, 
cümlələrin düzqün işlədilməməsi kimi iddialar irəli sürmüşlər. Məsələn, türk alimi, ədəbiyyatçı Sü-
leyman Nəzif tərcümə haqqında yazaraq söyləmişdir: “Bədrəddin bəyin tərcüməsi nə qədər vaqi-
fanə və mükəmməldirsə, Şəmsəddin Sami bəyin(tərcüməsi) o qədər xəta-əlud və naqisdir. Mərhum 
mövzu ilə əlaqədar bir çox ibarələri yanlış anlamış və anlaya bildiyi yerlərdə isə bir çox kəlmələrin 
müqabilini düzgün tapa bilməmişdir.” Həmin mövzunu davam edərək “Sərvəti fünun”da “Sully 
Prudhomme” başlıqlı yazısında eyni düşüncələri davam edir:”...Viktor Hüqonun məşhuri cihan olan 
“Les Miserables”i tərcümə yox, bərbad etmişdi...”. 

 Şəmsəddin Saminin tərcümələrinin bu tərzdə etməsinin səbəbi özü yazdıgı kimi, orijinalın 
olduğu kimi saxlanmasına can atması idi. Orijinallığı qorumaq qayğısı ilə mütərcim kitabı olduğu 
kimi tərcümə edərək bir çox yerlərdə türk qrammatik qaydalarını pozmuş, fransız cümlə quruluşunu 
mühafizə etmişdi. Halid Ziya öz xatirələrində “Səfillər” əsərinin tərcüməsi ilə bağlı söyləmişdir ki, 
Şəmsəddin Saminin bu tərcüməsi bir çoxlara qərib, yad gəlsə də, sonradan buna alışmağa başladılar. 
(7;75) 

Əsərin yarımçıq tərcümə edilməsinin səbəbinə gəlincə, o, ya qadağa edilmişdir (Agah) ya da 
maliyyə baxımından ödənilməmişdir (5;144). Əsər 1297-ci ildə (1880) İstanbulda “Mihran” mətbə-
əsində nəşr edilmişdir. Həcmi: 899 böyük səhifə.  
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“Robinzon”-1885-ci ildə tərcümə edilən bu əsər Daniel Defonun eyni adlı romanın tərcü-
məsidir. Kitabın üzərində “fransızcadan hərfi tərcümə olunmuşdur” cümləsi var. Həqiqətən, orijınal 
ingilis dilində olsa da, əsər uşaqlar üçün qısaldılmış fransız variantından tərcümə olunub. (1;44)  

Sami “Robinzon” əsərinə yazılan 1 Ramazan 1302(1884-1885)-ci il tarixli “İfadəyi mütər-
cim” başlığı altında ön sözdə soyləmişdir: “ Əvvəldən oxycularıma məlumdur ki, yazarkən birinci 
diqqət etdiyim şey sadə yazmaq və tərcümə edərkən ən ziyadə gözlədiyim şey əslindən fərqləndir-
məməkdir”. Başlıqda verilən bu sözlərlə Şəmsəddin Sami öz tərcümələri ilə bağlı olan müzakirələrə 
bir cavab olaraq son qoymaq istəmişdir. Kitab 1302-ci ildə İstanbulda “Mihran” basımevində nəşr 
olunmuşdur. Həcmi:136 kiçik səhifə. 

Türk ədəbiyyatşünası Nəcib Asim Saminin Aleksandr Dyumanın “Üç müşketyor” adlı əsəri 
tərcümə etdiyini söyləsə də, bu barədə heç bir mənbələrdə məlumat yoxdur(7;76).  

Qərb ədəbiyyatı ilə yanaşı Sami Şərq ədəbiyyatına da nəzər salmışdır. O, Nacinin “Hurdef-
üruş”(1885) əsərinə oxşar “Hurdeçin” adlı əsər yazmışdır. Bu əsər farsdilli təzkirələrdən seçilmiş 
mənzum parçaların tərcümələrindən ibarətdir. Əsər 1885-ci ildə yazılmışdır.  

Əli bin Əbu Talib “Divan”ından edilmiş seçmə mətnlərə şərh və tərcümələr: 1885-ci ildə ya-
zılan bu əsər iki kiçik kitabdan,113 parçadan ibarətdir. 24 Ramazan 1317(1899-1900)-ci il tarixli 
“İfadəyi məram” başlığı altında yazılan ön sözdə Sami bu əsər haqqında geniş izahat vermişdir. 
Divandan olan seçmə mətnlər mütərcim tərəfindən tərcümə olunaraq altından şərhlər qeyd edilmiş, 
ərəbcə olan mətn isə hərəkələmişdir. 

1878-ci ildə Şəmsəddin Saminin işlədiyi “Tərcümani-Şark” adlı qəzet bağlanır. Müxbirlik fə-
aliyyətinə son qoyan Şəmsəddin Sami ensiklopedik məna daşıyan bir sıra kiçik həcimli əsərlər yazır 
və onları keçmiş “Tərcümani-Şark” qəzetinin sahibi olan Mihran Əfəndi ilə birlikdə qurduğu “ Cib 
kitabxanası”nda nəşr etdirir. Orta səviyyəli oxucu üçün nəzərdə tutulan bu silsilə əsərlərdə bir neçə 
elm sahələri şərh edilir. Maarifləndirmə məqsədilə yazılan bu əsərlərin dili sadə, həcmləri isə daha 
çox kiçik olan kitablardır. Qeyd etmək vacibdir ki, “Cib kitabxanası” seriyasının nəşrində (1879-
1886) Əbu Ziya, Bəşir Fuad, Əhməd Rasim kimi görkəmli türk ədəbiyyatçi və publisistlər də iştirak 
etmişlər. Lakin “Cib kitabxanası”nın böyük bir hissəsi Şəmsəddin Saminin payına düşür. Beləki, 32 
cilddən ibarət olan bu kitabxananın 15 cildi Şəmsəddin Saminin yaradıcılığını təşkil edən on bir 
əsərdir. Həmin əsərlərin adları aşağıdakılardır: 

“Mədəniyyət-i İslamiyyə”- İslam dininə həsr olunan bu kitab 1296-cı ildə (1878-1879) çap 
olunub. 34 yazıdan ibarətdir. “Mədəniyyət-i İslamiyyə” əsərində yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 
İslam dininin yeni elm sahələrinin və incəsənət növlərinin yaranmasına müsbət təsirindən bəhs edən 
əsərdir. Əsərin ilk yazılarında başlıq yoxdur. Bəzi başlıqların adları: “Ulumi Təbiiyyə”, “Tibb”, 
“Hikmət”, “Ədəbiyyat”, “Tarix”, “Bəzi kəşviyyatlar”. Həcmi:126 kiçik səhifə. Kitab ikinci dəfə 
1302-ci  (1884-1885) ildə nəşr edilib.  

“Əsatir”-Kitab 1296-cı (1878-1879) ildə çap olunub. Əsərdə bir çox xalqların, o cümlədən qə-
dim Yunan və Roma, assurilərin, asketlərin, fenikiyalıların, iranlıların, hindlilərin, çinlilərin, ərəblə-
rin, skandinaviyalıların, peruluların, meksikalıların, yaponların mifoloji əsərləri yer almaqdadır. 
Türk ədəbiyyatında Şərq və Qərb xalqlarının mifologiyası haqqında bəhs edən ilk əsərdir. Həc-
mi:117 kiçik səhifə. Kitab ikinci dəfə 1311-ci (1893-1894) ildə çap olunub. 

“Qadınlar”-1296-cı ildə (1878-1879) çap olunan bu kitab 34 yazıdan ibarətdir. Qadınların cə-
miyyətdəki yerini izah edən və içtimai xarakter daşıyan bu əsər təkrar nəşrlə ikinci dəfə 1311-ci 
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(1893-1894) ildə çap olunub. “Qadınlar” əsərinin böyük bir hissəsi İslamiyyətin qadına verdiyi də-
yərdən və bu məsələ ilə baglı müxtəlif isnad və rəylərdən ibarətdir.  

“Göy”- 1296-cı (1878-1879) ildə çap olunan bu kitabda səma ilə bağlı 34 yazı var. Həcm:112 
kiçik səhifə. Əsər astronomik xarakter daşıyır. 

“Yer”-1296-cı ildə (1878-1879) çap olunan bu əsərdə Yer Kürəsi ilə bağlı 34 yazı mövcud-
dur. Həcmi:119 kiçik səhifə. 

“İnsan”- Kitab 1296-cı ildə (1878-1879) çap olunan bu əsərdə otuz yazı toplanıb. Əsərdə in-
sanların Yer üzündə göründüyü zamandan etibarən meşələrdə, mağaralarda olan yaşayışlardan, daş-
dan düzəldilmiş ilk alət və silahlardan, ilk əsərlərindən bəhs edir. Əsər antropoloji və təbiətşünaslıq 
baxımından böyük maraq kəsb edir. Həcmi:115 kiçik səhifə. 

“Əmsal”- Əsər 1296-cı ildə çap olunub və özündə hikmətamiz qəbildən olan 2919 misal və 
lətifələri birləşdirir. Əsər Şərq və Qərb xalqların dillərindən edilmiş tərcümələrdən, qərb filosof və 
ədiblərin sözlərindən edilmiş misallardan ibarətdir. Eyni zamanda burada müəllifin fikirləri də öz 
əksini tapmışdır. Həcmi:511 kiçik səhifə. 

“Lətaif”-1300-cü (1882-1883) ildə çap olunan bu kitab 436 parçadan ibarət hikmətamiz və ib-
rətamiz lətifələrdir. Həcmi:224 kiçik səhifə. 

“Yenə İnsan”- Bu əsər 1296-cı ildə “İnsan” başlığı altında çap olunan əsərin ikinci hissəsidir. 
Burada insanların irqindən, cinsiyyətindən asılı olmayaraqYer kürəsində yaşayan bütün bəşəriyyət 
haqqında ümumi məlumat var. Bu əsər antropoloji məlumat daşıyır. Əsər 1303-cü (1885-1886) ildə 
nəşr edilib. Həcmi:144 kiçik səhifə. 

“Lisan”( ərəbcə “dil” deməkdir.) – Dil anlayışı ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuş əsərdir. XIX 
əsrin sonu Türk ədəbiyyatı üçün bu mövzu yeni idi və Sami bu mövzuda yazan ilk müəllif 
olmuşdur.(6;416)Kitabda aşağıdaki mövzular ardıcıl sürətdə şərh edilir: Lisan məfhumu nədir, dil 
haqqında alimlərin dəyərli fikirləri, insanlarla heyvanlar aləminin fərqində dilin rolu, dilin meydana 
gəlmə zərurəti, dillərin ömrü, tərəqqisi, asan və mürəkkəb dillər, Afrika dilləri və bu kimi digər 
məsələlər öz əksini tapmışdır. Kitab 1303-cü(1885-1886) ildə nəşr edilmişdir. Həcmi:128 kiçik 
səhifə. 

“Üsuli tənqid və tərtib”-əsərdə türk dilində işlənən durğu işarələrdən geniş söhbət açan müəl-
lif hətta hər bir işarəni fasilə, müfriz, qatıa, şariha kimi adlandıraraq onların işlənmə qaydalarını da 
açıqlamışdı. Mövzu etibarı ilə bu əsər də Türk dilçilik tarixində ilk müstəqil əsər sayılır. Kitabın 
125-ci səhifəsində müəllif əsərin beş il öncə yazılmasını deyir və son illərdə bu tip kitabların çox 
sayda nəşr olunduğunu qeyd edir. Kitabın sonunda Sami əsərdə gətirilən misalların hamısı məhz 
son illər ərzində qrammatikaya aid nəşr olunan əsərlərdən götürüldüyünü yazır. Kitab 1303-cü 
(1885-1886) ildə çap olunmuşdur. Həcmi:130 kiçik səhifə. 

Şəmsəddin Sami bunlardan savayı İslamiyyətin təbliğatına xidmət edən “Himmat al-himam fi 
naşr al-İslam”adlı daha bir kitab qələmə almışdır. Əsər ərəb dilində yazılmış kiçik bir kitabdır.1302-
ci ildə (1884-1885) yazılan bu əsər Giridli Mustafa Nuri tərəfindən türk dilinə tərcümə olunaraq 
1305-ci (1887-1888) ildə Hanyada çap olunmuşdur.  
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Рена Искендерли 
 

Переводы и научно-популярные произведения Шемседдина Сами 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Шемседдин Сами выдающийся деятель Турецкой литературы. Он является автором 

очень известных научных и литературных произведений. Данная статья посвящена литера-
турным, научно - популярным произведениям и переводам Шемседдина Сами.  

 
Rana Iskenderli 

  
Shamseddin Sami’s translates and popular scientific works  

 
SUMMARY 

 
 Shamseddin Sami was an important figure of Turkish literature. He is the author or well-

known scientific - popular and literary works. This article deals with Sh. Samy’s leterary works and 
translations.  
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MƏTNŞÜNASLIQ 

 
UOT: 398.2;  81.322.3 

 
Aynur Günəşli 
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, dissertant 
 

 
İNVERSİYA MƏTNYARADICI FAKTOR KİMİ 

(Azərbaycan nağılları əsasında) 
 
 
Açar sözlər: inverisiya, mətn yaradıcılığı, Azərbaycan nağılları, söz sırası 
Ключевые слова: инверсия, создание текста, азербайджанские сказки, порядок слов 
Key words: inversion, text creation, Azerbaijani tales, word order 
 
Mətn daxilində onun komponentlərini bir-birinə sıx bağlayaraq onun təşkilinə xidmət gös-

tərən əsas vasitələrə söz sırasını misal göstərmək olar. Söz sırasının mətnyaradıcı potensiyasına hələ 
XVIII əsr filosof-qrammatistləri toxunaraq burada obrazlılıq amilini sırf ənənəvi struktur sahəsinə 
nisbətən önə çəkmişlər. Bu barədə N.Xomski özünün “Kartezian diçiliyi” əsərində bəhs edərək 
həmin filosof-qrammatistlərdən Dyu Marsenin mətndə söz sırasına konsturksiya termini, bu sözlər 
arasındakı mövcud münasibətlərə isə sintaksis termini tətbiq etmək təklifi haqqında məlumat verir. 
Daha sonralar isə, söz sırasının həm dil, həm də üslubiyyat baxımından tətbiqinə bir çox elmi 
əsərlər həsr olunmuşdur(5, 134). 

Söz sırasının daha aydın təhili üçün onu yalnız cümlə çərçivəsində götürmək əvəzinə daha 
geniş çərçivəyə müraciət etmək lazım gəlir. Buna görə də, bu problemi daha dərindən anlamaq üçün 
ona müəyyən bir mətn kəsiyində baxmaq daha məqsədəuyğundur. Söz sırasının mətnyaradıcı funk-
siyası daha çox həmin mətnin komponentlərinin qarşılıqlı məna əlaqələri iə bağlıdır. Belə ki, mətn 
daxilindəki düzgün söz sırası komponentlər arasında sadalama, eyni zamanlılıq və ardıcıllıq 
münasibətlərinin yaranmasına xidmət edir. Belə bir nümunə ilə fikrimizi izah edək: 

“Gülnahar mahalında Şəftən adlı orta sinli bir kişinin Gülxar adlı bir arvadı var idi. Şəftənin 
peşəsi naxırçılıq, Gülxarın peşəsi evdarlıq idi. Bu ər-arvad çox zəlil bir halda ömür sürürdülər. Hal 
belə ikən Gülxar barihəmlin yerə qoydu. Bunun bir misilsiz gözəl oğlu oldu. Oğlanın adını 
Xanoğlan qoydular. Xanoğlan böyüyüb tainki on səkkiz yaşına yetişdi. Günlərin bir günündə 
Xanoğlan Gülnahar şəhərinə gəzməyə çıxmışdı. Şəhərdə gəzərkən güzarı Gülnahar şəhərinin şahı 
olan Qəni şahın qəsrinə düşdü, nə gördü? Qəsirdə Qəni şahın qızı Püstə xanım özünə yeddi qələm 
zinət verib, qızıl sandal üstündə qərar tutubdur. Xanoğlan bir belə mahi-camalı görcək, bir könüldən 
min könülə aşıqı-giriftar oldu” (3, 62). 

Yuxarıda göstərdiyimiz mürəkkəb sintaktik bütövdə sözlərin və cümlələrin düzgün 
sıralanması komponentlər arasında ardıcıllıq münasibətinin yaranmasına xidmət etmiş, hadisələrin 
müəyyən zaman ardıcıllığında baş verdiyini göstərmişdir. 
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Mətn yaradıcı vasitələrdən biri kimi söz sırasının pozuması halını, yəni inversiyanı da 
göstərmək olar. İnversiyanın mətnyaradıcı funksiyasını bir çox görkəmi dilçilər öyrənmiş və bir sıra 
fikirlər söyləmişlər. Professor K.Abdullayev bu barədə yazır: “Mətndə əlaqə vasitəsi rolunu oyna-
yan inversiya söz sırasının elə dəyişməsini həyata keçirir ki, burada müəyyən ümumi üzv bütün 
mətnin əvvəlində deyil, mətn komponentlərinin arasında işlənir. Bunda əsas məqsəd də o olur ki, 
ümumi üzvün orta mövqedə işlənməsi ilə, yəni həm özündən əvvəlki, həm də özündən sonrakı 
komponentlərə aid olmaları ilə bu komponentlərin bir-birinə daha möhkəm bağlanması əldə edilsin” 
(1, 239). 

Mətn daxilində inversiyanın yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Tədqiqatçılar inversiyanı yaradan 
başlıca səbəblər kimi əsasən emfatik vurğunu (emosional vurğunu), nitqin stilizasiyasını, üslubiyya-
tını və aktuallaşmanı göstərirlər. 

Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, tədqiqatımız şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindən olan 
Azərbaycan nağılları üzərində qurulmuşdur. Nağıllarda normal söz sırasının pozulması – inversiya 
hadisəsinə çox tez-tez rast gəlirik. Bu ilk növbədə nağılların məhz canlı danışıq dilində yazılmasın-
dan irəli gəlir. Canlı danışıq dilində söz sırası normaları pozulmuş olsa da, nitqin ritmik-melodik 
axını, fasilə, vurğu fikrin başa düşülməsinə imkan yaradır. Aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək: 

“Göy Mıncıx başdadı odun yığmağa. Gördü kişi arvadına deyir ki, axşam olanda Göy Mıncı-
xın yerin lap dəryanın qırağınnan sal, onnan bəri öz yerini, lap qırağından da mənimkini sal. Gecə 
mən diyəcəyəm, ay arvat, birəz o yana yat, sən də diyərsən ki, Göy Mıncıx, o yana yat. Helə-helə 
bını sallıx dəryaya, başımızdan rədd olar” (3, 33). 

Göstərdiyimiz mürəkkəb sintaktik bütövün başlanğıc və son mərhələlərində inversiya hadisəsi 
baş vermişdir. Normal söz sırası əvəzinə inversiyalı söz sırası “başdadı odun yığmağa” və “bını 
sallıx dəryaya” işlənmişdir. İşlənən bu inversiya canlı danışıq dilinin, nağılların qayəsinə uyğun, 
onların başlıca əlaməti kimi özünü göstərmişdir. 

 Söz sırasının dəyişdirilməsi bilavasitə mətnlə bağlı şəkildə özünü göstərir. Cümlə üzvləri 
mətnin tələbi ilə kontekstdən, kommunikasiyadan və ekspressiv ifadə vasitələrindən asılı olaraq 
yerlərini dəyişirlər. Bundan əlavə yeni məlumatın – remanın daha aydın nəzərə çarpdırılması üçün 
söz sırasının subyektiv təzahürü meydana çıxır, söz sırası pozulur, inversiya hadisəsi baş verir. Onu 
da qeyd edək ki mətndə işlədilən hər bir cümlə “məlum olanı” bildirən tema adlı hissəyə və 
“yeni”ni bildirən rema adlandırılan hissəyə malikdir. Cümlənin strukturu tema və remanın necə 
yerləşdirilməsindən asılı olur. Belə bir misala diqqət yetirək: 

“Əlin uzadıb sandıqdan bir xalça çıxartdı, xalçanı saldı həyətə. Padşahın bütün əsgər və 
cəngavərləri bu xalçanın üstündə oturdular, yenə yer qaldı. Dünya gözəli bir yumurta çıxartdı, 
başladı onun içindən xörək çəkməyə. Hamı yedi, yenə artıq qaldı ” (3, 203). 

Göstərdiyimiz mətndə inversiya özünü həm başlanğıc, həm də orta mərhələdə göstərmişdir. 
Burada normal söz sırası “xalçanı həyətə saldı” pozulur, əvəzinə inversiyalı söz sırası “xalçanı saldı 
həyətə” ortaya çıxır. Həmçinin orta mərhələdə “onun içindən xörək çəkməyə başladı” əvəzinə “baş-
ladı onun içindən xörək çəkməyə” işlənmişdir.Mətnin komponentlərini təşkil edən bu cümlələrdə 
“xalça” – tema, “saldı həyətə” – remadır, orta mərəhələdə işlənən “onun içindən” – tema, “başladı 
xörək çəkməyə” – remadır.Bu cümlələrdə remanın daha qabarıq şəkildə göstərilməsi üçün inver-
siyadan istifadə olunmuşdur. 

Bundan əlavə, inversiyanın yaranmasına əsas səbəb kimi aktual üzvlənməni göstərə bilərik. 
Aktuallaşma zamanı mətndə olan üzvlərdən biri mühüm informasiyanı o dəqiqə ötürə bilmir. Yeni 
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məlumat mətnin strukturundakı müəyyən pozisiya əsasında verilir. Mətndəki pozisiyaların bir sıra 
dərəcələri mövcuddur: güclü pozisiya və zəif pozisiya. Azərbaycan dilinin mətnlərində güclü akt-
uallaşma mütləq pozisiyada cümlənin emosional xarakterindən irəli gəlir, zəif aktuallaşma isə, təbii 
ki, xəbərin prepozisiyası ilə reallaşır. 

İndi isə ayrı-ayrı cümlə üzvlərinin mətn daxilində aktuallaşmasını, yəni ayrı-ayrı cümlə 
üzvlərinin necə inversiya yaratdıqlarını nəzərdən keçirək. İlk öncə cümlənin baş üzvlərindən olan 
mübtədanın inversiyaya uğrayaraq aktuallaşmasına, mətn yaratmasına nəzər salaq. Mübtədanın 
inversiyası zamanı mətn güclü pozisiyada yaranır, mübtəda həmin mövqedə mütləq cümlənin 
sonunda gəlir və aktuallaşır. Bu zaman remalaşma güclənir. Bunu daha aydın izləmək üçün mütləq 
nümunələrdən istifadə etməliyik. Bunun üçün aşağıdakı bəzi nümunələri gözdən keçirək: 

“Amma sənə hardan deyim, uşaq qalmışdı adsız. Hərə onu bir cür çağırırdı. Bəli, məclis 
quruldu. Yedilər, içdilər, vaxt çatdı, oğlanı gətirdilər mollanın yanına ki, ad qoysun. Bu heyndə göy 
guruldadı, yer titrədi, qara bulud çökdü həyətə. Həmin qarı buludun içindən çıxdı, gəldi, oğlanı aldı 
qucağına, üzündən öpdü, ağzını qulağına yapışdırıb üç dəfə ucadan dedi: Şahzadə Mütalib!.. 

Bunu deyib yox oldu. 
Oğlanın adı oldu Şahzadə Mütalib” (4, 121). 
Yuxarıda göstərdiyimiz nümunədə mübtəda mətnin son mərhələsində inversiya hadisəsinə 

uğrayaraq mətni qapanmasına xidmət etmişdir. Burada mətnin başlanğıc mərhələsində göstərilən 
problemin (uşaq qalmışdı adsız) həllinin (oğlanın adı oldu Şahzadə Mütalib) son mərhələdə daha 
qabarıq şəkildə əks olunması üçün inversiyadan istifadə olunmuşdur.Onu da qeyd edək ki, bu mətn-
də yalnız mübtədanın inversiyası deyil, həmçinin “uşaq qalmışdı adsız”, “oğlanı gətirdilər mollanın 
yanına” kimi zərfliklərin, “qara bulud çökdü həyətə”, “oğlanı aldı qucağına” kimi xəbərlərin 
inversiyası özünü göstərir.Ümumiyyətlə. onu deməliyik ki, bu mətn inversiyalar üzərində qurulmuş 
və bu mətnin komponentlərini bir-birinə bağlamaqda inversiya birinci növbəli rol oynamışdır. 

Daha bir nümunəni nəzərdən keçirək: 
“Əbülqasımdı bı oğlanın adı. Axşam oldu Əbülqasım bir cüt alma çıxartdı oxudu, üfürdü, 

ikisin də elədi gül. Bıllar oynadılar, oxudular, çaldılar, çağırdılar. Dərviş də baxırdı. On gün tamam 
oldu, bir kisə pul gətirdi verdi ki, dərviş, sən xərcdə, birdən korrux çəkərsən. Dübara yüz manat da 
verdi ki, bı da sənin yol xərcin. Kişi durdu-düşdü yola. Günə bir mənzil, tey mənzil gəldi, özün 
yetirdi İsfahana” (3, 334). 

Göstərdiyimiz mətndə mübtədanın inversiyasına məhz başlanğıc mərhələdə rast gəlirik. Bura-
da normal söz sırası “Bı oğlanın adı Əbülqasımdı” pozulur, təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş 
mübtəda inversiya hadisəsinə uğrayır. Mübtədanın inversiyası ilə başlayan mətnin orta mər-
hələsində xəbərin (Axşam oldu Əbülqasım bir cüt alma çıxartdı oxudu, üfürdü, ikisin də elədi gül) 
inversiyasını izləyirik. Daha sonra isə həmin mətn zərfliyin inversiyası ilə (Günə bir mənzil, tey 
mənzil gəldi, özün yetirdi İsfahana) tamamlanır. 

Baş üzvlərdən digərinin, yəni xəbərin inversiyasının mətnin komponentləri arasındakı müna-
sibətlərdə necə iştirak etdiyini gözdən keçirək. Güclü pozisiyada xəbər fikrin ifadə tərzindən asılı 
olaraq öz qrammatik sırasını dəyişir, mətnin əvvəlinə keçir, məntiqi vurğu ilə müşayiət olunaraq 
aktuallaşır, nəzəri daha çox cəlb edir. Fikrimizi nümunələrin köməkliyi ilə izah edək: 

“Şirzad barıdan aşıb girdi məhləyə. İməkləyə-iməkləyə gəlib çatdı göyərçinlərin yanına. 
Baxdı, vallah, bunlar elə göyərçinlərdirlər ki, elə bir cüt göz lazımdı ki, bunlara tamaşa eləsin. Bun-
lardan bir cüt tutdu. İstədi qayıtsın, hər nə qədər elədi, ayaqları getmədi, gözü qalmışdı göyərçin-
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lərdə. Axırda özün saxlaya bilməyib, bir cüt də tutdu. Elə bil ki, elə göyərçinlər buna bəndmişlər. 
Bir səs-küy qaldırdılar ki, tay nə bilim necə. Divlər oyanıb Şirzadı tutdular” (4, 106). 

Yuxarıdakı mətndə xəbərin inversiyasına bir neçə cümlədə rast gəlirik. İlk növbədə başlanğıc 
mərhələdə işlənən xəbərin (Şirzad barıdan aşıb girdi məhləyə) inversiyaya uğraması digər cümlələ-
rin əksəriyyətində də öz əksini tapır və xəbərlərin belə inversiyalı şəkildə bir-birini izləməsi mətnin 
bir bütöv halına gəlməsinə, onun komponentlərinin əlaqələnməsinə xidmət edir. Belə ki, başlanğıc 
mərhələdə müşahidə etdiyimiz xəbərin inversiyası daha sonra orta mərhələdə (İməkləyə-iməkləyə 
gəlib çatdı göyərçinlərin yanına; gözü qalmışdı göyərçinlərdə) özünü göstərir. 

İkinci dərəcəli cümlə üzvləri də mətnin komponentlərini əlaqələndirməkdə özünəməxsus rola 
malikdirlər. Onların əsas xüsusiyyətlərini nümunələr əsasında nəzərdən keçirək. 

Azərbaycan nağıllarında təyinin inversiyasına çox az rast gəlinir. Burada işlənən inversiyalı 
təyinlərin hamısı, demək olar ki, eyni tiplidir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər salaq: 

“Günlər, aylar keçir. Kiçik qız bir oğlan doğur. Oğlanın alnı ay, dişləri inci, kəkli qızıl. Bacı-
lar tez xəbər tuturlar. Deyirlər ki, vay padşah bizi öldürər. Kiçik bacımızın dediyi doğruya çıxdı, 
bizimki yalana” (3, 199). 

Göstərdiyimiz nümunədə təyinin inversiyasına orta mərhələdə (Oğlanın alnı ay, dişləri inci, 
kəkli qızıl) rast gəlirik. Burada işlənən həmcins təyinlərin hamısı inversiya hadisəsinə məruz qal-
mışdır. Belə ki, başlanğıc mərhələdə göstərilən fikrin xüsusiyyətləri orta mərhələdə inversiyalı 
təyinlərin köməkliyi ilə açıqlanır. Buradakı yanaşma əlaqəli ismi birləşmələrin birinci tərəfi mənanı 
daha qüvvətləndirmək üçün inversiyalı şəkildə işlənmişdir. 

Başqa bir misala nəzər salaq: 
“Bir gün qız səhər tezdən durub əyləşdi pəncərənin içində. Bu pəncərə də həmin bağa baxırdı. 

Baxdı ki, bir keçəl oğlan gül yığır. Amma hərçənd ki, keçəldi, özü çox gözəl oğlandı. Gözlər qara, 
qaşlar qara, yanaqlar qıpqırmızı lalə kimi, sifət ağappaq, elə bil ki, qaymaqdı. Bir az keçəndən sonra 
oğlan gülləri yığdı hazırladı, böyük bacıların gülünü sapla bağladı. Sonra bir o yana, bir bu yana 
baxdı, başından qarını çıxartdı. Qız baxdı ki, nə... oğlanın başının bir tərəfi qızıldı, bir tərəfi gümüş. 
Qız min ürəkdən bir ürəyə vuruldu oğlana” (4, 86). 

Bu mətndə də işlənən təyinlərin xüsusiyyətləri də, demək olar ki, yuxarıda göstərdiklərimizlə 
eynilik təşkil edir. Burada da orta mərhələdə işlənən təyinlər mənanı daha qüvvətləndirmək üçün 
inversiyalı şəkildə işlənmişdir. “Gözlər qara, qaşlar qara, yanaqlar qıpqırmızı lalə kimi, sifət ağap-
paq, elə bil ki, qaymaqdı” cümləsində işlənən yanaşma əlaqəli ismi birləşmələrdə normal söz sırası 
olan “qara gözlər, qara qaşlar, lalə kimi qıpqırmızı yanaqlar, ağappaq sifət” pozulmuş, yuxarıdakı 
şəkildə işlənərək yalnız cümlənin deyil, ümumiyyətlə, mətnin ümumi mənasına xidmət edərək fikri 
daha qabarıq şəkildə ifadə etməyə xidmət göstərmişdir. Onu da qeyd edək ki, burada təyinin inver-
siyası ilə yanaşı başlanğıc mərhələdə zərfliyin (Bir gün qız səhər tezdən durub əyləşdi pəncərənin 
içində) və son mərhələdə tamamlığın (Qız min ürəkdən bir ürəyə vuruldu oğlana) inversiyası ilə 
qarşılaşırıq. Tamamlıq və zərfliyin inversiyası ilə bağlı aşağıda daha ətraflı bəhs olunacaqdır. 

İkinci dərəcəli üzvlərdən tamamlığın inversiyasının mətnyaratmadakı rolunu nəzərdən keçi-
rək. Ümumiyyətlə, onu qeyd edək ki, Azərbaycan nağıllarında tamamlığın inversiyası ilə tez-tez 
rastlaşırıq və bu da mətnin komponentlərini əlaqələndirməkdə özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə fərq-
lənir. Bu xüsusiyyətləri nümunələr əsasında izah edək.Aşağıdakı nümunəyə nəzər salaq: 

“Padşah əmr verdi, öz atını verdilər Şirzada. Şirzad atı minib düşdü yola, atın başın buraxdı. 
At birbaş yola düşdü, ətrafına heç fikir verməyib gedirdi. Beləliklə, düz altı ay yol getdi, yeddinci 
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aya dönəndə birdən at dayandı, bir fınxırıb ayağın yerə döydü, bir də ki, dönüb dala baxıb kişnədi, 
özün cəmləşdirdi. Bəli, Şirzad bildi ki, at bundan o yana getməyib. Atın dəhnə yüyənindən dartıb 
başladı yavaş-yavaş sürməyə. Bir qədər getmişdi, bir də gördü yerdə bir şey yanır. Atı saxladı, 
düşüb baxdı, gördü bu, öz-özündən yanan bir çıraqdı. Çırağın ora-burasına baxanda gördü bunun bir 
yerində yazılıb ki, “ay bunu tapan adam, bu çıraqdan dünyada iki dənədi”. Şirzad fikirləşdi. Ola bi-
lər ki, bunun birini də əmim tapmış ola, ürəyində qət elədi ki, ikincisini də tapmamış evə dönəsi 
deyil. Atın qarınaltısın bərkidib yola başladı” (4, 105). 

Bu mətndə tamamlığın inversiyasına həm başlanğıc, həm də orta mərhələdə rast gəlirik. Baş-
lanğıc mərhələdə normal söz sırası olan “...öz atını Şirzada verdilər” pozulur, “Şirzada” tamamlığı 
inversiyaya uğrayaraq mətnin başlanmasına xidmət göstərir. Daha sonra isə orta mərhələdə məsdər 
tərkibi ilə ifadə olunmuş tamamlığın (Atın dəhnə yüyənindən dartıb başladı yavaş-yavaş sürməyə) 
inversiyasını müşahidə edirik. Burada başlanğıc mərhələdə rema kimi iştirak edən inversiyalı 
tamamlıq ikinci elementdə tema kimi çıxış edir və beləliklə, elementlər bir-birini izləyərək bütöv bir 
mətnin yaranmasına xidmət edirlər. 

Başqa bir misala nəzər salaq: 
“Sənə xəbər verim Rum padşahının oğlundan. 
Rum padşahının oğlu Zərğova xanımın eşqindən dəli-divanə olmuşdu.Ancaq neçə kərə elçi 

göndərmişdisə də, padşah qızı Zərğovanı verməyib elçini qaytarmışdı. Axırda Rum padşahının oğlu 
qoşun çəkib dava eləmişdi, ancaq dava ilə də Zərğovanı ala bilməmişdi.”(4, 192) 

Göstərdiyimiz mətndə başlanğıc mərhələdə remanın daha aydın nəzərə çarpdırılması üçün 
tamamlığın inversiyasından istifadə olunmuş, sonrakı elementlər isə başlanğıc mərhələdə inversiyalı 
şəkildə göstərilmiş fikrin izahına xidmət etmişdir. 

İkinci dərəcəli üzvlərdən sonuncusu zərfliyin inversiyasına nağıllarda olduqca çox rast gəl-
mək mümkündür. Burada zərfliyin müxtəlif məna növlərinin inversiyasını müşahidə etmək 
mümkündür.  

Belə bir misala nəzər salaq: 
“Mütalib avara-sərgərdan gəzə-gəzə gəlib çıxdı bir şəhərə. Fikirləşdi ki, gedim bazara, görüm 

bu şəhərdə lap qoca adam kimdi. Bəlkə ondan mənim dərdimə bir çarə oldu. Gəzə-gəzə gəldi 
meydana. Bir də baxdı ki, ədə, haman bunu nökər götürən kişi burdadı. Görcək tanıdı. Baxdı ki, bu 
həmin şəhərdi. Öz-özünə dedi: “sən öləsən, elə budu ki, tapmışam. Gedib buna nökər olacıyam. 
Həm gərək bundan intiqamımı alam, həm də mənə əlac olsa, yenə nənəmdən olacaq. O dağa çıxıb 
özümü onun yanına verim.””(4, 133) 

Göstərdiyimiz mürəkkəb sintaktik bütövdə yer zərfliyinin inversiyasına müxtəlif komponent-
lərdə rast gəlirik. İlk əvvəl başlanğıc mərhələdə müşahidə etdiyimiz zərfliyin inversiyası (Mütalib 
avara-sərgərdan gəzə-gəzə gəlib çıxdı bir şəhərə) ilə daha sonra orta mərhələdəki komponentlərdən 
ikisində (Fikirləşdi ki, gedim bazara; Gəzə-gəzə gəldi meydana) qarşılaşırıq. Bundan başqa bu mət-
nin komponentlərinin əlaqələnməsində ellipsis də iştirak edir. Belə ki, mətnin əvvəlində göstərilən 
“Mütalib” obyekti sonrakı mərhələlərdə implisit – gizli mövcudluğa çevrilir. 

Yuxarıda sadaladıqlarımızı yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycan 
nağıllarının dilində işlənən mürəkkəb sintaktik bütövlərin komponentlərini əlaqələndirən müxtəlif 
vasitələr olsa da, burada ən çox istifadə olunanı inversiyadır.Hər şeydən əvvəl ona görə ki, nağıllar 
şifahi xalq ədəbiyyatımızın məhsulu olub canlı danışıq dili üzərində qurulmuşdur.Yalnız canlı danı-
şıq dilinin tələbi ilə deyil, həmçinin tema və rema məsələlərinin, üslubiyyatın, aktuallaşmanın tələbi 
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ilə yaranmış inversiya mürəkkəb sintaktik bütövün quruluşuna daxil olur və bununla da mətnin 
bütövlüyünə xidmət edən, onun komponentlərinin əlaqələnməsində geniş şəkildə iştirak edən 
vasitələrdən birinə çevrilir. 
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Инверсия как фактор создания текста 
(на основе азербайджанских сказок) 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье исследованы ряд слов, а также, благосостояния ряда слово – нарушение, и 

особенности формирования текста инверсии. Здесь внутритекстовые координационные мето-
ды разъяснены в примерах на основе избранных сказок Азербайджана. Азербайджанские 
сказки из-за того что были установлены над живым разговорным языком здесь, часто 
встречаются событиям инверсии. 
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Inversion as a factor in the creation of the text 
(on the basis of Azerbaijani tales) 

 
SUMMARY 

 
 In this article investigated word order, as well as contravention of word order and text creati-

on features of inversion. Here interpreted coordinating methods of text based on chosen examples 
from Azerbaijani tales. Also, can be found often here inversion situation for formulating Azerbaijan 
tales on live spoken language. 
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AZƏRBAYCANLI ŞAİRİN ƏRƏBCƏ ƏLYAZMA 
“DİVAN”ININ ŞAM NƏŞRİ 

 
Açar sözlər: Abdullah Kızılcık,“Divan”, İbrahim Gülşəni, təsəvvüf 
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Orta əsrlər Şərq mədəniyyəti, xüsusilə, ədəbiyyatı ilə bağlı tədqiqatlar dünya miqyasında 

müxtəlif sahə mütəxəssisləri tərəfindən aparılmaqdadır. Bu mədəniyyətin parlaq simaları dəfələrlə 
tədqiq obyekti olsa da, bir çoxları hələ də üzə çıxarılmağı, yaxud da hərtərəfli araşdırılmağı gözlə-
yir. XV-XVI əsr türk təsəvvüf ədəbiyyatının məhsuldar nümayəndələrindən olan İbrahim Gülşəni 
Bərdəi (h. 826/830 - 940) yaradıcılığı da ikinci qrupa aid mədəni irsimizdəndir.  

Ədib, qaynaqların məlumatına əsasən, Diyarbəkir, yaxud Bərdədə doğulmuş, ömrünün bir 
hissəsini Təbrizdə Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə, qalan 30 ilini isə Misirdə - Qahirədə ke-
çirmişdir. Xəlvətiyyə təriqətinə intisab edən İbrahim Gülşəni Qahirə, Babüz-Züveylədəki xanəga-
hında yetişdirdiyi müridləri ilə öz adına nisbətlə Gülşəniyyə qolunun əsasını qoymuşdur. Özü Xəl-
vətiliyin ikinci qurucu piri sayılan Seyid Yəhya Bakuvinin (v: 1466) müridi Dədə Ömər Rövşəninin 
(v: 1487) yetirməsi olmuş, ona dərin bir məhəbbətlə bağlanmış və “Divan”ı boyunca onu anacaq 
qədər sədaqət göstərmiş, beləcə tarixdə vəfalı tələbə-sevilən ustad örnəklərindən birini yaratmışdır.  

İbrahim Gülşəninin türk, fars və ərəb dillərində divanları və 10-dan artıq başqa əsəri vardır. 
Şairin türkcə əsərləri Türkiyədə və Azərbaycanda tədqiqə cəlb edilmişsə də, farsca və ərəbcə yara-
dıcılığı uzun müddətdir insaflı bir tədqiqatçının əməyi sayəsində oxucusuna qovuşacağı günü gözlə-
məkdədir. Türkiyədə Gülşəninin həyatı və ümumi yaradıcılığı ilə bağlı məlumatlar yaxud müstəqil 
tədqiqatlar, daha öncəki əsrlərdə qarşımıza çıxsa da (bax: 7) orta əsrlərdən sonra XIX-XX əsrlərdə 
şairin həyatı, fikirləri, təriqəti barədə və əsərlərinin tədqiqi ilə bağlı müstəqil əsərlər yazılmağa baş-
lanılmışdır. Bunlara misal olaraq, Xocazadə Əhməd Hilminin “İbrahim Gülşəni” adlı əsəri, qardaş 
ölkədə şairlə bağlı ən geniş tədqiqat aparmış Təhsin Yazıçının doktorluq dissertasiyası və Muhyinin 
mənaqibini nəşrə hazırlaması, bir sıra məqalələri şairin həyat və yaradıcılığına işıq tutmuşdur. Daha 
sonra Himmet Konur Gülşəninin həyatı, təsəvvüfi və ədəbi fəaliyyəti haqqında kitab çap etdirmiş-
dir. Bilavasitə türkcə “Divan”ı və digər məsnəvilərilə bağlı isə Mehmet Akayın, Mehmet Şahinalan, 
Neriman Şimşek, İbrahim Fəzlan və başqalarının çalışmaları vardır. Farsca “Divan”ı və “Məsnəvi-
yi-Mənəvi”si ilə əlaqədar sadəcə Mehmed Ləli Fənayi əfəndinin əsərin bir hissəsini şərh etdiyi mə-
lumdur. Azərbaycanda Gülşəni ilə bağlı ilkin və daha sonra geniş araşdırmalar professor Azadə Mu-
sabəylinin səyləri nəticəsində üzə çıxmışdır. Alim, şairin türkcə “Divan”ını və məsnəvilərini nəşrə 
hazırlamışdır.  

Məqaləmizin mövzusu ilə əlaqədar olaraq, Gülşəninin ərəbcə yaradıcılığı isə indiyə kimi sa-
dəcə Türkiyəli alim Abdullah Kızılcıkın adı ilə bağlıdır. İstanbul Universitetinin professoru olan ali-
mi bu “Divan”ı dissertasiyamıza mövzu seçdikdən sonra tanıdıq. Belə ki, iki əlyazma nüsxəsini təs-
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bit edə bildiyimiz ərəbcə “Divan”ın indiyə kimi tədqiq edilməmiş əlyazma olduğu qənaətilə işə baş-
ladıqdan sonra alimin əsəri əlimizə keçdi. Qeyd etdiyimiz iki nüsxənin biri Təhsin Yazıçının bu 
“Divan”ın yeganə nüsxəsi olaraq qeyd etdiyi Ankara Universiteti Dil, tarix, coğrafiya fakültəsi 
kitabxanasında saxlanılan kitabçı Cevat Purdan satın alınmış nüsxə -Üniversite A 421 şifrli daha 
sağlam əlyazma, digəri isə Azadə Musabəylinin AMEA Əlyazmalar İnstitutunda B-778/I şifrli əl-
yazmada Rövşəninin “Külliyyat”ı ilə birlikdə üzə çıxardığı nisbətən natamam nüsxədir. Təəssüf ki, 
kataloqlara düşməsə belə Misirdə bir nüsxəsinin tapılacağına dair ümidimiz yerində aparılan araş-
dırmalar nəticəsində özünü doğrultmadı.  

Abdullah Kızılcık “Divan”ın Türkiyədəki bütün tədqiqatçıların yekdil qənaətlə bircə nüsxəsi-
nin varlığından xəbərdar olduqları Ankara nüsxəsini çapa hazırlamışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, Gül-
şəni və Gülşəniliklə yaxın-uzaq əlaqədar olan qaynaqlarda şairin ərəbdilli yaradıcılığı barədə iki-üç 
cümlədən qeyri heç bir şey tapılmamasına müqabil, Abdullah Kızılcıkın fəaliyyəti təqdirəlayiq 
olub, bu əsəri çapa hazırlaması əlyazmaşünaslıq və mənbəşünaslıq elmi tarixi üçün də önəmli bir 
hadisədir. Bu sahədə ilk cığırın sahibi olaraq çətin bir yükü çiyinlərinə almışdır. 

Alim 2006-cı ildə Dəməşqdə “Divan”ın Ankara nüsxəsini “Divanu-İbrahim Gülşəni” adı ilə 
tənqidli mətn (text-kritik) formatında çapa hazırlamışdır. Kitabın giriş qismində 50 səhifəlik ərəbcə 
tədqiq yazısı vardır. Bu çalışma hazırda Avropada yayğın olan tənqidli mətn tipli nəşr sayılsa da bir 
nüsxə əsasında tərtib edilməsi mətinşünaslıq baxımından dəyərini bir qədər zəiflədir. Lakin bir ərəb 
ölkəsində nəşrə hazırlanması və tədqiq hissəsinin ərəb dilində olması daha geniş tədqiqlərə rəvac 
verməsi baxımından təqdir edilməlidir. 

Müəllif kitaba yazdığı müqəddiməsində onu bu tədqiqata cəlb edən səbəb olaraq, ərəb şeirinin 
eşq qəsidələrinə müqabil bir türk şairinin də sultanül-aşiqin İbn Fariz (v: 1235) kimi rəmzi üslubda 
eşq şeirləri yazmasını göstərir. (5, s.3) Lakin əsərin yeganə nüsxə olmasının bu işi çətinləşdirdiyini 
– düşmüş vərəqlərin, pozuq yerlərin, ümumən əlyazmanın naqis olmasının oxuma prosesini ləngit-
diyini qeyd edir. (5, s.4)  

Alim kitabı iki bölüm şəklində tərtib etmişdir. Birinci bölüm - tədqiqat hissə üç fəsildən ibarət 
olub birinci fəsildə şairin yaşadığı dövr, müasiri olan türk şairlər; ikinci fəsildə ərəb ədəbiyyatında 
qəsidə, qəzəl, rübai janrlarının inkişafı; üçüncü fəsildə Gülşəninin həyatı və əsərləri; sonuncu 
fəsildə isə Gülşəni və İbn Farizin ərəb şeirindəki mövqeyinə qısaca təmas etmişdir. İkinci bölüm 
“Divan”ın mətni olub qəsidələr, qəzəllər və rübailər olmaqla üç fəslə ayrılmışdır. Müəllif kitabı ha-
şiyələr, ədəbiyyat və fehristlə tamamlamışdır. Alim “Divan”ın mətnində qəsidə və qəzəllərin əruzun 
hansı bəhrlərində işləndiyini də göstərmişdir. Kitabın tədqiq hissəsində tənqidli mətn tipli nəşrlərin 
xüsusiyyətlərinə əməl edərək müxtəsər şəkildə açıqlamalar vermiş, şairin yaşadığı dövrün onun hə-
yat və yaradıcılığına təsirlərini göstərmiş; “Divan”dakı şeirlərin məzmun və üslub xüsusiyyətlərini 
şərh etmişdir ki, bu fəaliyyəti ərəbcə “Divan” üzərində ilk müstəqil tədqiqat olması baxımından 
əhəmiyyətlidir. Belə ki, o, Diyarbəkir, yaxud Bərdədən Təbrizə, oradan da Qahirəyə uzanan mədə-
niyyət körpüsünün müəyyən mənada, indiyə qədər yada düşməmiş Qahirə qolunu gündəmə gətirmiş 
və şairin yaradıcılığının bütünlüklə öyrənilməsinə vasitə olmuşdur.  

Abdullah Kızılcıkın “Divan”la bağlı çalışmasını yüksək qiymətləndirsək də, əsərin növbəti 
tədqiqlər, eləcə də bizim tədqiqat üçün ilk çap mənbə olduğunu nəzərə alaraq tədqiqatdakı bəzi 
əksiklikləri diqqətə çatdırmaqda fayda görürük. Tədqiqatçının kitabda bilərək, yaxud bilməyərək 
yol verdiyi bəzi “xətalar”ı üç qrupda incələmək mümkündür.  
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Qaploqrafiya: 
Kitabın tədqiq hissəsindən öyrəndiyimizə görə, Kızılcık, cəhdlərinə baxmayaraq “Divan”ın 

başqa nüsxəsini tapmadığını qeyd edir, lakin şairin əl-Azərbaycani nisbəsiylə mənbələrdə zikr edil-
məsindən yola çıxaraq Azərbaycanda bir araşdırma aparmadığını görürük. Doğrudur, Bakı nüsxəsi 
naqis olsa da ikinci nüsxə olma haqqını qoruyub saxlayır. Təhqiq hissədə “Divan”ın məzmunu və 
tərtibi ilə bağlı məlumatlar verən alim “Divan”da 2 qəsidə, 51 qəzəl, 156 rübai olduğunu qeyd edir. 
Burada elementar diqqətsizlik xətası (atlama) vardır, əslində Ankara nüsxəsindəki rübailərin sayı 
159 tam və bir yarımdır. Bakı nüsxəsi ilə tamamlandıqda isə tərtib etdiyimiz mətndə rübailərin sayı 
170 tam bir yarımdır. Bu ötürülmələrə misal olaraq, 52b səhifəsində bir qəzəl bütünlüklə ötürülüb 
(5, s.211; 2, 52b), 60b-də 33-cü qəzəlin 5-ci beyti buraxılıb (5, s.244; 2, 60b) və s. 

Vərəq düşümlərinin qeyd edilməməsi:  
Qəzəllərdən 7-ci qəzəl yarımçıqdır, ondan sonra vərəq düşdüyü görülür. (2, 49b) Sonra gələn 

vərəqdə isə növbəti qəzəlin iki beyti vardır. Kızılcık bu nüansı qeyd etmək ehtiyacı hiss etməmiş, 
yarımçıq qəzəli öncəki yarımçığın davamı kimi vermişdir, bu səbəbdən sıralamada da fərqli say 
ortaya çıxmışdır. (5, s.200) Bundan başqa, Ankara nüsxəsinin 19-cu qəzəlindən sonra vərəq düşüb 
(2, 53b), sonra gələn vərəqdə 20-ci sıra sayıyla qeyd etdiyimiz qəzəli Kızılcık hər ikisinin yarımçıq 
olduğunu nəzərə çatdırmadan yeni qəzəl olaraq verib. (5, s.216) Yenə eyni şəkildə əlyazmanın 67b 
vərəqində 43-cü qəzəldən sonra vərəq düşüb, lakin qeyd yoxdur. (5, s.273) Yekunda isə 51 qəzəl 
olaraq qeyd etdiyi qəzəllərin ümumi sayı əslində 49 olur.  

Yazı xətaları:  
Abdullah bəy ciddi xidmət göstərərək orijinalda sadəcə bəzi qisimləri hərəkəli olan mətni hə-

rəkələmişdir. Bu çox incə iş olduğunda hərəkələmədə bəzi xətalar mövcuddur. Lakin burada müəlli-
fin əlində bir nüsxənin olmasının yaratdığı çətinliyi nəzərə almaq lazımdır. Çünki birdən artıq nüsxə 
olduqda birində oxunmayan hissə digərilə tamamlana bilir.  

Əlyazma ilə bağlı bu qeydlərdən əlavə, ədəbiyyat siyahısının az olması işin bir qədər tələsik 
başa çatdırıldığından xəbər verməkdədir. 

Bunları qeyd etməkdə məqsədimiz tənqid deyil, sadəcə təhlil və gözdən keçirərək əsərin 
növbəti nəşrlərinin daha kamil şəkildə ortaya qoyulmasına şərait yaratmaqdır.  
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Sham publication of manuscript of Arabic “Diwan” of Azerbaijanian poet 

 
SUMMARY 

 
Turkic Sufi poet of XV-XVI centuries Ibrahim Gulshani (h. 826/830 - 940) had the works in 

three languages. Turkish and Persian works has just attracted the attention of researchers from Tur-
key and Azerbaijan, but poet’s only work in Arabic, his “Diwan” attracted the attention of Abdullah 
Kizilcik. There are two manuscript copies of the Arabic “Diwan” of poet which chosen as topic for 
our Phd dissertation. Abdullah Kizilcik prepared the Ankara copy of “Diwan” for publication. The 
assessments about this research were related to this article. 

 
Фарида Алиева 

 
Шамское издание арабского рукописного «Диван»а Азербайджанского поэта 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Тюркский суфийский поэт XV-XVI вв. Ибрагим Гулшани (х.826/830-940) имел произ-

ведения на трех языках. Турецкие и персидские произведения привлекали внимание исследо-
вателей из Турции и Азербайджана, но единственная работа поэта на арабском языке, его 
Диван привлек внимание только одного исследователья Абдуллах Кызылчика. Есть две 
рукописные копии Дивана, выбранные в качестве темы для нашей докторской диссертации. 
Абдуллах Кызылчик подготовил к изданию копию дивана из Анкаре для публикации. Статья 
включает в себя научные выссказывания об исследовании Абдуллах Кызылчика. 
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DİNŞÜNASLIQ 

 
UOT: 297.17/18 

 
Rüxsarə Məmmədova  
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 
 

MÜSƏLMANLARIN HƏYATINDA  
FİQHİN YERİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ 

 
Açar sözlər: Fiqh, İslam, müsəlmanların həyatı, Quran 
Ключевые слова: Фикх, Ислам, жизнь мусульман, Коран 
Key words: Figh, Islam, muslim life, Holy Quran 
 
 
İbadəti, hüququ, əxlaqı, iqtisadi və ictimai münasibətləri əhatə edən fiqh, müxtəlif millətlər-

dən təşkil olunmuş İslam ümmətini, bir - birinə bağlayan, birləşdirən müəssisədir. Başqa mənada 
ümmətin həyatıdır. Fiqhin əhatə etdiyi məsələlərə və yaratdığı münasibətlərə nəzər salınarsa olduq-
ca geniş və misli olmayan bir mənzərə ilə qarşılaşmaq mümkündür: Fiqh Allah ilə qul arasındakı 
şəxsi münasibəti nizamlamaqla başlar. Namazı, orucu, zəkatı, həcci, görünən və görünməyən natə-
mizlikdən təmizlənməyi öyrədər. Belə bir münasibət daha əvvəl olmadığından müşriklər tərəfindən 
qəbul olunmurdu. Fiqh cəmiyyətin əxlaq və nizamına diqqət yetirərək müəyyən tədbirlər görmüş-
dür. Hətta fiqh bayram və cümə günlərində gözəl geyinməyi, gözəl ətirlənməyi, yeyiləcək və yeyil-
məyəcək şeyləri, yemə - içmə ədəbini öyrətmiş, o cümlədən hüquqi və iqtisadi münasibətlərdə doğ-
ruluğu, əqdi, verilən sözün yerinə yetirilməsini əmr etmiş, zina, içki, qeybət, iftira, yalan şahidlik, 
İslam hüququna zidd olan davranışları qadağan etmişdir. Bunlara mane olan əsasları gətirmişdir. 
Fiqh sosial ədaləti təmin etmək üçün zəkat, kəffarə, fitrə, qurban şəklində zənginlərin mallarında fə-
qirlər üçün haqq təyin etmişdir. Müsəlmanların bir yerdə cəm olub toplanmaları, görüşüb problem-
ləri həll etmək üçün çarə tapmaları, elm, təcrübə, mədəniyyət mübadiləsi, aralarındakı qardaşlıq 
bağlarının gücləndirmələri üçün həcc, cümə kimi məcburi toplantılar tərtib etmişdir. İctimai bir var-
lıq olan insanın ehtiyaclarını nəzərə alan fiqh alqı - satqı, müamilə, şirkət, ariyə kimi müqavilələri 
nizamlamış, hüquqda və iqtisadiyyatda hiyləni, xəyanəti, güclünün zəifi əzməsini qadağan etmiş, o 
cümlədən cəmiyyətin sağalmaz bəlası olan faizi haram buyurmuşdur. Sonda bunu qeyd etmək la-
zımdır ki, Fiqh fərdin doğumundan yetkinlik dövrünə, evlənməsinə, uşaqları ilə münasibətinə, məs-
ləyinə, peşəsinə, vəfatına, vəfatından sonra vəsiyyət və mirasına, geridə qalanların qorunmasına qə-
dər həyatın bütün mərhələlərinə nəzər salmış, hər addımında insanla bərabər olmuş, yol göstərmiş-
dir. Bu münasibət cəmiyyət və cəmiyyətlərarası münasibətlər üçün də eynidir. Fiqh cəmiyyətin yal-
nız dünya həyatına aid bir qism münasibətlərini nizama salmaqla kifayətlənməmiş, dünya və axirət 
həyatını birlikdə göz önünə almış, mənfəəti buna görə nizamlamış, xüsusən hüquqi məsələlərdə adət 
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- ənənə və məsləhətlərə yer vermiş, hətta, dövlət rəhbərlərini cəmiyyətin dini həyatında da rəhbər 
olaraq təqdim etmişdir. 

Fiqh elminin əsas mövzusu insanın öz iradəsi ilə etdiyi hərəkətlərdir. Ancaq insanın öz ixtiya-
rında olmayan davranışları da fiqhin sahəsinə daxil olunur. Məsələn insan nəfəs olmaq kimi ixtiya-
rında olmayan hərəkətlərindən məsul deyil. Eyni şəkildə insan yuxuda olarkən şüursuzca etdiyi 
hərəkətlərdən də məsuliyyət daşımır. Lakin yuxuda olarkən (şüursuz halda) etdiyi hərəkətlə bir 
başqasının malına və canına zərər verərsə, buna təzminat ödəməlidir. 

Fiqh Hz. Peyğəmbər və Səhabə dövründə bir elm kimi sistemə salınmamışdır. Fiqhin lüğətdə 
mənası “anlamaq”, “qavramaq”, “dərk etməkdir”. Eyni mənanı ifadə edən kəlimələrdən fiqhin fərqi 
ondadır ki, buradakı anlayışlar səthi deyil, daha dərindir və müəllifin fikirlərini əhatə edir. Əbu 
Hənifənin verdiyi tərifə əsasən fiqhin terminoloji mənası “İnsanın əməl baxımdan lehinə və əleyhi-
nə olan şəri hökmləri bir bacarıq halında bilməsi”dır. [1,24] Ancaq bu elm etiqad, əxlaq, nikah, 
miras, ticarət, alqı – satqı və bu kimi gündəlik həyat tərzi ilə bağlı məsələlərə şamil edilmişdi. Ta-
nınmış fiqh alimi Xeyrəddin Qaraman isə öz “İslam hüquq tarixi” kitabında fiqhi aşağıdakı kimi 
açıqlamışdır: “Dinin əməli hökmlərini, müəyyən dəlil və qaydalarından alaraq əldə edilən məlu-
mat”dır. 

 Hz. Peyğəmbər (s.a.s.)-in dövrü fiqhin yaranması üçün ən önəmli dövr sayılır. Fərdi və icti-
mai həyatın müxtəlif sahələrini nizamlayan qayda və hökmlər o zamanlar iki şəkildə yaranırdı: 1) 
Bir hökmü vacib edən hadisə baş verərkən, Hz. Peyğəmbər (s.a.s.)-ə ayə nazil olur, o da öz üslubu 
ilə hökmü və ya mənanı izah edirdi. Bu məsələ ilə bağlı Qurani - Kərimdə nazil olan ayələr ya “sən-
dən soruşurlar” ifadəsi ilə ya da “səndən fətva istəyirlər” sözləri ilə zikr edilmişdir.  

2) Hökmün əsasını təsis edərkən, bir sual meydana çıxmamışdan əvvəl belə vaxtı - zamanı 
çatdıqca hökm və qayda yaradılırdı. Çünki İslam sadəcə lazım olan ehtiyacları təmin etmək üçün 
deyil, eyni zamanda yeni bir cəmiyyət, dövlət yaratmaq üçün gəlmişdir. Xüms, zəkat, ailə və miras 
hüququ ilə əlaqəli bəzi qaydalar bu qismin içində yer almaqdadır.  

İstər Qurani - Kərim, istərsə də onun ən sağlam təfsiri və tamamlayıcısı olan sünnətin hüquqi 
nizamlanması 23 ilə yaxın bir dövrü əhatə etmişdir. İslamın əsasını təşkil edən bu qaynaqlar, yəni 
qanunlar toplusu yavaş – yavaş tamamlanarkən, insanların onu daha yaxşı başa düşüb qavramaları-
na və eyni zamanda həyatlarında tətbiq etmələrinə səbəb olmuşdur.  

VII əsrin sonu ilə VIII əsrin əvvəllərində fiqhə dair ilk əsərlər yazılmışdır. Lakin, bunlardan 
yalnız Süleyman bin Qeys əl - Hilalinin bir əsəri, Qatadə bin Diamə və Zeyd bin Əlinin həclə bağlı 
risalələri, yenə Zeyd bin Əlinin müxtəlif məsələləri əhatə edən “əl - Məcmu” adlı əsəri bu günə 
qədər gəlib çatmışdır. (2,4) VIII əsrin I yarısından etibarən fiqhi məzhəblərin yaranması, məzhəb 
imamlarına aid fikir və görüşlərin müəyyən şəkildə fiqh qanunlarına təsir etmiş və sistem halına 
salmışdır.  

 Klassik fiqh kitablarında müsəlman hüququ üç yerə bölünür: İbadətlər, müamilə (alış- veriş) 
və uqubət (rəftar, hərəkət, cəza). Klassik fiqhin əhatə etdiyi mövzuları dərindən öyrənmək üçün 
Hənəfi məzhəbindən Əbul - Həsən əl - Bağdadinin (428/1036) “Muxtəsərul - Quduri” və Cəfəri 
məzhəbindən Nəcmüddin Cəfər ibn Həsən əl - Hillinin (676 /1277) “əl - Muxtəsərin - nafi” adlı fiqh 
kitablarına müraciət etmək daha münasib olardır. 

 Müasir dövrdə fiqh elmini əhatə edən bir sıra ədəbiyyatlar yazılmışdır. Bu elm yazılmış ədə-
biyyatlar sayəsində inkişaf etmişdir. “Əhkami - Sultaniyyə”, “Xərac”, “Əmval”, “Hisbə” və “Niza-
mul – hükm” adı ilə yazılan kitablar bu ədəbiyyatın əsasını təşkil edir. Hətta müasir İslam hüququ 
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alimləri, İslam hüququnu Qərb mənşəli hüquqlarla klassik İslam hüququ təsnifini birləşdirərək 
yenidən təsnif etmişdirlər. Əbdürrəzzaq əs - Sənhurinin “Məsadirul - haqq”, Subhi Məhmasaninin 
“ən - Nəzəriyyətul - ammə lil - mucəbat vəl - uqud”, Mustafa Əhməd əz - Zərqanın “əl - Mədxəlu-
lamm (əl - Fifqul - İslami fi səvbihil - ədid)”, Xayrəddin Qaramanın “Müqayisəli islam hüququ” və 
Züheylinin “əl - Fiqhul - İslami və ədillətuhu” adlı əsərlər bu şəkildə yazılmışdır. Bu ədəbiyyatlarda 
təsnifat təkminləşərək aşağıdakı hissələ bölünmüşdür:  

1. İbadət - namaz, oruc, həcc və zəkat kimi ibadətləri əhatə edir. İbadət, Allaha təzim və hör-
mət göstərmək və onun bizə verdiyi saysız nemətlərə şükran borcunu yerinə yetirməkdir. İbadətlər 
ruhumuzu yüksəldir, bizi pisliklərdən çəkindirir, əxlaqımızı gözəlləşdirir və nəhayət ən dəyərli 
varlığımız olan imanımızı qoruyur. 

 2. Əhvali - şəxsiyyə (Ailə və miras hüququ) : Ailə - kişi, qadın və usaqlardan meydana gələn 
ən kiçik insan toplusudur. Bir millətin milli və mənəvi dəyərlərini öyrənildiyi bir məktəbdir. Hüquq 
tarixinin ən qədim dövrlərindən başlayaraq evlilik bağı ilə aralarında qohumluq əlaqəsi olan şəxslər 
müəyyən qayda və qanunlara riayət etməlidirlər. Miras hüququ da ailə hüququnun içərisinə daxil 
olur. 

 3. Müaməlat (şəxs və əşya hüququ) - borc və ticarət hüququ kimi çox geniş bir sahədir. Müa-
məlat alış – veriş, kirayə, şirkət kimi borclar və ticarət hüququ, itkin şəxs kimi şəxs hüququ, girov 
kimi əşya hüququ mövzuları, yəni xüsusi hüquqa daxil olan və gündəlik həyatda digər insanlarla 
əlaqələr ələ alınır və daha çox prinsiplər səviyyəsində işlənir.  

 4. Uqubət (cəza və mühakimə hüququ) - başqa birinin canına və malına qarşı işlənmiş cina-
yətlər və bunlara nəzərdə tutulan cəzalar, iddia, mühakimə etmə kimi daha çox ümumi hüququ ma-
raqlandıran mövzular ilə insanın ölümü, vəsiyyət və miras başlıqları altında işlənir. İnsanların canı-
na, malına, azadlığına, namus və şərəfinə təcavüz etmək dinimizdə qadağandır. Bunlar hər bir insa-
nın toxunulmaz haqlarıdır.  

5. Əhkami - sultaniyyə (Konstitusiya və idarə hüququ) – Canımızı, malımızı, dinimizi, namus 
və şərəfimizi daxili və xarici düşmənlərə qarşı qoruyan dövlətdir. Dövlətin qoyduğu qayda və 
qanunları yerinə yetirməkdir.  

6.  Siyər (Dövlətlər hüququ) - Dövlətə və millətə qarşı borclar nəzərdə tutulur. 
7. Ədəb (dini - hüquqi hökmlərin hikmətləri) – İnanc əsasına uyğun davranış qaydaları və qə-

libləri meydana gətirərək, din-əxlaq və hüquq birliyini təmin etməkdir. (3,22)  
 Klassik fiqh kitablarında mövzular “kitablar”a, kitablar “bablar”a, bablar isə “fəsillər”ə ayrı-

lır. Fiqh kitabları ibadətə hazırlıq mahiyyəti daşıyan “Təharət” (paklıq) mövzusu ilə başlayır və 
“Miras” mövzusu ilə sona çatır. İbadətlər, müqavilələr, borc münasibətləri, ticarət, evlənmə, boşan-
ma, cinayət, cəza, mühakimə, yemə - içmə, geyim kimi məsələlər bunların arasında yer alır. Bu 
şəkildə bölünmənin özlüyündə tutarlı bir məntiq və izah var. Bu təsnifi edənlər fiqhin bütün insan 
həyatını əhatə etdiyini düşünürlər. Çünki insanın heç bir hərəkəti fiqhin hüdudları xaricində deyil. 
İslami cəmiyyətlərinin həyat tərzini formalaşdıran fiqhin ən əsas və əhəmiyyətli məqsədi insanların 
zərərinə olacaq, onları dünya və axirətdə peşiman edəcək xüsusları aradan qaldırmaq və onlar üçün 
faydalı olan məsələləri təmin etməkdir. Fiqhin özünəməxsus bir sıra vəzifələri var. Bu vəzifələr 
insanın Allaha qulluq inancını həyat tərzinə çevirərək məcburi qulluqdan könüllü qulluğa çatmanın 
yollarını yaradır. Həmçinin, müsəlmanlara faydalı və zərərli olan məsələləri təyin edərək, axirət 
dünyasında insanları xoşbəxt bir həyata sövq edir. 
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 Fiqhin İlahi bir qaynaq olması və həqiqi qanunvericisi Allah olması onu digər hüquqlardan 
fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. Fiqh qanunları Qurani - Kərimdə və səhih hədislərdə öz əksini 
tapmışdır. Beləliklə fiqh din, əxlaq və hüquq sahələrini əhatə edərək fərd və cəmiyyəti inşa edir. 
Onun ümumi xarakteri mühafizəkarlıqdır. Meydana gəlmə müddətində yeni bir ümmət yaratmağı 
qarşısına məqsəd qoyan fiqh eyni zamanda təlim-tərbiyə prosesini də əhatə edir. Yaşadığımız 
dövrdə bəşəriyyət elmdən daha çox tərbiyəyə ehtiyaclıdır. İstər Şərq, istərsə Qərb alimləri bu fikir-
dədilər ki, insanlar mənəviyyat böhranından daha çox əziyyət çəkirlər. Bu gün peyğəmbər və imam-
ların olmaması insanların təlim-tərbiyyəsinin başsız qalması demək deyil. İslam cəmiyyətində 
insanların bütün davranışlarının qiymətləndirilməsi və təsnifi fiqhə görə müəyyənləşir və cəmiyyət 
üçün doğru yola istiqamətləndirilir. Buna görə insan doğular və müəyyən yaşda ibadətə məsul olar. 

 Bir sözlə fiqhin insan həyatında çox böyük əhəmiyyəti vardır. Cəmiyyətimiz nə qədər inkişaf 
edirsə etsin, bizim yaşamımızın hər bir sahəsini əhatə edən fiqh qaydalarına hörmətlə yanaşmalıyıq.  
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Rukhsara Mammadova 

 
Value and impotance of thelogy in the muslim’s life 

 
SUMMARY 

 
 The Holy Quran is the primary source of Islamic law. The law is beginning personal relation-

ship beetween God and man. It has a great important of humans life. 
 

Рухсара Мамедова 
  

Роль и значение фикха в жизни мусульман 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Основным источником системы Исламского права является Коран. Фикх основывается 

на построении отношений между Аллахом и его покорным слугой. Фикх имеет очень боль-
шое значение в жизни людей. 
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

 
The Journal "Manuscripts don’t burn" publishes the articles on textual study, 

manuscriptology, source study, history of science, folklore, theory of literature, 
Azerbaijani literature, preservation of manuscripts, library science.  

Publication of the materials is free of charge.  
The articles must be presented both in the electronic and printed versions 

followed by the extract from the minutes of the relative department and review of 
skilled specialist.  

The text of the articles must be presented in A4 format, Times New Roman 
font, letter size of 12, with the following margins: top – 2 cm, bottom – 2 cm, left 
- 3 cm, right - 1 cm.  

 
Articles must contain the following elements: 
 
 Author's first name, last name 
 Scientific degree, scientific title 
 Institution, organization  
 Title of the article 
 Key words (in Azerbaijani, English and Russian) 
 Text of the article 
 References (in numerical an use order) 
 Summary in English and Russian 

 
The articles collected in the Department of Scientific exposition and presenta-

tion of manuscripts (Room No.38) of the Institute. The materials could also be sent to 
the e-mail address ulker.haciyeva@rambler.ru.  
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
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точниковедению, истории науки, фольклору, теории литературы, Азербайджан-
ской литературе, сохранности рукописей.  

Публикация материалов бесплатная. 
К статье прилагается выписка из протокола с заседания соответствующе-

го отдела, отзыв специалиста в печатном и электронном вариантах.  
Текст статьи должен быть в формате А 4, со шрифтом «Times New 
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 Список литературы (по порядку нумерация, использование источников) 
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Статьи собираются в отделе «Научной экспозиции рукописей» (комната № 38) 
Институт. Материалы можно направить по электронному адресу:  
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YUBİLEYLƏR 
 

Mehri Məmmədova-80 
 

lyazma abidələrinin görkəmli tədqiqatçısı, filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazma-
lar İnstitutunun şöbə müdiri Mehri Məmmədovanın 80 yaşı 

tamam olmuşdur. Mehri Qafar qızı Məmmədova 1935-ci ilin 17 dekabrında 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad şəhərində anadan olub. 1961-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakultəsini Azərbay-
can dili və fars ədəbiyyatı müəllimi ixtisası üzrə bitirib. O, həmin ilin 1 
sentyabrından ADU-nun göndərişi ilə Əlyazmalar İnstitutuna göndərilmiş, 
kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmış-
dır. 

M.Məmmədova 1974-cü ildə XVIII əsrin görkəmli ədəbiyyatşünası 
və şairi Lütfəli bəy Azərin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş dissertasiya müdafiə edərək filologi-
ya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. O, farsdilli klassik ədəbiyyatın tanınmış nümayən-
dələri barədə çoxsaylı məqalələrın müəllifidir, Bakı, Moskva, Daşkənd, Tehran, Təbriz şəhərlərində 
keçirilən beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələri ilə çıxış etmişdir. 

M.Məmmədova neçə illərdir ki, orta əsrlər farsdilli ədəbiyyatın, XIX-XX əsrlərdə yaşamış 
görkəmli mədəniyyət xadimlərinin irsinin araşdırılması sahəsində məhsuldar fəaliyyət göstərməkdə-
dir. O, Mir Möhsün Nəvvabın “Nəsihətnamə”sini, Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” əsərinin nəsr 
variantını, “Lütfəli bəy Azər və Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı monoqrafiyasını çap etdirmişdir. Fars-
dilli əlyazmalar kataloqunun I cildinin təsvir müəllifidir. Alimin görkəmli ədiblərimizin şəxsi arxiv-
lərinin tədqiqi sahəsində gördüyü işlər xüsusilə diqqətəlayiqdir. O, “Həsən bəy Zərdabinin biblio-
qrafiyası və epistolyar irsi” kitabını Əzim Əzimzadənin şəxsi arxivindəki materialları, Nəcəf bəy 
Vəzirovun “Palıd” əsərini, Müslüm Maqomayev, Səməd Vurğun, Nəriman Nərimanov, Mirzə Fətəli 
Axundov və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin şəxsi arxivlərinin izahlı təsvirini çap etdirmişdir. 

Mehri Məmmədova yazılı abidələrimizin tədqiqi sahəsindəki məhsuldar fəaliyyətinə görə 
2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Tərəqqi” meda-
lına layiq görülmüşdür. O, Əlyazmalar İnstitutu Veteranlar Şurasının sədridir. 

Mehri Məmmədovanı yubleyi münasibəti ilə təbrik edir, ona uzun ömür, can sağlığı, yeni-
yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 
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