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Jurnal haqqında 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 2015-ci ilin birinci yarısında 
fəaliyyətə başlayan və artıq iki ildir ki, nəşr olunan “Əlyazmalar yanmır” jurnalı 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 13.01.2015-ci il tarixli 3940 nömrəli qərarı ilə 
“Mətbu nəşrlərin reyistri”nə daxil edilmişdir.  Jurnal İSSN qeydiyyatından keçmişdir.  

Elmi toplu olan bu jurnalda filologiya elmləri (mətnşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, 
folklorşünaslıq, dilçilik), tarix elmləri (ümumi tarix, vətən tarixi, mənbəşünaslıq və tarixə dair 
digər elmlər), kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq, fəlsəfə (dinin tarixi 
və fəlsəfəsi) ixtisasları üzrə elmi məqalələr dərc olunur. 

“Əlyazmalar yanmır” jurnalının elmi redaktorları respublikada və onun hüdudları 
xaricində həmin ixtisaslar üzrə tanınmış alim və mütəxəssislərdir. Müəlliflərimiz sırasında 
Azərbaycan Respublikası ilə yanaşı, Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası, Ukrayna 
Respublikası, İran İslam Respublikası və digər region ölkələrindən olan elm adamları var. 

Hədəfimiz filologiya, tarix və kitabşünaslıq sahəsində ən mühüm elmi nailiyyətləri 
bölüşmək, daha geniş oxucu kütləsinə çatdırmaqdır. 
          “Əlyazmalar yanmır” jurnalına məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul 
olunur. Jurnalın son nömrəsi ilə www.elyazmalaryanmir.com saytında tanış olmaq olar. 
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О журнале 
 
        Научный журнал "Рукописи не горят" начал  выходить в 2015 году при поддержке 
Национальной Академии наук Азербайджана  и Института рукописей имени 
Мухаммеда Физули.  Журнал утвержден решением Министерства Юстиции 
Азербайджанской Республики  №. 3940  от 13.01.2015  и зарегистрирован в реестре 
печатных изданий Азербайджанской Республики. 
          В журнале «Рукописи не горят» публикуются статьи  по текстологии, 
источниковедению,  истории науки,  фольклору, теории литературы, Азербайджанской  
литературе, библиографии, философии  (религии, истории и философии).  
          Научные редакторы журнала "Рукописи не горят", являются известными 
учеными и специалистами в этой области, известные, как и в республике, так и за 
рубежом. 
         Наравне  с нашими авторами, редакцией нашего журнала занимаются и 
специалисты из других стран, таких как Турецкая Республика, Российская Федерация, 
Республика Украина, Исламская Республика Иран. 
         Наша цель заключается в обмене наших самых важных научных достижений с 
читателями, а также распространение информации в крупных масштабах о филологии, 
истории и библиографии. 
         Статьи принимаются на азербайджанском, русском и английских языках. Со 
всеми выпусками журнала вы можете ознакомиться на сайте: 
www.elyazmalaryanmir.com 
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About journal 
 

The scientific journal “Manuscripts don’t burn” began to be published in 2015 year 
with the support of Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli ANAS and by the 
decision of the Ministry of Justice of Azerbaijan Republic dated 13.01.2015 No. 3940 has 
been approved and registered in Printing Publication Registry of Azerbaijan Republic. 
          The journal includes articles about textual studies, literature, folklore, and linguistics), 
history (history of science), library, bibliography, philosophy (religion, history and 
philosophy) 

Scientific editors of the journal “Manuscripts don’t  burn” are the well known scientists 
and specialists known in the republic and abroad in this field. 

Along with our authors from Azerbaijan Republic, there are scientists from other 
regional countries as Republic of Turkey, Russian Federation, Republic of Ukraine, Islamic 
Republic of Iran. 

Our target is to share our most important scientific achievements, to spread information 
to the large scale of readers about philology, history and bibliography. 
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MƏNBƏŞÜNASLIQ 
 
UOT: 398.          

  Gülbəniz Babaxanlı 
AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi, Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, 

filologiya üzrə elmlər doktoru 
 

 
AZƏRBAYCAN FOLKLORUNUN MƏNBƏŞÜNASLIĞINDA 

 ƏRTOĞROL CAVİDİN ARAŞDIRMALARININ YERİ VƏ ROLU 
 

  Açar sözlər: etnoqrafiya, dastan, nağıl, adət-ənənə, din, tədqiqatçı 
 Ключевые слова: этнография, легенды, сказки, традиции, религия, научный сотрудник 
 Key words: ethnography, legends, fairy tale, tradition, religion, researcher 

 
Azərbaycanın böyük şairi və dahi dramaturqu Hüseyn Cavidin (1882-1941) oğlu, 

dövrünün istedadlı gənci, Azərbaycan mədəniyyəti tarixində bir ulduz kimi parlayıb tez də 
sönən Ərtoğrol Cavid (1919-1943) çoxyönlü fəaliyyəti ilə diqqəti çəkməkdədir. Hazırda 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində saxlanılan, 
Ərtoğrol Cavidin həm özünün, həm də başqa yoldaşlarının topladığı çoxsaylı folklor 
materialları haqda tədqiqat işlərinin, şeirlərinin və musiqi əsərlərinin əlyazmaları onu göstərir 
ki, o, atası Cavid  Əfəndi kimi şair, müəllimləri dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli və Bülbül  kimi 
istedadlı musiqişünas, bəstəkar və öz dövrünün böyük ümidlər verən musiqi və folklor 
tədqiqatçısı olmuşdur.  

Hər bir istedadlı gənc kimi, Ə.Cavidin qabiliyyəti də çoxyönlü və çoxşaxəli olmuşdur. 
Onun  qələmindən və fırçasından çıxan bir sıra portretlər, yazdığı şeirlər belə deməyə əsas 
verir ki, ömür vəfa etsəydi, bu sahələrdə də müəyyən uğurlar qazana bilərdi [1]. Eyni 
zamanda Ərtoğrolun əlimizdə  olan  qısa  tədqiqatları, onda  elmi  təfəkkürün və analitik 
şüurun da kifayət dərəcədə güclü olduğunu göstərməkdədir. Hər şeydən öncə, Ərtoğrolu bu 
baxımdan tədqiq etdiyi materiala sağlam və ayıq bir araşdırıcı münasibəti göstərməsi, məntiqi 
şüur nümayiş etdirməsi  fərqləndirir. Yüzlərlə səhifə materialı nəzərdən keçirən gənc 
tədqiqatçı, bunlara aludəçilik  göstərmir, həqiqi estetik və ideoloji dəyəri yalançı, saxta 
dəyərlərdən, xalqın etik-estetik tərbiyəsinə xidmət edə biləcək örnəkləri ziyanlı 
nümunələrdən fərqləndirə bilir. 

Buna görə də biz, Ərtoğrol Cavidin çoxyönlü fəaliyyətinin digər istiqamətlərinə, onun 
təkraredilməz şəxsiyyətinə bir daha toxunmayaraq, bu məqalədə yalnız AMEA Hüseyn 
Cavidin Ev Muzeyində saxlanan materiallar əsasında onun tədqiqatlarının Azərbaycan 
folklorunun mənbəşünaslığında tutduğu yeri və rolunu əks etdiririk. 

AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində qorunub saxlanılan bu zəngin folklor xəzinəsi 
gənc tədqiqatçı tərəfindən tədqiqata cəlb edilmiş, rəyləşdirilərək öz qiymətini almışdır [1]. 
Bunların  arasında xalqın içərisindən toplanmış nağıllar, dastanlar, müxtəlif janrları əhatə 
edən aşıq poeziyası örnəkləri, bayatılar, laylalar, holavarlar, oxşamalar, xalq mahnıları, 
muğam mətnləri, oyun havaları, toy və yas mərasimlərinin təsviri və s. folklor etnoqrafiya 
materialları vardır. Bütün bu rəngarəng materiallara eyni səviyyədə, eyni səriştədə rəy 
yazmaq üçün insan doğrudan da dərin erudisiyaya, yüksək savada malik olmalı idi ki, bu 
cəhətlər 20 yaşlı gənc Ərtoğrolda kifayət qədər var idi.  Məsələn, bir yazısında toplanmış 
materiala əsaslanaraq toy adətlərindən danışan Ə. Cavid, özünü həm də Azərbaycanın 
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ərazisini, inzibati-ərazi bölgüsünü yaxşı tanıyan, müxtəlif rayonların analoji adətlərinə, bu 
adətlərin kənd və şəhər fərqlərinə dərindən bələd olan bir el ağsaqqalı kimi göstərir. 

Materialların böyük bir qismini xalqımız arasından toplanmış nağıl və dastanlar, aşıq 
poeziyası örnəkləri təşkil edir ki, Ərtoğrol Cavid bu sahədə də öz erudisiya və biliklərini 
həmin folklor materiallarına yazdığı rəylərdə və onlar haqqında söylədiyi elmi-tənqidi 
fikirlərdə yüksək səviyyədə ifadə  etməyə nail olmuşdur. Ən çox razılıq doğuran odur ki, 
gənc alim, həmin materialları yalnız dar bir xronoloji çərçivədə deyil, tarixi-didaktik 
perspektivdə nəzərdən keçirməyə və qiymətləndirməyə üstünlük verir. Bunu nəzərə alaraq 
demək olar ki, Ərtoğrol Cavid Azərbaycanın zəngin folklor irsinə mücərrəd bir anlayış kimi 
deyil, tarix boyu hərəkətdə olan və gənc nəsillərin vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlərə 
hörmət ruhunda tərbiyəsi yönündə necə böyük əhəmiyyət daşıya biləcəyini sayıq bir vətəndaş 
kimi anlayaraq təbliğ etməyə çalışır. 

Kitabda “Azərbaycanın adət-ənənələri və Ərtoğrol Cavid”, “Azərbaycan klassik musiqi 
mətnləri və  Ərtoğrol Cavid”, “Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid”, “Azərbaycan  aşıq  
yaradıcılığı  və Ərtoğrol Cavid”, “Balaman məktəbi” dərsliyi və Ərtoğrol Cavid”, “Ərtoğrol 
Cavidin nota köçürdüyü xalq mahnıları” və “Ərtoğrol Cavidin yarımçıq qalmış əsərləri” 
mövzuları əhatə olunur.  

"Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid" çoxcildliyinin 
"Azərbaycanın adət-ənənələri və Ərtoğrol Cavid" adlanan I cilddə Qarabağ, Quba, Gəncə, 
Xızı, Basarkeçər, Bakı, Şəki, Dərbənd, Masallı bölgələrindən 1939-40-cı illərdə toplanmış 
toy və yas adətlərinə aid etnoqrafik materiallar, eləcə də el mahnıları, deyimləri öz əksini 
tapmışdır [1, 6].  

Bütün bu materiallar haqqında Ərtoğrol Cavidin yığcam, dərin məzmunlu elmi rəyləri də 
onlarla birgə çap olunmuşdur. Çoxcildliyin "Azərbaycan klassik musiqi mətnləri və Ərtoğrol 
Cavid" adlanan II cildinə Azərbaycan klassik musiqi mətnləri və onlara Cabbar Qaryağdı, 
Süleyman Mansurov tərəfindən yazılmış şərhlər toplanmış, Ərtoğrol Cavidin hər bir mətnə 
ayrı-ayrılıqda yazdığı elmi təhlillər daxil edilmişdir.  

"Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid" mövzusu kitabın III, IV, V, VI, VII, VIII 
cildlərində yer almışdır. Bu cildlərdə 1938-41-ci illərdə Ə.Cavid, H.İskəndərov, H.Əlizadə və 
C.Cahanbəxş tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış Azərbaycan 
dastanları və Ərtoğrol Cavidin həmin dastanlar haqqında yazdığı elmi rəylər yer almışdır. 
Qeyd edək ki, bəzi dastanları aşıqlar özləri yazıya almışlar. Eyni zamanda aşıq Əsəd, aşıq 
Mirzə yaradıcılıqları haqqında məlumat, 1937-ci ildə professor Bülbülün rəhbərliyi ilə aşıq 
yaradıcılığının əsas formalarını öyrənmək və bir neçə aşıq havasını nota almaq üçün çağırılan 
iclasın protokolları daxil edilmişdir.  

Kitabda verilmiş "Azərbaycan aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrol Cavid" mövzusu IX, X 
cildlərində əhatə edilmişdir. IX cilddə Azərbaycan aşıqlarının, xüsusən də Molla Cuma və 
Miskinli Vəlinin əsərləri toplanmış və həmin materiallarda Ərtoğrol Cavid, Hümmət Əlizadə 
tərəfindən yazılmış elmi rəylər daxil edilmişdir. X cildə Aşıq Ələsgər və onun poetik 
çevrəsində olan aşıqların əsərləri və həmin əsərlərə Ərtoğrol Cavidin elmi rəyləri verilmişdir. 

XI cild Azərbaycan musiqişünası Saleh Əbdülləlimovun musiqi məktəbləri üçün tərtib 
etdiyi “Balaman məktəbi” adlı dərsliyin ilk nəşridir. Dərslik 1937-ci ildə hazırlansa da, o 
dövrdə ictimai-siyasi həyatımızın az qala bütün sferalarına nüfuz etmiş erməni şəbəkəsinin 
“səyi” nəticəsində çap olunmamış və əsərin orijinal nüsxəsi Ərtoğrol Cavidin şəxsi arxivində 
uzun illər mühafizə edilmişdir [2, 5].  

Parlaq istedada və yüksək intellektə malik Ərtoğrol Cavid “Balaman məktəbi”nə rus 
dilində yazılmış ön sözü dilimizə tərcümə etmiş, dərsliyin tərtibi ilə əlaqəli materialların, o 
cümlədən iclas protokolların toplanıb-hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir. Orijinalı 
Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində saxlanılan bu dərslik muzeyin əməkdaşları tərəfindən elmi və 
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ixtisas redaktəsindən keçirilmiş, nəşrə hazırlanmış, dərslikdəki notlar müvafiq proqram 
təminatı vasitəsilə ilk dəfə elektronlaşdırılmış və komplektləşdirilmişdir. 

Çoxcildliyin 12-ci cildində xalq muğamlarının toplanması və nota salınması sahəsində 
böyük zəhməti olmuş Ərtoğrol Cavidin xanəndə Cabbar Bağdadbəyovun ifasında dinlədiyi 
“Bayatı kürd təsnifi”, “Segahın mübərriqəsi”, “Zəminxara təsnifi”, “Orta segah rəngi”, 
“Mirzə Hüseyn segahı” kimi muğam elementlərinin nota salınmış versiyası əks olunmuşdur. 
Bu cildin ikinci hissəsində isə Kazım Aslanlının topladığı və Ərtoğrol Cavidin nota aldığı 
Masallı xalq mahnılarına yer verilmişdir. Sonuncu cilddə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində mühafizə edilən Ərtoğrol Cavidə məxsus bir 
sıra yarımçıq musiqi əsərləri toplanmışdır. 

Azərbaycan folkloruna dair sanballı və çox qiymətli araşdırmalar aparmış Ərtoğrol 
Cavidin  tədqiqatlarının təhlili bizə deməyə imkan verir ki, o, araşdırmaçılıq fəaliyyətində 
üzərinə düşən vəzifəyə ciddidən-ciddi yanaşmış, özünəxas səriştə və məsuliyyət göstərmişdir. 
Ə.Cavid folklor materialları toplayan digər tədqiqatçıların bir sıra hallarda mənbələrin poetik 
mətnində süni ədəbiləşdirmə aparmasını, ədəbi dil normalarını folklor mətninə tətbiq etməklə 
materialın forma və məzmununda təbiiliyin, səmimiliyin zəifləməsini, eləcə də kifayət qədər 
qrammatik savadı olmayan ekspeditorun öz regionunun dialekt xüsusiyyətlərini mətnə 
gətirməsini də sezmiş və imkan daxilində islah etməyə çalışmışdır. Bütün bunlar isə Ərtoğrol 
Cavidin həm də istedadlı bir bərpaçı-mətnşünas kimi öz qabiliyyətlərini büruzə verməsinə 
imkan yaratmışdır. Məhz Ə. Cavidin öz tədqiqat materiallarında irəli sürdüyü tövsiyələr 
əsasında, xüsusən nağıl və dastan mətnlərində özünü kütləvi şəkildə göstərən və ölkəmizin 
şimal dialektlərinə xas olan “o-u”, “ö-ü” və analoji əvəzlənmələr mətnlər çapa hazırlanarkən 
islah edilmiş və bütün bunlar katib xətası kimi qiymətləndirilmişdir.        

Mətnşünaslıq fəaliyyəti ilə yanaşı, həm də bir ədəbiyyatşünas və dilçi kimi də istedad və 
bacarıqlarını nümayiş etdirən gənc alim, dastanların ideya-estetik, eləcə də tərbiyəvi 
xüsusiyyətlərini qiymətləndirməkdə də obyektiv araşdırıcı mövqeyindən geri durmamışdır 
[2]. Bu baxımdan onun süjetində müəyyən bənzərliklər olan və özündə multukultural 
dəəyərlərin əks olunduğu “Əsli və Kərəm” və “Ordubadlı Kərim” dastanlarının baş 
qəhrəmanlarının sosial aktivlik baxımından müqayisəsi maraq doğurmaya bilmir. 

Gənc araşdırmaçı “Əsli və Kərəm” nağılının əsas ideyasını insanlıq arasına ayrılıq salan 
dinin və onu müdafiə edən din nümayəndələrinin mənfiliyi, insan duyğularını çərçivəyə 
alması və fəlakətlər törətməsi kimi təqdim edir. O, öz tədqiqatında yazır: “Əsli və 
Kərəm”dəki azad insani duyğuları hanki bir şey çərçivəyə alır, bu sevginin manei nədir? 
Müxtəlif dinlilik, din. Bu azad duyğu dini çərçivəni qıra bilərdimi? Bilərdi. Kim bu manei, 
əks dinlilərin evlənə bilməməsini müdafiə edir? Din nümayəndəsi, Əslinin atası Qara keşiş və 
onun quyruqları: qadını, qardaşı Qara Məlik. Artıq hər şey aydındır: sevgi sərbəst olub bir 
tərəfdən qatı xristianlıq, digər tərəfdən müsəlmanlıq. İki əks qüvvə bunlardır. Xalq 
simpatiyası sərbəst sevgi tərəfdarları. Xalq dinçi ola bilməz, çünkü “din xalqın tiryəkidir [2, 
141]””. 

Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, Ə. Cavid bütün dastanlara realizm mövqeyindən 
yanaşaraq qiymətləndirmə metodunu üstün tutur ki, bu da, şübhəsiz, onun yaşayıb fəaliyyət 
göstərdiyi dövrün xarakteri ilə bilavasitə bağlıdır. Hazırkı folklorşünaslığımızda və 
ədəbiyyatşünaslığımızda dəb halına düşmüş, çox zaman tənqidi münasibətsiz qəbul edilən 
sufizmyönlü araşdırmaların kontekstində Ə. Cavidin bu mülahizələri xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Belə ki, orta əsr dastanlarımızda ancaq sufi-mistik dünyagörüşünün inikasını axtaran 
çağdaş alimlərimiz Ə. Cavidin bu araşdırmalarından bəhrələnə bilərlər. Əlbəttə, Şərq 
simvolizmi və sufizmi bir sıra maraqlı mülahizələrin irəli sürülməsinə imkan verir, ancaq bu 
yönlü tədqiqatların total xarakter alması onların mahiyyətinin və elmi funksiyasının 
bayağılaşmasına gətirib çıxarmaq təhlükəsindən də xali deyildir. Məhz buna görə dastan 
qəhrəmanlarının sosial aktivliyinin ilk növbədə gənc nəslin fəal həyat mövqeyi tutmaq 



                                       ƏLYAZMALAR YANMIR                                          № 1 (4), 2017 

 

 

9

ruhunda tərbiyəsi üçün vacib olduğu barədə Ə. Cavidin irəli sürdüyü fikirlər, zənnimizcə, 
indiki dövrdə nəinki aktuallığını itirməmiş, bəlkə bir az da artıq önəm kəsb etməyə 
başlamışdır. 

O da maraq doğurur ki, proletar beynəlmiləlçiliyinin ictimai-mədəni həyatda bir şüar 
kimi səsləndiyi dövrdə yazılmasına baxmayaraq, Ə. Cavidin bu barədəki fikirləri yalnız 
zahiri qabıq kimi səslənir və əsas diqqət onun erməni məkri barədə söylədikləri obyektiv 
həqiqətlərə yönəlir. Xüsusən “Ordubadlı Kərim” dastanında azərbaycanlı Kərimin erməni 
qızı Susana qalib gəlməsi, 39 aşığın qanına yerikləyən keşişləri və məkrli erməni qarısını 
məğlub edərək öz sevgilisinə xoşluqla islam dinini qəbul etdirməsi, sanki gənc Ərtoğrola qol-
qanad verən bədii hadisələr kimi səslənərək, onun dərin rəğbətinə səbəb olmuşdur. Bu 
rəğbətini gizlətməyən gənc vətənpərvər yazır: 

“Məzmunu və ideologik doğruluğu, sağlamlığı ilə bu nağıl tam mənası ilə çapa layidir. 
Nağılda prinsipial yanlışlıq yoxdur, əksinə, nağılın hər xüsusiyyəti ona yeni bəzək, maraq 
verir” [2, 142]. 

Dastanlardakı xalq yumoru, onun estetik funksiya və vəzifələri Ərtoğrol Cavidin 
təqdimatında bədiiliyi gücləndirən, dinləyici marağını artıran poetik vasitələrdən biri kimi 
təqdim olunmuşdur. Süjetdə gərginlik yaratmaq, çoxşaxəlilik, dinləyici və oxucunu intizarda 
saxlamaq da məhz bu baxımdan araşdırmada dəyər kəsb etmişdir. 

Dastanların bədii dilinə xüsusi diqqət yetirən Ə. Cavid ədəbi dilimizin zənginləşməsində 
bu əsərlərin leksikonunun müəyyən rol oynaya biləcəyi fikrini irəli sürərkən də 
yanılmamışdır. Dastan yaradıcılığı ilə bağlı araşdırmalarında da Ə. Cavid özünü sinkretik 
təfəkkürlü bir alim kimi göstərməyə nail olmuşdur. 

Mənfi xarakterli Qara Keşiş, qardaşı Qara Məlik, keşişin qadını, nəhayət üzük döyən 
zərgər nağılın sonunda məhv edilir. Başqa sözlə deyilərsə, haqsızlıq məhv edilir. Haqq qalib 
gəlir. Folklor ümumən xalq haqqının qalibiyyətini tərənnüm edir. 

Müsbət xarakterlilər ən əvvəl Əsli və Kərəmdir. Şifahi ədəbiyyat nağıllarının baş 
obrazları xaraktercə aşiqlə qəhrəman arasında hərəkət edir. Onların hamısında sevgi var. 
Aşiqlik, qərəmanlıq da müxtəlifdir. Məs: Aşiq Qərib aktiv aşiqdir, Kərəm passivdir, Şah 
İsmayilda da aşiqlik qəhrəmanlıqdan üstündür, Koroğlu, Nəbi ən əvvəl qəhrəman, sonra isə 
aşiqdirlər və i. a... 

Kərəm obrazı passiv aşiqdir, o, zəifdir, dəymədüşərdir. Kərəmin gözləri daima yaşlıdır. 
Əsli ilə olan ilk görüşündən sonra eşqini lələsinə söylüyürkən, Qara Keşiş ailəsi gizli 
köçmüşkən, Tacir Murad adının Kərəm olmasını soruşurkən, Əsli ilə yenidən görüşürkən, 
Əsli son görüşdə onu tanımırkən... hər vaxt-hər vaxt Kərəm ağlayır, o bihuşdur. Onda 
anatomik, psixologik zəiflik, dəvamsızlıq vardır. Həyatda aktiv ola bilmir. Başı daşa dəyirkən 
belə yenə sadədildir. Çünkü o, həyati hadisələrdən nəticələr, doğru nəticələr çıxara bilmir. 

Kərəm obrazında bir moment nəzəri cəlb edir. O hər şeyi rədd edir, yalnız Əslini izləyir, 
bütün əziyyətlərə dözür, lakin Əslini almaqçün xristian dinini qəbul edirkən, Qara Keşişin acı 
bir sözü ona bərk toxunur. O dözə bilmir. Çünkü onun bu hərəkətinə xalq kədərlənir. O xalqı 
duyub keşişi rədd edir. Bu moment dini fonda verilməsinə baxmayaraq xalqı duyması, 
iradəciliyi ilə müsbətdir. 

Kərəm obrazının ən yaxşı tərəfi onun həqiqi aşiq olmasıdır. Hanki bir şey onu öz 
sevgisindən imtina etdirə bilər? Heç bir şey, heç bir şey. Əsli də belədir. Onu da heç bir şey 
sevgisindən çəkindirə bilməz.O feodal patriarxal quruluşunun qurbanıdır. O öz dinindən, öz 
millətindən olmayan Kərəmi dəli kimi sevir. 

Nağıldakı bu antidin, internasional sevgi ən yaxşı tərəflərdəndir. Bu internasionalizm 
başqa momentlərdə də görülür. Məs: Kərəm Əslini izlərkən çox yerdə qızlar, erməni qızları 
ona söylüyür, hətta Varanuş adlı birisi ilə deyişir. Yaxud, Osmanlı paşası Süleyman paşanın 
vəziri Xaçatur haqq sevən, həqiqəti anlayan olub Kərəmin səadətinə çalışır, Qara Keşişin 
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hiləgərliyini duyur. Bunlar xalq yaradıcılığındakı internasionalizmin və multukulturalizmin 
ayrı-ayrı təzahürləridir. 

Beləliklə, bütün göstərdiyimiz faktlar deməyə əsas verir ki, Ərtoğrol Cavidin 
tədqiqatlarının Azərbaycan folklorunun mənbəşünaslığında çox mühüm rolu və yeri vardır. 
Bu zəngin irsi özündə əks etdirən 13 cildlik “Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri 
və Ərtoğrol Cavid” kitabı da bu sahədə tədqiqatçılar üçün əhəmiyyətli mənbə rolunu oynayır. 

 
 

Ədəbiyyat: 
 

  1. Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” çoxcildliyi: 13 
cilddə. 1-ci cild. – Bakı: Çaşıoğlu, 2011. – 370 s. 

  2. Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” çoxcildliyi: 13 
cilddə. 6-cı cild. – Bakı: Çaşıoğlu, 2011. – 306 s.  

 
Гюльбениз Бабаханлы 

    Роль и место исследований Эртогрула Джавида в Азербайджанском фольклоре.                         

                                                          РЕЗЮМЕ 
        В статье была дана подробная информация о богатом нематериально-культурном 
наследии (образцы фольклора) Эртогрола Джавида. Было отмечено, что среди 
материалов, хранимых в Доме-музее Гусейна Джавида, имеются народные сказки, 
эпосы, охватывающие различные жанры образцы ашугской поэзии, баяты, 
колыбельные, плачи, народные песни, танцевальные мелодии и другие фольклорно-
этнографические образцы. Эти образцы, представленные вместе с научно-
филологическими и музыковедческими взглядами Эртогрола Джавида, имеют большое 
значение с точки зрения фольклористических и искусствоведческих исследований. 
 
 

                                                                                                                               Gulbeniz Babakhanlı 

  The role and the place of Ertogrul Javid works in origin Azerbaijan folklore. 
 
                                                      SUMMARY 

      It was stated that, in the commemoration event was told about Artogrol Javid’s rich 
intangible cultural heritage (folklore patterns) which collected from a wide mass of people, 
systematized and researched, by him, including scientific-philological views related to this 
heritage. Noted that, there are folklore-ethnographic samples - folk tales, sagas, patterns of 
ashug poetry covering various genres, bayati, okshama, dance tunes, lullabies, folk songs, 
dance tunes, and the description of weddings and funerals among the materials stored in the 
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UOT: 929.  

Sonaxanım Hadıyeva 
 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, böyük elmi işçi 

 
                                                                                    

RƏSUL RZANIN QEYRİ-MƏTBU MƏKTUBLARI 
 

Açar sözlər: Rəsul Rza, məktub, arxiv 
Ключевые слова: Расул Рза, письмо, архив 
Key words: Rasul Rza, letter, archive 
 

Xalq şairi Rəsul Rza Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarındandır. O, 
Azərbaycan şeirində yeni məktəb yaratmış, sərbəst şeirin inkişafında əvəzsiz xidmətlər 
göstərmişdir. Onun həyat yoldaşı, xalq şairi Nigar Rəfibəyliyə, oğlu, xalq yazıçısı Anara və 
müxtəlif yazıçı dostlarına yazdığı məktublar da (həmçinin cavab məktubları) olduqca 
maraqlıdır və əksəriyyəti hətta şeiri xatırladır. Rəsul Rzanın epistolyar irsi bu vaxta kimi 
tədqiq olunmamışdır, lakin oxucular Anarın “Sizsiz”, “Mübarizə bu gün də var, yarın da” və 
s. əsərlərində şairin bir sıra məktubları ilə tanış olmuşlar.  

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Məmməd Səid 
Ordubadinin arxivində də şairin yazıçıya ünvanladığı geniş həcmli bir ədəbi məktubu vardır 
ki, biz onu hələ Rəsul Rza haqqında kitab yazarkən transfoneliterasiya edib, kitaba daxil 
etmişdik. Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin elmi fondlar şöbəsində Abdulla 
Faruqun arxivini araşdırarkən, orada da Rəsul Rzanın dostuna yazdığı məktubları əldə etmiş 
və “Abdulla Faruq-100” kitabında oxuculara çatdırmışdıq.   

Keçən ilin əvvəlində Anar müəllim mənə transfoneliterasiya etmək üçün 150-yə qədər 
məktub verdi. Məktubların hamısını transfoneliterasiya etdik. Məktubların böyük əksəriyyəti 
rüq’i xəttilə yazılmışdır. Bəzi oxunmayan yerlərdə 3 nöqtə və şübhəli qaldığımız yerlərdə 3 
sual işarəsi qoymağı məqsədəuyğun hesab etdik. 

Məktubların arasında Rəsul Rzanın avtoqrafı olan 87 məktub var idi ki, bunlardan biri 
anasına, 85-i Nigar xanıma, biri Ənvər Məmmədxanlıya ünvanlanmışdır.  

Rəsul Rzanın anasına yazdığı 14/IX-3... tarixli məktubun əvvəli yoxdur, əlimizdə olan 
hissə belə başlayır: “Dünən Ənvər və Nigarla buranın mədəniyyət və istirahət bağına 
getmişdik. Sən Bakıda köhnə Nobelin bağını görmüsənmi? Bax, bura öylə bir şeydir. Lakin 
burdakı qiyamətdir. Əvvəla olduqca  böyükdür. Sonra içindən böyük Kür boyda Moskva çayı 
axır. Bağın axırı təbii meşə ilə qurtarır. Minlərlə oyunlar var...”. Məktubda hamını soruşan 
şair sonra dostu Abdulla Faruqu görüb-görmədiklərini xəbər alır və ona Azərnəşrə getməyi 
tapşırır və s.    

Ənvər Məmmədxanlıya ünvanlanmış məktub açıqçada yazıldığı üçün çox qısadır:  
“Camaat, xoş gördük. 
Saranın məktubunu bu gün aldım. Çox sağ olsun. Qalanlar nə üçün məktub yazmayırlar? 

Nigar gedib çıxıb, yəqin ki görmüşsünüz. Yazınız görüm, Cəvahir xanımın azarı nədir. Rəşid 
də israğagün yola düşüb. Bu kağızı Rostovdan yazıram. Bu günlərdə sizə ətraflı məktub 
yazacağam. Mənə məktubu hələlik Nigargilin adresinə yazın. 

Rafibeyli dlya Rzaeva 
Bakıda yaz açılırsa, burda qış get-gedə şiddət edir. 10-12 gündür ki, bərk maroz var. Bu 

gün 22 dərəcədir. Amma adama ləzzət edir. 
Öpürəm hamınızı. 
18/II-46”.  
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Burada Sara Rəsul Rzanın bacısı, Cəvahir xanım Nigar xanımın anası, Rəşid isə 
qardaşıdır. 

Rəsul Rzanın Nigar xanıma yazdığı məktubları bir neçə qrupa ayırmaq olar: ailədən 
nigarançılığı, xüsusən də oğlu Anarla bağlı sualları, şairin öz səhhəti ilə bağlı məlumatı və s. 
əks olunduğu məişət məktubları; ədəbi məsələlərlə bağlı şairin dəyəli fikirlərinin əks 
olunduğu məktublar; incəsənətin bir çox sahələrinə (rəssamlıq, kino və s.) aid fikirlərin yer 
aldığı məktublar, vətən təəssübkeşliyinin əks olunduğu məktublar; şairə haqsız hücumlarla 
bağlı narazılıqlarının əks olunduğu məktublar və s. bu məktublardan bəzilərini diqqətə 
çatdırırıq:   

Şair cəbhədən göndərdiyi 6/III-42 tarixli məktubunda yazır: 
“Qardaşım Nigar! 
Yenə də səndən məktub almıram. Teleqramlarını almışam. Bir dənə də otkrıtka almışam. 

Mən tez-tez özümdən xəbər verirəm. Sən də mənə ətraflı məktublar yaz. Ədəbi, məhəbbətdən 
yaz. Mənim materiallarım “Kommunist” və “Bakı” qəzetəsində çıxırmı? Anarın yaşını hök-
mən qeyd eləyin. Biz də burda qeyd eləyəcəyik. Cəfər, Abbas, mən oturub Anar bəyin 
sağlığına içəcəyik. Əgər bu məktub sənə vaxtında çatsa, Bakı vaxtı ilə düz saat 11 tamamda 
Moskvadan isə natsional marşı çalınanda Anarcıq badəsini qaldırsın. Mən də burda qaldırıb 
onunla bərabər içəcəyəm. 

Qəzetdə işimiz pis deyil. Cəfər bizim redaktorumuz olub. Mən də tez-tez oçerk-flan 
yazıram. Yerimiz təmamilə xətərsizdir. Bütün lazım gələn ehtiyat tədbirləri görülmüşdür. 

Havalar yağışlıq və buludluq keçir. Mənə kağız yaz. Ətraflı yaz. Özün yaz. Tez-tez yaz. 
Bu günlərdə burdan bir nəfər gedəcək. Sənə onunla da məktub göndərəcəyəm. 

Öpürəm. 
Anarı bərk-bərk öpürəm 
Burada Cəfər Xəndan, Abbas Zamanovdan söhbət gedir. 
Rəsul Rza Ruza şəhərindən göndərdiyi 15.03.40 tarixli məktubda yazır:  
“Nigar! 
Pəncərəmin qabağında qar ağlayır. Mən də ağlayıram. Bahar insana riqqət gətirir. Həm də 

Şimalın böylə aciz, gücsüz baharı. Lakin yenə bu qarlı səhraların boşluğunda, ya...mətsiz bu 
dağların məchul titrəməsində, axıb gedən kiçik suların pıçıltısında bahar duyulur. Onun 
nəfəsi pəncərəmdən içəri dolur. Məni gözəl ana yurduna, doğma Azərbaycana çağırır. Nigar! 
Nigar! İnsan ana kəlməsinin əsil mənasını yetimlikdə anladığı kimi, vətən kəlməsinin də 
böyük qüdsiyyətini qəriblikdə dərk edir. 

Burda, Azərbaycandan, Bakıdan uzaqda keçən günləri bütün təfərrüatilə yadıma salıram. 
Yaşıl dağlar, dərələr, mehriban səs, qızıl bir bayraq kimi dağ başına sarılmış Lərlə(???) 
adaları, quzuların mələşməsi (Axı indi quzu vaxtıdır. Yəqin ki, indi Gəncənin dağ ətəklərində 
balaca quyruğunu bulaya-bulaya anasını əmən qırçıq köynəkli quzuların gözündə cənub 
baharının, Azərbaycan yazının bütün nəşəsi gülür). Səhər dağ zanbaqlarının qədəh kimi 
açılmış gözlərindəki qızıl camın həsrət yaşı. Min rəngli çınqıl daşlarda gülə-gülə çağlayan ir-
maqlar. Xudaya, daha nələr, nələr. Nigar, bu Şimal bozluqlarının da öz baharı var. Sən onu 
görmüsən. O da özünəməxsus nadir bir gözəlliklə sallana-sallana gələndə insan tamaşasından 
ayrıla bilməyir. 

Lakin o gec gəlir. Qaranquşlar, bülbüllər, sığırçınlar kimi o da gec gəlir. Şimalın yolu 
uzaqdır. Nigar, gələrsən? Mənim baharım, bu baharla bərabər gəlməyəcəksənmi? Mən ağ 
çiçəklər, mavi ... canlar baharı sənsiz yalnız qarşılayacağam?  

Nigar, mən bütün işimi indi görürəm. İstəyirəm ki, sən gələnə hər iş qurtarsın. Olaq 
səninlə, gəzək, bahara qonaq gedək, sevək, ağlayaq, gülək.  

Mən əlimdə olan materialı üç-dörd günə qurtarıram. Ancaq gerisi hələ gəlməmişdir. 
Gecikməsə yaxşı olardı. Ayın axırına qədər qurtarardım, (Sən bunu Arifgilə demə.) apreli isə 
səninlə bir yerdə qayğısız bu oyanan təbiətin qoynunda yaşayardıq. 
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Gözlərindən öpürəm. Oğlumuzu öp. Ona anlat ki, dünyada bahar var, sevgi var, riqqətli 
insan qəlbi var”.   

Şair Nigar xanıma Moskvadan göndərdiyi 14/XI-38 məktubunda yazır:  
“Mənim balam! 
Ayın 13-ndə Moskvadan çıxa bilmədim. Bu gün 14-ündə çıxıram. Moskva, yəni ... bizi 

heyran buraxan Moskvadır. Luqavski gəlmişdi yanıma, xeyli söhbət elədik. 
Antologiya üçün sənin avtobioqrafiyanı soruşdu, mən də bildigim qədər dedim. 

Antologiya əgər bizim yazıçılar ittifaqı qəhrəmanları bir hoqqa çıxarmasa bir-iki aya 
çıxacaqdır. 

Ani balaya bir şey tapmadım. Qırmızı çəkmə aldım, bilmirəm onun vəl ayaqlarına 
olacaqmı. 

Bu günlərdə sənin adresinə 410 manat pul gələsidir, kinostudiyadan, xərcləyərsiz. 
Yaltadan yenə də sənə məktub yazaram. 

Mənim evdə qoyduğum resenziya və materialları istəsələr, ver. 
Öpürəm hamınızı. 
Evdəki camaata bir-bir salam söylə. Ani balanın çiçəyini vurdundunmu? Katerinanın 

tərcümələri necə gedir? 
Mənə məktub yaz. 
Sağ ol, öpürəm. 
Sənin Dovşan”.  
 
Rəsul Rzanın Ağdamdan göndərdiyi 04.10.40 tarixli məktubunda oxuyuruq:                                           
“Nigar! 
Uzaqlaşan həzin bir nəğmə kimi günəşin son qızıl şüaları əriyir gedir. Məncə səbəb bir 

payız axşamı dərələrdən axaraq Ağdamın üstünü bürüyür.  Küçələrdən üz qaldıraraq keçmiş 
mal-qaranın iyi gəlir. Uşaqların qaladıqları tonqal yadıma novruz qabağı yanan çarşanba 
ocaqlarını salır. Orda-burda görünən ulduzlar elə bil ki, günəşin doğrudan da bu göy 
qübbələri xanimanı onlara tərk edib getmənizə inanmayırlar. Nigar! Bir qərib axşamda səni 
xatırlayıram. Sən ömrümün yol yolçusunu, ruhumu ağladan, bəzən güldürən, şair xəyallı qa-
dın qəlbinin, sən incə ruhunun saf aynasından hələ əski həyatın dumanlarını tam qovmamış 
səni xatırlayıram. Gözlərimdə sən durubsan. Yoldaş kimi, insan kimi, ana kimi. Bir anlıq hər 
şeyi unutmaq, səninlə balaca balamızın əlindən tutaraq bu həzin toranlığın xəyalı oxşayan 
sənsizliyində gəzmək istəyirəm. 

Sənə sən deməklə mən səni yanımda hiss etmək istəyirəm. Könlümdə rahatsız bir arzu 
oyanır. Səninlə baş-başa verib eşqimizin mürəkkəb dastanını yenidən oxumaq, onun saysız 
varaqlarındakı hər nöqtəni anlamaq və anlatmaq istəyirəm. Nigar! Bilirsənmi bu zaman 
səninlə yanaşı yanımda bir isti nəfəs, bir munis baxış da hiss edirəm, o da anamdır. Nigar, 
nədənsə günlər keçdikcə, ruhumu oyan bir-ikinin ... yarası mən daha birin itirdim. Günlər 
keçdikcə o qocalır, ömrün varaqları yel qabağında sovrulan xəzan yarpaqları kimi uçur gedir. 

Lakin yalnızam, kimsə yoxdur. Bu gün uzun müddət yarıqaranlıq küçələri dolanmış 
inləyir, həm üstünə yatmaq üçün ağaca çıxan toyuqların səsini, adamların hənirtisini birinci 
dəfə eşidirmiş kimi dinləmişəm. İndi isə yalnızam. Məhağanın (???) otağındayam. Yolda bir 
yaz gecəsinin kəskin qaranlığı vardır. Bu an səni yanımda görsəydim, ömrümün yarısını 
verərdim, desəm, inan. Bu bir ayda nə qədər şeylər gördüm, nə qədər şeylər öyrəndim. Həyat 
bütün həqiqəti ilə gözlərimin qabağında canlandı. 

Bu gün Vertanın “Odinoçestvo”sını oxuyub qurtardım. Sən onu oxumamışdın. Yaxşı 
əsərdir. Orda həqiqət var. Bəlkə də “Ovalım” (???) onun təsirilədir. Nigar, insan ömrü nə 
qısa, insan nə qədər qayğısızdır. 

Biz çox zaman kainatın, bu əzəli həyatın böyüklüyü qarşısında insan ömrünün nə qədər an 
zavallı olduğunu unudaraq böyük duyğularını, ülvi arzularını, saf məhəbbətin yüksəkliyində 
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enərək keçəri, xırda, insanın ruhunu da, xəyalını da yoxsullaşdıran gündəlik “hərki-hərki”yə 
böyük mənalar verməyə başlayırıq. 

Mənim dodum. Bu saat könlünün aynasında məni görürsənmi? Heç olmazsa, sən balaca 
Anarımızın gözlərinə baxaraq təsəlli tapır, məni görmüş kimi olursan (O mənə çox oxşayır, 
elə deyilmi?). Mənim isə ancaq xəyalən gözlərinizdən başqa bir şeyim yoxdur. Onlar da səni 
bir az üzdən bir kədərli göstərir. Lakin mən inanmaq istəyirəm. Mən bilirəm ki, səni kədərlə 
... ancaq heyran ola bilər.  

Onda (dovşan çəkli) kiçik aya bax, mən də burdan baxıram. Qoy gözlərimizdən uzanan 
xəyal telləri orda birləşsin.  

Mənim (dovşan şəkli). Öpürəm”. 
Ağdamdan göndərilmiş növbəti 08.10.40 tarixli məktubda şair yazır:  
“Əzizlərim!  
Sizi xoş gördüm. Mən Ağdamın kəndlərində oluram. Axşamlar, bəzən səhərə qayıdıram. 

Ayın beşində yağan yağış işləri çox korladı. Yoxsa yaxşı gedirdi. 
İki gündür ki, yenə yağışlı havalar başlayıb. Rayonda əvvəlcədən heç bir hazırlıq 

getmədiyindən indi hər işi tələm-tələsik görmək lazım gəlir. Məhsul çox yaxşıdır. Hər halda 
plan artıqlaması ilə dolacaq. Ancaq bir az vaxt gecikir. 

Sizdən ötrü bir az darıxıram. “Çox” yazmıram, elə bilirsən ki, darıxdığımdan iş işləyə 
bilmərəm. Hər halda yoxluğunuzu hər zaman hiss edirəm. Yazın görüm, azarlayanınız yoxdur 
ki? 

Anar bəy yenə xuliqanlıq edib. Deyinən ki, əgər xuliqanlıq eləsə, Faruq kimi ona da iş 
kəsərlər. Bax, dinc otursun. 

Tez-tez danışdığımdan az yazıram.  
Öpürəm hamınızı. Bütün qohum-qardaşa, tanış-bilişlərə salam. 
Rəsul Rzanın 11.12.41 tarixli geniş məktubunun bir hissəsini veririk: “Nigar, 

yadındadırmı, mən sənə o xatırımdakı bir şəkil haqqında yazmışdım. Qəribə deyilmi? Mən o 
şəklə baxdıqca, nədənsə bizim rəssamların əsəri gözümün qabağına gəlir. Əslində rəsm və 
rəssamlıq  haqqında mən fikir yürütmək üçün çox aradım. Bizim rəssamların bütün əsərlərini 
mən görməmişəm. Gördüklərimin də çoxuna diqqətlə baxmamış, təhlil və qayəsi üçün tədqiq 
etməmişəm. Ancaq yenə də mənə nədənsə elə gəlir ki, bizim rəssamların əsərlərində çat-
mayan şey daxili mənadır. Bunu başqa sözlə izah edim. Onlar mənzərəmi və ya bir hadisəmi, 
ya bir insan surəti təsvir etdikləri zaman bütün bunları olduğu kimi, yaxud az-çox həqiqətə 
uyğun çəkirlər. Hətta rəhbərlərin, böyük adamların, yazıçı və alimlərin şəklini çəkdikləri 
zaman belə sadəcə “oxşadır” və bundan uzağa gedə bilmirlər. Lakin fələ (???) xanların 
dəxinin (???) Yaxud Nizamini, ya Göy gölü çəkən bir rəssam hər şeydən əvvəl özünə belə bir 
sual verməlidir: mən bu əsəri nə üçün yaradıram və yeni nə demək istəyirəm. Bir insan, bir 
xariqə, bir mənzərə haqqında mənim deyəcək yeni bir sözüm, yeni “rəng sözlərim” 
(qammam), yeni işıq və kölgə tərkibim varmı? Hər şeydən əvvəl, hər şeydən mühüm - bu işlə 
hansı mənanı ifadə etmək istəyirəm.  

Bax belə bir sualı daha doğrusu belə bir sualın cavabını rəssamlarımızın əsərlərində 
görmürəm. Bunun neçəsində də şair, mütəfəkkir və böyük insan Nizami ümmanında bir 
təhab, bir taxta, bir hər cürə işə ... qətindən məhrum bir oyux şəkli çəkib deyərlər ki, bu sənin 
Nizamindir. Yox-yox, bu dəfə yox. 

Mən bu qaba və bacarıqsız əllə çəkilmiş güllərə baxanda bütün onun təhqiqi, peşəkarlıq 
səhvləri, nöqsanları, bəlkə də savadsızlıqları bir yanda qalır, mən onun mənasına bağlanıram. 
Onun mənası məni düşündürür. Orda rəngarəng güllər insanı bahar sevinci, həyat gözəlliyinə 
doğru çəkir. Lakin dibçəyin yanına tökülmüş gül yarpaqları bütün gözəlliyin nəhayət 
nöqtəsini xəbər verir. O güllər də solacaqdır. Onlar da vağam olub töküləcək, həyat belədir. 
Lakin əgər rəssam bununla kifayətlənsə idi, bu lövhə mənalı olmaqla bərabər bir-birini .... nər 
mənim etmiş olardı. Həqiqət isə mənim istəyimdir.  (Mən burda da Stabinskini oxuyuram və 
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bu barədə sənə yazacağam. Uniçhennie k oskorblenie, prestuplenie k popezane, idiot. 
Oxumuşam “İdiot”u indi qurtarıram). 

... əgər qaranlıq, əgər müdhiş bir mühit təsəvvür etsə, belə uzaqlaşan işıq yolunu 
göstərməlidir. Bədiiliklə onu fəaliyyətə, mübarizəyə, qələbəyə çağırmalıdır (Əlbəttə, həqiqi 
lisan, həqiqət yolu ilə). Odur ki, mənim rəssamım burda yalnız sadə bir detal ilə həqiqətin bu 
alicənab, bu müqəddəs xüsusiyyəti təcəssüm etdirmişdir. O, güllərin içində bəlkə də birinci 
sırada gözə sataşmayan, diqqəti cəlb etməyən bir qönçə yox, daha doğrusu düymə (gül 
düyməsi) çəkmişdir.  

Doğrudur, bu güllər vağam olub töküləcəkdir. Lakin onları əzəz eləyən min qönçələr, min 
düymələr vardır. Həyat bitməyən, tükənməyən bir prosesdir. Odur ki, bu insan da əbədilik 
deyil. Həyat özü həyata qarşı sevgi, məhəbbət və inam oyandırır.  

Nə isə. Görürsən ki, sənə xəbər flan yazmaq əvəzinə, bir .... ilə başını ağrıtdım. Yəqin ki, 
indi bunları Təqiyə danışsan gülər.  

Bu saat bütün mahalı duman bürüyüb. Səhər yaxşı gün vardı.  Amma hava soyuq deyil. 
Mən sənə dediyim kimi ayın on doqquzunda burdan çıxacağam. Çox ehtimal ki, ekspreslə 
gəldim.  

Özün necəsən? Heç özündən də bir şey yazmırsan. Zeynəb necədir? 
Öpürəm səni bərk-bərk. 
Balaları mənim əvəzimdən öp. Nəzakətə salam söylə. Cicimə məktub yazmışam. Rəşid 

mənim məktubumu aldımı? 
Şair 30/I-42 tarixli məktubunda yazır:  
“Qardaşım Nigar! 
Nəhayət, sənə məktub yazmaq imkanına malik oldum. Məndən arxayın ol. İstədiyim şey 

ancaq sizin rahat yaşamanızdır. Hələlik sizə bir ünvan yaza bilmirəm. Bu günlərdə başqa bir 
nəfər ... gedəcək, sənə onunla məktub və ünvanımı göndərərəm. Məktublarım gec-gec gəlsə, 
heç nigaran olmayın. Çünki məktubların gec gedib çatdığını özün bilirsən. Xatirələr yeni 
təəssüratla zəngindir. 

Gələndə hamısın ətraflı söyləyərəm. Cəbhədən gələn cavablar sevindiricidir. Yəqin ki, siz 
də qəzetlərdə oxuyursunuz. Mənə məktub yazmaq imkanı tapan kimi əvvəl yaz görüm, 
mənim radiodan maaşım məsələsi düzəldimi? (Əgər düzəlmişdirsə, mərkəzi komitənin katibi 
Qafarzadəyə zəng elə, de ki, Rəsul Rzanın yoldaşı danışır, bəs belə-belə). 2-ci sən radioda 
işləyərsənmi? 

Neyləyim, çox yaza bilmirəm. Özün bilirsən ki, cəbhə məktubu qısa olmalıdır. Əgər əsas 
məsələ sizin sağ-salamat olduğunuzu bilməyim və özümdən sizə xəbər verə bilməyimdir. Bu 
imkandan da mən hər zaman istifadə edəcəyəm. 

Anar! Anar!... 
Səkkiz-on dərəcə soyuqdur. Adama ləzzət eləyir. Qəzetmizə hərdən zəng eləyib xəbər 

tutarsan. Bu gün danışacağıq. Əgər qəzetlərə material göndərmək mümkün olsa, onda 
qəzetlərin vasitəsilə məndən xəbər tuta biləcəksən. Hələlik, öpürəm gözlərindən. Məndən ha-
mıya salam. 

Fatmaya salam söylə. 
Şairin 14/II-42 tarixli geniş məktubunda oxuyuruq:                            
“Nigar bala! 
Şiddətli dolu vurmuş taxılı görmüsənmi? Orda-burda baş qaldıran sünbüllər tarlanın 

xarabazarlığında nə qədər qərib və həzin görünür. 
Çay suları illər boyu daş-qayanın altını oyur və bir gün şiddətli bir yağmurdan sonra gələn 

güclü sel son zərbəni vurur. Qaya uçur. Parça-parça daşlar dərəni doldurur.  
Bəlkə uşaqlıqda Gəncədə görmüş olarsan. Bir səhər ayılanda bağçanın çiçəklərini torpağa 

batmış, güllərini, ağaclarını budağı sınmış, ləklərini pozulmuş, xırda kərpic qırığı tökülmüş 
yolları çala-çuxur görürsən. Gecə bağçaya soxulmuş bir sürü mal onu belə bir kökə salır. 
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Bura, canavar sürüsünə rast gəlmiş və bir möcüzə nəticəsində qurtarıb sağ qalmış adama 
oxşayır. Bu adamı təsəvvür et. Onun qolu, qılçası gəmirilmiş, üzü iti caynaqlarla cırıq-cırıq 
edilmiş, başının tükləri qana bulaşmış və birinci baxışda bunun insanmı, cansız bir cisimmi 
olduğunu müəyyən etmək çox çətindir. Qalan binalardan sağ şitlər isə yoxdur. Torpaq və daş 
yığınlarının altından çarpayının bir tərəfi görünür, yanmış evin qapısında palçığa batmış uşaq 
oyuncağı, dəmir pilləkanın yanında deşik dəmir payaq görmək olur.  

Gecələr küçəyə çıxanda adama elə gəlir ki, bütün dünyanın ən qaranlıq yeri buradır. 
Zülmət o qədər kəsifdir ki, ixtiyarsız ağaca, daşa deyil, bu zülmətin özünə dəyib əzilmək, 
yaralanmaqdan qorxursan. 

Gündüz gördüyümüz insan, insan, insandır. Sən heç bir zaman bu qədər bir-birinə 
bənzəyən insanın olduğunu təsəvvürünə gətirə bilməzsən. Bildiyin palçıq məfhumu burda 
tamamilə belə başqa mündəricəyə malikdir. Buralar palçıqdır desəm, sənə heç bir şey 
deməmiş oluram. Şəhərin içi dizə qədər çıxan qara bir maye ilə doludur. Bəlkə də bu 
palçıqdır, lakin insanları, atları, arabaları, ağacları, daşları boyayan bu qara həlimin nə əvvəli, 
nə də axırı var. Şəhərdən kənarda isə hər tərəfə qara saqqız tökülmüşdür. Yeridikcə bu saqqız 
zəli kimi insanın ayaqlarına yapışır. Ayaqlar uzun illər sahil sularında qalıb balıqqulağı 
qatları ilə bürünən qayalar kimi bu yapışqan torpaqlardan yük götürür. İri nar boyda daşlar 
belə bu palçıq deyilən saqqızla bərabər insanın ayağından sallanır. Nəhayət, ayağını 
qaldırmaqdan aciz qalaraq ixtiyarsız, illərin istehsalı özü kimi səxavətli torpağın bol 
hədiyyəsindən qurtarmağa başlayırsan.  

Bütün bunlara baxmayaraq mən gəldiyimdən peşiman deyiləm. Doğrusunu bilmək istəsən, 
bu səfər olmasaydı, bəlkə də mən dolğun digərgin bir həyat təcrübəsindən məhrum olardım. 

Lampamın şüşəsi yoxdur. Belə lampa üçün həsrət çəkənlər var. Ordunu – o böyük və 
mürəkkəb orqanizmi – təşkil və təmin etmək kimi çətin işə baxmayaraq, təchizat işi nisbətən 
yaxşı qurulmuşdur. Kifayət qədər ərzaq var. 

Burda düşmənlərin nələr etdiyini sənə yazmaqla izah edə bilmərəm. Onlara ancaq demək-
danışmaq olar. Şəhər indi yavaş-yavaş canlanır. Get-gedə əhalinin sayı artır. Mağazalar 
açılmağa başlayır. Həyat öz yoluna düşür. Sən məktub yaz. Səmədə məsəl yaz. Maaş 
məsələsinin düzəlib-düzəlmədiyini, Qədirin özünün işləyib-işləmədiyini. Həmişə və ... 
mənim Anarımdan, oğlumdan, mənim balaca Anarımdan yaz.  

Qəzetimizlə göndərdiyim məktubda hamıya ayrı-ayrı yazmışdım. Hamı da mənə ayrı 
yazsın. 

Sizdə do vostrebovanie.... gözləyirəm gəlmir. Yəqin ki, Bakıda hər şeyə quyruq 
qoyduqları kimi buna qoymuş və belə ... qəbul etmədiyini demişlər. Əhmədlə sənə bir adres 
də göndərəcəyəm. Ora teleqramma vur bəlkə gəldi. Mənim, necə deyərlər, moralnoe sostoya-
niem yaxşıdır. Əgər Anarın doğum gününə gələ bilməsəm, rica edirəm mütləq o günü keçirin. 
Cicimə də mənim adımdan de ki, martın on dördünü boş tutmasın. Özünüz də olsa, yığışın. 
Anarcığı yaxşıca sevindirin. Mən evdə olmasam da, mənimçin bir stul ayırın qoyun boş 
qalsın. Mən xəyalımla o məclisdə iştirak edəcəyəm. Şərab içəndə mənim də badəmə ayran??? 
töküb stulumun qabağına qoyarsınız.  

Selvinski burdadır. Danışmışıq bir-birimizi tərcümə edəcəyik. Hələlik o mənim “Bəxtiyar” 
şeirimi tərcümə etmişdir. Sənə göndərdiyim deyil, təzə bir “Bəxtiyar” yazmışam.  

 
Külək qarı səpələr – Bəxtiyar, 
Ağ geyinib təpələr – Bəxtiyar. 
Kaman çalan kimdi o – Bəxtiyar, 
Küləkdi ya sənsən o – Bəxtiyar. və sairə. 

 
Əlimdə “Komissar, hanı mənim ulduzum”u yazıram. Əgər sabah axşama qədər qurtara 

bilsəm, Əhmədlə göndərəcəyəm, “Ədəbiyyat qəzetəsi”nə versin. Qurtarmasam, sonra 
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göndərəcəyəm. Burda gündüz işləmək mümkün deyil. Bu gün bir şüşə tapmışıq, ancaq lam-
panın piltəsi yoxdur. Bəlkə sabah piltə də tapdıq. Onda bəy balası kimi dolanacağam.     

Söz var ki, Cəfər də bu günlərdə Tiflis tərəfə getdi. Onda Bakıda düşər, hər şeyi ətraflı 
danışar. Onunla da kağız göndərərəm. Mənim ağzımla cicimin, Anarın üzündən öp. Hamıya 
çoxlu salam söylə. Əgər radioda işləyirsənsə, ordakı adamlara salam söylə. Anana da çoxlu 
salam de. Rəşidə məktub yazanda məndən dua yaz. Ənvər mənə kağız yazsın.  

Bu məktubun tarixini Əhmədə vermə. Bəlkə sənə gec çatdı”. 
 
Rəsul Rza 2/VIII-49 tarixli daha geniş məktubunda yazır: 
“Bu gün avqustun 2-sidir, Nigara! 
Sən balaca balalarımızla məndən uzaqda istinin, cəhənnəmin içindəsən. Sən onların 

yanındasan. Mən isə xatirələri ürək ağrıdan məhzun gözəlliyin qoynundayam. Yenə də dəli 
təbiət gündə bir təsataq çıxarır. Mən gələndə birinci gün isti idi. Doğrudur, bu isti bizim Bakı 
istilərinin qarışına durasıdır. Lakin yenə isti idi. Dünən bir külək başladı. Axşam soyuqdan 
pəncərələri örtdüm. İndisə saat yeddidir. Çöldə külək əsir, yağış yağır. Quru ot qoxusu 
pəncərədən içəri soxulur. Mən, yadına gəlirsə, o zaman olduğumuz birinci bölükdə lap dağın 
başında olan binada 36-cı ildə olduğum binada yaşayıram. Otağım üçüncü mərtəbədədir. İki 
tərəfə pəncərəsi var. Həm Cıdır düzü, həm də aşağı tərəflər Xan kəndi və sol tərəfə kimi 
dağlar ovcumun içində işıq kimi görünür. 

Əvvəldən bilsəydim hamımız bura gələrdik. Ay yarımlıq vərəqə götürüb gəlib burda 
olardıq. Buranın müdiri Əsəd Əliyev adında bir oğlandır. O bizi yaxşı tanıyır. Səni soruşurdu. 
O il biz bura gələndə o kulturyut imiş. 

Burda ümumiyyətlə şəhərdə çox az şey dəyişmişdir. Yenə gecələr ay işığında müdhiş 
xarabalar ətsiz sümük barmaqlarını geriyə uzadıb sanki bu gözəl şəhəri viranə qoyanlara qarşı 
itələyirlər. Xərabənin lap o tayında bütün binalardan hündür münnur bir kilsənin xaçları 
yüksəlir. Qəribədir ki, binalar tarmar olub, xanimanlar dağılan bu yerdə kilsə həman-həman 
sağ-salamat qalmışdır. Yalnız onun taxta hissələri yanmışdır, özü isə bir təhqir mücəssəməsi, 
bir söyüş heykəli kimi dimdik durur. 

Xərabələr... Xərabələr... Onların pərişan duruşunda nə qədər kədər var. İnsan xəyalla 
keçmişə qayıdır... Bu evlərin hər birindən insan səsləri eşidilir. Axşamlar pəncərələrdə 
oynayan lampa işıqları qaranlığın sinəsində zolaq-zolaq uzanır. Qapıları taybatay açılmış 
dükanlarda qoca erməni tacirləri müştərilərini aldadamaq üçün azərbaycan dilində məzəli 
əhvalatlar danışır. Onlar belə yoğun kiçik stəkanlara tökülmüş çaya qonaq edirlər. 

Tar-qaval səsləri ətrafı bürüyüb. Mənzərələr bir-birini əvəz edir. Lövhələr dəyişir. 
Divarları, şir tək məhəccərləri, bir səs kimi qalan sənət əlilə bizə tanış otaqlardan birində xan 
qızı oturmuş. Onun min bir əda ilə qaynayan gözlərində həyatdan doymayan bir könülün, 
yorulmaz çiy....ları var. Otaqda oturan həris gözlü, baxışlarında şəhvət, ehtiras alovlarının 
sönmüş kölgələri oynayan qocalar Xan qızının öz elində qərib qalmış Natəvanın şeirlərinə 
qulaq asırlar. Yox, bunların heç biri yoxdur. Xərabələr xərabələr xərabələr. Bu viranəlik 
nəzərləri yalnız iki dəstə xalqı əbədi düşmən etmək üçün heç bir xəyanətdən çəkinməyən 
namərdlərin əlilə yandırılmış evlərə aid deyil. Xərabələrin müdhiş barmaqları şəhərin başqa 
küçələrinə, başqa evlərinə də soxulmuş, dirəkləri əymiş, daşları yerindən çıxarıb yolların 
ortasına yuvarlatmış, necə cırcıraların cırıltısı səsləri qırmış, dağların qoşun??? vurulmuş hər 
bir zaman günəşin ilk şüalarını şəffaf səthində əks edən dəmirləri ... yarpaq çürüntüsünə 
döndərmişdir. 

Bir neçə bağ ətrafında çəkilmiş yeni hasarlar, ayılmış çiçəklər bu mənzərənin ağ... daha da 
artırır. Təzad ... daha amansız eləyir.  
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İndi yalnız dolanıram 
Dərəsini, düzünü. 
O yerdə ki, gənclik bitir, 
Demişdi qəlb sözünü. 
 
O zamanlar mən cavandım, 
Sən de görüm dinlədin? 
Bir qanadlı məhəbbətdin,   
Bir vurulmuş könüldün. 
 
Zaman keçdi ömür keçdi, 
İbrət dərsi çoxaldı. 
Zaman bizə az şey verdi, 
Ömrümüzdən çox aldı. 
 
Bəlkə sənsiz getdiyim yol 
İndi durub qəsdimə. 
Xatirələr qoşun çəkib, 
Hücum edər üstümə. 
 
Bax, bu armud ağacının  
Kölgəsində bir zaman 
Ayağının sarğısını 
Çəkib açdım qəflətən. 
 
Sən ağladın, göz yaşları 
İnci kimi töküldü.  
Sonra əsən dodqaların 
Bir an açıldı, güldü. 
 
Göy üzündə buludlar da 
Dəyişirdi bu sayaq. 
Gah gurlayıb, dürlər töküb, 
Gah dağlara qaçaraq. 
 
Keçdi gənclik təravəti, 
Uçdu söz yuxular. 
Qalan nədir, iztirablar, 
Təəssüflər, qazılar. 
 
O zamandan qalan nədir, 
Eşqimizin isməti. 
Könlümüzün.... 
Şeirimizin riqqəti. 

 
Nigar, görürsən, Şuşanın sərin havası məni yavaş-yavaş şeir yazmağa qaytarır. 

Ümidvaram ki, bu başlanğıc, poemanın qurtarması ilə nəticələnsin. Əgər macal eləsən 
məktub yaz. Buranın ünvanı: Dom otdıxa Busisdir (???). 

Mənim balalarım neyləyir? Anarı gərək gətirəydim. Bura çox səfalıdır. Həm də ailə ilə 
gələnlər çoxdur. Fidan–gözəl necədir? Qara qız neyləyir? Hamıya salam. Cicimə, Cəvahir 
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xanıma, hamıya. 
P.S. Nigar, materialı baxıb verdinmi? Əvəzə yazmışdım ki, ondan iki nüsxə çap etdirsin 

(upravleniyə vermək üçün), elədimi? 
Şair 22/VIII-61 tarixli məktubunda yazır: 
“Nigara! 
Maşını düz sürdüm leçkomissiyaya. Düzü iki həkimə getdim: daxili xəstəliklər, bir də əsəb 

həkiminə. Hər ikisi dedi ki, duz – sol neyləyib, ondandır. Ürəklə, şəkərlə heç bir əlaqəsi 
yoxdur.  

Dərman yazdılar, saat 6-da hazır olacaq. Biri içmə, biri sürtmədir.  
Həm də rentgen lazımdır. Görsünlər duz harda, nə qədər yığılıb. Saat 5-də gedəcəyəm 

rentgenə. Özümü lap yaxşı hiss edirəm. Əgər gələ bilməsəm (Çünki həkim deyir ki, burda 
bir-iki gün qalmasaz, tələsdirməsən yaxşıdır), onda konfransa qalacağam. 

Hər halda arada bir qaçıb sizə dəyərəm. Daha lap yaxşıyam. Otağım yaxşı istidir, 
boynuma ləzzət eləyir.  

Sən bioqrafiyanı yazmadınmı? İstəyirlər.  Çimnaz burdadır. Cümə günü gələr. Öpürəm 
hamınızı. Anarı, səni, Fidanı, Təranəni və göyərçinləri.  

Rəsul”. 
Rəsul Rzanın eyni məzmunlu növbəti məktubu tarixsizdir:  
“Nigar xanım! 
Rentgenin şəkli heç bir şey göstərmədi. Bu gün yenə çəkmə geymişdim. Deyir ki, görünür 

soyuq dəyibmiş. Boynumun ağrısı demək olar ki, tamam kəsib. Lap az, lap az, lap az qalıb. 
Buranın havası da bir qaydadadır. Odur ki, yaxşı təsir eləyir. Bu gün gəlmədim. Çünki saat 
10-da juturaş??? başlayır. Sabah da yenə gələ bilməyəcəyəm. Darıxmayın.  

“Kommunist” qəzetindən zəng eləmişdilər. Çox xahiş edirlər ki, sən yeni dərs ilinin 
başlanması münasibətilə onlara bir şeir, ya bir .... verəsən. Birigün mən onlara “hə-yox”un 
deməliyəm. Çox yaxşı olar ki, yazıb, Anarla göndərəsən. 

Tənbəllik eləmə, ya şeir, ya kiçik bir ... yaz göndər, mən deyərəm onlara. 
Fidan, Təriş necədir? 
Hamınızı öpürəm. 
Şəkillər xoşuna gəldimi? 
Hələlik. 
Məni unutmayın”.   
Verilən məqalədə xalq şairi Rəsul Rzanın ədəbi məktubları ilə yanaşı, onun ailə üzvlərinə, 

dostlarına, yazıçı həmkarlarına ünvanladığı məktubları da yer alıb. Güman edirik ki, bu ana 
qədər hələ çap olunmayan bu məktublar tədqiqatçılara şairin tərcümeyi-halı ilə əlaqədar yeni 
faktlar verəcək, onun yaradıcılıq yoluna yeni işıq salacaqdır. 
                

Ədəbiyyat: 
 

1. Anar. Sizsiz. 
2. Anar. Mübarizə bu gün də var, yarın da. 
3. Abdulla Faruq-100. 
4. Rəsul Rzanın arxivindəki avtoqraflar. 
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Sonahkanım Hadieva  
 

Unprinted letters of Rasul Rza 
 

SUMMARY 
In the personal archives of the People’s Poet Rasul Rza are preseved 87 unprinted letters. 

These letters are written in Arabic script. Most of them are in Ruqi script. We have done the 
transphoneliterations of all these letters and some of them we give in this article.  

 
Сонаханум Гадиева 

 
Неопубликованные письма Расула Рзы 

 
РЕЗЮМЕ 

В архиве народного поэта Расула Рзы хранится 87 неопубликованных писем. Они 
написаны арабским шрифтом. Большинство из них написаны почерком рюки. Нами 
проведена трансфонелитерация всех писем, здесь приведены некоторые из них.  
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UOT: 930.85 
 

  Tahirə Əliyeva  
 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi 

  
 

SUFİZMİN AVROPADA TƏDQİQ EDİLMƏSİ 
TARİXİNƏ DAİR (A.D.KNIŞIN ƏSƏRLƏRİ ƏSASINDA) 

 
Açar sözlər: A.D.Knış, təsəvvüf, islam, Avropa 
Ключевые слова: А.Д.Кныш, суфизм, ислам, Европа 
Key words: A.D.Knish, sufism, islam, Europe 

 
Təsəvvüfə aid o qədər elmi əsərlər yazılmışdır ki, bunlar A.D.Knışın sözləri ilə desək, 

“çoxdan bəri özünün hakim ideyalarla dolu xüsusi aləmi, nüfuzu, ənənələri və 
metodologiyası ilə bərabər islamşünaslığın ayrıca bir sahəsini təşkil edir”. Sufişünaslıq artıq 2 
əsrdir ki, Qərbi Avropa və Rusiya şərqşünaslığında mövcuddur. Hər bir elmi fənndə olduğu 
kimi, burada da mövcud təsəvvürlərə sadiq olan əsl konservatorlar da var, yenilikçi 
yanaşmaların arxasınca gedən və əlverişli şablonluqlarla mübarizə aparan nonkonformistlər 
də var. Sufizm termininin mənşəyi haqqında (ərəbcə at-tasavvuf) müsəlman mistisizmi 
tarixinə dair yazılan əsərlərin demək olar ki, hamısında məlumat vardır. İraqlı alim Kamil aş-
Şaybinin tədqiqatı xüsusi olaraq bu məsələyə həsr edilmişdir. Sufizmin ayrılmaz hissəsi – 
mistik duyğu (həyəcan, hiss, təəssürat) – insanın mənəvi həyatının hissedilməz 
incəliklərindən biridir. Təsəvvüf elminin özünə xas xüsusiyyətlərinə görə tədqiqatçılar çox 
vaxt öz fənnlərinin (tədqiqat obyektlərinin) əsiri olmuş, onun rasional dərk edilməsi və 
qərəzsiz dəyərləndirilməsinin mümkünlüyünə inamı itirmişlər. Son nəticədə bir çoxları 
sufizmin öyrənilməsində elmi üslubdan nəinki uzaqlaşmış, hətta onun canlı-başlı 
tərəfdarlarına çevrilmişlər. Bu əsasən fransız şərqşünaslıq məktəbindəki cərəyanlardan biri 
üçün səciyyəvidir. Bu məktəbin təmsilçiləri təsəvvüflə məşğul olmaları nəticəsində islamı 
qəbul etmiş və sufi fəlsəfəsinin fəal təbliğatçılarına çevrilmişlər (məsələn, R.Qenon, F.Şuon, 
T.Burkhardt, Ş.-A.Jilis, Mişel Valsan, Muhammad Valsan, D.Qril və b.). Digər sufi filosoflar 
isə ifratçılığa qapılaraq sufiliklə bağlı psixi fenomenlərə yalan, hiylə və hətta mənfəət güdən 
fırıldaq kimi baxaraq onların reallığını rədd etmişlər. Bilməməzlikdən irəli gələn və ideoloji 
vəziyyətə və şəraitə yönələn bu cür ifrat tənqidi yanaşma təəssüf ki, uzun müddət bəzi 
alimlərin əsərlərində hakim istiqamət olmuşdur. Bu səbəbdəndir ki, sufi nəzəriyyə və 
təcrübəsinin işıqlandırılmasında və izahında obyektiv, ölçülüb-biçilmiş mövqe tutmaq və 
düzgün yol seçmək problemi bu günə qədər vacib məsələ olaraq qalır. Daha bir ciddi çətinlik 
sufizmin yayılmasının Əndəlüsdən Çinə, Balkanlardan Afrikanın cənubuna qədər olan ərazini 
əhatə edən coğrafi genişliyi məsələsidir. Hər ölkədə sufi ideologiyası həmin yerin sosial-
siyasi inkişafının səviyyəsi ilə, etnokonfessional (xalq dini) xüsusiyyətləri, mədəni inkişafı və 
s. ilə şərtləşdirilmiş səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. Knışın yazdığına görə, 
Malayziyadakı sufizm Məğribdəkindən fərqlidir və hər birinin öyrənilməsi müvafiq hazırlıq 
və bilik tələb edir və bir tədqiqatçı üçün bunları birləşdirmək çətindir. Ona görə də Avropada 
sufizmin öyrənilməsinə başlamaqla bərabər onun ərazi prinsipi üzrə ixtisaslaşdırılmasının 
zəruriliyi məsələsi ortaya çıxdı. Sonralar sufizmin regional öyrənilməsi gah daralır, gah da 
genişlənirdi, lakin nadir hallarda bir region çərçivəsindən kənara çıxırdı. L.Massinyon, 
C.S.Trimingem, A.Şimmel və b. kimi bir neçə böyük alimlər regionlar arası sərhədləri 
aşmağa nail oldular. 

Müsəlman mistisizminin mahiyyətini hərtərəfli öyrənməyin mütləq şərti islam 
nəzəriyyəsi və təcrübəsini dərindən bilməkdir. Knışın fikrinə görə, avropalıların sufizmlə 
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tanışlığı XII-XIII əsrlərə təsadüf edir. Bu dövr islam mistisizminin çiçəklənmə dövrü idi. 
Onun fəlsəfi sistemi təkmilləşirdi, ilk sufi qardaşlıqları meydana gəlirdi. Bir sıra sufi fəlsəfi 
fikirlər, görüşlər, sufi rəvayətlərinin, qissələrinin mövzuları Qərbi Avropa mədəniyyətinə 
daxil olur. Bununla bağlı tez-tez xristian ilahiyyatçısı və missioneri Raymond Lulliy, ispan 
mistikləri San-Xuan de la Krus və Santa-Tereza de Xesus və başqalarının adları çəkilir. 
Ümumiyyətlə, Orta əsr avropalılarının Şərqə olan marağına və bir sıra universitetlərdə ərəb 
və digər Şərq dilləri kafedralarının yaradılmasına baxmayaraq (1632-ci ildə Kembric, 1636-cı 
ildə Oksford), XIX əsrin əvvəllərinə qədər avropalılar üçün sufizm haqqında məlumatın əsas 
mənbəyi səyahətçilərin yol qeydləri olmuşdur. Lakin onların səthi və təsadüfi müşahidələri 
sufi yaşam tərzini təhrif edilmiş vəziyyətdə göstərirdi. Dərviş və qələndərlərin həyatı və 
qeyri-adi davranışları, sufi ayin və rəqsləri kimi sırf zahiri əlamətlər əsas təsvir obyekti idi. 
Təbiidir ki, xristian müşahidəçilərinin bu cür məlumatları bəzən qərəzli xarakter daşıyırdı. 

Bütün bunlarla bərabər sufi müəlliflərin poetik irsinə maraq çox erkən vaxtlarda 
meydana gəlir. Hələ 1635-ci ildə Rostoklu Fabrisi böyük ərəb sufi şairi Ömər b. əl-Fəridin 
(öl. 1235) qəsidəsinin latın dilinə ilk tərcüməsini çap etdi. Avropalılar üçün sufizm haqqında 
farsdilli şairlərin əsərləri birtərəfli də olsa əsas bilik mənbəyi kimi istifadə edilmişdi. Bu 
şairlər əsərlərində sufi terminləri və simvollarından geniş istifadə etmişlər. 1651-ci ildə 
Sədinin “Gülüstan”ının işıq üzü görməsindən başlayaraq (Adam Olearinin tərcüməsində) sufi 
motivləri ilə dolu klassik fars poeziyası Avropa ziyalılarının sevimli mütaliəsinə çevrildi 
(Arberri, 1942, 8; Şimmel, 1975, 8). 

Avropalıların tanış olduğu sufi metafizikası haqqında ilk elmi nəsr əsəri əl-qədiriyyə 
sufi təriqətinin şeyxi Əziz Nəsəfinin “Məqsəd-i aqsa” əsəri oldu. Türk dilindən latın dilinə 
tərcüməni 1665-ci ildə Brandenburqda A.Müller etmişdir. Sonralar əsər bir neçə dəfə 
avropalı şərqşünaslar tərəfindən tərcümə və tədqiq edilmişdir (məsələn, Morris, 2, 745-751). 
XVIII əsrdən başlayaraq yaradıcılığında sufi simvollarına geniş yer verilən Hafiz (öl. 1389) 
Avropada məşhurlaşdı. 

Britaniyalı alim V.Counzun (1746-1794) tərcümə və tədqiqatlarının əsas ilham 
mənbəyi sufi şairlərinin əsərləri oldu. Onun həmyerlisi A.Arberri (Arberri, 1942; 1960) 
Counzu elmi şərqşünaslığın banisi hesab edirdi. V.Counz, D.Malkolm (“İran tarixi” 
fundamental əsərinin müəllifi), C.Qrehem və Benqal Asiya Kral Cəmiyyətində çalışan digər 
britaniyalı alimlər özlərindən sonra zəngin irs qoymuşlar. Onların səyləri bir tərəfdən Qərbdə 
sufizmə maraq oyatdı, digər tərəfdən onlar əsasən Hindistan sufi təriqətlərində geniş yayılmış 
hallara aydınlıq gətirdilər, sufizm, induizm və buddizm arasında nəzəri və təcrübi cəhətdən 
əlaqə və bağlılıq olduğunu dəlillərlə sübut etdilər. Bu fikirlə bir çox avropalı şərqşünaslar 
razılaşdılar. Məsələn, F.Şopenqauer sufizmi “islam təsiri altına düşmüş buddizm” kimi 
qiymətləndirirdi. Ancaq fərqli düşünən avropalı şərqşünaslar da vardı. Məsələn, Fərid əd-din 
Əttarın (öl. 1220) yaradıcılığı ilə məşğul olan məşhur fransız tərcüməçi və tədqiqatçı 
J.Qarsen de Tassi sufi elmi nəzəriyyəsinin hind panteizmindən ayrılması tələbi üzərində 
dururdu. 

“Hind nəzəriyyəsi”nin əksinə olaraq və onunla eyni zamanda Avropa şərqşünaslığında 
sufi elminin mənşəyinin yunan fəlsəfəsindən, əsasən panteizmin bir növü hesab edilən 
neoplatonizmdən törədiyi ideyasını irəli sürənlər də vardı. 

Almaniyalı ilahiyyatçı alim, professor F.Tolyuk tərəfindən 1821-ci ildə latın dilində 
yazılmış sufizm haqqında monoqrafiya Avropada sufizmin ciddi surətdə akademik tədqiqinin 
başlanğıcı kimi qəbul edilir. Müəllif Şərq dillərini gözəl bildiyi üçün çoxlu sayda əlyazma 
mənbələrindən: Əziz Nəsəfinin “Məqsəd-i aqsa” əsəri, dahi şair Cəlaləddin Ruminin (öl. 
1273) “Məsnəvi”si, Şəbistərinin (öl. 1320) “Gülşəni-raz”, Caminin (öl. 1492) “Sübhat əl-
əbrar”, “Baharistan” və “Töhfət əl-əbrar”, Fəridəddin Əttarın “Təzkiratül-övliya” və başqa bu 
kimi sufi əsərlərindən istifadə etmişdir. Apardığı elmi tədqiqatlar nəticəsində Tolyukun 
sufizmin mənşəyi barəsindəki fikirləri dəyişir: əgər o əvvəllər mistisizmin islam dininə 
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Xorasan kahinləri tərəfindən xəlifə əl-Məmunun (813-833) dövründə gətirildiyini 
düşünürdüsə, sonralar o bu nəticəyə gəlir ki, nəinki Məhəmməd peyğəmbər (s) özü, hətta 
bütün ərəb xalqı zahidlik həyatına həqiqi mənada meyl göstərmişdir və bu səbəbdən sufi 
ideyalarının kökünü hicrətin ilk onilliklərində yaşayan müsəlmanlarda axtarmaq lazımdır 
(Tolyuk, 1821, 45 və 71; Şimmel, 1975, 9). Onun bu fikirləri ilə fransız M.d’Osson və 
Avstriyalı şərqşünas Y.fon Xammer də razılaşırdılar. Sufizmin xristian rahibliyindən 
törədiyini (D.Erbelo, P.Rikot, D.Kantemir, P.Delinger) söyləyənlər və onun kökünü 
zərdüştlükdə, neoplatonizmdə və buddizmdə axtaranlar da var. (S.de Sasi, D.Malkolm, 
M.Ubisini və b.). F.fon Kremer (XIX əsr) sufizmin inkişafında iki yolun mövcud olmasından 
danışır: Ərəbistanda Məhəmməd peyğəmbərlə bir zamanda yaranmış asketik-praktik yol və 
islam dininə zidd elementləri özündə birləşdirən mistik-nəzəri yol. Bu ideya öz növbəsində 
məşhur ərəb tarixçisi İbn Xaldunun “Əl- Müqəddimə” əsərindən götürülmüşdür.  

Britaniya şərqşünaslıq məktəbinin ən böyük təmsilçisi R.Nikolson olmuşdur (1868-
1945). Həyatı boyu Müsəlman Şərqinin heç bir ölkəsində olmamasına və ərəb, fars və türk 
dillərinin heç birində danışa bilməməsinə baxmayaraq, bu böyük alim hər üç dildə əsərləri 
rahatlıqla oxuyub anlayırdı (Arberri, 1960, s.197-256). Onun fikrinə görə sufizmin 
mahiyyətini bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətdə olan müsəlman monoetizmi, xristian 
mistisizmi, idrak, yunan və hind fəlsəfəsinin vəhdətində axtarmaq lazımdır. Ümumilikdə 
A.D.Knışın yazdığına görə  Avropa şərqşünaslığında XIX əsrin sonlarına doğru sufizmin 
öyrənilməsi məsələsinə 3 yanaşma nəzərə çarpırdı: 1) Filoloji yanaşma. Bu yönün təmsilçiləri 
əsasən nəzmlə yazılmış sufi əsərlərinin tərcüməsi və nəşri ilə məşğul idilər (F.Tolyuk). 2) 
İslamşünaslıq yönündən yanaşma. Onun tərəfdarları islam kəlamını və dinini mükəmməl 
öyrənməyə əhəmiyyət verirdilər. Bu üslubun ardıcıllarına A.fon Kremer, R.Dozi və 
başqalarını aid etmək olar. S.de Sasini hər iki yanaşmanın nümayəndəsi kimi təqdim etmək 
olar və 3) nəhayət məqsəd və vəzifələrinə görə akademik elmin çərçivələrindən kənara çıxan 
və siyasətə xidmət edən praktik (təcrübi) yanaşma.      
  Bundan başqa “islamşünaslığın ensiklopediyaçıları” deyilən alimlər də vardı. Bu 
sırada ilk yeri böyük macar alimi İ.Qoldsiyer (1850-1921) tuturdu. O, sufizmin inkişafında 
həm Ərəbistanda Məhəmməd əleyhissəlamla bir zamanda yaranan zahidlik və həm də islam 
dininə zidd mistik istiqamət olduğunu göstərirdi. Onun fikirlərinə görə islam dünyasının 
qərbində sufizmin təşəkkülü və inkişafına neoplatonik və idrak nəzəriyyələri, İran və 
Hindistandakı sufizmə isə induizm və buddizm öz təsirini göstərmişdi.    
 Digər bir holland alimi K.Snuk-Hürqronye (1857-1936) akademik araşdırmalarını 
təbii şəraitdə gündəlik islam qaydalarını müşahidə etməklə əlaqələndirirdi. O uzun müddət 
müsəlman Şərqində yaşamış və işləmişdi. Gənclik illərində hətta bir müddət Məkkədə də 
yaşamışdı.            
 Bir neçə il Almaniya mədəniyyət naziri vəzifəsində işləmiş alman alimi K.Bekker 
(1876-1933) müsəlmanlara öz simpatiyasını göstərərək onları səmərəli və fəal həyat sürməyə 
və bununla da Şərq və Qərb arasında dialoqu möhkəmləndirməyə səsləyirdi. Bu cür alimlər 
müasir dillə desək multikulturalizmin inkişafına təkan vermişlər. Böyük alman şərqşünas 
alimi R.Hartman Əbü-l-Qasım əl-Quşayrinin (öl. 1072) məşhur “Ər-risalə fi-t-təsəvvüf” 
əsərini izahlı tərcümə etmişdi (Hartman, 1914). O, sufi nəzəriyyəsinin təşəkkülü ilə bağlı 
müxtəlif yönlərin olduğunu göstərir və qeyd edirdi ki, “xristian rahibliyi və sufizm – doğma 
bacı və qardaşdırlar”. Digər İspaniyalı ərəbşünas alim M.Asin Palasios (1871-1944) sufiliyin 
xristian mədəniyyətindən törədiyini və “xristianlaşmış islam” olduğunu sübuta yetirməyə 
çalışırdı. Palasios, Smit və digər oxşar nəzəriyyələr irəli sürənlərə qarşı dahi ingilis A.Arberri 
yazırdı: “İslamda olan bütün yaxşılıqlar kənardan gəlir və qeyri-islam mənbəyinə qədər 
tədqiq edilməlidir. Axı bu insaflı, düzgün elmi yanaşma deyil, kortəbii dini fanatizmin çox 
pis təzahürüdür” (1942, 55).         
 Sufi nəzəriyyəsinin öyrənilməsində böyük çevriliş edən fransız islamşünas alimi 
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L.Massinyon (1883-1962) oldu. O X əsrə qədər sufi terminologiyasının təkamülünü izləyərək 
belə qərara gəlir ki, bu terminologiya əsasını Quran mətnindən almışdır. L.Massinyon hesab 
edirdi ki, sufi abstrakt fəlsəfi görüşlərinin başlanğıc nöqtəsi Quran və yenə də Qurandır. Hər 
hansı bir sufi termininin mahiyyətini kənarda “deyil”, onun formalaşdığı və yaşadığı mühitdə 
axtarıb tapmaq lazımdır (1957, 26-27). 

Sufi müəlliflərinin əsərlərinin tərcüməsi avropalıların mədəni həyatında müsbət dönüş 
yaratdı. Bu əsasən Y.fon Hammer və F.Ryukertin tərcümə fəaliyyəti nəticəsində sufi 
motivləri ilə tanış olan alman mədəniyyətinə aiddir. Bir çox mülahizələrə görə Höte “Qərb-
Şərq divanı”nı (1814-1819) onların təsiri ilə yazmışdı. Cəlaləddin Ruminin şeirləri isə XVIII-
XIX əsrlərdə yaşamış böyü alman filosofu Hegelin böyük marağına səbəb olmuş və o, 
F.Ryukertin tərcüməsində “Ruhun fəlsəfəsi” əsərində bu şeirlərdən sitat gətirmişdi.  

Sufilərin poetik yaradıcılğı ilə maraqlanan avropalı tədqiqatçılardan aşağıdakıların 
adlarını çəkmək olar: F.Əttarın “Pəndnamə” əsərini tərcümə etmiş S.de Sasi (1819), 
hindistanlı sufi Əbdüllətifin “Risalə”sini alman dilinə çevirən E.Trump (1863), İbn əl-Fəridin 
qəsidələrini tərcümə etmiş Y.fon Hammer-Purqştal (1854), Şəbistərinin “Gülşəni-raz” əsərini 
tərcümə etmiş ingilis alimi E.Vinfild, Fəridəddin Əttarın yaradıcılığına bir çox əsərlər həsr 
etmiş fransız şərqşünası J.Qarsen de Tassi, iranlı alim Əbdürrəzzaq əl-Kaşaninin (ö.təxminən 
1329-1334) “Sufi terminləri lüğəti”ni nəşr etdirən alman şərqşünası A.Şprenger, Mühyəddin 
ibn Ərəbi (öl.1240) və  Əli bin Məhəmməd əl-Cürcaninin (öl.1413) lüğətlərini nəşr etdirən 
Q.Flyugel və başqaları. Hamısını bu yazıya almaq mümkün deyil. Həyatlarını islam elminin 
və təsəvvüfün öyrənilməsinə həsr etmiş bu Avropa alimlərinin əməyi misilsizdir. 
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Тахира Алиева  

Изучение суфизма в Европе 
 

РЕЗЮМЕ 
В статье мы коснулись истории изучения суфизма в Европе. Знакомство 

европейцев с суфизмом произошло в XII-XIII вв. Согласно произведениям великого 
ученого арабиста А.Д.Кныша – профессора, декана факультета Ближневосточных 
исследований Мичиганского университета (США) рассматриваются мнения ученых-
европейцев, объектом исследования которых была суфийская философия.     
 

   Takhira Aliyeva  
Study of Sufism in Europe 

 
SUMMARY 

In the article we touched a history of a study of Sufism in Europe. Europeans got 
familiar with Sufism in XII-XIII centuries. According to works of a great arabist A.D.Knysh, 
professor, dean of the faculty of Near Eastern studies of the Michigan University (USA) 
opinions of European scientists are considered who’s subject of research was Sufi 
philosophy. 
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Yazılı abidələr bəşəriyyətin min illik tarixi boyunca toplanmış informasiyanın 
saxlanması və ötürülməsi üçün mühüm vasitədir. Bəşəriyyətin maddi və mənəvi 
mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim mətnlər, həmçinin əlyazma kitabları bir 
növ  kollektiv əməyin məhsuludur. 

Azərbaycan əlyazma abidələri xalqımızın dünya mədəniyyəti tarixinə bəxş etdiyi nadir 
sərvətlərdəndir. Azərbaycan xalqının tarixində əlyazma kitablarının ictimai mədəni rolu 
danılmazdır. Xalqımızın düşüncəsini, həyat tərzini və tarixi keçmişini özündə əks etdirən 
dastanlar, alimlərin bədii və elmi əsərləri məhz əlyazmalar şəklində olub və əsrlərdən keçərək 
bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Buna görə də əlyazmalar Azərbaycan və Şərq tarixi 
mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin öyrənilməsi üçün zəngin bir mənbədir. 

Azərbaycan əlyazma kitabı məzmun cəhətdən çoxçalarlıdır, rəngarəngdir. Dövrün 
hərtərəfli tələblərinə, şəraitinə cavab verən və ona uyğun olaraq yazılmış əlyazma kitabları 
forma cəhətdən də çox koloritlidir. Günümüzə qədər gəlib çatmış Azərbaycan əlyazma 
kitablarını mütəxəssislərimiz tərtibat baxımından üç yerə ayırırlar: 

1. Adi kitablar; 
2. Orta səviyyədə tərtib olunmuş kitablar; 
3. Yüksək bədii tərtibatlı sənət abidələri (2, 9,15). 

       Yazılı abidələrin öyrənilməsi, təkcə filoloqların deyil, ictimai elmlərin başqa 
nümayəndələrinin də maraq dairəsindədir. Əlyazma kitabı bir sıra peşə sahiblərinin - 
miniatürçü rəssamların, nəqqaşların, xəttatların və başqa sənət ustalarının birgə əməyinin 
məhsuludur. Bundan da belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, əlyazma kitablarının nəşri çətin və 
mürəkkəb bir prosesdir. Xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyət sərvəti sayılan 
əlyazmalarımız dünyanın, demək olar ki, bütün Avropa və Şərq ölkələrinin muzeylərində, 
kolleksiyalarında saxlanılır. Günümüzdə London, Paris, İstanbul, Drezden, Qahirə və s. kimi 
böyük şəhərlərdə çoxsaylı əlyazmalarımız mühafizə olunmaqdadır. 

Ölkəmizdə ısə  yazılı abidələrin toplanması, araşdırılması, tədqiqi, qorunması və nəşri 
ilə məşğul olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutu bu sahədə vahid bir mərkəzdir. Burada Azərbaycan, rus, türk, fars, ərəb, özbək və s. 
dillərdə minlərlə material toplanıb və qorunur. Qədim və orta əsr çap kitabları və 
əlyazmalarından başqa, institutda XIX-XX əsrdə yaşamış Azərbaycanın görkəmli elm və 
ədəbiyyat xadimlərinin şəxsi materialları, tarixi sənədlər və fraqmentlər, əvvəlki dövrlərin 
qəzet və jurnalları, mikrofilm və fotosurətlər mühafizə edilməkdədir. Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanan ən qədim əlyazma IX əsrə aid olunduğu göstərilən dəri üzərində yazılmış Quranın 
“Ən-Nisa” surəsinin bir hissəsidir (3). 

Bununla yanaşı Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan ən dəyərli 
elmi əsərlərdən bir neçəsinin adlarını çəkmək də yerinə düşər. Bunlardan İbn Sinanın “Qanun 
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fit-tibb” (Tibb qanunları), Cövhərinin “Sihah ül-lüğə” (Dilin düzgünlüyü), Əz-Zəhrəvinin 
tibbə aid “Əl məqalətüs-sələsun” (Otuzuncu risalə), Nəsirəddin Tusinin “Zici-Elxani” 
əsərlərini nümunə göstərmək olar (4, 4).  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda orta əsrlərin elm və 
mədəniyyətinin demək olar ki, bütün sahələrinə  tibb, astronomiya, riyaziyyat, 
minerologiya, poetika, fəlsəfə, filologiya, hüquqşünaslıq, qrammatika, tarix, coğrafiya, bədii 
nəsr, poeziyaya dair azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə çox sayda əlyazma kitabları 
vardır. Belə geniş mövzu dairəsinə malik əlyazma kitablarının tədqiqi və nəşri üçün bir neçə 
şərt çox vacibdir. Belə ki, bu sahədə çalışan tədqiqatçı müxtəlif xətlərdə yazılmış əlyazmaları 
oxuya bilməli, orta əsrlər türk, ərəb və fars dillərinə bələd olmalı və nəhayət, sadalanan elm 
sahələrindən xəbərdar olmalıdır. Multidissiplinar əlyazmaların hərtərəfli tədqiqi və nəşri orta 
əsrlər elm tariximizin öyrənilməsi deməkdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Multidissiplinar əlyazmalar və çap 
kitabları” şöbəsi 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şöbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri müxtəlif 
elm və sənət sahələrinə aid əlyazmaların kompleks şəkildə tədqiqi, fənlərarası əlaqələrin üzə 
çıxarılması, problemlər üzrə qruplaşdırılmasıdır. Bu şöbədə elm tariximizə dair əlyazmalar 
geniş ön söz və şərhlərlə nəşrə hazırlanmış, əlyazmaların multidissiplinar tədqiqinə dair elmi 
araşdırmalar aparılmışdır. Bu şöbənin müdiri institutun elmi işlər üzrə direktor müavini - 
filologiya elmləri doktoru, ədəbiyyat tarixinin tədqiqatçısı, mətnşünas alim Paşa Əli oğlu 
Kərimovdur. Paşa Kərimov 1982-ci ildən Əlyazmalar İnstitutunda çalışır. Əlyazmalar 
İnstitutunda çalışdığı dövrdə dünyanın müxtəlif əlyazma xəzinələrində saxlanan onlarla 
əlyazmalarımızı aşkar edərək araşdırmış, kitab halında geniş ön sözlə çap etdirmişdir. 
Tədqiqatçı Azərbaycan əlyazmalarının tədqiqinə dair bir sıra məqalələr və monoqrafiyalar 
müəllifidir. Bunlardan Əlican Qövsi Təbrizi “Divan”ının Təbriz Əlyazma nüsxəsi əsasında 
hazırlanmış tekstoloji tədqiqi,  Qövsi Təbrizi “Divan”ının elmi-tənqidi mətni, “XVII əsr 
anadilli Azərbaycan lirikası”, “XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyası”, “Sadiq bəy Sadiqin 
türkdili yaradıcılığı” və s. kimi monoqrafiyaları qeyd etmək olar. (9;10;11;12) 

Müəllifin əlyazmalar haqqında bir sıra məqalələri xarici ölkələrdə də işıq üzü 
görmüşdür. XVI-XVII əsr şairlərimiz Yusif bəy Ustaclu, Sadiq bəy Əfşar, Qövsi Təbrizi, 
Mürtəzaqulu xan Zəfər, Vəhid Qəzvini, Məczub Təbrizi, Təsir Təbrizi və başqalarının türkcə 
divanlarını, XIX əsr şairi Mirzə İsmayıl Qasirin şeirlərini və bir sıra digər abidələrimizi ilk 
dəfə olaraq Paşa Kərimov çap etdirmişdir. Paşa Kərimov Əlyazmalar İnstitutunda çalışdığı 
müddətdə xarici ölkələrin kitabxana və muzeylərində saxlanan Azərbaycanın yazılı 
abidələrinin surətlərinin əldə edilməsinə xüsusi fikir vermiş, yüzlərlə əlyazmamızın surətinin 
çıxarılaraq tədqiqata cəlb olunmasına nail olmuşdur. 

O, 1991-ci ildə “Qövsi Təbrizi “Divan”ının tekstoloji tədqiqi və elmi-tənqidi mətni” 
adlı namizədlik, 2012-ci ildə isə “XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikası” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Əsas tədqiqat sahəsi Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi və mətnşünaslıqdır. Ədəbiyyat tariximizin tədqiqinə dair 20-dən çox kitab, 200-dən çox 
məqalə müəllifidir.  

Tədqiqatçı XV əsr Azərbaycan şairi Süruri “Divan”ını da dünyanın üç kitabxanasında 
saxlanılan əlyazma nüsxəsi əsasında müqayisəli mətni müasir əlifbada çapa hazırlamışdır. 

“Multidisiplinar əlyazmalar və çap kitabları” şöbəsində şöbə müdirindən başqa 2 aparıcı 
elmi işçi, 5 elmi işçi, 2 baş laborant çalışır. Şöbənin aparıcı elmi işçisi tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru Rəna Məmmədova yazılı abidələr əsasında “Nadir şahın xarici siyasəti” haqqında 
doktorluq dissertasiyasını tamamlamışdır. Rəna xanım bundan başqa, Əlyazmalar 
İnstitutunda saxlanılan əlyazmalar əsasında XVIII əsr Azərbaycan alimi Mirzə Mehdi xan 
Astrabadinin “Tarixi-Cahanquşaye-Nadiri” əsərinin fars dilindən tərcüməsini də tamamlamaq 
üzrədir. 
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Şöbənin digər aparıcı elmi işçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Raqub Kərimovdur. 
Raqub müəllim Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin 
şeirlərini müasir əlifbada çapa hazırlamış, XIX əsr Qarabağ təzkirələri haqqında araşdırmalar 
aparmışdır.  

Şöbənin məsul əməkdaşlarından biri Zemfira Məmmədovadır. Zemfira xanım hal-
hazırda tibbə aid əlyazmalar kataloqunun tərtibi üzərində işləyir. O, XII əsr müəllifi 
Zeynəddin bin Əbu İbrahim Əl-Cürcaninin “Xəfi-Əlayi” əlyazmasının fars dilindən 
Azərbaycan dilinə tərcüməsini və redaktəsini başa çatdırmışdır. Z. Məmmədovanın 2016-cı 
ildə “Xəfi-Əlayi” (xəstəliklər və onların müalicəsinin müxtəsər şərhi Z.Q.) adlı kitabı nəşr 
olunmuşdur. Müəllif  hal-hazırda bu kitabın rus dilinə tərcüməsi üzərində işləyir.  

Şöbənin əməkdaşlarından elmi işçi Şöhrət Səlimbəyli XVI əsr şairi Ruhi Bağdadinin 
yaradıcılıq yolu mövzusunda tədqiqat işini tamamlamışdır. Şöbənin digər əməkdaşları, elmi 
işçilər Elnurə Babayeva, Rəna İsgəndərli, Rüxsarə Məmmədova Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılan əlyazma və çap kitablarının multidissiplinar nöqteyi nəzərindən siyahıya alınması 
işini həyata keçirirlər. Onlar bu işlər nəticəsində orta əsrlərin kitab tarixi və sənətini, 
rəssamlıq məktəblərini və təsviri incəsənəti, eləcə də, başqa sahələri öyrənərək aşkara 
çıxarırlar. Bu əməkdaşların fikrincə, əlyazmaların bədii tərtibatı, miniatürlər, kalliqrafik xətt 
nümunələri, incə naxış və ornamentlər, böyük estetik zövqlə hazırlanmış bədii cildlər keçmiş 
yüzilliklərin incəsənəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlı olan başlıca faktordur. 

Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi çox çətin bir sahədir. Bu sahə ilə məşğul olmaq 
üçün geniş bilik dairəsinə, təcrübəyə malik mütəxəssislər tələb olunur. AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Multidissiplinar əlyazmalar və çap kitabları” 
şöbəsində aparılan elmi işlər göstərir ki, bizim ölkəmizdə bu sahədə mütəxəssislər 
yetişməkdədir. 
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Захра Ганиева 
 

Об исследовании мультидисциплинарных рукописей Института Рукописей 
НАНА 

 
РЕЗЮМЕ 

В данной статье исследовались рукописи, имеющие важную роль в изучении 
культуры и истории. В статье дана информация о рукописях, содержащихся в фондах 
Института Рукописей имени Мухаммеда Физули. Также в статье широко отмечается 
деятельность отдела “Мультидисциплинарных рукописей и печатных книг”.  

 
 
 
 

Zahra Ganiyeva 
 

Research of the multidiscipline manuscripts at the Institute of Manuscripts ANAS 
 

SUMMARY  
 

 
This article explore manuscripts, which has a great role in study of culture and history. 
Article provides information about manuscripts saving in the stocks of the Institute of 
Manuscripts named after Muhammad Fuzuli. Moreover this article notices activity of the 
“Multidiscipline manuscripts and printed books” department of this inustute. 
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 Paşa Kərimov 
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 
filologiya üzrə elmlər doktoru, proffessor 

 
 

ƏHMƏDİ TƏBRİZİNİN “YUSİF VƏ ZÜLEYXA” MƏSNƏVİSİ 
 

Açar sözlər: məsnəvi, dastan, nağıl, divan, Təbriz 
Ключевые слова: маснави, дастан, сказка, диван, Табриз 
Key words: masnavi, dastan, tale, divan, Tabriz 
 

 Bir sıra tarixi-siyasi səbəblərdən Azərbaycan türkləri islam dinini qəbul etdikdən sonra 
bir müddət ədəbiyyatlarını ərəb və fars dillərində yazıb inkişaf etdirmişlər. Miladi VII əsrin 
ikinci yarısında, Əməvilər dövründə İsmayıl ibn Yasar, Musa Şəhəvat, Əbü-l-Abbas əl-Əma 
kimi görkəmli Azərbaycan yazıçı və alimləri əsərlərini ərəbcə yazmışlar. Xətib Təbrizi, Eyn 
əl-Quzat, Yusif Xoylu, Şihabəddin Sührəvərdi kimi Azərbaycan alimləri və fikir adamları 
ərəb dilində yazdıqları əsərləri ilə bütün Müsəlman Şərqi aləmində tanınmışlar. Sonrakı 
dövrlərdə Azərbaycanın bir sıra ədib və alimləri farsca yazdıqları əsərləri ilə məşhur oldular. 

Azərbaycan türkcəsində əlimizə çatmış ilk yazılı abidələrimiz XIII-XIV əsrlərə aiddir. 
Bu əsərlər içində XIII əsr şairi Əsfərainli İzzəddin Həsənoğlunun qəzəlləri xüsusi yer tutur. 
Onun əlimizə çatmış dörd qəzəlindən üçü türkcə, biri farscadır. Bu türkcə qəzəllər həmin 
dövr ədəbi dilimizin ən dəyərli mənbələrindəndir. Dövlətşah Səmərqəndi 1487-ci ildə 
tamamladığı “Təzkirətüş-şüəra”sında şairin zamanının məşhur adamlarından olduğu, 
şeirlərinin geniş yayıldığı barədə məlumat verir. O, yazır: “Arif, müvəhhid, salik və məczub 
bir adamdı. İslamın və müsəlmanların Şeyxi Raziül-Həqq vəd-din Əli bin Səid Lələnin 
xəlifələridən Şeyx Cəmaləddin Əhməd Zakirin mürididir.. Əslində onun tərcümeyi-halının 
vəlilər sırasında yazılması lazımdır, lakin o, şairlikdə də mükəmməl bir adamdır. Türkcə və 
farsca gözəl şeirlər söylərdi. Türkcədə məxləsi Həsənoğludur. Divanı Azərbaycanda çox 
məşhurdur” (1, s.290-291). Belə çıxır ki, gələcək axtarışlar Həsənoğlunun türkcə yeni 
əsərlərinin, bəlkə də divanının üzə çıxmasına səbəb ola bilər. XIII-XIV əsrlərə aid türkdilli 
Azərbaycan yazılı abidələrinə aşağıdakılar da aiddir: Əlinin dördlük formasında yazdığı 
“Qisseyi-Yusif” poeması, müəllifi bəlli olmayan “Dastani-Əhməd Hərami” məsnəvisi, Suli 
Fəqihin “Yusif və Züleyxa”, Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah”, Mustafa Zəririn “Yusif və 
Züleyxa”, Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” məsnəviləri, Nəsir Bakuyinin Hülaku hökmdarı 
Sultan Məhəmməd Ulcaytuya (1304-1316) həsr etiyi 11 bəndlik müxəmməsi, Əbdülqadir 
Marağayinin (1353-1434) qəzəli, Qazi Bürhanəddin və İ. Nəsiminin divanları. Məsnəvilərin 
adından bu dövrdə “Yusif və Züleyxa” mövzusuna daha çox müraciət edildiyini görürük. 
Ümumiyyətlə, türk-oğuz xalqlarının ədəbiyyatında bu mövzuda yazılan əsərlər çoxluq təşkil 
edir ki, bunun da bir neçə səbəbi olmuşdur. Birincisi, Tövrat, İncil və Qurandan gələn bu 
mövzu bütün dünyada, xristian və islam aləmində geniş yayılmışdı. Qeyd edək ki, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunda dil xüsusiyyətlərinə görə 
XIV-XV əsrlərə aid edilən nəsrlə yazılmış “Yusif və Züleyxa” adlı əsər vardır. Bu əsərin 
müəllifi Quranda 111 surədən ibarət, Məkkədə nazil olan “Yusif surəsi”ni sadə, danışıq 
dilində şərh edərək geniş oxucu kütləsinə çatdırmışdır. “Yusif surəsi”ndən ayrı-ayrı ayələr 
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gətirilir və onlar şərh edilir. Məsələn: “Bu söz Misir sultanı duş görüb Yusif əleyhissəlamın 
tə bir etdiyini bildirir. Çün Allah-təala Həzrəti Yusifi zindandan xilas qıla, ittifaq bir gecə 
sultan yaturkən bir əcəb duş görür. Necə kim, Quranda buyruldı: “İnni əva səbə bəqərətin 
simanin yəkülühünnə səbü icafün və sələ sünbülatin xüzrin və axərə yəbisatin”. Yəni, sultan 
qatında olan bəglərə ayıtdı: Duşümdə gördüm ki, Nəhri-Nildən yedi səmüz sığırlar, anların 
ardınca qayətdə  arıq yedi sığırlar çıqar. Ol arıq sığırlar ol səmüz sığırları bularlar....” (2, 
s.24). Dini mövzuda, Qurandakı surə əsasında əxlaqi-didaktik, nəsihətamiz-ibrətamiz 
mövzuda əsərlərin yazılaraq geniş xalq kütlələri arasında yayılması savab iş idi. İlk anadilli 
məsnəvilərimizin çoxunun məhz Quranın “Yusif surəsi”ndən bəhrələnməsi təsadüfi deyildi. 
Tədqiqatçı Zəminə Hacıyeva bu yazılı abidələrin əhəmiyyətini belə dəyərləndirmişdir: “Bu 
mövzuda yazılan iri həcmli milli əsərlər, ümumiyyətlə, islam dövründə dilimizdə ədəbi 
fəaliyyətin yazılı növünün başlanğıcının qoyulmasına, deməli, yazılı ədəbi dilimizin 
formalaşmasına zəmin yaratmış oldu” (3,s.5). Klassik kitab üslubuyla  şifahi xalq ədəbiyyatı 
üslubunun qarışığından yaranmış bir dildə yazılan bu əsərlərdə canlı danışıq dili elementləri 
üstünlük təşkil edir. Ərəb-fars söz və ifadələri, izafət tərkibləri bu əsərlərdə çox da nəzərə 
çarpmır. İkincisi, “Yusif və Züleyxa” mövuzusundakı humanizm, insan qəlbini həyəcana 
gətirən ata-oğul, qadın-kişi məhəbbəti, sədaqət və xəyanət, doğma yurd, vətən həsrəti o 
dövrün oxucularına çox yaxın idi. Bu məsnəvilərdə nağılçılıq, dastançılıq ənənələrindən 
gələn rəvayət, nağıletmə tərzinə, Nizami poemalarındakı süjet içində süjetin, əhvalat içində 
əhvalatın təsvirinə rast gəlirik. Fikirimizcə, üçüncü səbəb ondan ibarətdir ki, “Yusif və 
Züleyxa” əhvalatının bəzi məqamları Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına, “Kitabi-Dədə 
Qorqud” və başqa abidələrimizə yaxındır. “Kitabi-Dədə Qorqud”un “Qam Börənin oğlu 
Bamsı Beyrək” boyunda Bamsı Beyrəyin xəyanət səbəbindən on altı il vətənindən, 
sevgilisindən uzaq düşüb əsirlikdə olması, atasının ağlamaqdan gözlərinin tutulması, Beyrək 
qayıtdıqdan sonra barmağının qanını atasının gözlərinə sürtməsi və onun gözlərinin açılması 
“Qisseyi-Yusif”i xatırladır. Oxşar süjetlər başqa dastanlarımızda da vardır. 

“Yusif və Züleyxa” məsnəvilərində tərənnüm edilən yüksək mənəvi-əxlaqi kefiyyətlər, 
insan şəxsiyyətini ucaldan səbr, dəyanət bu ilk anadilli abidələrimizin dəyərini artırmışdır. 
Yusif bütün Şərqdə gözəllik rəmzi olmuşdur. Lakin qissədə onun zahiri gözəlliyi mənəvi 
gözəlliyi ilə tamamlanır və bütovləşir. Elə buna görə də Yusif surəti oxucuların məhəbbətini 
qazanır. 

XV əsrdə haqqında danışdığmız mövzuda məsnəvilər yenə də yazılmaqda idi. Şəmsin 
hicri 884-cü, miladi 1479-cu ildə, Xətai Təbrizinin 1478-1490- cı illər arasında, Əhmədi 
Təbrizinin təxminən eyni vaxtda yazdığı “Yusif və Züleyxa” poemaları dediyimizə 
nümunədir. 

Adətən anadilli ədəbiyyatımızın Şah İsmayıl Xətainin, sonrakı Səfəvi hökmdarlarının 
hakimiyyəti dövründə çiçəkləndiyindən bəhs olunur. Lakin unutmaq olmaz ki, bundan 
əvvəlki Ağqoyunluların hakimiyyəti dövründə (m.1467-1501) Azərbyacan türkcəsində 
yaradılan ədəbiyyatın inkişafı üçün əlverişli şərait mövcüd idi. Ağqoyunlular dövrünün ən 
görkəmli sənətkarlarından biri Kişvəri olmuşdur. Anadilli şeirimizin inkişafında böyük 
xidmətləri olan sənətkar Nəsimi və Nəvai yaradıclığından bəhrələnmiş, Füzulinin sələfi 
olmuşdur. Kişvərinin şeirlərindən görünür ki, o, Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin (1453-
1478) oğlu Sultan Yəqubun (1478-1490) zamanında saraya yaxınlaşmaq istəmişdir: 

Qələndər Kişvəridür bir süxəndan, 
Süxənguyadur üştə kuyi-meydan, 
Anun hər beytidür bir dürri-qəltan, 
Qulaq asmaz ana Yəqubi-Sultan, 
Məni bu qayğu öldürdü, mədəd hay (4, s.133) 

Başqa bir şeirində şair Sultan Yəqubun diqqətini cəlb etmək istəməsini belə ifadə 
etmişdir: 
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Talei-bərgəştə bir dəxi qılaydı sərvəri, 
Kim cila tapsaydı şol ayineyi-İskəndəri, 
Şölə çəksəydi çıraği-tudeyi-Bayənduri, 
Vəh nə ləzzət tapğay ol saət qələndər Kişvəri 
Kim, görüncə rayəti-Yəqub xanı bir dəxi(4, s.135). 

Göründüyü kimi, burada Ağqoyunlu sülaləsinin Bayandur nəslindən olduğu 
vurğulanmışdır. Kişvərinin adını çəkdiyi, səxavətindən, ədəbiyyatın inkişafına qayğısından 
razı qaldığı Ağqoyunlu hökmdarlarından biri də Uzun Həsənin nəvəsi, Yusifin oğlu, Əlvənd 
Mirzənin qardaşı Məhəmmədidir. Mənbələrdə onun adı Məhəmməd kimi də gedir. Tarixdən 
bilirik ki, Sultan Yəqubun qəfil ölümündən sonra Ağqoyunlu sülaləsi nümayəndələri arasında 
çoxsayli çəkişmələr, daxili müharibələr olmuş, hakimiyyət tez-tez dəyişmiş, nəhayət, dövlət 
süquta uğramışdı. Məhəmmədi sülaləsinin böhranlı dövründə qısa müddət ərzində, h.903 
(m.1497-1498)-h.905-ci (m.1499-1500) illərdə Yəzddə hökmdarlıq etmişdi. Kişvəri 
Məhəmmədinin ölümünə 8 bəndlik müxəmməs formalı mərsiyə həsr etmişdir. Burada şair 
“Xani-mülk Sultan Məhəmməd gövhəri-Bayənduri”nin ölümündən kədərləndiyini, dərin 
hüznünü ifadə etmişdir. Bəndlərdən hər biri “Dirligim dirlik degil, tək bir qara gündür keçər” 
misrası ilə bitir. Kişvəri divanının yeni aşkar edilmiş Bursa nüsxəsində “Dər məhdi-Sultan 
Məlik Məhəmməd” baslıqlı iri həcmli şeir vardır. Burada şair Məhəmmədin adil hökmdar 
olduğunu, səxavətini mədh etmiş, sonda ayağını yerdən götürmək üçün ondan ulaq istəmişdir. 

Kişvəri özbək və osmanlı ədəbiyyatları ilə bağlı olmuş, Azərbaycanın ədəbi 
əlaqələrinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmişdir. O, özbək şairi Əlişir Nəvaninin, 
osmanlı şairləri Əhməd Paşa və Karamanlı Nizaminin qəzəllərinə təxmislər yazmışdır. 

Sultan Yəqubun saray şairlərindən Baba Firaqi, Dərviş Dəhki, Mühti, Həbibi, Ənsari, 
Heyrani, Şahidi, Hümayun, Qətili, Əhli, Şövqi və başqalarının adları məlumdur (5, s.263) 

Şirvan bölgəsində, Göyçayın Bərgüşad kəndində anadan olmuş Həbibi Sultan Yəqubun 
himayəsi altında tərbiyə almış, sonralar anadilli şerimizin inkişafında mühüm rol oynamışdır. 
Hidayət və Kişvəri yaradıcılıqlarında Nəvai poeziyasından bəhrələnmiş, özlərindən sonrakı 
ədəbiyyata, Füzuli yaradıcılığına təsir etmişlər. 

Şəms və Xətai Təbrizi adlı şairlərin “Yusif və Züleyxa” adlı məsnəviləri Ağqoyunlular 
dövrü anadilli şeirimizin inkişafında özünəməxsus rol oynamışdır. XV əsrdə yaşamış digər 
Azərbaycan şairi Əhmədi Təbrizinin “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin əlyazması son 
dövrlərdə İstanbulun Mərmərə Universiteti Fənn-Ədəbiyyat Fakultəsi Kitabxanasından əldə 
edilmişdir. Əsərin müəllifi Ağqoyunlu hökmdarlarına yaxın olan, XII-XIII əsrlər farsdilli sufi 
poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri Şeyx Fəridəddin Əftarın “Əsrarnamə” 
məsnətisini Azərbaycan türkcəsinə çevirmiş şair kimi tanınır. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim 
Məmmədağa Sultanov müəllifin “Əsrarnamə” əsərini Təbrizdə yazdığını bildirdiyinə  
əsaslanaraq onun adını Əhmədi Təbrizi kimi yazmış və bununla da çarın adı ədəbiyyat 
tariximizə bu şəkildə düşmüşdür (6, s.4-8). Türk alimi Gönül Ayan göstərir ki, şairin “Yusif 
və Züleyxa” poeması Uzun Həsən (1453-1478) və oğlu Sultan Yəqubun  (1478-1790) 
dövründə yaşayan, Sultan Yəqub  tərəfindən əmürül-üməra, atabəy təyin edilən və sultanın 
ölümündən sonra onun on yaşlı oğlu Baysunquru (1490-1492) taxta çıxaran, daha sonra 
H.816-cı ildə (m.1492) Süleyman bəy Biçənlü ilə savaşda öldürülən, Mosullu elinə mənsub, 
sufi şairi Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi ilə əlaqələri olan Ağqoyunlular tarixinə Sufi Xəlil 
kimi düşmüş Xəlilullahın sifarişi ilə yazılıbdır (7, s.7). 

Tədqiqatçılar göstərirlər ki, XV əsrdə meydana çıxmış tərcümə əsərləri Azərbaycan 
ədəbi dilinin inkişafinda muhum rol oynamışdır. Bunların içərisində   xüsusilə Şeyx Mahmud 
Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” və Şeyx Fəridəddin Əttarın “Əsrarnamə” əsərlərinin tərcümələrini 
daha yüksək dəyərləndirən professor Möhsün Nağısoylu onları sərbəst tərcümə adlandıraraq 
yazır: “Sözügedən əsrin ən məşhur tərcümə əsərləri Şirazi təxəllüslü şair-mütərcim 
qələmindən çıxmış “Gülşəni-raz” tərcüməsi (1426) və Əhmədinin “Əsrarnamə” tərcüməsidir 
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(1479). Bu tərcümə əsərlərinin hər ikisi nəzmlədir-məsnəvi şəklindədir və təsəvvüf 
mövzusundadır. Onlardan birincisi görkəmli Azərbaycan filolosofu-şairi Seyid Mahmud 
Şəbüstərinin (1287-1320) fars dilində yazdığı “Gülşəni-raz” məsnəvisinin sərbəst-yaradıcı 
tərcüməsi, ikincisi isə məhşur farsdilli sufi şairi Şeyx Fəridəddin Əttarın (1120-?) ədəbi 
irsindən seçmə hekayələrin sərbəst və poetik tərcüməsidir. “Gülşəni-raz” və “Əsrarnamə” 
tərcümələrini birləşdirən daha bir xüsusiyyət onların dili ilə bağlıdır. Belə ki, hər iki tərcümə 
əsəri ümumxalq danışıq dilinə yaxın sadə bir dillə qələmə alınmışdır (8, s.3). 

Akademik Həmid Araslı Əhmədinin  saraya yaxın şairlərdən olduğu ehtimalını irəli 
sürmüşdür (9, s.321) ki, “Əsrarnamə” və “Yusif və Züleyxa” poemalarını diqqətlə oxuduqda 
bu fikri təsdiqləməli oluruq. “Əsarnamə” təcüməsinin “Xatimeyi-kitabi-“Əsrarnamə” 
hissəsində müəllif bu məsnəvini adını çəkdiyimiz Xəlilullahın sifarişi ilə yazdığını göstərir, 
ona, övladlarına dua edir, elm və din adamlarının ona gecə-gündüz dua etdiklərini deyir: 

Dövlətinə mirdür anın yenə,  
Sığınıb girdim kitabın nəzminə. 
Ol Xəlilullah, əmiri-mötəbər, 
Düşməni-Nəmrudü Şəddad, ey püsər. 
Şahi-dövran ol mübarizi-şirdil, 
Həqq qatında olmasın hərgiz xəcil. 
Ciddü cəhdi Həqq içündür hər zaman, 
Buna şahiddür qamu yaxşı-yaman. 
Əhli-elmü əhli-zühdü, əhli-səlah, 
Gecə-gündüz istərlər ona fəlah. 
Bu duayı aləm eylər biriya, 
Sən qəbul et həzrətində, ey Xuda. 
Əhlinə, övladınə vergil səfa, 
Görməsünlər dəhr cövrindən cəfa (8, s.242). 

Burada müəllif əsərini 1479-cu ildə Təbrizdə yazdığını qeyd etmişdir. Şair məsnəvinin 
Əttardan tərcümə oldugunu, bu dərin mənalı əsərin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu, onu 
xalqa yadigar olsun deyə farscadan türkcəyə çevirdiyini məlumat verir: 

Xətmdir yəni bu söz Əttardan, 
Gənci-məni, sahibi-əsrardan. 
Nafeyi-əsrar olmaz müşkbar, 
Ona Əttar olmayınca dəstyar... 
Farsidən çün türkə qıldım tərcümə, 
Yadigar olmaq üçün hər əncümə (8, s.241-242) 

Əhmədi Quranın “Şüəra surəsi”nə istinad edərək şeiri günah sayanlara cavab verir, şeir 
sənətini müdafiə edir. Deyir ki, günah sayılan kafirlərin şeiridir: 

Desələr ki, şair olmuş ol gəda. 
Şeir neçün söyləmiş ol binəva? 
Bu dəxi həm tərbiyət ola mana, 
Şeir halını aydayım şimdi sana. 
Həqq-təala şeiri zəmm etmişdürür, 
Neçələr ondan qələt getmüşdürür, 
Şeiri-kafirdir ki, zəmm  etdi Xuda. 
Dedi kafirlər hicayi-Mustafa. 
Həqq onu öylə demişdürür kəlam, 
Möminin şeiri dögüldur ey hüman (8, s.240). 

Məlum olduğu kimi, bundan bir müddət sonra, XVI əsrdə Məhəmməd Füzuli də türkcə 
divanının dibaçəsində hədislərdən misal gətirərək şeir sənətini müdafiə etmişdir. Əhmədi 
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oxuculara çatdırmaq istədiyi “Əsrarnamə”nin Allah kəlamından, Qurandan gələn “qisseyi-
dilsuz”, özünün qissəgu-qissə söyləyən olduğunu xüsusi vurğulayır: 

Qisseyi-dilsuzdur başdan-başa. 
Yaxşı dinlə bu sözi, ey xoş paşa. 
Desələr Əttara olmuş qissəgu, 
Fəxr olur bu söz mana, ey mahru. 
Varid olmuş uş kəlam içində nəss, 
Ruhi-Quran olduğı qismi-qissəs. 
Qissə kim, ol canibi-Həqdən gəlür, 
Məhzi-tövhid ayəti-Quran olur (8.s.240). 

Maraqlıdır ki, şair “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin də qisseyi-dilsuz, Həqdən gələn 
qissə olduğunu deyir. Quranda bu hekayətin “əhsənül-qasas” (“qissələrin ən gözəli”) 
adlandırıldığını göstərir: 

Qisseyi-dilsuzdur başdan-başa, 
Özgə söz yox dəxi anda, ey şəha. 
Aşiqü məşuq sözidür bu qəmu, 
Firqətü vüslət xəyali, ey əmu... 
Kim ki, bu məcmua munis qıla, 
Sirri-eşqi-Həqqə ol vasil ola. 
Nitəkim Həqq bunı təhsin eyləmiş, 
Əhsəni-qissə deyübən söylənmiş. 
Qissə kim, Həqq anı əhsən eyləyə, 
Kimdürür daxi ana söz söyləyə. 
Hikmət ilə Həqq bunı təhsin edər, 
Sana hali-rəmz ilə təlqin edər. 

Bu beytlərdə əsərin mövzusu barədə kifayət qədər aydın fikir ifadə edilmişdir. Müəllif 
deyir ki, bu məsnəvi iki nəfər arasında cərəyan edən eşq macərasından bəhs edir. Doğrudan 
da, Yusifin atası və qohumları ilə münasibətlərini, başına gələn əhvalatları çıxsaq, əsərin həm 
də adı çəkilən mövzuya həsr etdiyini görərik. Sonrakı beytlərdə şair bu eşq əhvalatının Tanrı 
məhəbbəti ilə bağlı olduğunu vurğulayır.Yusif peyğəmbərdir. Onun Züleyxa ilə münasibətləri 
dünyəvi müstəvidə təsvir edilsə də, məlum olur ki, bunu Tanrının insanlara, insanların 
Tanrıya münasibəti baxımından da nəzərdən keçirmək olar. Çünki Yusifə qarşı məhəbbəti 
Züleyxanın qəlbinə Tanrı salmış, uzun sınaqlardan sonra onu Yusiflə Tanrı qovuşdurmuşdur. 
Deməli, bütün bu əhvalatlar sınaq, imtahan idi. Yüksək əxlaqi keyfiyyətlər, sədaqət, 
məhəbbət bu sınaqdan qalib çıxmışdır. 

Müəllif əsərinin hikmətamizliyini xüsusi olaraq diqqətə çatdırmışdır. Dünyəvi, ilahi 
eşqdən bəhs edən bu məsnəvi həm də didaktik-ibrətamiz məna daşıyır. 

Digər “Yusif və Züleyxa”larda olduğu kimi, Əhmədinin poemasında da Tövrat və 
Quranda olmayan hadisələr vardır ki, bunlar da müxtəlif mənbələrdən, xalq arasında gəzən 
rəvayətlərdən götürülmüşdür. Qeyd edək ki, əlavə süjetlər, epizodlar əsəri daha da maraqlı, 
təsirli etmişdir. Əgər Suli Fəqih XIV əsrdə yazdığı “Yusif və Züleyxa” poemasında Abdullah 
ibn Abbasın Qurani-Kərimə yazdığı təfsirdən bəhrələndiyini deyirsə, Əhmədi ravilərin 
söylədikləri müxtəlif rəvayətləri əsərində təsvir etdiyini bildirir. Yusifin quyuda neçə gün 
qalması məsələsindən danışan şair müxtəlif ravilərin anlatdığı variantları oxuculara çatdırır:  

Ravilər bu yerdə qılmış ixtilaf, 
Neçə gündə quyuda oldu müaf. 
Bəzi aydur yedi gün, yedi gecə, 
Qaldı Yusif, nə edim, halı necə. 
Bəzi bir gün, gecə demiş həman, 
Tanlası irişdi ana karivan. 
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 Başdan-başa yüksək humanizm duyğuları ilə aşılanmış bu məsnəvidə müəllif elə bil ki, 
yalnız Yusif peyğəmbərə deyil, zülmə məruz qalmış bütün insanlara, onların əzab-
əziyyətlərinə ürək ağrısı ilə yanaşdığını ifadə edir. Şair hətta əsərin epizodik qəhrəmanı 
qurdun haqsız yerə incidilməsini elə təsvir etmişdir ki, bu səhnə istər-istəməz həssas 
oxucunun ürəyinin incə tellərinə toxunur. Yusifi quyuya atan qardaşlar onun canavar 
tərəfindən yeyildiyini sübut etmək üçün qoca canavarı tutub ataları Yəqubun yanına gətirirlər. 
Allahın yaratdığı məxluqun incidilməsi səhnəsi bütövlükdə XV əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 
insanlara da, heyvanlara da mərhəmət duyğusuyla aşılandığını göstərir: 

Kömrü getmişdi, qarımış idi, 
Vücudi pirligində ermiş idi. 
Gəzər idi qayğulu şam-səhərgah, 
Bunların toruna düşdi nagah. 
Uşatdılar dutub bir ayağın, 
Kim etdilər bu məskən tayağın. 
Ki, saldılar anın boynuna zəncir, 
Çəkərlər, dərdməndin canı incir. 
Çəkərlərdi anı şöylə yürüyü, 
Gah qamu yürüyü, gahi sürüyü. 
Gətürdilər anı bir möhnət ilə, 
Bəlavü dərdü zəcri-zəhmət ilə. 

Yəqubla qurdun söhbəti məsnəvinin ən təsirli səhnələrdəndir. Yəqub göz yaşları 
axıdaraq qurddan soruşur ki, sən nə üçün mənim gözəl övladımı, peyğəmbər övladını 
yemisən? Qurd dilə gəlib and içir ki, Yusifi o yeməmişdir. Sonra, o ah-zar edərək başına 
gələnləri, Yəqubun oğulları tərəfindən əzab-əziyyətə məruz qaldğını söyləyir. Qurd dərdini 
danışdıqdan sonra məlum olur ki, o da Yəqub peyğəmbər kimi, qocalmışdır, o da övlad 
həsrəti ilə qovrulmaqdadır. Bu sözləri eşidən Yəqub özü ilə bərabər qurdun da dərdinə göz 
yaşları axıtmağa başlayır. 

Poemanın süjetinə Yusifin başına gələnlərə nəyin səbəb olması barədə əhvalat da daxil 
edilmişdir ki, bu da əsərin ibrətamizliyini artırır. Məlum olur ki, Yusif vaxtı ilə güzgüyə 
baxaraq öz gözəlliyi ilə fəxr etmiş, təkəbbürlə qardaşının ondan kifir olduğunu demişdir. 
Digər bir mənbəyə əsaslanan Əhmədi başqa bir variant barədə də danışır. Yusif uşaq ikən 
Yəqubun qullarından birini incidib atasının yanında yalandan ah-zar edir. Yəqub quluna 
haqsız yerə qəzəblənir, Yusifin xalası isə ona əziyyət verir. Müəllifin haqqında danışdığı 
başqa bir əhvalata görə isə Yusif Allahdan hökmdar olmağı xahiş edir, bununla da Tanrının 
qəzəbinə səbəb olur. Tanrı deyir ki, şah olan nəfsinə sahib olmağı bacarmalıdır: 

Səltənət qıldı Xudadan ol tələb, 
Anın içün Həqq ana qıldı qəzəb. 
Həqq dedi: ol qul kim istər şah ola, 
Öz həvayi-nəfsinə gümrah ola. 
Mən anı qullarıma qul eylərüm, 
Neçə illər birlə məlul eylərüm. 

Bu deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Əhmədi müxtəlif mənbələrdən, xalq 
arasında gəzən “Yusif və Züleyxa” rəvayətlərindən bəhrələnərək Yusifin başına gələn 
bəlaların, onun müxtəlif həyat sınaqlarına məruz qalmasının səbəbi üzərində ətraflı 
dayanmışdir. Eyni zamanda əsərdə Nizamidən bəri ədəbiyyatımızda mühüm yer tutan ədalətli 
hökmdar məsələsinə də münasibət bildirilmişdir. Ədalətli şəxs hər şeydən öncə nəfsi-
əmmarədən uzaq kamil şəxsiyyət olmalıdır. Belə bir şəxsiyyətin yetişməsi üçün Nizami də, 
Əhmədi də qəhrəmanını ciddi sınaqlardan keçirir. Beləliklə, Tanrı qulların hökmdarı olmaq 
istəyən Yusifi Misir hökmdarının quluna çevirir. Qeyd edək ki, Yusif ondan tələb olunanı şox 
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tez başa düşür. Yusif Misir bazarında bir qul kimi satılarkən alıcılar böyük miqdarda pul və 
mal təklif edirlər: 

Dedilər bin qübbə zər, bin qübbə sim, 
Dəxi həm bin naqə, bin dürri-yetim. 
Dəxi bin diba hərir bin adım, 
Bin qəsəb, bin taxi-natax, ey həkim. 
Yenə bin yaqut sürxi-bisürax, 
Dəxi bin çətr, bin eyvani-kax. 
Bin üştür, bin əsb, əstər nəli-zər, 
Bin qulami-xubruvü həm zərrinkəmər... 

Qeyd edək ki, poemanın bu yeri “Koroğlu” dastanında Koroğlunun Qıratın qiyməti 
barədə dediyi qoşmanı xatırladır: 

Əylən deyim Qıratın qiymətini, 
Səksən min sərkərdə mala da vermə... 

Bu məqamda Tanrının ibrət dərsini dərk edən Yusif öz qiymətinin bu deyilənlərdən çox 
uzaq olması barədə təvazökar bir müraciət edir. Deyim tərzi, dili etibarı ilə bu parça çox 
müasir səslənir: 

Yusif aydır könlü içində həzin, 
Bu xəlayiq itiribdir kəndözin. 
Bu bəhayə dəgməzəm mən bigüman, 
Bu söz ilə yanılır bunlar yəman. 
Çün bəham ola bənim toquz dirəm, 
Olmaya məndən dəxi aləmdə kəm. 

Yusifin sınaqları, imtahanları hələ bitməsə də o, artıq Tanrının tələbini dərk etmişdi. Bu 
zaman Tanrıdan Yusifə gələn nida isə deyir ki, özünü hamıdan üstün hesab etdiyinə görə qul 
vəziyyətinə düşdün. Təvazökarlıq edərək öz qiymətini aşağı dediyinə görə Tanrının lütfü 
səndən əksik olmayacaq: 

Şimdi çün kəndözin insaf eylədin, 
Qanunlardan acizü xarəm dedin 
Çün təvazö eylədin ikramilə, 
Gör yüküş lütfü kərəm ənamilə. 
Kəndözin andə bəha qılmış idin, 
Onun içün xar olub qalmış idin. 

Əsərin bu yerində klassik ədəbiyyatda (o cümlədən, Nizami “Xəmsə”sində) və şifahi 
xalq ədəbiyyatı nümunələrində, nağıllarda gördüyümüz əhvalat içində əhvalatın təsvirinə rast 
gəlirik. Misir hökmdarının arvadı Züleyxa Yusifin təsvirindən başa düşür ki, yuxuda ona buta 
verilmiş adam odur. Bazarda satılmaqda olan Yusif Züleyxanın vətənini tərk edib Misirdə 
yaşamasının səbəbkarıdır. Züleyxa yuxuda Misir padşahına buta verildiyini görmüşdü, 
atasına sirrini açıb Misir sultanına ərə getmək istədiyini demişdi. Övladını çox sevən atası da 
onu istədiyinə ərə vermək üçün vəzirini elçi göndərmiş, razılıq alıb qızını ərə vermişdi. Lakin 
sonra Züleyxa başa düşür ki, Misir hökmdarı onun yuxuda gördüyü şəxs deyil. Onun yuxuda 
gördüyü Misirin sonrakı hakimi Yusif imiş. Bunu anlayan Züleyxa Misir hökmdarına xəbər 
göndərir ki, Yusifi alsın. Beləliklə, Züleyxa yuxuda gördüyü, Tanrının əmri ilə taleyinə 
yazılmış Yusifi görür. Ədəbiyyatda “Yusif və Züleyxa” məsnəvilərinin hamısının eyni süjet 
xəttinə malik olduğundan əhvalatların hamısını sadalamağa ehtiyac görmürük. Əhmədi 
Təbrizinin “Yusif və Züleyxa”sının eyni adlı digər anadilli məsnəvilərimizdən fərqli cəhətləri 
üzərində dayanmaq istərdik. Əhmədi poemasında Yusifin hərəkətləri Tanrının daha ciddi  
nəzarəti altındadır. Onun hər bir hərəkəti dəyərləndirilir, səhvləri düzəldilir. Başqa bir özəllik 
Əhmədinin əhvalatı şərh etmək tərzi ilə, bir müəllif kimi onun üslubuyla bağlıdır. Şair hər bir 
epizodu təsvir edərkən həmin əhvalata aid eştdiyi, oxuduğu bütün variantlar barədə məlumat 
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verir. Yusifin başına gələn bəlaların səbəbləri barədə müxtəlif mənbələrdən bəhrələnən şairin 
dediklərini nəzərə çatdırdıq. Sarayda Züleyxa ilə Yusif arasında baş verən hadisə də Əhmədi 
tərəfindən müxtəlif variantlarda şərh edilir. Züleyxa xüsusi olaraq tikdirdirdiyi sarayda 
Yusifə qovuşmaq istəyir, Yusif onun təklifinə razı olmağa hazırlaşarkən birdən Tanrıdan 
gələn nidanı eşidib bu işdən vaz keçir. Bundan sonra “bəziləri özgə demiş” deyən şair başqa 
əhvalatı danışır: həmin məqamda hər şeydən xəbərdar olan Həqq-Taala Cəbrayılı çağırıb 
Yusifin yanına göndərir və tapşırır ki, divarda Yusifin atası Yəqubun əlində cida at belində 
qəzəbli təsvirini versin. Divarda bu təsviri görən Yusif səhv iş gördüyünü başa düşür və 
əməlindən geri çəkilir. Müəllifin söylədiyi üçüncü variant belədir ki, bütpərəst olan 
Züleyxanın evində bir qızıl büt var idi. Yusiflə Züleyxa görüşən zaman bu büt gözlərini 
bərəldərək narazılığını bildirir, Züleyxa da bütdən utandığını söyləyir. Bundan ayılmış kimi 
olan Yusif isə-mən sənin bütündən qorxub çəkinmirəm- deyərək tək Allaha inanan özü ilə 
bütpərəst Züleyxa arasında fərqi dərk edir və oradan uzaqlaşır. Əhmədi sarayda Yusifin 
Züleyxaya uymaması əhvalatının bir variantını da verir: Həmin məqamda sarayda beşikdə bir 
uşaq, hökmdarın qardaşı oğlu var imiş. Bu südəmər uşaq birdən-birə dilə gəlib “Yusifə 
“Zihnar eyləmə zina” deyir və onu bu bəd əməldən çəkindirir. 

Beləliklə, əhvalatları nağılvari, dastanvari şəkildə təsvir edən müəllifin ayrı-ayrı 
məqamlara dair müxtəlif variantları şərh etməsini Əhmədi Təbrizi üslubunun səciyyəvi 
xüsusiyyətlərindən biri kimi qeyd etmək istərdik. 

Filologiya elmləri doktoru Ataəmi Mirzəyev XV əsrdə yazılmış “Yusif və Züleyxa” 
məsnəviləri ilə əvvəlki dövrlərin eyni mövzulu yazılı dastanları arasında müəyyən fərqlərin 
olduğunu göstərir. O, qeyd edir ki, XV əsrdə yazılmış əsərlərdə Yusiflə Züleyxa arasındakı 
münasibətlərin əksinə, məhəbbət xəttinə daha çox fikir verilmişdir. Tədqiqatçı yazır: 
“Mövzunun türk ədəbiyyatında işləndiyi ilk vaxtlarda daha çox hekayətin dini qaynaqlarına 
diqqət yetirilmiş, Yusif bir peyğəmbər kimi səciyyələndirilmişdir. Züleyxa xəttinə nisbətən az 
yer verilmişdir. Təsadüfi deyil ki, həmin əsərlər daha çox “Qisseyi-Yusif” adi ilə tanınır. XV 
yüzillikdən başlayaraq qələmə alınan əsərlərdə isə Yusif-Züleyxa xəttinə daha geniş yer 
verilmiş və onlar “Yusif və Züleyxa” adlandırılmışdır” (10. s.161). Bəs Əhmədi Təbrizinin 
“Yusif və Züleyxa”sında vəziyyət necədir? Burada da digər XV əsrdə yazılmış eyni 
məzmunlu məsnəvilər kimi məhəbbət xəttinə daha geniş yer verilmişdirmi? Bu suala tam 
mənası ilə cavab verməkdə çətinlik çəkirik. Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, 4035 beytdən 
ibarət olan bu əsərin cəmi 2986 beyti əlimizə çatmışdır. Orasını əminliklə deyə bilərik ki, bu 
poemada Yusifin atası və qardaşları ilə münasibətlərinə, həbsə düşməsinə, Misiri ağıl və 
ədalətlə idarə etməsinə və başqa məsələlərə geniş yer verilmiş, Yusif-Züleyxa xətti də kifayət 
qədər təsirli boyalarla təsvir edilmişdir. Züleyxanın Yusifin eşqindən dərdə düşməsi, onu 
özünə cəlb etmək istəməsi, Yusif həbsə düşdükdən sonra peşimançılıq çəkməsi əsərin ən 
diqqətəlayiq yerləridir. Yusif tərəfindən eşqinə cavab ala bilməyən Züleyxa ürəyindəki böyük 
məhəbbətini belə anladır: 

Ol Züleyxa dərd ilə ah eylədi, 
Ahı onun göklərə rah eylədi. 
Dedi kim, ey canıma munis olan, 
Ey məni kəndözünə yağı bilən... 
Gözlərim sənsiz cahanı görməsin, 
Çürüsun sərim, ayağa turmasın... 

Bu misralarda görünür ki, Züleyxa eşqinin cavabsızlığını başa düşür, lakin özü ilə bacara 
bilmir, Yusifsiz həyatını təsəvvür etmir. Yusif onun iftirasına görə həbs edilib zindana 
salındıqdan sonra Züleyxa bundan peşiman olur, göz yaşları axıdaraq deyir: 

Həm Züleyxa halı məlum eylədi, 
Zar-zar ağladı, ol söylədi. 
Öz əlimlə gör nə qıldım, bən bana. 
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Qavuşammı, ya İlahi, bən bana. 
Kim görəmi bu gözüm görklü yüzün, 
Qulağım eşidəmi şirin sözün. 
Qanı ol buyi səmənsu dilbərim, 
Qanı zülfi ənbərinsa dilbərim. 
Qanı ol dərdinə nalan olduğum, 
Qanı ol canına qurban olduğum.  
Neylədiniz, qanı sultanım bənim, 
Bu dəvasız dərdə dərmanım bənim. 

Yusif həbsdə olduğu zaman onsuz yaşaya bilməyəncəyini anlayan Züleyxa dərdə düşür 
və yuxarıda nümunə gətirilən şeir parçasında olduğu kimi sevgilisinə məhəbbətini duyğu 
üzvlərinin köməyi ilə ifadə edir: onu bir daha görəcəyəmmi, səsini eşidəcəyəmmi, qoxusunu 
hiss edəcəyəmmi – deyə sual verir. Hisslərin bu cür bildirilməsi Əhmədinin bədii üslubunun 
özəlliyi, anadilli lirikamızda yenilik kimi nəzərə çarpır. Burada  sevgilisi yolunda canını 
qurban verməyə hazır olduğunu deyən Züleyxanın eşqində fədakar olmaq səviyyəsinə 
çatdığını görürük. Yusifin eşqi Züleyxaya buta verilmişdi, onun taleyinə, bəxtinə yazılmışdı. 
Əslində bunda onun heç bir günahı yoxdur. Bu səbəbdən onun eşq dərdinə dəva edilməsi 
üçün Tanrıya müraciət etməsi  tamamailə təbii görünür. Əqidəcə sufi olan Xəlilullaha həsr 
edilmiş, müəllifin görkəmli mütəsəvvif filosofları Bayəzid Bəstami, Həllac Mənsur, Əbu 
Bəkr Şiblinin adını çəkdiyi bu əsərdə təsəvvüfi, irfani məqamlar da vardır. Əsərin əvvəl 
hissələriində  Əhmədi vurğulayır ki, Züleyxanın eşqi dünyəvi, məcazi, Yusifinki isə həqiqi, 
ilahidir: 

Çün Züleyxa andə şəhvani idi, 
Ol məcazi, bunda rəhmani idi. 

Lakin görürük ki, əsərdə Züleyxanın eşqi fədakarlıq səviyyəsinə qədər ucalır. Ola bilər 
ki, məsnəvinin əlimizə çatmamış hissəsində Züleyxanın məhəbbətinin də Yusiflə bərabər 
həqiqi eşq səviyyəsinə çatdığı təsvir edilmişdir.  

Haqqında danışdığımız məqamlarla bərabər qeyd etməliyik ki, Əhmədi Təbrizinin 
“Yusif və Züleyxa” məsnəvinin əlimizdə olan hissələrində dünyəvilik, dünyəvi 
münasibətlərin, eşqin tərənnümü üstünlük təşkil edir. Dünyəvilik Yusifin atası, qardaşları və 
misirlilərlə  münasibətlərində daha qabarıq nəzərə çarpır. Oğlunu itirmiş Yəqubun dilindən 
yazılmış həsrətli, niskilli şeir parçası XV əsr anadilli lirikamızın uğurlu nümunəsidir. Müəllif 
burada atanın övladına münasibətindəki səmimiyyəti ifadə edə bilmişdir: 

Dedi: ey cani-əzizim, qəndəsən, 
Həsrətindən öldüm, ey nazikbədən. 
Ey bənim mahparə  şahim, qəndəsən, 
Atadan avarə mahim, qəndəsən 
Ey mənim dərdimi əfzun eyləyən, 
Atasından küsübən qoyub gedən... 

Ümumiyyətlə, əsərdə lirik ricətlər mühüm yer tutur. Yüsifin qardaşları tərəfindən 
satılmasından sonra onun yol üstündəki anasının qəbrinə müraciəti xüsusilə təsirlidir: 

Anası qəbrini qucdu ağladı, 
Həsrət ilə canü dillər dağladı. 
Aydır: ey ana, həlal eylə bana, 
Daxi gəlməzəm ziyarətə sana. 
Zülm ilə satdı qarındaşlar məni, 
Getdim, üş bundan daxi görməm səni. 
Bəndeyi-xəlq olmuşam, yoxdur məcal. 
Qürbətə getdim, geri dönmək məhal. 
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Atadan düşdüm cüda biixtiyar, 
Bir mədəd qıl bana, pərvərdərdiyar. 
Əlvida olsun, vətəndən getdim üş, 
Qürbətin cövrini qıldım cana nuş. 

Bu cür lirik-epik poema forması ədəbiyyatımızda sonralar davam etdirilir, Füzulinin 
“Leyli və Məcnun” məsnəvisində kamillik səviyyəsinə ucalır. 

Əhmədi Təbrizinin “Yusif və Züleyxa” poemasının bir özəlliyini də qeyd etmək 
istərdik. Müəllif əsərində dövrü, hamiləri, məsnəvisini yazma səbəbi, şəraiti, və yeri barədə 
daha ətraflı məlumat vermişdir. Əhmədi bildirir ki, əsərini 57 günə Təbrizdə yazmışdır.  

Əlli yeddi gündə bu töhfə nizam 
Xətmə gəldi Təbriz içində təmam. 

Gönül Ayan göstərir ki, Sufi Xəlil Əhmədiyə sifariş verdiyi “Əsrarnamə” tərcüməsini 
bəyəndiyi  üçün ona yeni bir əsərin – “Yusif və Züleyxa” poemasının yazılmasını sifariş 
vermişdir (7, s.VIII). Şair poemasının “Səbəbi-nəzmi-kitab” hissəsində əsərini bahar çağı, 
geniş ərazilər hakimi olan Sultan Yəqubun dövründə yazdığını bildirir: 

Xoş nizamda idi aləm sərbəsər, 
Novbəti-Yəqub xan idi məgər. 
Anın idi səltənət ta səddi –Rum, 
Təxti-Bağdadi, İraqeyn ilə Qum. 
Fars ilə həm təxti-Azərbaycan, 
Oxunur xütbədə Yəqub can. 
Mülki-Abğaz ilə Şirvanı məgər, 
Xeyli almışdı cəng ilə ol şirü nər. 

Burada məsnəvinin sifarişçisi Xəlilullah barədə bəzi məlumatlar vardır. Müəllif yazır 
ki. İbn Bəktaş adı ilə tanınan Xəlilullah Azərbaycanın hakimi olmuş, Naxçıvan isə onun 
xassə mülkü olmuşdur. O, mədrəsə, məscid və binalar tikdirmiş, mədəniyyətin hamisi olmuş, 
alimlərin, şairlərin məclislərini təşkil etmişdir: 

Gərçi hökmündə idi Azərbaycan, 
Xassə mülki olmuş idi Naxçıvanı 
Xanəgah, mədrəsə, məscidü xan, 
Andə düzdürmüşdü ol şahi-cəhan. 
Məclisi-elm etmiş idi ixtiyar, 
Anların ilə özü leylü nəhar. 
Cədd bə cəddən miri-miran idi ol, 
Mosullu qövmindən tərxan idi ol. 
Adı ol şahın Xəlilullah idi, 
Feli daim həsbətən lillah idi. 
İbni-Bəktaş, ol şəhənşahi-cəhan, 
Ağqoyunludan müəyyən pəhləvan. 

Müəllif fürsət düşdükcə poemasında hamisi olan Xəlilullahı tərifləmişdir. Şair bu 
əsərində olduğu kimi, “Əsrarnamə” tərcüməsində də vətəni Təbrizin adını bir neçə dəfə çəkir. 
“Əsrarnamə”ni bahar fəslində Təbrizdə yazdığını xüsusi qeyd edir: 

Şəhri-Təbriz içrə dər vəqti-bəhar, 
Mövsimi-gül irmiş idi laləzar (8, s.321). 

Nəsx xətti ilə köçürülmüş mətnin bir sıra yerlərində imla xətalarının olduğunu görürük. 
Poema rəməl bəhrində, Faʼilatün/ Faʼilatün/Faʼilün qəlibində yazılsa da, beytlərdə bir çox 
vəzn xətaları müşahidə olunur. Əsərin başlığı “Həzə əhsənül-qasasi-Yusif və Züleyxa 
əleyhissəlam” (“Bu, Yusif və Züleyxa əleyhissəlam [ barədə] qissələrin ən gözəlidir”) kimi 
yazılmışdır. Əsər Allahın, Peyğəmbərin, Raşidi xəlifələrinin mədhindən ibarət 47 beytlik 
məsnəvi ilə başlayır. Burada müəllif öz adını da çəkir. Bundan sonra gələn 61 beytlik 
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“Səbəbi-nəzmi-kitab” hissəsində şair əsərini geniş əraziləri idarə edən Ağqoyunlu hökmdarı 
Sultan Yəqubun dövründə yazdığını bildirir. “Ağazi-qisseyi-Yusif əleyhissəlam” (“Yusif 
əleyhissəlam qissəsinin başlanğıcı”) adlı 70 beytlik hissədə Xəlilullah təriflənir, poemanın 
yazılma səbəbindən danışılır. Daha sonra gələn “Şürui-qisseyi-Yusif əleyhissəlam” (Yusif 
əleyhissəlam qissəsinə başlama”) adlı 17 beytlik parçada şair hamı faydalansın deyə əsərini 
türkcə yazdığını qeyd edir, yenə Xəlilullahı öyür, ona minnətdarlığını bildirir. Əsərin əsas 
mətni “Məclisi-əvvəl” hissəsindən başlanir. Orasını xüsusi olaraq vurğulamaq istərdik ki, 
kökü Tövratdan, İncildən, Qurandan gələn, türk xalqları ədəbiyyatında geniş yayılmış “Yusif 
və Züleyxa” mövzusunda yazılan əsərlərin ən böyük əhəmiyyəti onların dil abidəsi 
olmasından, yazıldığı dövrün ədəbi dil xüsusiyyətlərini əks etdirməsindən ibarətdir.  

Poemanı oxuduqca görürük ki, digər “Yusif və Züleyxa”lar kimi, burada da müəllif 
hekayətin xalq arasında yayılmış variantlarından istifadə etmişdir. Məsnəvinin canlı xalq 
dilinə yaxın dildə yazılması yalnız müəllifin deyil, onu sifariş verən Ağqoyunlu Xəlilullahın 
da bədii zövqünün ifadəsidir. Belə çıxır ki, Səfəvilər sarayında olduğu kimi, Ağqoyunlular 
sarayında da türk dilinə qayğı ilə yanaşılmış, saray əhli öz aralarında doğma dildə 
danışmışlar. İnanırıq ki, əsərin gələcəkdə aşkar ediləcək nüsxələri bizə müəllifin həyat və 
yaradıcılığına dair yeni faktlar verəcəkdir. 

Anadilli Azərbaycan məsnəviçiliyinin inkişafında Əhəmədi Təbrizinin “Əsrarnamə” və 
“Yusif və Züleyxa” poemalarının özünəməxsus rolu olmuşdur. Şairin ədəbiyyat tariximizdəki 
xidmətlərini layiqincə qiymətləndirmək üçün onun əsərləri nəşr edilməli və hərtərəfli 
araşdırılmalıdır. 
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Паша Керимов 
 

Маснави Ахмеди Табризи «Юсиф и Зулейха» 
 

РЕЗЮМЕ 
Начиная с XIII-XIV вв. в азербайджанской тюркоязычной литературе были 

написаны немало маснави-поэм на тему «Юсиф и Зулейха». Азербайджанский поэт XV 
века Ахмеди Табризи написал свою  поэму «Юсиф и Зулейха» по заказу правителей 
государства Акгоюнлу. Известно, что эти правители покровительствовали 
туркоязычную литературу. Поэма была написана в городе Табриз за 57 дней. Это 
произведение Ахмеди Табризи отличается простотой языка, своими связями с 
сюжетами устного народного творчества. 

 
 
 

Pasha Kerimov 
 

Akhmed Tabrizi`s masnavi “Yusuf and Zuleikha” 
 

SUMMARY 
 Since the XIII-XIV centuries in Azerbaijani Turkish literature were written a lot of 

poems masnavi on "Yusuf and Zuleikha". Azerbaijani poet of the XV century Ahmedi 
Tabrizi wrote his poem "Yusuf and Zuleikha" commissioned by the rulers Akgoyunly state. It 
is known that these rulers patronized the Turkish-speaking literature. The poem was written 
in the city of Tabriz for 57 days. This work Ahmedi Tabrizi is simple language, his 
connections with the subjects of folklore. 
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Gənclik problemi klassik poeziyamızda həmişə diqqət mərkəzində durmuş, hələ şifahi 

ədəbiyyatdan başlayaraq nağıl və xalq dastanlarında əksini taparaq istər lirik, istərsə də epik 
əsərlərin əsas mövzusuna çevrilmişdir. Nağıl, dastan və başqa xalq ədəbiyyatı nümunələrində 
əvvəlcə valideyn sevinci, ailənin əzizi olan, nəzir-niyazla doğulan övladın zaman keçdikcə 
xalqın dayağı, elin-obanın yenilməz müdafiəçisi kimi çıxış etdiyini görürük. Şifahi və yazılı 
ədəbiyyatımızın qədim nümunələrindən olan “Dədə Qorqud” dastanlarını götürək. Abidənin 
müqəddiməsində Dəqə Qorqudun dilindən oxuyuruq: 

Oğul atanın yetiridir, 
İki gözünün biridir. 
Dövlətli oğul qopsa, ocağının gözüdür 
Dövlətsiz oğul qopsa, ocağının külidür (1, 15) 

Dastanın başlanğıcında Dədə Qorqudun yeni nəsil ilə bağlı başqa hikmətli sözləri ilə də 
qarşılaşırıq: 

Ata adın yürüdəndə dövlətli oğul yey! (1, 15) 
Yaxud: 

Baba malından nə fayda başda dövlət olmasa... (1,5) 
Təsadüfi deyil ki, xanlar xanı Bayandır xan oğuz bəylərini qonaq çağırdığı zaman oğlu 

olan bəylərin ağ otaqda, qızı olanların qızıl otaqda, oğlu-qızı olmayanların isə qara otaqda 
oturmağını əmr etmişdi. Oğuz bəyləri evladlarına: 

Qara dağım yüksəyi oğul! 
Qanlı suyum daşğını oğul! 
Güclü belim qüvvəti, canım oğul! 
Qaranquluca gözlərim aydını oğul! 

- deyə müraciət edirlər. 
Dastanlarda gənc nəslin Dirsə xan oğlu Buğac, Qazan oğlu Uruz, Baybura bəy oğlu 

Beyrək, Qaragünə oğlu Qarabudaq, Qanlı Qoca oğlu Qanturalı, Qazılıq Qoca oğlu Yegnək, 
Səgrək, Aruz oğlu Basat, Bəkil oğlu Əmran və başqa nümayəndələrinin obrazları ilə 
qarşılaşırıq. Dastan yaradıcıları Oğuzun adlı-sanlı bəylərinin oğulları olan bu gənclərin 
obrazlarını məhəbbətlə yaratmış, onların hər birinə ayrıca boy həsr etmiş, bu gənclərin 
göstərdikləri igidliklərinə görə ad qazanıb Oğuz eli içərisində şöhrətləndiklərini göstərmişlər. 

Dədə-babaların qəhrəmanlıq ənənələrini, nəcib, mərdanə sifətlərini incəliklərinə qədər 
mənimsəmiş bu gənclər vətənə olan məhəbbətləri, xalqa, doğma elə-obaya sədaqətləri ilə 
seçilərək əvəz edəcəkləri nəslin milli-mənəvi xüsusiyyətlərini uğurla yaşadırlar. 

Dirsə xanın oğlu Buğac ata-oğul arasındakı mehribançılığı qısqanan xain yoldaşlarının 
yalan sözlərinə uyub onu öldürmək istəyən atasını 40 namərdin əlindən qəhrəmanlıqla xilas 
edir. 
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Qazan xanın oğlu Uruz atasının ovda olmasından istifadə edib Oğuza hücum edən 
düşmənlərin əlində əsir olarkən ətinin qıyma-qıyma kəsilib qara qovurma olmasından 
qorxmayaraq anasının tanınıb düşmən məclisinə getməsinə razı olmur. Atasının namusu, 
Oğuz ellərinin şərəfini qorumaq uğrunda mərdi-mərdanə ölümə getməyi üstün tutur. 

Başqa bir boyda döyüş meydanında tanımadan Qazan xanla qarşılaşan gənc qəhrəman 
adlı-sanlı igidləri asanlıqla məğlub edən atasına qalib gəlir. Oğlunu sınamaq istəyən Qazan 
bu anda ona: 

Qaradağım yuksəyi oğul! 
Qaranqulu gozlərim aydını oğul! 
Alpım Uruz, aslanım Uruz! 
Ağsaqqalu babana qıyma, oğul! 

– deyə özünü tanıdır. 
On altı il qırx igidi ilə düşmən elində dustaq olan Bamsı Beyrək nişanlısının toy 

günündə Bayburd hasarını aşaraq özünü Oğuza yetirir, sevgilisi ilə toy etsə də, qırx igidini 
azad etməyincə gərdəyə girmir.  

Aruz oğlu Basat özünü böyük təhlükəyə ataraq Oğuz ellərinə qənim kəsilmiş Təpəgözü 
igidliklə öldürərək həm qardaşı Qıyan Səlcuqun intiqamını alır, həm də doğma el-obasını 
böyük bəladan xilas edir. 

Bəkil oğlu Əmran ovda qıçını sındırmış Bəkilin üzərinə gələn düşmənlə vuruşmaq üçün 
Qazandan kömək istəyən atasına etiraz edərək, onun atına minib, döyüş paltarını geyinib, 
qılıncı, süngüsü və oxu ilə silahlanıb düşmənlə igidliklə vuruşur, elini-obasını onların 
hücumundan qurtarır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da gənc oğuz bəylərinin qəhrəmanlıqlarını göstərən belə 
nümunələrin sayını istənilən qədər artıra bilərik. Dastanlarda bəzən xain, paxıl insanların ata 
ilə oğulun arasını vurmağa nail olması göstərilsə də, gənc oğuz bəyləri belə narazılıqlara 
baxmayaraq, atalarının düşmən əlində qalmasına dözə bilmir. Mərdliklə vuruşaraq doğma 
elin, oğuzun adlı-sanlı bəylərinin şərəfini fədakarlıqla qoruyurlar. 

Nəsillərin qarşılıqlı münasibətləri geniş yer alan “Dədə Qorqud” boylarında gənc nəslin 
tərbiyəsi məsələsinə də xüsusi diqqət yetirilir. Oğuz ellərində qəhrəmanlıq göstərməyən 
gənclərə ad belə verilmir. Elin müqəddəs qanunlarını pozan, adət-ənənəyə zidd hərəkətlərə 
yol verən cavanlar valideynin özü tərəfindən cəzalandırılır. 

Dirsə xan qırx namərdin sözünə inanaraq sevimli oğlunu guya al şərabın itisindən içib 
bidət işlər gördüyü, “Qalın Oğuz üstünə yürüş etdiyi”, ağsaqqallı qocaya, ağbirçəkli qarıya 
hörmətsizlik göstərdiyi üçün öz əli ilə öldürmək qərarına gəlir.  

Qazan xan yeganə oğlu Uruzun döyüş meydanında yoldaşlarını qoyub qaçdığını güman 
edərək bunun üçün onu qılıncla paralayıb altı bölük edib, altı yolun ayrıcında buraxmaq 
istəyir ki, “bir dəxi kimsə yazı yerdə yoldaş qoyub qaçmaya”. 

Onu da qeyd edək ki, dastanlardakı gənclər sırasında at minən, ox atan, yeri gəldikdə 
döyüş meydanında qəhrəmanlıq göstərməyə qadir igid qızlar da öz mətanətləri, döyüş 
bacarıqları və ovçuluq məharətləri ilə böyük rəğbət qazanırlar. Təsadüfi deyildir ki, Oğuz 
bəyləri əl qaldırıb övlad üçün Allaha dua edərkən tanrıdan oğul ilə yanaşı qız da istəyirlər. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da ətraflı şərhini tapan gənclik problemi klassik poeziyamızın da 
ictimai-siyası, səciyyəsi ilə seçilən daimi mövzularından olub öz aktuallığını bütün dövrlərdə 
saxlamışdır. 

Klassik Azərbaycan şeirinin görkəmli nümayəndələri Xaqani, Nizami, Nəsimi, Füzuli 
və başqa böyük sənətkarlar əsərlərində gəncliyin tərbiyəsinə böyük qayğı ilə yanaşaraq bu 
gün də öz əhəmiyyətini saxlayan əxlaqi-tərbiyəvi fikirlər söyləmişlər. 

Akademik H.Araslı özünün “Xaqani Şirvani” adlı kitabçasında bu mövzuya xüsusi 
diqqət yetirərək böyük şairin gənclərə dərin məhəbbət bəsləyib onları cavanlıq günlərinin 
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qədrini bilməyə, ömrün bu gözəl çağlarını çalışmağa, öyrənməyə, bilik toplamağa sərf 
etməyə çağırdığını qeyd edir. (2, 104-106) 

Şair gəncliyin əvəzsiz bir nemət olduğunu bu mövzuya həsr etdiyi rübailərində belə 
ifadə edir: 

Gənclik bir qızıldır ömrün əlindən 
Düşərək torpağa, yox oldu birdən. 
Tapmaq həvəsilə həmən qızılı 
Torpağı yuyuram göz yaşımla mən. (3, 481) 

Başqa bir rübaisində də gəncliyin tez keçdiyinə təəssüfləndiyini bildirərək yazır: 
Gənclik fələk kimi etməyir dövran, 
O necə dolansın od sönən zaman? 
Onunla pis günüm xoş keçirdisə, 
Onsuz xoş günlərim pis keçir inan. (3, 516) 

Xaqaninin gəncliyi ömrün ən gözəl çağı kimi tərənnüm etdiyi şeirləri içərisində 
qocalıqla bağlı şairin maraqlı mülahizələri ilə də qarşılaşırıq. Cavanlıq təravətinin 
itirilməsindən kədərlənən şair öz acı təəssüfünü belə bildirir: 

Qocalanda gözlərinə dünya qara görünür, 
Demək gənclik səmasının parlaq ulduzu sönür. 
Ağ saç mənə tənə vurur, deyir: şair, qocaldın, 
Qocalığın dərdi budur, tükdən də töhmət aldın. (3, 504) 

Xaqani qəsidələrində də gəncləri cəmiyyətin layiqli üzvü olmağa səsləyir, bilavasitə 
gənclərə üz tutaraq onlara gözəl sifətlər: o sıradan mənəvi təmizlik, yüksək əxlaq, ataya-
anaya, soy-kökə, böyüyə, ümumiyyətlə, insanlığa məhəbbət hissi aşılamağa çalışır. Bu 
baxımdan şairin mühit və müasirləri ilə bağlı yazdığı şeirləri xüsusilə maraqlıdır. Ustad 
sənətkarın qəsidələrinin böyük bir qismində xüsusilə, hikmət və nəsihət mövzusunda yazdığı 
əsərlərində eləcə də fəlsəfi məzmunlu şeirləri, şekvaiyyələri, hətta mədhlərində belə ağıl, 
bilik, mənəvi ucalıq, dostluq, yoldaşlıq, sədaqət və başqa yüksək sifətlər tərbiyələndirən 
parça və beytləri ilk növbədə gənclərə ünvanlanır. 

Dahi şairin çox vaxt öz keşməkeşli həyatı və şəxsi təcrübəsindən çıxış edərək söylədiyi 
nəsihətlər gənclərə verilən həyat dərsi kimi səslənir. 

Bu gün yoxdursa da kimsədə vəfa, 
Vəsiyyət edirəm olma bivəfa. 
Çalış az dostluq et, etsən də əgər, 
Dostluqda möhkəm ol, sözdə mötəbər... (2, 105) 

Gəncliyə böyük ümid bəsləyən şair onlara ataların keçdiyi yolu ləyaqətlə davam 
etdirməyi tövsiyə edərək, yaşlı nəslin nailiyyətlərinin  məhz gənclər tərəfindən qorunacağına 
olan inamını belə bildirir: 

Ata köçüb getsə bir gün dünyadan, 
Dudimana oğul sahib olacaq. 
Əgər şir meşədən köçüb getsə də, 
Nərəsi meşədə daim qalacaq. (3, 496) 

Klassik poeziyamıza ilk dəfə Xaqani tərəfindən gətirilən gənclik və nəsillərin qarşılıqlı 
münasibəti mövzusu Nizami yaradıcılığında yüksək səviyyəyə qaldırılaraq bütün dövrlərdə 
öz aktuallığını saxlayan problemə çevrilmişdir. Bu baxımdan Nizami yaradıcılığının misilsiz 
yerini xüsusi qeyd etmək lazım gəlir.  

Nizami sənətinin əsas bədii məqsədi, şairin başlıca yaradıcılıq amalı olan mənəvi 
ucalıq, insan səadəti, mənalı ömür, yaradıcı zəhmət və bunlara əsaslanan qüsursuz cəmiyyət, 
firavan yaşayış və başqa bu kimi bəşəri ideallar şairin gənclik haqqındakı ülvi arzuları və 
gələcək nəslə dair humanist düşüncələri ilə yaxından bağlıdır. Bəşəriyyətin xoşbəxt gələcəyi 
barədə gözəl arzularının həyata keçirilməsində gəncliyin rolunun müstəsna əhəmiyyətini 
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dərindən dərk edən Nizami yaradıcılığının bütün mərhələlərində gənclərin tərbiyəsi 
məsələsinə böyük qayğı ilə yanaşmış və bununla bağlı öz əhəmiyyətini əbədi saxlayan 
ibrətamiz fikirlər söyləmişdir. 

Nizami də öz sələfləri kimi övlad probleminə geniş yer verir, övladı ata-ananın sevinci, 
valideyn ömrünün mənası kimi qiymətləndirməklə yanaşı onu həm də insanlığın keçdiyi 
enişli-yoxuşlu yolların davamçısı kimi səciyyələndirir. Şairin fikrincə, adının əbədi qalmasını 
arzulayan hər kəs övladına xüsusi qayğı göstərməli, onun cəmiyyətin layiqli üzvü kimi 
yetişməsində məsuliyyət daşımalıdır. Övlad tərbiyəsinə həm də ictimai vəzifə kimi yanaşan 
şair gələcəyin taleyini də bununla bağlayırdı. Nizami “Xəmsə”sinə daxil bütün poemalarında 
bu məsələyə toxunaraq ilk növbədə valideynə üz tutur, ata-ana sevgisinin övladının 
taleyindəki həlledici rolunu təibətdən aldığı tutarlı nümunələrlə təsdiqə çalışırdı. “Xosrov və 
Şirin” əsərində oğlu Şiruyənin ətrafındakılarla bəd rəftarından narazılıq edən şaha Bozorg 
Ummid belə nəsihət edir: 

Yararmı olasan övladla düşman? 
Ürək ayrılarmı saldığı bağdan? 
Nar öz meyvəsini başında saxlar, 
Odur təpik vurmaz ona hər murdar. 
Tut öz meyvəsini yerlərə tökər 
Odur ki, təpikdən əziyyət çəkər (4, 334) 

– deyir. 
Göründüyü kimi, müdrik bilicinin diliylə övladı ürək meyvəsi adlandıran şair nar 

ağacına heç kəsin toxunmadığını şaha xatırladır. Bunun səbəbini isə onun öz meyvəsini başı 
üstündə saxlamasıdır (hərfi tərcümədə övladını başının tacı etməsidir). Tut isə öz meyvəsini 
yerlərə tökür (sətri tərcüməsi: öz balasını başı aşağı saxlayır). Ona görə də hər yetən ona bir 
təpik vurur: 

Həyat aləmdir hər şeydən üstün, 
Cavanlıq günüdür ən qiymətli gün 
Həyatdan yaxşı şey dünyada nədir? 
Gənclikdən gözəl şey bir əfsanədir. (4, 105) 

– deyən həyatsevər şair gəncliyin xariqələr yaradan qüdrətini göstərməklə yanaşı, 
cavanlıq çağının çox tez keçdiyini də unutmamağı tövsiyə edir. Onun qədrini bilməyə ömrün 
bu həvəsli, qaynar çağını xeyirli işlərə, öyrənməyə, bilik toplamağa, sərf etməyə çağırır. 

Nizami hələ lirik şeirlərindən başlayaraq bu mövzuya xüsusi diqqət yetirmiş, divanında 
cavanlığa həsr edilən ayrıca bir əsər də yazmışdır. Şair 

Cavani bər səre-küçəst dər yab in cəvanira 
Ke şəhri baz key binəd qəribe-karvanira (5, 210) 

(Cavanlıq köç etməkdədir, bu cavanlığı başa düş. Şəhərli adam qərib karvan əhlini bir 
də nə vaxt görə bilər?) 

– mətləli qəzəlində Xaqanini izləyərək ömrün ən gözəl çağları olan gəncliklə bağlı 
orijinal bədii ifadələr, mənalı poetik vasitələr işlədir. Təbiətin insana bağışladığı bu əziz 
nemətin daimi olmadığını diqqətə çatdırır, gənclərə müraciətlə köç etmək üzrə olan gəncliyin 
qərib karvan əhli kimi görünməz olacığını xatırladır. 

Qocaların belinin itmiş gəncliklərini torpaqda axtardıqları üçün əyildiyini bildirən şair 
bununla bağlı təəssüflərini belə ifadə edir: 

Xəmidə poşt əz an gəzdəd pirane-cahandide 
Ki əndər xak micuyənd əyyami-cavanira. (5, 210) 

(Dünyagörmüş qocaların ona görə belləri əyridir ki, cavanlıq günlərini (əyilərək) 
torpaqda axtarırlar. ) 

Nizaminin bu qəzəli və lirik şeirlər “Divani”ında yer alan “Qocalığın vəsfi” adlı 
qəsidəsində şair – ömrünün qocalıq illərini təsvir etsə də, gənclik mövzusu ilə bağlıdır. 
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Qəsidədə həyatın isti-soyuğuna bələd, mənalı bir ömür keçirmiş, lakin həyat nəşəsini 
itirməmiş, duyan, düşünən dünyagörmüş müdrik bir sənətkarın ürəkdən gələn təəssüfləri, 
həyat, insan ömrü, gəncliklə bağlı düşüncələri oxucuları sanki ayıldır, cavanlığın əvəzsiz, 
təkraredilməz bir nemət olduğunu anlamağa vadar edir. 

Şair bu qəsidəsində də qocalıq günlərindəki vəziyyətini mənalı husni-təlillərlə oxucuya 
çatdırır, qəddinin əyilməsi ilə bağlı qeyd edilən qəzəldəki poetik şərhini qəsidəsində cuzi 
dəyişikliklə belə ifadə edir: 

Fetade nəqde-cavaniye-mən ze mən dər rah, 
Be qədde xəmşode dər zire-pay əz an negərəm. (5, 196) 

(Mənim gənclik nəqdim yolda düşdüyündən belimi əyib ayağımın altına baxıram.) 
Lirik şeirlərində gənclərə ömrü boş keçirməməyi, elmə, biliklərə yiyələnməyi, 

çalışmağı, öyrənməyi nəsihət edən şair onları həm də həyatın qədrini bilməyə, ömrü xoş 
keçirməyə, dünya nemətlərini sevməyə, onlardan səmərəli faydalanmağa çağırır: 

Əziz ömrü şirin tut ki, keçər bərbad olar, qafil, 
Qədr bil, vermə gəl əldən həyati-cavidan keçsin. 
 
Canı can verib alsaydın, bilərdin qədrini şəksiz 
Bilərmi oğru mal qədrin, ələ yaxşı-yaman keçsin... 

Nizami poemalarında da üzünü tez-tez gənclərə tutaraq “Xəmsə”nin ilk əsəri “Sirrlər 
xəzinəsi”ndən başlayaraq cavanlıq illərinin əvəzsiz nemət olduğunu maraqlı məcaz, poetik 
ifadə və mənalı müqayisələrlə oxuculara çatdırmışdır. 

Cavan ağac hər bağın gözəlidir, gözəli, 
Qocaldımı sındırar onu bağbanın əli. 
Cavanlıq od-alovdur, gözəlliyin tacıdır. 
Cavanlıq çox şirindir, qocalıq çox acıdır. (6, 88) 

Şair bu  mövzuya həsr etdiyi 15-ci məqalədə yaşlı həmkarlarını istedadlı gənclərə 
kömək etməyə, hünəri qiymətləndirməyə çağırır, hünəri qiymətləndirməyi bacarmağın özünü 
hünər sayır. Üzünü gənclərə tutaraq: 

Çəkişməyə uymazsan hünərinə güvənsən, 
Sənət olsun şikarın, hünərinə güvən sən! (6, 128) 

Nizami sonrakı peomalarında da gənclik haqqında həssaslıqla danışır. Şairin belə 
mülahizələrini onun qocalıq barədəki düşüncələri tamamlayır. “Sirlər xəzinəsi”ndə olduğu 
kimi şair tez-tez müqayisələr aparır. Ömrün gənclik, yetginlik və qocalıq çağlarını 
tutuşduraraq cavanlığın təkrarsız məziyyətlərini də belə qarşılaşdırmalarda müəyyənləşdirir:  

Həyat yox, gəncliyi alınca xəzan, 
Gənclik qalmayınca qalmasın cahan. 
Gənclikdir insana gözəllik verən, 
Gözəllik sönərsə, qəlb olurmu şən? 
O gün ki, gəncliyin qururu sönər, 
İş görməz daha bu cəsarət, hünər. (7, 33) 

Nizaminin gənclik haqqındakı görüşlərini şairin müdrik nəsihətləri, xeyirxah öyüdləri 
daha da zənginləşdirir. Gəncliyə həyatın davamı, qazanılan maddi və mənəvi nailiyyətlərin 
varisi kimi baxan humanist sənətkar onu hər cəhətdən, həm fiziki, həm də mənəviyyatca 
gözəl görməyi arzulayır, gənclərin çalışqan, təvazökar, eyni zamanda insanlıq ləyaqətini 
unutmayan xeyirxah, xoşniyyət olmasına çalışırdı. Dahi şairin yaradıcılığında mənəvi 
yetginliyə sövq etmək cəhdi gənclik problemi ilə yaxından səsləşir, onu tamamlayır. Şair 
insanlara cavanlıq vaxtından təsir etməyi, onları gənc yaşlarından doğru yola 
istiqamətləndirməyi zəruri sayır. Bu baxımdan Nizami poemalarında oğlu Məhəmmədə etdiyi 
nəsihətlər xüsusilə əhəmiyyətlidir. Onu da qeyd edək ki, Nizami öz nəsihətlərini təkcə 
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sevimli oğlu Məhəmmədə deyil, bütün gəncliyə ünvanlamış, gələcək nəslin tərbiyəsi ilə bağlı 
arzu və tövsiyələrini oğlunun simasında bütün yeniyetmələrə söyləmişdir: 

Baxın əlimdəki şirin şəkərə, 
Onu paylayıram nazəninlərə. 
Dünyaya səpirəm bu şirnini mən, 
Oğlum qulaq assın mənə ürəkdən. 
Mən bütün bədənə yem verən zaman 
Öz ciyərparam da pay alar ondan. (8, 40) 

Nizaminin gənclərə müraciətlə etdiyi öyüdlər çöxcəhətli olub, həyatın bütün sahələrini 
əhatə etməklə yanaşı, fəlsəfi səciyyəsi ilə də diqqəti cəlb edir. İnsanlıq şərafətini yüksək 
dəyərləndirən şair gənclərə ilk növbədə insan adının böyüklüyünü dərk etdirməyə çalışır, 
onun bütün yaranmışlardan yüksəkdə durduğunu unutmamağı öyrədir. 

Şairin bütün poemalarında geniş yer alan insanın uca adıyla bağlı düşüncələri gəncləri 
boş, məqsədsiz həyatdan çəkindirərək, onları ömrü mənalı keçirməyə çalışmağa, öyrənməyə, 
qurub yaratmağa dəvət edir. 

Təbiət quranda xilqətimizi, 
Başqa səhifədə yazmışdır bizi. 
Anlayıb, düşünək hər şeyi gərək 
Hər sirri açmaqla hünər göstərək. 
Yerləri, göyləri öyrənək bir-bir, 
Qalmasın bizimçün açılmamış sirr. (8, 40) 

Nizami belə nəsihətlərində insan təbiətinin hərtərəfli təhlili məsələsinə xüsusi diqqət 
yetirir, poemalarında ayrı-ayrı insan adətlərini, vərdişlərini, xasiyyətlərini təhlil edir, 
dikbaşlıq, tənbəllik, xudpəsəndlik və başqa bu kimi mənəviyyata naqislik gətirən pis 
sifətlərdən qurtarmağın zəruriliyini bildirir. Şairə görə insan özünün davranışı, rəftarı, 
ətrafdakılara münasibətinə diqqət yetirməli, danışığı, söhbəti, özünün işi, əməli, arzusu ilə də 
yüksək insan adını doğrultmalıdır. Yersiz qürur, ləyaqətsiz yoldaş, xalqa etinasızlıq, biganəlik 
kimi sifətlərdən çəkinməyi tövsiyə edən şair belə öyüdlərində gənclərə həm də mübarizlik 
ruhu aşılayır, onları mətin olmağa, zülmə dözməməyə çağırır. Xeyirxah, xoş niyyətli adam 
eyni zamanda iradəli olmalı, həqiqəti sevməli, bu yolda mübarizə aparmağı bacarmalıdır. 

Gül kimi yumşaqlıq göstərmə gerçək, 
Olma ikiüzlü bənövşələr tək, 
Tikan olmağın da öz məqamı var, 
Yerli dəlilik də işə yarayar. (8, 71) 

“Yeddi gözəl” poemasında da “Sözün tərifi və hikmət haqqında” başlıqlı bölmədə 
Nizami bu məsələyə toxunaraq. 

Çarpış dünya ilə şiri-nər kimi, 
Yoxsa udar səni o, əjdər kimi. (9, 46) 

– deyə xəbərdarlıq edir. 
Nizami poemalarında da gəncliyə ünvanlanan öyüdlər içərisində zəhmətə inam, əməyin 

faydası haqqıdakı görüşlər də mühüm yer tutur. Şairin fikrincə, yaradıcı əmək, halal zəhmət 
insanın özünü mənən saflaşdırdığı kimi ətrafdakılara da səadət gətirir, xoşbəxt, şən həyatın 
əsasını təşkil edir. Odur ki, Nizami gəncliyə üz tutaraq onlara dədə-babaların əməksevər 
xasiyyətlərinə sadiq qalmağı, tənbəllikdən çəkinməyi tövsiyə edir. Onlara istedada çox da 
arxayın olmayıb onu yaradıcı əmək və zəhmətlə daha da parlatmağı məsləhət görürdü. 

Nizami insan və cəmiyyət münasibətlərinə toxunaraq gənc nəslə xalqı, vətəni sevməyi, 
xalq üçün yararlı olmağı, özünün yüksək əməlləri, xoş xeyirxah niyyəti ilə həyatı bəzəməyi 
tapşırır. 

Hələ “Xosrov və Şirin” əsərində yeddi yaşlı Məhəmmədə oxumağı, öyrənməyi, elm-
bilik qazanmağı təlqin edən şair, biliklərə yiyələnməklə dünyanı almağın mümkünlüyünü 
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söyləyir, ona və onun həmyaşlarına qəflətdə qalmamağı, öz hünəri, zəhməti ilə cəmiyyətin 
layiqli üzvü kimi hörmət qazanmağı, xalqa xeyir verməyi nəsihət edərək: 

Sən aslanlar kimi keç, cəbhələrdən, 
Yalnız hünərinin balası ol sən. 
Səadət kamalla yetişir başa, 
Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa. (8, 64) 

Nizami “Yeddi gözəl” poemasında da oğlunun simasında gəncliyə xalqı sevməyi, öz 
işçi əməli ilə xalqın işinə yaramağı təlqin edərək: 

Çalış öz xalqının işinə yara 
Geysin əməlinlə dünya zər-xara. (9, 45) 

Başqa bir yerdə, 
Hünər ardınca qoş, xalqa hünər saç, 
Qapılar bağlama, ər ol qapı aç. (9, 53) 

– deyir. 
Nizami əvvəl də qeyd oldunduğu kimi, təkcə oğlu Məhəmmədə etdiyi nəsihət 

bölmələrində deyil, özünün lirik haşiyələri, bədii ricətləri, hadisələrin təqdimində, oxucuya 
ünvanladığı öyüdləri, hikmətamiz beytləri ilə də gəncliyə xitab edir. Məhin Banunun, 
Məcmunun atasının dili ilə gənclərə yüksək mənəviyyat, əxlaq dərsi verir. Şair Bozorg 
Ummid, Ərəstu, Əflatun, Sokrat və başqa müdrik bilicilər adından danışaraq əxlaqi-fəlsəfi 
fikirlər irəli sürür, gəncləri həyatı dərk etməyə, oxumağa, öyrənməyə və həmişə başıuca 
yaşamağa dəvət edir. 

Nizami poemalarında ətraflı şərhini tapan gənclik problemi şairin insan ömrü, o sıradan 
ömrünü başa vurmaqda olan yaşlı nəsillə bağlı ibrətamiz görüşləri ilə bədii vəhdətdə təqdim 
olunur. 

Hələ “Xəmsə”nin ilk əsəri “Sirlər xəzinəsi”ndən başlayaraq şair nəsillərin qarşılıqlı 
münasibətləri məsələsinə də toxunur. Mütəfəkkir şair gəncliyi həyatın davamı, maddi və 
mənəvi dəyərlərin varisi, qoruyucusu kimi dəyərləndirdiyindən sələflərinin təcrübəsindən 
geniş bəhrələnərək gənclərin dədə-babalarının qazandıqları nailiyyətləri sadəcə davam 
etdirməklə kifayətlənməyib, onları zəhmətləri ilə zənginləşdirib gələcək nəsillərə açıq alınla 
təhvil vermələrini zəruri sayır: 

Keçənlər zəhmətlə əkdiyi bağdan, 
Gələnlər meyvəni dərmiş hər zaman. 
Keçənlər bir çox şey əkmişlər bizə, 
Biz də əkməliyik gənc nəslimizə. (10, 386) 

Nizami yaşlı nəslə gənclərə qayğı ilə yanaşmağı, hünərli cavanların istedadlarını təqdir 
etməyi, onların istedadlarının daha da artmasına kömək göstərməyi tövsiyə edir, gənclər 
tərəfindən yol verilən səhvlərdə yaşlı adamların da günahı olduğunu xüsusi vurğulayırdı. 
“Xosrov və Şirin” əsərində belə bir tərbiyəvi miniatür hekayə ilə qarşılaşırıq: 

Deyirlər bir gün ağıllı bir kəs 
“Mən dəliyəm” deyə elə yayır səs. 
Bir uşaq onunla girsə savaşa, 
Dərhal böyükləri basarmış daşa. 
Soruşurlar: “Uşaq səni vurarkən 
Neçin öc alırsan sən qocalardan?” 
Gülümsəyib deyir: “Gülməsə qoca, 
Uşaq pis iş tutmaz ömrü boyunca. (4, 165) 

“Iskəndərnamə” əsərində də İskəndər şah Daranı məğlub edib İran tacü təxtinə sahib 
olandan sonra təcrübəli pəhləvan Fəriborzla söhbətində vaxtında Daraya öyüd-nəsihət verib 
doğru yol göstərmədiyi üçün onu günahlandırarkən belə bir aforizm işlədir: 

Gənclik hər kişini coşduran zaman 
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Qocanın susması deyilmi nöqsan? (10, 164) 
Gəncliyin tərbiyəsində yaşlı nəslin məsuliyyətini tez-tez xatırlamaqla yanaşı, Nizami 

gəncələrə də bu məhəbbətə layiq olmağı, soy-kökü ürəkdən sevməyi, əvəz edəcəyi nəslin 
nəcib xüsusiyyətlərini layiqincə mənimsəməyi öyrədir. Şairə görə ataların ömür yolu ən 
gərəkli məktəbdir. Gənc nəsil bu məktəbdən həyat dərsi almalı, qabaqcıl ənənələri rəğbətlə 
yaşatmalı, mədəni mirası sevməli, qorumalı və özünün fədakar zəhməti ilə mənəvi dəyərləri 
zənginləşdirməyə cəhd göstərməlidir. 

Humanist şair gəncləri ata-anaya hörmət bəsləyən, əcdadını sevən, insanpərvər görmək 
istəyirdi. Nizaminin Şirin, Məcnun, Leyli, Bəhram, İskəndər kimi gənc müsbət qəhrəmanları 
valideynlərinə həssas münasibətləri ilə də oxucunun dərin rəğbətini qazanırlar. 

Nizami gənclərin qazandığı yeni-yeni nailiyyətlərdə köhnə nəslin xidmətini danmaq, 
böyük zəhmətlər bahasına əldə edilən zəngin təcrübələrə etinasız yanaşmağı da pisləyir, bunu 
nankorluq, ağılsızlıq adlandırırdı. Bu baxımdan şairin poemalarında yaratdığı müdrik qoca 
obrazları ilə bağlı mülahizələri və ömrünün ən yetgin çağlarında qələmə aldığı 
“İskəndərnamə”sində təsvir olunan maraqlı əhvalatlar diqqəti cəlb edir. Nümunə üçün 
İskəndərin dirilik suyu axtarması ilə bağlı zülmətə səfər etdiyi bölməni götürək; Böyük bir 
ordu ilə səfərə çıxan şah yolun uzun və çətinliyini nəzərə alaraq qoca və xəstələrin bu səfərə 
qatılmaması haqqında fərman verir. 

İskəndərin gənclərdən ibarət böyük ordusu xeyli yol getdikdən sonra gəlib Zulmətə 
çatır. Hər tərəfi qaranlıq bürüdüyündən bələdçilər bundan sonra irəliləməyin qorxulu 
olduğunu və qayıdan baş azmaq təhlükəsi ilə qarşlaşacaqlarını bildirirlər. Şahın əmri ilə ordu 
başçıları və bütün qoşun əhli hərə bir tərəfə çəkilib buna çarə düşünürlər. Heç kəs yararlı bir 
fikir söyləyə bilmir. 

Nizami bir gənc əsgərin qoca, kimsəsiz atasını yalqız buraxmayıb, onu bir sandıqda 
gizlədərək özü ilə bərabər apardığını qeyd edir. Gecə hamı yatandan sonra sandığı açıb 
atasının suyunu, çörəyini verib, əhvalatı ona söyləyir. Dünyagörmüş qoca ona yenicə 
doğulmuş bir dayçanın başını kəsərək bədənini basdırmayıb yolda qoyub getmələrini 
məsləhət görür. Qayıdan baş həmin dayçanın anasının ordunun qabağına düşərək onlara 
bələdçi olacağını bildirir.  

Gənc atasının dediklərini İskəndərə çatdırır. Qocanın tədbiri şahın xoşuna gəlir. O, 
gəncdən belə tədbirin onun ağlına necə gəldiyini xəbər alır. Gənc əhvalatı olduğu kimi şaha 
danışır. Gəncin sözlərindən sevincək olan İskəndər əmri pozan gənci bağışlayır və müdrik 
qocaların cəmiyyətdəki əvəzsiz yerini daha düzgün müəyyənləşdirərək: 

Çox incə bir nüktə söylədi deyə 
Şah onun sözündən ucaldı göyə: 
“Bilənlər padşahı olsa da yenə, 
Bu gənclər mohtacdır qoca fikrinə. 
Gənc budaqlarıyla oynarsa qabaq, 
Başını ucaldar bir köhnə budaq. 
Bilikdə birinci olsa cavanlar, 
Qocalar fikrinə ehtiyacı var” – deyir. (10, 380) 

Göründüyü kimi, Nizami həyatın davamı, gələcəyin rəhni kimi sevdiyi gəncliyə həmişə 
həssaslıqla yanaşmış, bu problemi vacib həyatı ideallar səviyyəsinə yüksəldərək nəsillərin 
mətin, ağıllı və nəcib yetişməsi üçün lazım bildiyi bütün məsələləri əhatə etməyə çalışmışdır. 
Gənclik mövzusunun ətraflı şərhi, gəncliyə məhəbbət, gələcəyə inam kimi ənənəvi cizgilər 
şairin əsələrinə yeni bir əhvalı-ruhiyyə gətirmiş, Nizami poemalarındakı nikbin ruhu, 
həyatsevərliyi bir daha artırmışdır. 

Beləliklə, öz ədəbi-bədii qidasını xalq yaradıcılığından alan və ilk dəfə Xaqani 
tərəfindən poeziyamıza gətirilərək, özünün ətraflı ictimai-fəlsəfi şərhini Nizami 
yaradıcılığında tapan gənclik mövzusu bədii fikir tariximizin sonrakı mərhələlərində yetişən 
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görkəmli sənətkarların yaradıcılığında da geniş yer alaraq klassik Azərbaycan poeziyasının 
daimi problemlərindən birinə çevrilmişdir. Klassiklərimizin gəncliklə bağlı görüşləri bu gün 
də müasir səslənərək gələcək nəsli ataların keçdiyi şərəfli həyat yolunu öyrənməyə, onu 
ləyaqətlə davam etdirməyə ruhlandırır. 
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Нушаба Араслы 

  
Тема молодежи в Азербайджанской классической литературе 

 
РЕЗЮМЕ 

 Тема молодежи всегда была в центре внимания классической поэзии. Она стала 
одной из главных тем нашей художественной литературы начиная с первых образцов 
фольклора вплоть до известных произведений лирического и эпического жанра 
письменной литературы. Эта тема, привлеченная в классическую поэзию известным 
поэтом Хагани, свое социально-философское объяснение находит в творчестве 
великого Низами. Тема молодежи стала источником вдохновения для творчества 
многих выдающихся мастеров слова в дальнейших этапах развития истории 
художественной мысли.  

  
 

Nushaba Arasli 
 

Theme of youth in classical Azerbaijan literature 
 

SUMMARY 
      Theme of youth always was on the focus of our classical literature. It has become one 
of the main themes of both lyric and epic genres beginning from the first samples of our 
national folklore. Theme of youth was firstly carried to our poetry by Khagani and found its 
detailed social-philosophical interpretation in Nizami`s creative activity. It has found a 
worthy place in the creative activity of the prominent poets of later stages of the history of 
artistic ideas. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 
 

NOVBƏRİ YARADICILIĞI HAQQINDA BƏZİ QEYDLƏR 
 

Açar sözlər: Füzuli, Novbəri, divan, qəzəl, sevgi, göz yaşı 
Ключевые слова: Физули, Новбари, диван, газель, любовь, слезы 
Key words:Fizuli, Novbary, divan, qazel, love, tears  
 

Novbəri yaradıcılığı ilə yaxından tanış olduqda onun müxtəlif mövzularda – eşq, aşiq, 
məşuq, ayrılıq, vüsal və s. qəzəllər qələmə aldığının şahidi oluruq. 

Novbəri bir çox klassik şairlərin ədəbi irsindən lazımi qədər yararlansa da bunların 
əsasını Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı təşkil etmişdir. Füzuli ədəbi məktəbini, yaradıcılığını, 
şeirlərini hədsiz dərəcədə sevən, onlara bağlı olan Novbəri, bunu “Divan”ına daxil etdiyi 
1818 qəzəllə sübut edir. “Divan” iki cilddən ibarətdir (S-466, S-467) 

Novbəri qəzəllərinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, dili sadə, təbii, zövq oxşayan, hər bir 
kəsin dilinə yatan və yadda qalandır. O, sadə xalq dilindən istifadə edir.  

Qəzəllərində hər bir bədii söz iç dünyasının təbiiliyi ilə bağlıdır. Füzulinin “Görgəc” 
rədifli qəzəlinə yazdığı təxmisi Novbəri belə başlayır: 

 
Sərməst oluram nərgisi-məstanını görgəc,  
Huşum dağılır dideyi-fəttanını görgəc, 
Dilşad oluram arizi-tabanını görgəc, 
“Könlüm açılır zülfi-pərişanını görgəc, 
Nitqim tutulur qönçeyi-xəndanını görgəc”. 

 
Burada şair aşiq olduğu məşuqunun halını təsvir edərəkçox böyük ustalıqla dahi şairin 

qəzəlinə bağlamağı bacarmışdır. 
Aşiqin eşqini bəyan edən müxtəlif əlamətlər vardır; ah-nalə, gözyaşı, divanəlik halı, 

ehtiraz, cünunluq və s. Şair bunları çox dolğun, real şəkildə oxuculara çatdırmağı bacarır. 
 

…Tövqi-zənciri-cünun axtaruram gərdənimə, 
Eşqi-ruyində sənin Qeysi-biyaban oluram… 
 
…Məni rüsvayi-cəhan eylədi ənduhü qəmin, 
Qeystək mən də belə dəhrə nümayan oluram. 
 
Novbəri dad eləməz yarın əlindən əbəda, 
Can verəndə bilürəm, mən kimə qurban oluram. 

 
Qəzəldə söhbətin dəli-divanəlikdən getməsinə baxmayaraq, aşiqin yanğısı ayrılıq 

həsrətindən irəli gəlir. Şair burada həm də eşq yolunda kimə qurban olmasını oxucuya 
çatdırır.  

Şeirlərinin birində sözünün “dürri-dərya” kimi incə olmasını da bədii ifadə vasitələri ilə 
ifadə etmişdir.  

Novbəri yaradıcılığında gözəllik və onun təsviri, duyğuların açıq və aydın şəkildə 
özünü təcəssüm etdirməsi daxili aləminin romantikasıdır. Şair öz qəhrəmanının məhəbbətini, 
ülvi sevgisini, gözəlliyi axtaran insan olmasını dilə gətirir. Onun şeirlərindəki 
qəhrəmanlardan danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, həmin qəhrəmanlar mürəkkəb 
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ziddiyyətlərdən azad, sadə, adi vətəndaşdır. Qəzəllərindəki aşiq surəti məhəbbətini səmimi 
şəkildə ifadə edən real bir obrazdır. Aşiqin düşüncələrində mistik, fəlsəfi rəmzlər yoxdur. 
Onun yaratdığı obrazlar real surətlərdir. Qəzəllərində səmimiyyət vardır, duyğular insanidir. 
Şairin qəhrəmanı öz səadətini məhəbbətdə axtaran insandır. Şairə görə bütün səadətlər 
içərisində sevgili yar ilə görüşmək ən böyük səadətdir. 

Dövrünün bütün acılığını və məşəqqətini duyub həyatının son kədərli dövrlərini yoxsul 
həyat keçirən Novbəri, zəmanəsindən həmişə şikayətçi olmuşdur. 

 
Mərizi-xəstədiləm, qeydimə qalan yoxdı, 
Məni-şikəstədilin halını soran yoxdı. 
 
Nə qapımı açan oldı, nə bir gəlib-gedənim, 
Nə yoxdı düşməni-canım, nə mehriban yoxdı. 

 
Şair şərab, cam, saqi, sağər, mey, meyxanə, büt, bütxanə və s. kimi rəmzlərə xüsusi yer 

ayırmış, bu mövzuda çoxlu şeirlər qələmə almışdır. 
 

Qədəm meyxanəyə qoysa, yəqin saqini məst eylər, 
Yüzi quylu cami-həlalin çeşmi-xümmarım. 

 
Və ya: 
 

Məst eyləmirəm başımı meyxanə meyilə, 
Meyxanəm olan nərgisi-xummarı dolandım. 

 
Başqa bir şeirdə isə: 

 
Meyxanələr qapandı, yüzi üstə döndi cam, 
Guya toxundu lələ olan intixab ona. 
 
Meydə nə gördü Novbəri meyxanədən küsüb, 
Yoxsa verübdi yari ləbindən şərab ona. 

 
Məna şərabını içib məst olduqdan sonra bütün dərdlər unudulur, lakin eşq dərdi isə heç 

vaxt unudulmur.  
Novbəri lirikasının əsasını eşq və onun tərənnümü təşkil etsə də, azad və sakit yaşamaq 

eşqi də onun yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. 
 

Hər ay başında olur hilali-çərxi-fələk, 
Nəzərgəhimdə nigarın hilalı çox görünür. 
 
Bərabər eyləmiyün Qeysilə mənim qəmimi, 
Neçün ki, Novbərin ondan məlalı çox görünür. 

 
Eşq dərdi onu həlak etsə də, onun öhdəsindən gəlir, dəli olub Qeys kimi səhralara 

düşmür. Bu fikir aşağıdakı şeirdə belə ifadə edilir: 
Novbəri, sən nə əcəb düşmədin ol dəştilərə, 
Ya dilin Qeys işini doğru hesab eyləmədi? 
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Şair şeirlərinin çoxunu sevgili Sonasına həsr etmişdir. Əfsanəvi bir məhəbbətlə 
sevməsinə baxmayaraq, onların bir yerdə olması bir çox çətinliklərdən sonra onlara qismət 
olmuşdur. 

 
Sübhümi rövşən qılan mehri-münəvvərsən mana, 
Gecəmin zülmatinə bir mahi-ənvərsən mana. 
 
Şöleyi-rüxsardən hər gün olur rövşən dilim, 
Mərdümi-çeşmim duta əksin müyəssərsən mana. 

 
“Verməsələr” rədifli başqa bir qəzəlini də Sona xanımla əlaqədar yazmışdır: 
  

Neylürəm canı əgər yarı mana verməsələr, 
Söhbətə ləfzi-şəkərbarı mana verməsələr... 
 
...Dilimi məndən alub, Novbəri, dildar aparub, 
Rahət olmam o dili-zarı mana verməsələr. 

 
Misallardan aydın olur ki, Novbəri sevgili Sonasını dərin bir məhəbbətlə sevmiş, bu 

sevgi baş tutmasa nə olacağını ağlına belə gətirmir. Lakin nəticədə böyük bir risk edərək, onu 
qaçırır və ailə qururlar. Onların dörd övladı olur. İki qız və iki oğlan. 

Novbəri tale və alın yazısına inanan bir insan idi. Elə buna görə də həyatının ən ağır 
dərdini bəxti-qara alın yazısı və adının Qara olması ilə əlaqələndirmiş, fikrini bir çox 
qəzəllərində qələmə almışdır. 

 
Bəsdir, ey bəxti-siyəh, munca siyəh ruzim mənim, 
Qoyma olsun qarə gün hicranidə ruzim mənim. 
 
Bürci-əqrəbdən çəkil, ey talei-bəxti-zəbun, 
Gir səadət bürcünə, olsun diləfruzim mənim. 

 
Başqa bir qəzəldə isə deyir: 
 

Qarə daşdən qəbrimi təmir edin möhkəm mənim, 
Qarə bəxt olmağımı bilsün hamı aləm mənim. 

 
Qeyd olunduğu kimi həyatı əzab-əziyyətdə keçən Novbəri bu dünyadə avarə olmasını 

gününün qara zülmətli keçməsini həmişə dilə gətirmiş, bu haqda olan fikirlərini belə qələmə 
almışdır: 

 
Tari-zülfi-siyəhin oldu günüm qarə edən, 
Gözlərindir məni bu dəhrdə avarə edən. 

 
Şair “Ey həkim” rədfili üç və “Ey təbib” rədifli bir neçə qəzəl qələmə almışdır. Bu 

qəzəllərdə şair aşiq dərdinin həkim tərəfindən sağalmayacağını bildirir və obrazlı şəkildə 
dərdinin səbəbini və əlacını izhar edir. 

 
Dərdə salmış canımı eşq ilə canan, ey həkim, 
Zəhməti-bica çəkib sərf etmə dərman, ey həkim… 
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…Çarə yoxdur dərdimə, əl çək əlacimdən mənim, 
Zəhmətin eylər səni axır peşiman, ey həkim. 

 
İkinci qəzəldə -  

 
 

Dilbəndi-zövqi-arizi-yar oldum, ey həkim, 
Sən bilmüyən bəlayə düçar oldum, ey həkim.  

 
Digər həmin rədfili qəzəldə isə -  

 
Yazma nahəqqdən dili-üşşaqə dərman, ey həkim, 
Dərdi-eşqə tibbdə yoxdur bir imkan, ey həkim. 

 
Göründüyü kimi bir tərəfdən gözəlin naz-qəmzəsi, digər tərəfdən hicran oduna yanması 

onu həlak etsə də o, bundan xoşhal olur, öz fikrini oxucuya aydın şəkildə və bacardığı qədər 
çatdırırdı.  

Novbəri şeirlərində qəlbin aram tapmaması, aşiqin yaxasını cırması şadlıqdan görünən 
bir hal kimi başa düşülür, qəbul edilir, mənalı bədii fikir aydınlığı yaradılır. 

 
Dutmuyur aram dil, seyri-gülüstan etməsəm, 
Gül görüb yadınla sən çaki-giriban etməsəm. 

 
Yaxud başqa bir şeir də -  

 
Nalədən bülbülləri gülşəndə nalan eylədim, 
Yadın ilə gül görüb çaki-giriban eylədim. 

 
Bütün bu qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu görkəmli şair klassik 

janrımızın gözəl sənət nümunələrini ərsəyə gətirməkdə böyük əmək sərf etmiş və onun 
Əlyazmalar institutunda qorunub saxlanılan arxivi mənəvi sərvət kimi qiymətləndirilməlidir 
 

 
Ədəbiyyat: 

 
1. NövbəriQaraƏliyev. “Divan”, S-466/9419, I c. 
2. Növbəri QaraƏliyev. “Divan”, S-467/9420, II c. 
3. T.Nurəliyeva. Unudulmuş Azərbaycan şairi Növbərinin “Divan”ı haqqında. “Dövlət 

və din” jurnalı, Bakı, 2015, s. 29-34. 
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О творчестве Новбари 
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РЕЗЮМЕ 

Данная статья посвящена исследованию "Дивана", автором которого является 
Карбалаи Машхади Сулейман оглу, творивший под псевдонимом Новбари. Это один 
из малоизвестных и незаслуженно забытых поэтов конца XIX-начала XX вв. Новбари 
был посследователем литературного стиля Физули. Вся его лирика пропитана великой 
любовью и восхищением Физули. 
 

 
 
 

Tahira Nuraliyeva 
 

About creativity of Novbari 
 

SUMMARY 
 This article is devoted to the study of "Divan", written by Karbalai Mashhadi 
Suleyman oglu, known under the pseudonym Novbari. He is the little-known and unjustly 
forgotten poets of the late 19th and early 20th centuries. Novbari was an explorer of literary 
style of Fizuli’s poetry. All his lyrics are imbued with the great love and the admiration to 
Fizuli. 
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           İsmixan  Osmanlı 

   AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, elmi işçi 
 

 
“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDAKI BİR CÜMLƏ BARƏDƏ 

(I məqalə) 
 

Açar sözlər: Quran, Yasin, dastan, yeni tərcümə, islami epizodlar. 
Ключевые слова: Коран, Йасин, дастан, новый перевод, исламские эпизоды. 
Keywords: Koran, Yasin, epos, new translation, Islamic episodes.  

 
Azərbaycan türklərinin etnogenezində mühüm rol oynayan oğuzların epik düşüncəsinin 

günümüzə gəlib çıxan ən qədim və ən möhtəşəm, əzəmətli ədəbiyyat abidəsi olan “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanı özünün tarixi-etnoqrafik zənginliyi ilə bərabər, həm də islam dini 
dəyərlərinin təbliğ edildiyi möhtəşəm  mədəniyyət abidəsi kimi qiymətli yazılı mənbədir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində ilk baxışda daşıdığı informasiya yükünün fərqinə 
varmadan adi cümlələr kimi oxunan olduqca çox əhəmiyyətli islami epizodlar, müəyyən 
motivlər vardır. Dastanda rast gəlinən hətta ən kiçik  islami məzmunlu ifadə, fraqmentlərin 
belə hər birinin çox dərin mənası vardır və bunların arxasında oğuz türklərinin islamın 
yayıldığı ilk dövrlərdə bu dinə aid bilikləri özünə yer tapmışdır. Ona görə də əsasən dastanın  
Drezden nüsxəsinin əlyazmasının ayrı-ayrı boylarının mətnində aşkar edilib üzə çıxarılan 
ifadələr, eyni zamanda, onun müqəddiməsində özünə yer tapan həcmcə çox kiçik islami 
epizodlar Azərbaycanda islamın yayıldığı ilk illərdə xalqımızın islami biliklərinin səviyyəsinin 
öyrənilməsi baxımından olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir.  Bu islami epizodlar tədqiqat 
zamanı həlledici amilə çevrilə və bununla da ölkəmizdə islamın yayılması ilə bağlı bəz 
faktların dəqiqləşdirilməsində əhəmiyyətli dərəcədə rol oynaya bilər. Ona görə də abidənin 
ayrı-ayrı boylarında  rast gəlinən islami məzmunlu kiçik fraqmentlərin və epizodların düzgün 
oxunub şərh edilməsi olduqca vacibdir. Bu iki cəhətdən əhəmiyyətlidir. Birincisi, dediyimiz 
kimi, bu məlumatlar tədqiqat zamanı əhəmiyyət kəsb edə bilər. İkincisi isə bu epizodların 
düzgün şərh edilib oxucuya çatdırılması abidənin onlar tərəfindən daha yaxşı qavranılmasına 
köməklik edər. Eyni zamanda, abidənin özü də maraqlı dini məlumatlar mənbəyi kimi 
tədqiqatçıların diqqətini yenidən özünə cəlb edə bilər. 

Artıq qorqudşünaslar tərəfindən qəbul edilmiş faktdır ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanının müqəddiməsi naməlum katib tərəfindən sonradan yazılaraq dastana əlavə 
edilmişdir. Həmçinin, müqəddimədəki islam mənşəli ifadələrin və islam müqəddəslərinin 
adları çəkilən kiçik epizodların təhlili göstərir ki, onu tərtib edən şəxs öz dövrünün Qurandan, 
hədislərdən və bir çox dini əfsanələrdən kifayət qədər məlumatlı adamlarından biri olmuşdur. 
Abidənin islamın türklər arasında yayıldığı ilk illərdə formalaşaraq bəzi islami elementləri də 
ehtiva etməsi şübhəsizdir. Bununla belə, kitabı  tərtib etmiş katibin də abidənin 
müqəddiməsini tərtib edərkən boylarda rast gəlinən bəzi islami məzmunlu fraqmentləri ora 
daxil etdiyini söyləmək olar. Dastandakı hadisələrə müvafiq olaraq bəzi islam dini 
elementlərini daxil edərək onu daha da zənginləşdirən həmin şəxs (kitabı tərtib edən katib)  
islami məzmunlu bir dastan yaratmağa çalışmışdır. Bu cəhətdən “Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanını oğuz türklərinin islamın təsirinə məruz qalmış ilk yazılı ədəbiyyat nümunələrindən 
biri hesab etmək olar.  

Dediyimiz kimi, dastanda islami ifadələr, cümlələr, epizodlar çoxdur və onların hər biri 
adekvat izahını tələb edir. Biz bu məqaləmizi abidənin müqəddiməsindəki 
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 kimi yazılmış deyimin təhlilinə həsr 
etmişik. 

Həmin cümləni akademik H.Araslı abidənin 1962-ci il nəşrində “Hecəsindən düz 
oxunsa yasin görklü” kimi [1,13], 1978-ci il  nəşrində “Hecəsinlən düz oxunsa yasin görklü” 
kimi  oxumuşdur [2,16]. 

Abidənin akademik H. Araslıdan sonrakı naşirlərindən Fərhad Zeynalov və Samət 
Əlizadə birgə hazırladıqları 1988-ci il nəşrində həmin cümləni  “Hecəsinləyin düz oqınsa, 
yasin görkli” kimi oxumuş və “Höccələnib düz oxunsa, yasin gözəldir!” kimi tərcümə 
etmişlər [3, 32; 130].  Professor Samət Əlizadə abidənin 1999-cu il nəşrində həmin cümləni 
“Hecəsinləyin düz oqınsa, yasin görkli” kimi oxumuş və “Höccələnib düz oxunsa, yasin 
gözəldir!” kimi tərcümə etmişdir [4, 33; 235].  Abidənin 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar 
buraxılmış “Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası”nda yenə mətnin tərtibçisi Samət Əlizadə 
həmin cümləni bir qədər fərqli şəkildə “Hecasınlayın düz oqunsa, yasin görkli” kimi [5, 37], 
abidənin daha mükəmməl nəşri sayılan 2004-cü il nəşrində yenə “Hecasınlayın düz oqunsa, 
yasin görkli” kimi oxumuş, “Höccələnib düz oxunsa, yasin gözəldir!” kimi tərcümə etmişdir 
[6, 21; 174].  

Abidənin tanınmış tədqiqatçılarından olan Şamil Cəmşidov “Kitabi-Dədə Qorqud”un 
1995-ci il nəşrində həmin cümləni “Heccəsinləyin, düz oqunsa “Yəsin” görklü” kimi [7,16], 
1999-cu il nəşrində isə “Heccəsinləyin, düz oqunsa yəsin görklü” kimi oxumuşdur  [8, 281].   

Türkiyənin tədqiqatçı alimlərindən professor M. Ergin həmin cümləni “Hecesinleyin 
düz okınsa yasin görkli” kimi [9,75],  O.Ş.Gökyay “Hecesinleyin düz okunsa Yasin görklü” 
kimi [10, 21], O.F.Sertkaya həmin cümləni “Hecesinleyin düz okunsa, yasin görkli” kimi 
oxumuşdur [11, 5]. Abidənin ən son mükəmməl nəşri hesab edilən Semih Tezcan və Hendrik 
Boeschotenin birlikdə hazırladıqları 2012-ci il nəşrində həmin cümlə “Hecesinleyin düz 
okınsa Yasin görkli” kimi oxunmuşdur  [12, 31]. 

Abidənin müxtəlif illərdə görkəmli qorqudşünas alimlər tərəfindən hazırlanmış 
nəşrlərindən gətirdiyimiz nümunələrdən göründüyü kimi, naşirlər həmin cümləni kiçik 
fərqlərlə oxumuşlar. Son illərdəki oxunuşlar daha düzgündür.  Ümumiyyətlə, abidənin indiyə 
qədər dünyada mövcud olan bütün nəşrlərində həmin cümlənin oxunuşu və tədqiqinin 
tərəfimizdən araşdırılması göstərdi ki, həmin cümlədəki “Yasin” sözünə istinad edən naşir və 
tədqiqatçılar orada söhbətin Qurani-Kərimin 36-cı surəsi olan Yasin surəsindən getdiyini 
düşünmüşlər.  

Tədqiqatçılar da bu cür fikirləşmişlər. Abidə üzərində kifayət qədər araşdırmalar 
aparmış professor Bəhlul Abdulla həmin cümlədə söhbətin Qurani-Kərimin Yasin surəsindən 
getdiyini düşünərək yazmışdır: “Burada iki məsələni vurğulamaq istəyirik. Birincisi, Quranın 
qələt, yanlış oxunması bağışlanılmaz günahlar sırasında sayılır. Deməli, oğuzlar  bundan 
xəbərdar olduqları üçün həmin şərti bir tələb olaraq “Hecəsilən düz oxunsa” şəklində üzə 
çəkirlər. İkincisi, necə olur ki, Quranın yüz on dörd surəsindən əsasən, otuz altıncı  –  Yasin 
surəsi xüsusi olaraq qabardılır?” [13,12]. Alim, bu suala cavab vermir. 

Burada qeyd etmək lazımdır ki, Yasin surəsi Qurani-Kərimin ən çox oxunan hörmətli 
surələrindən biridir.  Bu haqda akademik V.Məmmədəliyev Qurani-Kərimin surələrini şərh 
edərkən yazır: “Bu surə “Quranın qəlbi”  hesab olunur. Ya və sin hərflərinin birləşməsindən 
əmələ gələn bu surənin adı “kiminsə ölüsü üçün dua”, “mərhumun ruhunu yad etmək duası” 
mənasında vahid söz kimi qəbul edilməyə başladı. Amma 37-ci surənin 130-cu ayəsində 
oxşar “ilyasin” ifadəsi var. Çox hörmətli surədir” [14, 84]. 

Surənin özünün belə çox hörmətli olduğunu nəzərə aldıqda, Samət Əlizadənin cümləni 
Azərbaycan dilinə “Höccələnib düz oxunsa, yasin gözəldir!” kimi tərcümə etməsi 
qəbuledilməzdir [4, 235]. Çünki, Qurani-Kərimin istənilən surəsinin  höccələnib oxunması 
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düzgün deyil, onların  avazla, bəlağətli səslə səlis və anlaşılan şəkildə oxunması vacib 
şərtlərdən biridir.  

  Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli bu haqda çox gözəl demişdir: 
 

Ey xəta ləfzilə Quranın şükuhun sındıran, 
Möcüzü-ayati Qurandan həzər qılmazmısan? 
Hər əlif bir xəncəri-xunrizi-bürrandır sənə, 
Xəncəri-xunrizi-bürrandan həzər qılmazmısan? 
Bir həkimi-kamilin darüş-şəfayi hikmətin 
Qılmaq istərsən xərab, ondan həzər qılmazmısan? [15, 358]. 

 
 Ümumiyyətlə,  Yasin surəsinin fəzilətləri çox olduğundan onun düşgün və avazla 

oxunması əsas şərtlərdən biridir [14, 20-21]. 
Məlum olduğu kimi, xristianlıqda ibadətə dəvət kilsə zəngi ilə, islamda isə xətibin 

minbərdən avazlı səsilə  – yəni, “Allahu əkbər” sədası ilə başlanır. Bu baxımdan təlavət 
(ərəbcədən “gözəllik”) məfhumu – yəni, Qurani-Kərimin xoş avazla oxunması həm 
müsəlmanlar, həm də bu dini qəbul etməyə tərəddüd edənlərdə böyük maraq oyatmışdır. 
Tarixi faktlar da göstərir ki,  islamın başlanğıcında ona qarşı çıxanların bir çoxları həmin 
ecazkar qiraətin təsiri nəticəsində islam dininə iman gətirmişlər.  

 Qurani-Kərimi oxuyarkən onu gözəl səslə bəzəmək dinimizin bir əmridir. Quranı 
avazla oxumaq onu dinləməyə sövq edən amillərdən biridir ki, bu şəkildə oxumaq insanın 
nəfsinə və qəlbinə nüfuz edərək açıq bir şəkildə ona təsir edər. Çünki avaz, gözəl səs Quranın 
gözəlliyini artırır. Bu xüsusda Peyğəmbərimizin (s.ə.s) dilindən bir çox hədis söylənilmişdir. 
Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s.)  özünün buyruğuna əsasən, gözəl səslə təlavət – Quranı 
avazla oxuma, Quranın zinətidir. 

Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “Quranı səsinizlə bəzəyin”. Yenə 
buyurmuşdur:  “Səslərinizlə Quranı bəzəyin, əlbəttə ki, gözəl səs Qurana gözəllik qatar” [16, 
16]. 

Əbdülqadir Marağayinin də bu mənada gətirdiyi hədislər çox maraqlıdır. Onun 
dediyinə görə, Allahın Rəsulu buyurmuşdur: “Quranı oxuyarkən öz səsinizlə onu zinət-
ləndirin, gözəl səs Quranı daha da zinətləndirir”. O, yenə buyurub: “Hər bir şeyin özünə-
məxsus zinəti vardır, Quranın da zinəti ahəngdar səsdir”. Yenə buyurub: “Quranı avazla 
oxumayanlar bizdən deyil”. 

 Ümumiyyətlə götürdükdə isə, Qurani-Kərim istər öz ritmik-musiqili düzəni, istərsə də 
üslubi-poetik quruluşuna görə, ən ahəngdar və möhtəşəm söz-sənət abidəsidir. Onun 
bəlağətlə, səlis və aydın tələffüzlü avazla oxunması əsas şərtdir. Yəni,    Quranın, xüsusən də 
onun “Yasin” surəsinin höccələnib oxunmasından söhbət belə gedə bilməz. 

 Əslində abidədəki bu cümlədə tədqiqatçıların düşündüyü kimi, Yasin surəsindən deyil, 
“Yasin” sözünün oxunuşundan gedir. Yəni cümlədə nəzərə çatdırılır ki, “Yasin” sözünün özü 
“hecalanıb düz oxunsa” gözəldir.  

 Bəs “Yasin” sözünün özündə hansı sirr vardır ki,  “Kitabi-Dədə Qorqud”u tərtib edən 
katib onu nəzərə çatdırmaq istəmişdir? Bunu araşdıraq. 

 İndi heç kəsə sirr deyil ki, İslamın müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərim öz möcüzələri 
ilə diqqəti cəlb edən və bəşər övladını təəccübləndirən yazılı bir abidədir. Neçə əsrdir ki, 
düşünən beyinlərin üstündə baş sındırdığı bir möcüzədur. Məna sirrləri ilə yanaşı,  Qurani-
Kərim həm də yazılış forması ilə heyrətamiz və təkrarolunmazdır. Bu da ondan ibarətdir ki, 
müqəddəs kitabın bəzi surələrinin əvvəli söz olaraq heç bir  məna ifadə etməyən,  охunarkən 
ayrı-ayrı tələffüz edilən və bir-birinə söz yaradacaq şəkildə birləşməmiş hərflərdən ibarət 
olan ayələrlə başlayır. Həmin hərflər Quran terminоlоgiyasında “müqəttəə hərfləri” adlanır 
və mənası “kəsilmiş, hissə-hissə edilmiş” deməkdir. Qurani-Kərimdə, ümumiyyətlə,  78 
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müqəttəə hərfləri işlənmişdir ki, onların da əksəriyyəti təkrarlanır və bu təkrarları çıхanda 14 
müqəttəə hərfləri qalır. 

 Surələrdə müqəttəə hərflərinin sayı da müxtəlifdir; on surədə iki hərfdən  –  bunlardan 
da yeddisində  “ha-mim”dən –  1-Mömin; 2-Fussilət; 3-Şura; 4-Zuхruf; 5-Duхan; 6- Casiyə; 
7- Əhqaf və üç surə isə Ta-Ha, Nəml (Ta-Sin ilə başlayır) və Ya-Sin-lə başlayır. Оn üç surə 
isə üç hərfli ayə ilə başlayır. Оnlardan altısı – əl-Bəqərə, Ali-İmran, əl-Ənkəbut, ər-Rum, 
Lоğman və əs-Səcdə surələri “əlif, lam, mim” ilə, beş surə – Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim və 
əl-Hicr surələri isə “əlif, lam, ra” ilə başlayır. İki surə – əş-Şuəra və əl-Qəsəs surələri isə “ta, 
sin, mim” ilə başlayır. Məryəm surəsi isə yeganə surədir ki, оnda beş müqəttəə hərfi – “kaf, 
ha, ya, əyn və sad” – mövcuddur. 

Müqəttəə hərflərinin heç bir məna ifadə etmədiyi deyilsə də,  bu hərflərin Allah-təala 
ilə Peyğəmbər (s.ə.s.) arasında bizdən gizli rəmz və  dərkedilməz  sirrlər olduğu, onların 
Allahın adı və sifətlərinə rəmzi işarələr olduğu bildirilir. Məsələn,  ا�� – əlifin mənası ا�� – 
ənə, ل – lamın mənası ا� –Allah, م –mimin mənası isə 
 dir. Bunlar birlikdə “Mən hər şeyi-ا��
bilən Allaham” deməkdir [17].  

Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, “Quranın qəlbi”  sayılan Yasin surəsinin birinci ayəsi – 
“Ya, Sin!”  kimi başlayır [14, 461].  Surənin adı olan “Yasin”  sözü “Kitabi-Dədə Qorqud” da 
istənildiyi kimi “hecalanıb düz oxunsa” Ya və sin hərfləri alınır. Bu surənin adı onunla 
gözəldir ki, addakı  “Ya” və  “sin” nida ədatlarıdır və Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s.) beş 
mübarək adlarından  – Məhəmməd, Əhməd, Əbdullah,  Nun və Yasin  – biridir.  

“Sin”  ədatı “bismillah” ifadəsinin yazıda ixtisar formasıdır [18, 69] və Qurani-Kərimin 
1-ci surəsi – adı həm də “Umm əl-Kitab” (“Kitabın anası”), “əl-Fathə və əl-Həmd” adlanan 
əl-Fatihə ( “Kitabı açan”) surəsi onun ən əzəmətli “Bismillahir-rəhmanir-rəhim” – 
“Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!”  ayəsi ilə başlayır [14,174]. Yasin surəsində isə “Ya, 
Sin!”in Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) adı olduğu birbaşa təsdiqlənir. Surənin əvvəlki üç 
ayəsində bu haqda deyilir: “Ya, Sin! (Ya Rəsulum!)  Hikmətlə dolu Qurana and olsun ki, Sən 
həqiqətsən, (Allah tərəfindən göndərilmiş, şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən!” ( 
“Yasin”, 1-3). 

 Azərbaycanın məşhur sufi şairi İmadəddin Nəsimi bir qəzəlində “Yasin”in Allah 
tərəfindən Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) adı olaraq gəldiyini belə təsvir etmişdir: 

 
Əhmədü Mahmudü Qasim, şahü sultani-rəsul,  
Küntə  kənzin mədəni, həm kəşfi-həlli-müşkilat. 
Vəsfini “vənnəcmü”  “vəşşəmsü” təbarək söylədi, 
Şaninə “təhavü”  “yasin” gəldi həqdən beyyinət.            [19, 499]. 

 
(Vənnəcmü – and olsun ulduza,  vəşşəmsü – and olsun günəşə, təbarək – Allah 

mübarək etsin –  ifadələri Sənin vəsfini söylədi. Taha və Yasin surələri Haqqdan sənin 
şanının dəlilləri olaraq gəldi.) 

   Seyid Məhəmməd Musəvi Şirazi özünün “Pişəvər gecələri” adlı əsərinin “Yasin” 
kəlməsinin mənası, “Sin” ədatının Peyğəmbərin (s.ə.s.) mübarək adı olması xüsusunda” adlı 
bölməsində sualları cavablandırarkən bu haqda deyir: “Ya” nida ədatıdır, “Sin” də 
Rəsulallahın (s.ə.s.) mübarək adıdır; O Həzrətin (s.ə.s.) həqiqətinə, zahiriylə batininin 
bərabərliyinə işarədir”. 

Nəvvab: “Təhəcci hərflərinin arasında “Sin” ədatının, O Həzrətin mübarək ismi 
olmasının səbəbi nədir?”. 

Dəvətçi: “Bir az əvvəl ərz etdiyim kimi, məna aləminə və Rəsulallahın (s.ə.s.) həqiqəti 
mötədilliyinə işarədir. Çünki xatəmiyyət məqamına sahib olacaq insan vücudu-həddi 
mötədilə yetişən və zahiri ilə batini bərabər olan kəsdir. Bu mərtəbə Peyğəmbərin (s.ə.s.) 
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müqəddəs vücudunda mövcud idi. Bax buna görə, “Sin” ədatıyla O həzrət (s.ə.s.) üçün 
məqam isbat edilir. 

Hər kəsin anlaya biləcəyi bir üslubla bəyan etməli olsaq, təhəcci hərflərinin arasında 
zahir və batini bərabər olan sadəcə “Sin” ədatıdır. Belə ki, elmi ədəd (hesab) alimlərinin 
bildiyi 28 təhəcci hərflərinin hər birinin zubur və bəyyinəsi vardır; hər hərfin zubur və 
bəyyinəsi tətbiq edildikdə, kəsinliklə ya zuburu çoxdur və ya bəyyinəsi”. 

Nəvvab: “Qibləsahib! Cəsarət edib soruşduğuma görə üzr istəyirəm, əhf edin; məsələni 
anlamaqda aciz olduğum üçün bu gecələrdə məsələləri hər kəsin anlaya biləcəyi sadə və açıq 
bir şəkildə bəyan etmənizi istəyirəm. Çünki zubur və bəyyinənin nə olduğunu anlaya 
bilmədik; aydın bir şəkildə izah etməyinizi rica edirik” . 

Dəvətçi: “Məmnuniyyətlə. “Zubur” kağızın üzərində yazılan hərfin şəklidir; “bəyyinə” 
də oxunarkən artımı ortaya çıxan şeydir. Məsələn, “S” ədatı kağızın üzərində bir hərfdir, 
amma oxunduğunda üç hərf  – “s”, “i”, “n” olur və beləcə, iki hərf artır. Çünki 28 ədəd olan 
təhəcci hərflərinin arasında tətbiq edildiyində zubur və bəyyinəsi bərabər olan sadəcə “Sin” 
hərfidir. Son altmış ədəddir, bəyyinəsi də “i”, “n” hərflərindən ibarət olub, 60-dır; “i” 10, “n” 
da 50-dir, ikincisinin cəmi 60 olur. 

Bax bu səbəbdən, Quranda Xatəmul-ənbiyaya “Ya Sin!” olaraq xitab edilir. Bu, həzrət 
Peyğəmbərin (s.ə.s.) zahir və batininə işarədir. “Ya Sin!”, yəni “Ey zahir və batin baxımından 
bərabərliyə sahib olan kəs!”. 

Bu səbəbdən “Sin” Rəsulallahın (s) mübarək ismidir. Allah-təala bu ayədə buyurur: 
“Salamun əla ali Yasin” (yəni Ali Yasinə salam olsun)” [20, 80-81]. 

 Alimin dediklərini müsəlman Şərqində ən geniş yayılmış əbcəd hesabı ilə göstərsək,  
“Ya Sin”in  rəqəm ekvivalenti öz izahını tapacaq.  Məlumdur ki, əbcəd hesabı ərəb əlifbasını 
təşkil edən 28 hərfin hər birinin ədəd ekvivalentini müəyyən edən və beləliklə də istənilən 
ədədi hərf və söz vasitəsilə ifadə etməyə imkan verən sistemdir. Bu sistemə görə,  ərəb 
əlifbasının ilk doqquz  hərfi –  1- dən 9-a kimi tək rəqəmləri, sonrakı doqquz hərf – 10-dan 
20-yə kimi onluq ədədləri, növbəti doqquz  hərf 100-dən 900-a kimi yüzlükləri, nəhayət, 
sonuncu hərf 1000 ədədini ifadə edir. Beləliklə, əlif-1, bə-2, cim-3, dəl-4, hə-5, vav-6, zə-7, 
ha-8, ta-9, yə-10, kaf-20, lam-30, mim-40, nun-50, sin-60, ayn-70, fa-80, sad-90, qaf-100, ra-
200, şin-300, te-400, se-500, xa-600, zal-700, zad-800, za-900, ğayn-1000.  

 Yuxarıda qeyd olunan məlumat “əbcədi-kəbir”ə (“böyük əbcəd”) aiddir. Bundan 
başqa, “əbcədi-səğir” (“kiçik əbcəd”) də vardır. “Əbcədi-səğir”də on ikinci hərfə qədər 
(“əlif”dən “lam”a kimi) hərflər öz qiymətində hesablanır. Sonrakı hərflərin qiymətindən on 
iki-on iki atılır, artdığı hesablanır. Bəzi hərfdən on iki-on iki atılandan sonra artığı qalmır. 
Məsələn, “S”-in (“sin”in) ədəd ekvivalenti 60-dır. Beş dəfə on iki atılanda artıq qalanı olmur. 
O, səbəbdən də “0” nəzərə alınmır və hesaba daxil olmur. Məhz bu səbəbdən də, Qurani-
Kərimdə  Məhəmməd peyğəmbərə (s.ə.s.)  “Ya Sin!” olaraq müraciət edilir. Yuxarıda 
göstərildiyi kimi, bu da  həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s.) zahir və batininə işarədir. “Ya Sin!”, yəni 
“Ey zahir və batin baxımından bərabərliyə sahib olan kəs!”. Bu məziyyətinə görə də, “Yasin” 
adı həzrət Peyğəmbərin (s.ə.s.) müqəddəs və gözəl adlarından biri sayılır. 

Beləliklə, belə qənaətə gəlmək olur ki, ulu kitabımız “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində  
“Hecəsinləyin düz oqınsa, Yasin görklü” misrasındakı  “Yasin”  sözü  Qurani-Kərimin  
Yasin  surəsinə (36-cı surə)  deyil, surənin adı  olan “Yasin” sözünə aiddir. Deyilənləri nəzərə 
alsaq, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı həmin cümlə müasir Azərbaycan dilində belə 
səslənməlidir:  “Hecası ilə düz oxunsa, “Yasin” (Ya! Sin!) gözəldir!” və ya “Hecalanıb düz 
oxunsa, “Yasin” (Ya! Sin!) gözəldir!”  

Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, “Kitabi-Dədə Qorqud”da deyildiyi kimi, “Yasin”  sözü 
hecalanıb “Ya! Sin!” kimi oxunanda, həzrəti Məhəmməd peygəmbərin (s.ə.s.) beş mübarək 
adından  biri oxunur və bu zaman islam peyğəmbərinə “Ey Məhəmməd” kimi xitab edilir 
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[21,480] və peyğəmbər yada düşür – bundan gözəl nə ola bilər?! “Kitabi-Dədə Qorqud”un da 
katibi məhz bu gözəlliyi bir daha yada salmışdır.  
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  Исмихан Османлы   
 

По поводу одного предложения в  эпосе “Книга моего деда Коркута” 
 

РЕЗЮМЕ 
 

После того, как благодаря Г.Дицу в 1815 году научному миру открылся самый 
древний и  величественный письменный памятник азербайджанского народа “Книга 
моего деда Коркута”, в Азербайджане было проведено немало работ в области 
публикации и перевода эпоса. Тем не менее, по сей день в тексте памятника остаются 
некоторые неверно прочитанные и  переведенные места. Одно из них рассматриваемое 
в данной статье предложение. 

В этой статье автор представил новый перевод данного предложения, 
встречающегося  в  предисловии памятника.  

 
                                                                                     Ismikhan Osmanli  

    
About a phrase in the epos “Book of Dada Gorgud” 

 
SUMMARY 

After the oldest and the majestic written monument of the Azerbaijani people “Book of 
Dada Goregud” came out into the open in 1815 thanks H.Dits for the scientific world, lots of 
works were implemented in Azerbaijan as regards the publication and translation of the epos. 
Nevertheless, some points read and translated incorrectly in the text of the monument are 
available up to present. One of them is a phrase, which is researched in this article. 

In this article, the author provided a new translation version of the aforementioned 
phrase met in the preface of the preface of the monument.  
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 UOT: 82.(091) 

Ülviyyə Hüseynova  
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, magistrant 

        
 

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ İCTİMAİ XADİM KİMİ 
 
Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, publisist, “Molla Nəsrəddin”, felyeton, muzeyşünaslıq, 
Həmidə xanım Cavanşir 
Ключевые слова: Джалил Мамедкулизаде, публицист, «Молла Насреддин», фельетон, 
музееведение, Гамида ханум Джаваншир 
Key words: Jalil Mammadgulizade, publicist, “Molla Nasraddin”, feuilleton, museology, 
Hamida Javanshir 

 
XIX əsrdə Azərbaycanın Şimal torpaqlarının Çar Rusiyasının siyasi hakimiyyəti 

altında olduğu dövrdə Azərbaycanda ictimai fəaliyyətin bütün sahələri, xüsusilə də milli 
mədəniyyət totalitar şəraitdə inkişaf edirdi. Bundan əlavə, mədəniyyətin inkişafına xalqımızın 
əksər hissəsinin savadsızlığı, yaxud böyük qisminin köhnə üsullu təhsilin yetirməsi olması və 
yeni yaradılan məktəblərdə hələ də maddi-texniki bazanın olmaması, yaxud zəif olması 
mədəni inkişafa maneə yaradırdı. Artıq əsrin ortalarında bir çox yazıçılar, publisistlər, ictimai 
xadimlər Azərbaycan xalqını maarifləndirmək məqsədi ilə öz fəaliyyətlərini daha da 
genişləndirir, dərsliklər yazır, milli məktəblər açmağa, kitabxanalar yaratmağa cəhd edirdi. 

Beləliklə, həmin əsrin sonunda Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı inqilabçı ədiblərin 
fəaliyyəti nəticəsində köhnə ənənəni mərhələli şəkildə dəyişməkdə, yeni qüvvə ilə inkişaf 
etməkdə idi.  

Öz yaradıcılığı və fəaliyyəti ilə təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə Yaxın Şərq 
mədəniyyətinin inkişafına xidmət göstərmiş, görkəmli yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə də 
maarifçilik hərəkatının belə fəal iştirakçılarından biri idi. 1887-ci ildə Qori Müəllimlər 
Seminariyasını bitirən Mirzə Cəlil həmin ildən etibarən Naxçıvanın indiki Babək rayonunun 
Nehrəm kənd məktəbində müəllimlik etmişdir. O zamandan etibarən ədib ictimai xadim kimi 
gəncliyin maarifləndirilməsi işində bir çox ilklərə imza atmışdı. Mirzə Cəlil fəaliyyətinin hər 
bir sahəsində azərbaycançılıq ideyasının təbliğinə böyük önəm vermişdi.  

Bu dövrdə Naxçıvan mahalının Nehrəm kəndində müəllimlik edən Mirzə Cəlil, 
burada məktəb binasını tikdirərək, mədəni və ictimai fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayır. 
Burada Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığının düşüncəmizdə inqilaba səbəb olan ən önəmli 
əsərlərindən olan “Danabaş kəndinin əhvalatları” meydana gəlir. Artıq bu əsərdə 
dramaturqun inqilabi ideologiyasının nümunələrinə rast gəlmək olur. Ədib Azərbaycan 
xalqının zülm içində yaşamasını və insanların hüquqlarının əlindən alınmasını povestdə adi 
kəndli obrazı ilə açıq aydın göstərir. Təkcə fəaliyyətinin ilkin mərhələsində deyil, həmçinin 
sonrakı dövrlərdə də Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan xalqına müasirləşmənin 
əhəmiyyətini göstərməklə yanaşı, türklüyümüzün və islami dəyərlərimizin də qorunmasının 
vacibliyini qeyd edirdi (2). 

Bu ideologiyanın nəticələrindən biri kimi Cəlil Məmmədquluzadənin 1896-cı ildə 
Nehrəm kənd məktəbində Azərbaycanın ilk diyarşünaslıq muzeyinin əsasının qoymasını 
misal göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan Azərbaycan ərazisində qədim 
insanların məskən saldığı ilk bölgələrdən biri olduğu üçün qədim tarixə və zəngin maddi-
mənəvi mədəniyyətə malikdir. Yazıçının təşəbbüsü ilə onun doğma diyarı olan Naxçıvan 
ərazisində aşkar olunmuş maddi mədəniyyət nümunələri bu muzeyə toplanılmışdı. Həmin 
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muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd xalqa öz tarixi, öz keçmişi haqqında biliklərin 
çatdırılması və milli mənliyini dərk etməyin vacibliyinin təbliği idi. Hələ çar Rusiyası 
dövründən ermənilərin bu bölgəyə olan ərazi iddialarını nəzərə alsaq, burada diyarşünaslıq 
muzeyinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını bir daha qeyd etmək zəruridir. Bu da məhz bir 
daha Cəlil Məmmədquluzadənin görkəmli ictimai xadim olmasından xəbər verir (2). 

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Nizami Rəhimov tərəfindən aparılmış 
araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, muzeyin daxilində saxsı küplər, kuzələr, 
misdən hazırlanmış məişət əşyaları, numizmatika və xalçaçılıq nümunələri Mirzə Cəlil 
tərəfindən yerləşdirilmişdi. Muzeyin eksponatlarının sayının az olmasına baxmayaraq, onun 
Azərbaycan muzeyşünaslıq tarixində əvəzsiz rolunun olması şübhəsizdir. Muzey 
maarifləndirici və tərbiyəvi funksiyaları yerinə yetirərərək, şagirdlərin, tələbələrin öz tarixi 
keçmişinə baxışlarını formalaşdıraraq, gənc nəsli gələcək həyat üçün hazırlaşdırırdı. Bunun 
nəticəsi kimi Cəlil Məmmədquluzadə o zamanlar Xalq Məktəbləri İdarəsi tərəfindən 
Azərbaycanda ilk dəfə müasir tipli muzey yaratmaq təşəbbüsünə görə təşəkkür almışdır (6). 

Azərbaycan gəncliyinin maariflənməsi Mirzə Cəlil və o dövrün müasirlərinin əsas 
məqsədlərindən biri olduğu üçün ədibin bu sahədə gördüyü işləri qeyd etmək zəruridir. Cəlil 
Məmmədquluzadə XX əsrin mədəni inqilabçısı kimi qarşısında duran çoxsaylı çətinliklərə 
baxmayaraq, gənc nəslin təhsil alması üçün də çox böyük işlər görmüşdür. 

Bunun nümunəsi kimi Mirzə Cəlilin 1905-ci ildə Tiflisdə azərbaycanlı uşaqlar üçün 
məktəb və pansion açmasını göstərmək olar. Bu məktəbdə Azərbaycanlı gənclər Tiflisin orta 
məktəb və seminariyalarına qəbul olmaq üçün müvafiq təhsil almaq imkanı əldə etmişdilər. 

Cəlil Məmmədquluzadə ilə yanaşı, Həmidə xanım da həyat yoldaşının dəstəyilə 1912-
ci ildə Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndində öz vəsaiti hesabına məktəb açır. Öz 
xatirələrində Həmidə xanım yazır: “Mən çoxdan Kəhrizli kəndində oğlanlarla qızların bir 
yerdə oxumaları üçün məktəb təşkil etmək arzusundaydım. Məktəb üçün bina çoxdan 
tikilmişdi. Mirzə Cəlil mənim niyyətimi bəyəndi. Onu həyata keçirmək üçün işə girişdi. O, 
xarrat Qriqora 20 skamya və yazı lövhəsi hazırlatdı. Lazım olan kitabları, dərslikləri, 
dəftərləri və sairəni aldıq. Sonra yığıncaq çağırıb, kəndliləri və onların arvadlarını dilə tutduq 
ki, uşaqlarını məktəbə göndərsinlər. Kəndlilər mənə hörmət bəsləyir və inanırdılar, buna 
görə, onların bəziləri qızlarının məktəbə getməsinə razılıq verdilər. Bir çoxları isə razılıq 
vermədilər, çünki qızlar evdə uşaq saxlayır, dayəlik eləyirdilər. İlk günlərdə məktəbə otuza 
yaxın oğlan və qız uşağı gəlirdi. Onlarla Mirzə Cəlil özü və mərhum qızım Mina məşğul 
olurdu” (5,131-132). Hal-hazırda həmin məktəb məhz Cəlil Məmmədquluzadənin adını 
daşıyır. 

Bununla kifayətlənməyən ədib, çoxsaylı felyeton və məqalələrində Azərbaycan 
xalqının, xüsusilə də qızların savadsızlığı məsələsinə böyük önəm verib, yazdığı kinayəli 
mətnlərdə qızların təhsil almasını nə qədər vacib olduğunu dəfələrlə qeyd edib. 1921-ci ildə 
“Dəli” təxəllüsü ilə yazdığı məqalədə ədib, gənclərimizin digər millətlərin savadlı qızları ilə 
ailə qurmasını qeyd edərək, gələcəkdə xalqımızın öz milliliyini itirməsi məsələsində məhz 
Azərbaycan qızlarının savadsız olmasını səbəb kimi göstərir. 1924-cü ildə “Molla Nəsrəddin” 
təxəllüsü ilə “Şərq qadını” məcmuəsinin nəşr olunması münasibətilə yazdığı məqalədə Mirzə 
Cəlil: “Ey Şərq qadınları, oxuyun, oxuyun, oxuyun! Əgər oxuyub savad və elm 
qazanmasanız, onda azadlığın qədrini bilərsiniz, onda xoşbəxtlik yolunu taparsınız; oxumasaz 
qaranlıqda qalacaqsınız; oxumasaz, bədbəxt olacaqsınız və öz bədbəxt olmanızdan savayı 
uşaqlarınızı da bədbəxt edəcəksiniz”, - sözləri ilə bir daha qadınların təhsil almasının 
önəmliyini nəzərə çarpdırır (4, 152). 

Bütün deyilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycanda müsəlman qızların təhsil almasının ilk 
təşəbbüskarı məhz Mirzə Cəlilin olması heç də təəccüblü deyil. O, 1893-cü ildə işlədiyi 
Nehrəm kənd məktəbində bacısı Səkinə Məmmədquliyevanın və daha 8 nəfərin təhsil ala 
biləcəyi qızlar üçün sinif təşkil edir. Bunun nəticəsi kimi Mirzə Cəlil o zamanlar fəaliyyət 
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göstərən Xalq Məktəbləri Direktorluğu tərəfindən müsəlman qızlarını təhsilə cəlb etməsinə 
görə yazılı təşəkkürə layiq görülür. 

İllər sonra Mirzə Cəlilinin göstərdiyi xidmətlərə görə 1957-ci ildə Naxçıvan MSSR 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə həmin məktəbə Cəlil Məmmədquluzadənin adı 
verilmişdir. Kənd isə 1967-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadənin şərəfinə Cəlilkənd 
adlandırılmışdı (6). 

Cəlil Məmmədquluzadə maarifçi ədib olmaqla yanaşı, həmçinin əsl vətənpərvər və 
insan hüquqlarının müdafiəçisi olaraq bütün yaradıcılığı boyu zəhmətkeş xalqa qayğı 
göstərməyin vacibliyini qeyd edib. Hələ 1890-1897-ci illərdə Nehrəm kənd məktəbində 
müəllimlik edən Mirzə Cəlil ipəkçilik sənətinə yiyələnmək istəyənlər üçün xüsusi məşğələlər 
təşkil edir. Bundan əlavə kəndlilərin əməyini bir qədər asanlaşdırmaq üçün Tiflisdən xüsusi 
olaraq sifariş edilmiş dəmir kotanı Naxçıvana gətirməyə nail olur (7, 29). 

Azərbaycanın milli bayramlarına, adət-ənənələrinə xüsusi önəm verən Mirzə Cəlil 
xalqımızın ən gözəl bayramlarından olan Novruz bayramını çox sevərdi və bu bayramın 
qədim adətlər üzrə keçirilməsinin tərəfdarı idi. Həmidə xanım Cavanşir xatirələrində yazır: 
“Mirzə Cəlil Novruz bayramını çox sevərdi. Danışırdı ki, valideynləri bu bayramda uşaqlarını 
başdan-ayağa təzə geyindirər, şirniyyat hazırlayar, ləzzətli yeməklər bişirər, bu bayramı gözəl 
keçirərmişlər. Novruz bayramı yeni ilin gəlişidir, bəzən bu bayramı dinə bağlamaq istəsələr 
da, əslində dini bayram deyil. Bu bayram xalq arasında ən qədim dövrlərdən, bütpərəstlik 
dövründən qalmaqdadır. Bu, yaz bayramıdır, gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi və təbiətin qış 
yuxusundan oyanmasıdır.... Mirzə Cəlil evlərində, böyüklərindən gördüyü bu adəti davam 
etdirməyə çalışırdı. Bayram günlərində öz yaxınlarını sevindirir, bizə hədiyyələr alır, 
şirniyyat, yemək süfrələri hazırladardı” (5, 128). 
 Mirzə Cəlil Novruz bayramını mollaların qeyd etməsinə dair “Axır çərşənbə” 
felyetonunda yazır: “..biz onu görürük ki, qədimül-əyyamdan tək bircə dənə “il axır 
çərşənbəsi” tərəqqi edə-edə qabaqlara iki oldu, sonralar üç – dörd və indi artıq altı oldu”. Bu 
yazıda ədib Novruz bayramının din ilə əlaqələndirənləri və onu dəyişikliklərə məruz 
qoyanları kinayə ilə tənqid edir. 1925-ci ildə yazdığı “Varlılar bayramı” adlı felyetonunda isə 
ədib bu bayramın keçirilməsinin gözəl olduğunu, eyni zamanda isə çoxlu xərc tələb etdiyini 
qeyd edərək, kasıb əhalinin halına acıyır. Felyetonda Mirzə Cəlil kasıbların bu bayramı 
keçirmələrinin mümkünsüzlüyündən söhbət açaraq yazır: “Neçə-neçə belə bayramları 
görmüşəm və hər dəfə yüz-yüz manatlar xərcləmişəm və bayram saxlamışam. Amma 
deyəsən, bircə bu yadıma düşməyib ki, mənim kasıb qonşularım yüz-yüz manatları tapa 
bilməyiblər ki, mənim kimi onlar da bayram saxlasınlar”. Ən sevdiyi Novruz bayramında 
belə, Mirzə Cəlil sadə insanların vəziyyətini düşünərək, özünün xalq yazıçısı olduğunu bir 
daha təsdiqləyir (4, 183; 185). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Cəlil Məmmədquluzadə 1887-ci ildə Naxçıvan ziyalılarının 
yaratdığı “Xeyriyyə cəmiyyəti”nin üzvü olaraq, burada digər maarifçilərlə birgə yoxsul 
şagirdlər üçün Mirzə Fətəli Axundovun  “Molla İbrahim Xəlil kimyagər” komediyasını Hacı 
Nəcəf Zeynalovun evində tamaşaya qoyur. Mirzə Cəlilin həm rejissor, həm də aktyor olduğu 
tamaşa müvəffəqiyyətlə oynanılır. Uğurun davamı olaraq “Naxçıvan müsəlman incəsənəti və 
dram cəmiyyəti”nin üzvləri olan Cəlil Məmmədquluzadə və Məhəmməd Tağı Sidqi həmin 
komediyanı 1894-cü ildə də tamaşaya qoymaq fikrinə gəlirlər, lakin yerli ruhanilərin 
narazılığı ilə qarşılaşan ədiblər, çətinliklərə baxmayaraq, şəxsi maliyyə vəsaitlərinin 
köməkliyi ilə Mirzə Fətəli Axundovun “Müsyö-Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyasını 
1895-ci ildə səhnələşdirməyə nail olurlar.  Bununla da Naxçıvan teatr ənənələrinin inkişafı 
üçün təməl qoymuş olurlar.  

Mədəni fəaliyyətindən əlavə, Cəlil Məmmədquluzadə 1897-ci ildən Nehrəmdən 
İrəvana köçür və 6 il ərzində hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olur. Özünü “dava vəkili” 
adlandıran Mirzə Cəlil sadə insanların hüquqlarının qorunması üçün mülki qanunları 
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mükəmməl şəkildə öyrənməyə çalışır. Bu sahədə müvafiq iş tapmamasına və hüquq 
fəaliyyətindən kənarlaşmasına baxmayaraq, ədibin bu sahədə aldığı təcrübə onun ədəbi 
görüşlərinin formalaşmasına köməklik etmişdir.  

Mirzə Cəlilin gördüyü işlərdən söhbət açarkən qeyd olunmalı ən vacib məsələlərdən 
birincisi, dostu Ömər Faiq Nemanzadə ilə birgə yaratdığı “Qeyrət” mətbəəsinin fəaliyyətidir. 
Mətbəə Tiflisdə 1905-ci ildə görkəmli jurnalist Məmmədağa Şahtaxtlının Rusiyada 
Azərbaycan dilində çap olunan yeganə qəzet olan “Şərqi-Rus” tipoqrafiyasının (mətbəəsinin) 
əsasında yaradılmışdı. Ömər Faiq Nemanzadə və Cəlil Məmmədquluzadə tipoqrafiyanın əldə 
edilməsi üçün xalqın maariflənməsinin tərəfdarı olan tacir dostları Məşədi Ələsgər 
Bağırovdan 7 min manat pulu borc almaq məcburiyyətində qalırlar. Mirzə Cəlil bu hadisə 
haqqında belə yazır: “Mətbəəni satın almaq işində Tiflisdə ondan başqa kimsə yadıma 
gəlmədi. Tiflisdə oxumuş, oxumamış bundan çox dövlətli alverçilər yox deyil, lakin maarif 
işində gələcəyi qaranlıq bir alverə birdən-birə güclü pul vermək hər kəsin işi deyildi. Bu 
böyük himmətin onda buluna biləcəyini düşünə-düşünə yanına getdim, əhvalatı anlatdım. 
Qabaqca pulunun tələf olacağı ehtimalını önə sürərək razı olmadı. Mən elə bir təqdirdə 
mətbəəni satıb puluna sahib ola biləcəyini təmin edərək, köməkliyini rica etdim. Uzun 
ricamın qarşısında boynunu büküb:− Nə edim, sən özün ki, boyun olursan və söz verirsən... 
çarə nə, kömək edək” (3). 

Bu sözlərlə “Qeyrət” mətbəəsinin əsası qoyulur və Mirzə Cəlil tipoqrafiyanın rəhbəri 
vəzifəsinə təyin olunur. Bununla da Azərbaycan publisistikasında yeni bir səhifə açılır. 
Həmin səhifənin ən parlaq nailiyyəti demokratiyanı və azadlığı təbliğ edən “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının nəşri olur. Müəyyən fasilələrlə nəşr olunan jurnal 1906-1918-ci illərdə 
Tiflisdə, 1920-1921-ci illərdə 8 nömrə ilə Təbrizdə, 1922-1931-ci illərdə isə Bakıda nəşr 
olunur. 

Bu mətbəədə Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin mühüm nümunələrini 
kitabçalar halında kütləvi oxucu kütləsi üçün nəşrə hazırladılar. Burada hətta Şərq 
ədəbiyyatından dilimizə edilən poetik tərcümə nümunələri də çap edilirdi. Kitabçalar əksər 
hallarda pulsuz paylanılır, “Molla Nəsrəddin” oxucularına hədiyyə olaraq göndərilirdi. Bu 
mətbəədə siyasi məzmunlu intibahnamələr, müraciətlər də nəşr edilirdi. 

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, maarifçilik 
ideyalarının inkişafında müstəsna xidmətləri olan Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığına hər 
zaman  müraciət olunmuş, dahi ədibimiz haqqında müxtəlif elmi monoqrafiyalar, elmi-
kütləvi dildə qələmə alınan kitablar nəşr edilmişdir. Akademik İsa Həbibbəylinin müəllifi 
olduğu monoqrafiyalar, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Afaq Əliyeva tərəfindən hazırlanaraq  
nəşr olunan “Cəlil Məmmədquluzadə (Molla Nəsrəddin) arxivinin təsviri” kitabı bu böyük 
elmi irsin dəyərli parçası olaraq böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Həmin mənbələrə 
istinadən apardığımız tədqiqatlar yazıçının görkəmli yazıçı, dramaturq, publisist olmaqla 
yanaşı, böyük vətənpərvər ziyalı və ictimai xadim olduğunu da sərgiləməkdədir. 
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Джалил Mамедкулизаде как общественный деятель 
 

РЕЗЮМЕ 
 
      Данная статья посвящена знаменитому Азербайджанскому публицисту, 
драматургу, педагогу и общественному деятелю XX века Джалилу Мамедкулизаде, 
внесшему значительный вклад в образование и просвещение  Азербайджанского 
народа. Актуальность статьи заключается в систематизации общественной 
деятельности писателя.  Ulviya Huseynova  

 
Jalil Mammadguluzadeh as a public figure 
 

SUMMARY 
The article is dedicated to the social and scientific activity of the famous Azerbaijan 

play writer, publicist, pedagogue and public figure Jalil Mammadguluzadeh who had a great 
role in education of Azerbaijani people. The relevance of the article is to systematize the 
social activities of the writer. 
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AZƏRBAYCAN MAARİFÇİ REALİZMİNİN TƏDQİQİ 
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Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin təşəkkülü, inkişaf mərhələləri, əsas spesifik 

xüsusiyyətləri – mövzu seçmək, obraz yaratmaq prinsipləri, konflikti həll etmək üsulları, 
sujet, kompozisiyası problemlərinin sistemli şəkildə araşdırılması milli-nəzəri fikirdə daha 
çox professor Yaşar Qarayevin adı ilə bağlıdır. Görkəmli tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim Yaşar 
Qarayev ədəbiyyatşünaslığımızın bir çox nəzəri problemləri istiqamətində tədqiqatlar 
aparmış, xüsusilə maarifçi reaizmin geniş elmi təhlilini vermişdir. 

Ədəbiyyatmızda realizmin xüsusi mərhələ və tipi olan maarifçi realizmin məfkurə 
bağlılığı, təşəkkül tarixi, bütövlükdə maarifçi təlimin bədii sənətdə ifadə formaları məhz 
professor Yaşar Qarayevin tədqiqatlarında sistemli şəkildə araşdırılmışdır.  

Məlumdur ki, maarifçi realizm XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçilik 
məfkurəsinə bağlı yaranan, spesifik mövzu, obraz yaratma prinsipləri konflikt həll etmə 
üsulları, açıq tendensiyalılıq və s. xüsusiyyətləri ilə seçilən bir metod, realizmin tipi, 
mərhələsidir. Bu cərəyan ədəbiyyatımızda XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq XX əsri n 
əvvəlləri də daxil olmaqla davam edən bir dövr ərzində təşəkkül tapmışdır. Ümumilikdə, 
maarifçilik estetikası XVII-XIX əsrlərdə Qərb və Şərq ədəbi mühitini əhatə etməklə 
A.Şeftsbern, Q.Xoym (İngiltərə), Volter, Ş.L.Monteskyö, İ.İ.Russo, D.Didro, G.Helvetsi 
(Fransa), Q.E.Lessinq, F.Şiller, İ.V.Gete (Almaniya), D.H.Fonfizin, N.İ.Novikov (Rusiya) və 
s. ədiblərin simasında formalaşmış və inkişaf etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi 
realizmin yaranması, nəzəri-estetik prinsipləri, mərhələliyi çoxsaylı tədqiqatlarda davamlı 
müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. 

İlk olaraq maarifçi realizmin ədəbiyyatımızda hansı tarixi dövrləri əhatə etməsi 
məsələsi mübahisələrə yol açmışdır. Maarif, təhsilin təbliği, didaktikanı XII-XVII əsrlərin 
ədəbiyyatında da araşdıran müəlliflər maarifçiliyin ilk mərhələsinin elə bu tarixi dövrdən 
başlamasını irəli sürmüşlər (6).  

Tədqiqatçıların böyük bir qrupu isə haqlı olaraq maarifçi realizmin tarixini bilavasitə 
XIX əsrlə bağlamış və bu əsri bütövlükdə maarifçi realizm əsri kimi səciyyələndirmişlər. Bu 
tədqiqatların sırasında Azərbaycan realizminin bütünlükdə tarixi inkişaf xəttlərini 
müəyyənləşdirən, klassik poeziya və nəsr, müasir ədəbi problemlər, ədəbiyyatımızın 
dövrləşməsi və s. aydın elmi izahını verən professor Yaşar Qarayevin elmi, tənqidi irsi ayrıca 
yer tutur. Professor Y.Qarayev maarifçi realizm, onun estetikası, ayrı-ayrı sənətkarların 
yaradıcılığındakı yeri, bu metod daxilində ədəbi janrların inkişafı, mövzu və problematikasını 



№ 1 (4), 2017                                          ƏLYAZMALAR YANMIR                                      
 

 

 

68 

“Realizm: sənət və həqiqət” (Bakı, Elm, 1980, 258 s), “Poeziya və nəsr” (Bakı, Yazıçı, 1979, 
198 s), “Ədəbi üfüqlər” (Bakı, Gənclik, 1985, 286 s), “Tənqid: problemlər, portretlər” (Bakı, 
Azərnəşr, 1976, 212 s), “Faciə və qəhrəman” (Bakı, SSR EA, 1965, 192 s) və s. fundamental 
tədqiqatlarında geniş elmi izahını vermişdir. 

Professor Yaşar Qarayev problemin öyrənilməsində ilk öncə maarifçi realizmin bir 
metod kimi yaranması, milli-ədəbi fikirdə formalaşmasına təsir göstərən yeni ideya-maarifçi 
təlimin prinsiplərindən çıxış edərək Azərbaycan maarifçiliyinin başlıca qaynaqlarını 
müəyyənləşdirir. Məlumdur ki, XIX əsrdən başlayaraq Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında 
mürəkkəb tarixi dəyişikliklər baş verir. Cəmiyyətdə təhkimli-feodal münasibətlərinin 
kəskinləşməsi, sənaye və ticarət kapitalizminin formalaşması ictimai həyatda yeni siyasi 
qüvvələri fəallaşdırır və onlar arasında gərginliyi daha da artırır. Öz növbəsində milli azadlıq 
idealları ilə qaynayıb qarışan maarifçilərin siyasi görüşlərində feodal əsarətindən yaxa 
qurtarmaq üçün maarif, elmin təbliği, feodal-burjua münasibətlərində əzilən kəndli 
hüquqlarının müdafiəsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu ideyası və s. geniş yer alır. Nəticə 
etibarilə ictimai həyatda maarifçilik hərəkatı bədii sənətdə maarifçi realizmi hərəkətə gətirir. 
Maarifçi realizmin sənətdə mövzu və problematikasının qoyuluşu bu hərəkatın başlıca 
prinsiplərinə bağlı olaraq yaranmışdır. 

Qeyd edək ki, maarifçilik öz ideya sistemində ilkin olaraq ağıla, “təbii insan” təliminə 
əsaslanır, burada ağlın hər şeyə qadir olması, zəkanın tükənməz imkanları başlıca yer tutur.  

“Fransız və rus maarifçiləri tərəfindən irəli sürülən, fəlsəfi cəhətdən əsaslandırılan 
“təbii hüquq”, “təbii insan” təlimi Azərbaycan maarifçilərinin dünyagörüşünün, estetik 
baxışlarının formalaşmasında həlledici rol oynamışdır. Bu nəzəriyyə onların əlində şəxsiyyət 
azadlığı, insanın cəmiyyətdə xoşbəxtliyi, dini təsəvvürlərin buxovundan qurtarıb sərbəstliyi, 
silki bərabərsizliyi uğrunda feodalizmə qarşı mübarizədə istinad nöqtəsi olmuşdur (2, 30). 

Maarifçilik estetikasında ikinci bir tərəfdən ağılla yanaşı, tərbiyə məsələsi də irəli 
sürülür, “insan bütün hərəkətləri ilə tərbiyənin məhsulu kimi qiymətləndirilirdi” (1). 
Beləliklə, ağıl və tərbiyə ilə silahlanan cəmiyyət nəticədə hüquq bərabərsizliyini də qəbul 
etmiş olur. Maarifçi estetikada sonuncu bilavasitə insan hüquqlarının bərabərliyi üzərindən 
izah olunurdu. 

Maarifçilik estetikasının qeyd olunan prinsiplərinə bağlı Azərbaycan maarifçi 
realizminin formalaşması və inkişafı öz növbəsində fərqli səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik 
olmuşdur. Professor Y.Qarayev ilk öncə maarifçi realizmin mahiyyətinə, realizmin digər tipi 
olan tənqidi realizmlə müqayisədə aydınlıq gətirir. Tənqidçi bu istiqamətdə realizmin 
tipologiyasında mərhələlərin “kamil” və “qeyri-kamil” şəklində kateqoriyalaşdırılmasını 
əsassız saymış, Azərbaycan realizminin mərhələliyində maarifçi realizmi əsas götürmüşdür: 

“1. Maarifçi realizm. Azərbaycan realizminin tarixində ən böyük dövrdür. Daha 
doğrusu, bu relizm M.F.Axundovun ədəbi məktəbi, realizm nəzəriyyəsi, estetikası və 
ənənələri ilə bağlı olan dövrləri əhatə edir.  

2. XX əsrin tənqidi realizmi XIX əsrin sonundan 20-ci illərə qədərki dövrün realizmi 
nəzərdə tutulur ki, bu dövrün ən böyük nümayəndələri C.Məmmədquluzadə və M.Ə.Sabiri 
hesab etmək olar. 

3. Sosialist realizmi. 
Belə bir təsnif sxemi, hər şeydən əvvəl milli realizm tarixinin və tipologiyasının 

metodoloji məsələlərini meydana çıxarmaq və elmi problemlər kimi irəli sürmək məqsədini 
qarşıya qoyur” (4, 38). 

Tədqiqatçı-alim ardıcıl şəkildə Azərbaycan maarifçi fikri qarşısında qoyulan məsələləri 
Avropa intibahının burada həll etdiyi problemlərlə eyniləşdirərək, Avropada antifeodal 
hərəkatın intibahla başlayıb maarifçiliklə sona yetməsi, şərqdə isə “orta əsrlər əleyhinə 
antifeodal hərəkat”ın (4, 59) maarifçiliklə başladığını qeyd edir. 



                                       ƏLYAZMALAR YANMIR                                          № 1 (4), 2017 

 

 

69

Professor F.Qasımzadə Azərbaycan maarifçi ədəbiyyatının 3 inkişaf mərhələsindən 
keçdiyini əsaslandıraraq birinci dövrü XIX əsrin əvvəllərindən 30-40-cı illərədək olan 
A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vazehin simasında meydana çıxan təşəkkül, II dövrü 
M.F.Axundovun simasında 50-60-cı illəri əhatə edən kamil, III süqut dövrünü isə XIX əsrin 
70-90-cı illər üzərindən qeydə alır (5, 69). Professor Y.Qarayev nəinki 70-90-cı illər 
maarifçiliyini tənəzzül dövrü kimi qiymətləndirir, ayrıca 1900-1920-ci illər tarixi 
maarifçiliyini N.Nərimanov, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, S.S.Axundov, A.Şaiq, A.Səhhət və 
s. timsalında milli-ideoloji hərəkatın “növbəti qanunauyğun və müstəqil bir mərhələ” (4, 160) 
kimi irəli sürür. Tənqidçi-alim 80-90-cı illər ədəbiyyatına məxsus realizm mərhələsini “yazıçı 
kütləsinin metodu” şəklində vüsət aldığını qeyd edir. 

Daha sonrakı dövr, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və 
romantizmin qarşılıqlı şəkildə inkişafında maarifçi realizmin mövqeyini izah edərək yazır: 
“Yeni inqilabi ideologiyanın təsiri ilə maarifçi realizmin məhdudluqlarını dəf etmək 
axtarışlarında ədəbi proses həm tənqidi realizmin, həm də milli romantizmin bədii təcrübəsi 
ilə rastlaşır” (4, 453). 

Professor Y.Qarayev 80-90-cı illər maarifçiliyinin mövqeyində baş verən dəyişiklikləri 
– realist, milli-demokratik ruhun kəskinləşməsi, ideoloji fikrin “açıq ateist keyfiyyətini 
itirməsi”ni ictimai-siyasi səbəblərlə bağlayır, rus irticası, inqilabçı-demokrat ruhlu ədəbiyyata 
(Belinski, Çernişevski, Dobrolyubov) qadağalar qoyulması, Yaxın Şərqdə inqilabi hərəkatın 
inkişaf, məğlubiyyəti ilə izah edir (4, 159). 50-60-cı illər və 80-90-cı illər maarifçiliyinin 
tipoloji xüsusiyyətləri üzərində dayanan tədqiqatçı burada dinə münasibət və maarifçiliyin 
“avropalaşmaq” çağırışının təzadlı mahiyyətinə də münasibət bildirir. Maarifçi realizm 
ədəbiyyatında dinə münasibət məsələsi XIX əsrin əvvəlləri, 50-60-cı, eləcə də 70-80-ci illər 
ədəbiyyatında fərqli şəkildə formalaşır.  

Dini fanatizm şərq dünyası, mühitində, bütünlüklə cəmiyyətdə hakim mövqeyi, daha 
konkret şəkildə desək, insanların inanc və düşüncəsində möhkəmlənməsi Azərbaycan 
maarifçilərinin apardığı maarif islahatlarında başlıca sərhəddə çevrilirdi. Maarifçi realist 
ədəbiyyatın ilk mərhələsindən başlayaraq, XIX əsrin II yarısına qədərki dövrdə ədəbi 
obrazların xarakteri, bütövlükdə maarifçi qəhrəman obrazları bu baxımdan fərqli mövqe 
nümayiş etdirir. Prof. Y.Qarayev maarifçi realist ədəbiyyatın qəhrəmanlarının dinə 
münasibətini də bu metod üzərindən inkişafını izləyərək 3 başlıca istiqaməti göstərir. İlk 
olaraq M.F.Axundov maaifçiliyində yalnız “ağlın tanınması”, “onun mövqeyinin və rolunun 
heç kim və heç nə ilə bölüşdürülmədiyi qeyd olunur (4, 161). Axundovun qəhrəmanları 
içərisindən bu baxımdan müsbət, mülkədar, bəy surətlərindən fərqli olaraq, müsbət ruhani 
surəti yoxdur. İkinci istiqamətdə tədqiqatçı alim bu qəhrəmanların dinə, fanatizmə qarşı elə 
dinin özü ilə “silahlandıqlarını” qeyd edir. Bu qəhrəmanlar daha çox XIX əsrin son rübünün 
maarifçi düşüncəsi üçün xarakterizə olunur. Üçüncü halda isə Y.Qarayev dini tərbiyənin 
maarifçi qəhrəmanların xarakterik xüsusiyyəti olduğunu göstərir, Fəxrəddin Fərhad, Bahadar 
kimi surətlərin obrazında izah edir.  

Maarifçi realist ədəbiyyatın mövzu və problematikası bilavasitə maarifçiliyin 
ideologiyası, siyasi görüşlərindən irəli gələn məsələlərə bağlıdır. Feodal münasibətlərinin 
hələ də hökm sürdüyü cəmiyyət, yeni burjuaziyanın meydana gəlməsi, dini fanatizmin kütləni 
əsarətdə saxlaması, nadanlıq, mülkədarlığın süqutu və s. Azərbaycan maarifçilərinin 
yaradıcılığında başlıca mövzuya çevrilir. Maarifçilik estetikasına uyğun olaraq xalqın 
maariflənməsi, ağlın işığına çağırışda “ənənəvi xeyir-şər” motivi “avam əhali – mərifət” 
konkretliyi ilə əvəzlənir (4, 87). 

Klassik nəsr və maarifçilik problemi üzərində xüsusi araşdırma aparan professor 
Y.Qarayev XIX əsr realist-maarifçi ədəbi-fikrinin M.F.Axundovun yaradıcılığında təmsil 
olunduğunu qeydə alaraq ədibin komediyaları, povest, tənqidi və fəlsəfi-publisist əsərlərini 
bir arada təhlilə cəlb etmişdir. Tənqidçi “Aldanmış kəvakib” əsərini “tipik maarifçi janr 
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nümunəsi – povest konsepsiyası” (4, 132) adlandıraraq əsərin “Təmsilat”la ideya-məzmun, 
poetik-sənətkarlıq cəhətdən ümumiliyini qeyd edir. 

M.F.Axundov komediyalarının ümumi, ortaq xüsusiyyətlərindən çıxış edən professor 
Y.Qarayev ədibin bu əsərlərində maarif, maariflənməyə çağırış motivinin “kütlə”, “toplu” 
üzərindən aparıldığını göstərir. 

Belə ki, “Hekayəti-kimyagər”dəki “nuxuluları”, “Kəvakib” povestində saraylılar əvəz 
edir. “Kimyagər”in qəhrəmanı Hacı Nuru kimi Yusif Sərrac da nadan kütlə qarşısında çarəsiz 
qalır. “Nuxuluları” “saraylılar” əvəz etdiyi kimi, kimyagərin də yerini münəccimbaşı tutur. 
Lakin “Aldanmış kəvakib”də bədii ideya daha böyük ictimai vüsət alır: birincidə hadisə bir 
kəndin “sütunları” məclisində, ikincidə bütövlükdə “dövləti idarə edən” ağaların, dini, 
dünyəvi mütləqiyyətin “sütunları” cəmiyyətində davam edir (4, 132). 

Maarifçiliyin yaranması tarixi baxımından feodal quruluşunun iflası, yeni burjua 
münasibətlərinin formalaşması dövrünə təsadüf etdiyindən Azərbaycan ədəbiyyatında janr 
məsələsində faciəyə daha çox üstünlük verilirdi. Faciənin janr imkanları Azərbaycan 
maarifçi-realistlərini düşündürən bir sıra problemlərin həllini müəyyən etmiş olur. Köhnə 
sinfin- feodalizmin tarix səhnəsindən çıxması, nəticədə mülkədar faciəsini ədəbiyyata 
gətirdiyi kimi, yeni açıq fikirli ziyalı gənclərin də onlara qarşı mübarizədə tragizmini ön 
planda saxlayırdı. Professor Y.Qarayev bu baxımdan “Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrı” 
adlanan tədqiqatında Azərbaycan dramaturgiyasında faciənin bir janr kimi yaranması tarixi 
də daxil olmaqla realist və romantik facələrin əsas mövzusu, tragik konfliktlər, yeni 
qəhrəman problemi və s. geniş elmi təhlilini verir. Tədqiqatçı ilk öncə faciənin 
ədəbiyyatımıza maarifçi ədəbiyyatın janrı kimi daxil olduğunu qeyd edir və burada ifşa, 
tənqidin hədəfində nadanlığın dayandığını göstərir. Nadanlığın ifşası realist faciələrin 
məzmununda bilavasitə iflasa uğrayan sinfin faciəsi, digər tərəfdən isə yeni tarixi dövr, 
şəraitdə üzə çıxan yenilikçi qüvvələrin tragizmi şəklində təzahür edir. Nadanlığın cəmiyyətə 
gətirdiyi bəlaları daha geniş şəkildə açıb göstərmək üçün maarifçi N.Vəzirov ədəbiyyatımıza 
Fəxrəddinin faciəsini gətirir. Fəxrəddin dini fanatizm, avamlıq “zülmət”in hökm sürdüyü bir 
cəmiyyətdə işıq ardınca qaçdıqca, bu zülmətin içərisində əriyir və məhvə məhkum olur. 
Əsərdə konflikt əvvəlcədən Fəxrəddin və Rüstəm bəy arasında başlasa da bütövlükdə 
qəhrəmanın mübarizəsi cəmiyyətinmaarifsizliyi, nadanlığa qarşıdır.  

“Müsibəti-Fəxrəddin”lə yanaşı, “Dağılan tifaq” və “Bəxtsiz cavan” faciələrində də 
maarifçi-realist metodun mövzu, obraz yaratma prinsipi, konflikt və s. öz əksini tapır. 
Professor Yaşar Qarayev “Müsibəti-Fəxrəddin” əsərində qoyulan əsas motivin qeyd olunan 
faciələrdə də ayrılıqda mövzu obyektinə çevrilməsini əsaslandıraraq yazır: “ictimai-əxlaqi 
böhran keçirən mülkədarlıq (Rüstəm bəy) öz faciəsini Nəcəf bəyin (“Dağılan tifaq”) 
simasında təkrar etmiş olur. Fəxrəddin isə öz ideya axtarışlarında daha da irəli gedərək 
Fərhada (“Bəxtsiz cavan”) çevrilir. Hər iki əsərdə o dövrkü ictimai həyatın iki böyük 
hadisəsini və bu hadisələrin maarifçilik görüşləri cəbhəsindən bədii inikasını görürük” (3, 
107). 

Azərbaycan dramaturgiyasında realist faciələr sistemində maarifçiliklə bağlı tragik 
əsərlərin mövzusunu müəyyənləşdirərkən Y.Qarayev 3 başlıca istiqaməti irəli sürür: 1. 
Cəmiyyətdə avamlıq, nadanlığın doğurduğu faciələr (Buraya N.Vəzirovun “Müsibəti-
Fəxrəddin” faciəsi), 2. “Ölən sinfin” müsibətindəki faciəvilik (Ə.Haqverdiyev “Dağılan 
tifaq”), 3. Sinfi ziddiyyətlərin doğurduğu faciələr (Ə.Haqverdiyev “Bəxtsiz cavan”). 

Tədqiqatçı-alim ardıcıl şəkildə faciələrin tragik konfliktlərinin tərəflərini də yuxarıdakı 
sistemə uyğun müəyyənləşdirir. Maarifçi realist ədəbiyyat üçün xarakterik olan etik, əxlaqi, 
tipik mülkədar ehtirası, sinfi ziddiyyətdən doğan konfliktlər burada ön plana keçir. Sujet və 
kompozisiya baxımından hadisələr əsasən komik vəziyyətlərdən tragik vəziyyətə doğru inkişf 
edir. 
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Maarifçi realist ədəbiyyatın spesifik xüsusiyyətləri sırasında bədii materialın elmi və 
publisist “müdaxilələrlə” müşayiət olunması, açıq tendensiyalılıq məsələsi də ayrıca yer tutur. 
Bu istiqamətdə maarifçi M.F.Axundovun “Kəmalüddövlə məktubları” traktatı bədii olmaqla 
yanaşı, həm də publisistik səciyyə daşıyır. Dialoq, məktublaşma modeli üzərində qurulan bu 
əsərdə Şərq despotizmi elə iki şərqlinin öz dili ilə tənqid olunur. Professor Yaşar Qarayev 
M.F.Axundovun bu əsərdə öz “mən”ini ikiyə bölüb üzləşdirmə aparması üsulunu əsərin 
kompozisiyasında ayrıca sənətkarlıq xüsusiyyəti kimi irəli sürür: “...Məhz dialoq və polemika 
formalarının intensiv təsir effektindən maarifçi ideyaların təbliği xeyrinə istifadə etmək üçün 
müəllif öz “mən”ini ikiyə bölüb üzləşdirir. Bu formanın bədiilik və şərtiliyi əlamətlərindən 
biri də odur ki, həqiqi dialoq, əsl antiteza burada Kəmalüddövlə ilə Cəlalüddövlə arasında 
deyildir: bütünlükdə Axundovla Şərqin real bir günü, islam keçmişi və sxolast orta əsrlər 
arasındadır” (4, səh. 136). 

XIX əsrin ikinci yarısından etibarən maarifçi realist ədəbiyyatın inkişaf istiqamətləri, 
yeni əsrin əvvəllərində fərqli ideya-mövzu, janr seçimi, problematikasının spesifik cəhətlərini 
bir araya gətirən prof. Y.Qarayev yazır: “Maarifçilik M.F.Axundovun komediyalarında 
“nikbin çağırış proqramı”, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev də bu ideyalar tragizmdə təsvirini 
tapır, maarifçilik illuziyalarının bir komediya kimi dərki isə məhz tənqidi realizmin Mirzə 
Cəlil realizminin mövzusuna çevrilir” (3, 450). 

Göründüyü kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realist ədəbiyyatın yaranması, 
ədəbi tənqiddə təsnifi prinsipləri, maarifçi-realist dramaturgiya, nəsrin inkişaf perspektivləri 
və s. görkəmli tənqidçi professor Yaşar Qarayevin araşdırmalarında sistemli şəkildə 
götürülərək öyrənilmiş və geniş tədqiq olunmuşdur. 
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                                                                                                        Нигяр Алекберова 
 

Исследовательские проблемы азербайджанского просветительского реализма 
(на основе исследований Я.Гараева)   

 
РЕЗЮМЕ 

Профессор Я.Гараев, проводивший широкий научно-теоретический анализ 
внутренней типологии реализма и исторического развития в азербайджанской 
литературе, в этом направлении отдельно исследовал также эстетические особенности 
просветительского реализма. В статье на основе исследований профессора Яшара 
Гараева изучаются содержание, формирование, история развития метода 
просветительского реализма, изъяснение основных принципов в литературно-
эстетических взглядах.  
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                   Nigar Alakbarova 
 

Research  problems of azerbaijan enlightenment realism 
(Based on Y. Qarayev’s research) 

 
SUMMARY 

 Professor Y.Qarayev who conducted extensive, scientific and theoretical investigation 
of internal typology and historical evolution process of realism, also investigated particularly 
aesthetic properties of enlightenment realism in this direction. In the article enlightenment 
realist essence of the method, formation, development history, the explanation of main 
principals in literary – aesthetic meetings has been investigated on the basis of Professor Y. 
Qarayev’s research .Main specification of enlightenment realism has been studied 
individually on the critic scientist’s conclusion. 
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                XVI ƏSR TÜRKDİLLİ  NƏSR ABİDƏSİ  
               “MƏNAZİLİL- ARİFİN”İN ƏLYAZMASI 

 
Açar sözlər: Türkiyə-Azərbaycan əlyazma əlaqələri, nəsr abidələri, Sivaslı Şəmsəddin, 
“Mənazilil-arifin” 
Ключевые слова: Турецко-азербайджанские рукописные взаимоотношения,   
прозаические памятники, Сиваслы Шемседдин, "Меназилил-арифин"                                 
 Key words: Turkish-Azerbaijan handwritten relations, printed monuments, Sivaslı 
Shemseddin, "Menazilil-Arifin" 

                 

Yaradıcılığı Azərbaycanla bağlı Türkiyə sənətkarlarından biri də Şəmsəddin Sivasi 
(1520-1597) kimi tanınmış Əhməd bin Əbdül Bərəkat Məhəmməd bin Arif Həsəndir. Müstə-
qimzadə Süleyman Sədəddin “Xülasətül-hadiyə”, Həririzadə Kamaləddin “Tibyani-vəsayil 
əl-həqayiq”, Nəzmi Məhəmməd “Hidayət əl-ixvan”, Nəimə “Tarix”, Sadiq Vicdani “Tomari-
türki-aliyədən xəlvətiyyə silsilənaməsi” (8, XI, 423), Sami “Qamusül-e’lam” (19, IV, 2799), 
Bursalı “Osmanlı müəllifləri” (5, 95-96), Kovşa “Türk məşhurları” (18, 368), Kocatürk “Türk 
ədəbiyyatı tarixi” (17, 396-397), Hammer “Osmanlı poeziyası tarixi” (7,III,286) və 
başqalarının əsərlərində onun adı dövrünün alim-sənətkarı, tərcüməçiləri sırasında anılmışlar. 
Peçəvi “Tarix”ində, Nəzmi Məhəmmədin “Hidayət əl-ixvan”ında əsmər olduğuna görə “Qara 
Şəmsəddin”, “Qara Şəmsi” kimi də tanındığı göstərilir (19,IV, 2799; 8,XI, 422). Şeirlərini 
“Şəmsi” təxəllüsü ilə yazmışdır.  

O, Sivas vilayətinin Toqat sancağının Zilə qəsəbəsində anadan olmuşdur. Yeddi yaşında 
ikən atası ilə Amasyaya köçərək, onun şeyxi və Seyyid Yəhya Şirvaninin xəlifəsinin xəlifəsi 
Müslihəddin Amasiyə, həmçinin Məcidəddin Şirvaniyə tələbəlik etmişdir. Azərbaycanlı 
alimlərin onun yaradıcılığına, dünyagörüşünə olan müsbət təsiri bütün əlyazma irsində 
qabarıq nəzərə çarpmaqdadır. 

 Qaynaqlar Şəmsəddin Sivasinin 30-dan artıq əsərinin (15-i nəzmlədir) varlığını göstərir. 
“Mənaqibi-İmami ə’zəm”, “Mövludi-Nəbi”, “Kitab əl-Hiyaz...”, “Mənaqibi-çaryari-güzin”i 
nəşr olunmuşsa da (10, XI, 423; 5, 95-96) əsərlərinin çoxu dünyanın müxtəlif əlyazma 
xəzinələri və kitabxanalarındakı əlyazmalardadır. İstanbulun Topqapı Sarayı Muzeyi bu 
baxımdan diqqəti xüsusilə cəlb edir. Orada alim-şairin Sultan Məhəmmədə həsr etdiyi “Nəq-
di-xatir”inin üç nüsxəsi saxlanılır ki, ən qədimi 1761-ci ildə Əhməd bin əl-Hac Qarahisari 
əlilə köçürülmüşdür (11, II, 312-313). “Mənaqibi-çaryari-güzin”in Topqapı Sarayındakı 
nüsxələrinin sayı dörddür. Onlardan birinin yazılma tarixi məlum deyil, qalan üçü isə 1729, 
1752, 1790-cı illərdə köçürülmüşdür (12, I, 372-374;12, II, 374). Topqapıdakı üçüncü əsəri 
“Həşt behişt”dir ki, onun 49 vərəqlik əlyazması 4 məqama və bunların da hər biri rövzələrə 
ayrılmışdır (14, II, 128-129). Muzeydəki maraqlı əlyazmalardan biri də müəllifin məsnəvi 
tərzində əxlaq və təsəvvüfə dair 1578/79-cu illərdə tamamladığı “Mir’ati-əxlaq”dır (14, II, 
128). Bu əsərin Rusiya Federasiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun Sankt-Peterburq bölməsində 
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daha dörd nüsxəsi mövcuddur (6, III, 60). Əlyazmalar İnstitutunda son dövrlərdə “Mir’ati-
əxlaq”ın sanballı bir əlyazmasını üzə çıxarmış, üzərində tədqiqata başlamışıq (1,B-5724). 

Şəmsəddin Sivasinin tədqiqatçı və naşirini gözləyən əlyazmalarından biri h.993 (1585)-
cü ildə yazdığı “Mənazil əl-arifin”dir ki, Topqapı Sarayı Muzeyindəki Y-4415 şifrli 172 və-
rəqlik məcmuəyə daxil edilmişdir (16, II, 363). “Mənazil əl-arifin”in mövcud nüsxələrinin 
bəlkə də ən dəyərlisi araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan MEA Əlyazmalar İnstitutunda üzə 
çıxarılmışdır. Əlyazma M-309 şifri altında saxlanılır. Həcmi 82 vərəq, ölçüsü 14,5x20 
(10x14,5) sm, sətir sayı 11, cildi qara dəri (sonralar çəkilmişdir), kağızı XVI əsrin ortalarına 
aid Avropa istehsalı, xətti nəstəliqli nəsx və hərəkəli gözəl nəsxdir (2,44a-51a). Əlyazmanın 
və ya əsərin sonu naqisdir, məzmununa görə az bir hissəsi çatışmır. Sonundakı iki sətir 
sonradan əlavə edilmişdir. 1a, 82b vərəqlərində üçkünc müəssisə möhürü basılmışdır. 
Nüsxənin mətni qara, başlıqlar, bəzi ifadə və işarələr narıncı mürəkkəblə yazılmışdır. 
Əlyazma su və nəm ləkələri ilə doludursa da, oxunaqlığını itirməmişdir, lakin kağızının ciddi 
bərpaya ehtiyacı vardır.  

Başlanır: Həmd və səna ol barigahi-ə’layə səza vərdi ki, xiyyami-əflaki bitə 
               nəb və bila imad... (1b). 
Bitir:     Yoq bu ikiyə zin və niz həbib və ərus eyləmə qəd dəfə’ə əl-firağ əş- 
             Şeyx Şəmsəddin Sivasi, sənə 999 (82b). 

Dibaçəsində müəllif əsərin adı, quruluşu, yazıldığı tarix və özü haqqında məlumat 
vermişdir: “...bu risaləyi dört mənzil üzrə həsr edüb, “Mənazil əl-arifin” deyü ad verdim... və 
bə’d uşbu toquz yüz toqsan üç tarixində bu həqir Şəmsəddin Sivasi...” (2, 4a-b).  

Əsəri nə üçün məhz dörd mənzilə bölməsini isə oradaca belə izah etmişdir: “...bilgil və 
agah olğıl ki, islamın binası dört şeyin mərifəti üzrədir, yəni dört şeyin həqiqətini bilmək 
üzrədir. Əvvəl nəfsini bilmək, ikinci rəbbisini bilmək, üçüncü dünyayi bilmək, dördüncü 
axirəti bilmək” (2, 4a). Beləliklə, əsər dörd mənzildən ibarətdir: I. Fi mənzil ən-nəfs (4a-37a); 
II. Mənzil fi mə’rifət Allah təala (37a-42b); III. Mənzil fi mə’rifət-əd-dünya (42b-54b); IV. 
Mənzil fi mə’rifət əl-axirət (54b-82b).  

Birinci fəsil insanın daxili aləminin - psixologiyasının təhlili baxımından maraqlıdır. 
İnsanın özünü dərki, yaranması, quruluşu, xasiyyəti və s. bilməsi vacibliyinin şərh edildiyi bu 
mənzildə orta əsrlərin elmi səviyyəsi əks olunmuşdur: “Kəndüsin bilməyənə rəbbisin bilməgə 
yol yoxdur” və ya “mərifətullahın miftahı mə’rifət ən-nəfsdir” (4b).  

Ümumiyyətlə, insanın varlıq kimi “biri cəsəd, biri qəlb” deyə iki şeydən yarandığı, bədən 
üzvlərinin quruluşu, rolu, orqanizm üçün əhəmiyyəti izah olunur, buna təcrübədən doğan 
nümunələr göstərilir. İnsan əzalarını vacib və onlarsız keçinmək mümkün olanlara (saçın 
qaralıüı, dodaqların qırmızılığı və s. kimi) ayırır. Sivasi cəsədin qəlbdən asılı və ona tabe, 
həm də qəlbin bütün elmləri dərk etmə qabiliyyəti olduğunu qəbul edir. 

 Mənəvi keyfiyyətləri təhlil edirkən əxlaqın “dörd dürlü sifəti”ni şərh etmişdir ki, bunlar 
məlum olduqdan sonra insan nəfsini özünə ram edə bilər. Əlyazmanın ən kiçik bölməsi olan 
ikinci mənzil - “Mərifətullah” - teologiya, ilahiyyat məsələlərinin izahına həsr  olunmuşdur. 
Üçüncü mənzildə dünya - həyat probleminə baxışlarını verməyə çalışmışdır. İnsanın cismi və 
qəlbi ilə bağlı maraqlı fikirlərindən biri də hər ikisinin daima hifz olunmasına çalışmaqla 
bağlıdır (2,44b). “Mərifətullah” və “məhəbbətullah”ı qəlbin əsas qidası adlandırsa da, təhsil 
almağı ən vacib hesab edir, “elmi-fiqh”i mühüm sayır (2, 45a, 48b, 53b). 

 Dördüncü - “Mənzili-mə’rifət əl-axirət” bu mövzuda yazılmış əsərlərdən fərqlənir. 
Müəllif əvvəlki bölmələrdə insanı “cəsəd və qəlbdən mürəkkəb” hesab edirsə, burada 
“cəsədin qəlb ilə ruhdan mürəkkəb” olduğunu, “həqiqəti-axirətin” yalnız “həqiqəti-mövt”dən, 
onun isə “həqiqəti-həyat”dan sonra bilinəcəyini məntiqi yolla, fəlsəfi cəhətdən izah edir. Son-
da gəldiyi nəticə onun insanın mənəvi aləminə müqəddəs bir şey kimi baxdığını bir daha təs-
diqləməkdədir: “Hər nəyi sevsə kişi, cənnəti anı sanur” (2,65b).  
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Elmi-fəlsəfi-didaktik məzmunlu bu əlyazma abidəsində müxtəlif filosofların adı anılmış, 
əsərlərindən nümunələr verilmiş, onlara istinad edilmişdir. Elm, mərifət, dəyanət, helm, həya 
və s. haqqında yazarkən, ümumiyyətlə, bütün əsər boyunca ərəb-fars sözləri ilə yanaşı tarixi 
baxımdan dövrünə uyğun türkmənşəli sözlərdən istifadə etmiş, ərəbcə-farsca fikirlərin, 
nümunə və sitatların qarşısında həmçinin tərcümələrini yazmışdır (2,14b, 32a, 34b, 37a və s.). 

 Elmi risalə sayılan “Mənazil-əl-arifin”in dili türkdilli nəsr abidələrinin dili kimi 
diqqətəlayiqdir və sadəliyi ilə xeyli maraqlıdır: “Bir arif əgər ol səbiyə desə ki, oğlum, əgər 
elm təhsilinə başlayub, hər gün dərs oqursan, sana hər gün cövüzü əsəl verəyin və sana 
qızılca bapuş və alaca qaftanlar alayın. Leykən oqumayasan bu cümləyi vermədigimdən 
qeyri, təbanın fələqqayə qaldırub, səni hər gün dögüb və qulağın bursam gərək...” (80a).  

Klassik üslubda yazılmış əsərdə təkbeytlər, rübailər, hekayətlər və məsəllərdən istifadə 
olunmuşdur. Sənətkarlıq baxımından o qədər də parlaq sayılmayacaq şeirlərin müəllifin ol-
ması düşünülür. Belə ki, bəzən “Rübaiyi-l-müəllifə” kimi işarələrlə rastlaşırıq (12b, 16a). 
Dibaçəsi və sonluğundakı h.999 (1590)-cu ilə aid müəllif imzalı qeydlər tədqiqata cəlb 
edilmiş “Mənazil əl-arifin” əlyazmasının Şəmsəddin Sivasinin avtoqrafı olmasını düşünməyə 
tutarlı əsas verir. Lakin əsərin başqa nüsxələri, müəllifin başqa əlyazmaları əldə edilib 
hərtərəfli araşdırılmayınca bu haqda konkret bir fikir yürütmək çətindir. Şəmsəddin Sivasinin 
“Mənazil əl-arifin” əsəri Seyid Yəhya Şirvaninin “Mənazil əl-aşiqin” əsərinin təsirilə, ona 
cavab olaraq yazılmışdır (3, I, 368-371). Seyid Yəhya Şirvaninin və Məcidəddin Şirvaninin 
xəlifələrindən sayılan Şəməddin Sivasinin bütün yaradıcılığı kimi “Mənazil əl-arifin”in 
əlyazması da XVI yüzillikdə Türkiyədə Azərbaycanla bağlı yazılı bir abidə tək mühümdür. 
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    Азада Мусаева 

 
                    Рукопись "Меназилил-арифин"а - 
    тюркоязычного прозаического памятника XVI века. 

 
                                                                      РЕЗЮМЕ 
       Сиваслы Шемседдин (1520-1597) один из турецких мастеров, творчество которых 
связано с Азербайджаном, является автором десятков произведений, большая часть 
которых хранится в рукописной форме. Одним из этих известных произведений 
является "Меназилил- арифин", написанное под влиянием "Меназилил-ашигин" 
азербайджанского ученого XV века Сеида Яхья Ширвани. 

В статье даются научные сведения о копии "Меназилил-арифин", выявленной в 
Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА под шифром М-309, о ее 
палеографии, дате написания, теме, структуре, содержании, источниках и др. 
 
                                                                                                                         Azada Musayeva 
 

Manuscript "Menazilil-Arifin" and - 
 Turkic prosaic monument of the XVI century 

 
                                                     SUMMARY 
Sivasli Shemseddin (1520-1597) is one of the Turkish artists whose work is connected 

with Azerbaijan, is the author of dozens of works, most of which are kept in manuscript form. 
One of these famous works is "Menazilil- Arifin" written under the influence of "Menazilil-
ashigin" by Azerbaijan scientist of XV century Seyid Yahya Shirvani. 

The article provides scientific information about the copy "Menazilil-Arifin", identified 
in the Institute of Manuscripts named after Muhammed Fuzuli of ANAS under the code M-
309, its paleography, date of writing, theme, structure, content, and other sources. 
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       Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
mühafizə olunan əlyazma kitabları yalnız öz məzmunu ilə deyil, eyni zamanda sənət abidəsi 
kimi də çox dəyərlidir. Orta əsrlərin kitab tarixi və kitab sənətini, rəssamlıq məktəblərini və 
təsviri incəsənəti, eləcə də başqa sahələri öyrənmək baxımından əlyazma kitabları əsas 
mənbədir. Onların  bədii tərtibatı, miniatürləri, kalliqrafik xətt nümunələri, incə naxış və 
ornamentləri, böyük estetik zövqlə hazırlanmış bədii cildləri və s. keçmiş yüzilliklərin 
incəsənəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlı olan başlıca faktorlardır. Özündə kompleks bilikləri 
birləşdirən əlyazma kitabları bu və ya digər xalqın maddi  mədəniyyətinin əvəzsiz abidələri 
sayılır. [ 2, 3] 
       Bu fondda mühafizə olunan  müxtəlif məzmunlu əlyazmalar içərisində tibb elminə həsr 
olunmuş əsərlər özünəməxsus yer tutur. Tarix elmləri doktoru Fərid Ələkbərlinin apardığı 
tədqiqatlar  nəticəsində yuxarıda adı qeyd olunmuş fondda 222 fars, 70 - i ərəb və 70 - i türk 
dilində olmaqla 363 orta əsr tibb əlyazmasının qorunub saxlanıldığı aşkarlanmışdır. 
Bunlardan məhz 17-si tibb və əczaçılıq elmindən bəhs edən əlyzmalardır. (1,29) 
      Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Məhəmməd Füzuli  adına Əlyazmalar 
İnstitutunda mühafizə olunan əlyazma kitabları içərisində 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 inkişaf etmiş, bir çox 
elm xadimləri, şair və yazıçılar, loğmanlar, sadə insanlar tibbin inkişafında böyük xidmət 
göstərmişlərdir. Təcrübü və nəzəri biliklər, məsləhətlər, türkə çarələr müxtəlif katiblər 
tərəfindən qələmə alınmışdır.  
     Tibb elminə həsr olunmuş əlyazmaların bir neçəsini  araşdırarkən belə məlum oldu ki, bu 
nüsxələr içərisində ən qədiminin köçürülmə tarixi  753/1352- cü ilə aiddir. Nüsxələrin demək 
olar ki, əksəriyyəti tammətnlidir. Lakin bunların içərisində naqis olan nüsxələr də vardır. 
Tibbə aid əsərlərin bir neçəsinin geniş şəkildə elmi-poleoqrafik təsvirini nəzərdən keçirək.  

D – 320 şifrəli əlyazma 
            Nəsirəddin Tusinin “Qanun” kitabına yazılan bu ərəbdilli şərhin müəllifi  د���� �� ����
�ح ����ن �� ا���  Məhəmməd bin Mahmud əl-Amilidir. Əsərin adı da mətnin içindəا������ � 
[Şərhu qanun fit- tibb] adı ilə verilmişdi. Qızılı və göy rəngli çərçivəyə alınmış mətn qara 
mürəkkəblə, sərlövhələri isə qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Xətti nəsxdir. Səhifələnmə Şərq 
üsuli ilə aparılmışdır. Cildi kartona çəkilmiş qəhvəyi rəngli dəridir. Dərinin üzərində bəzəkli 
çərçivə  və üç basma medalyon var. Əlyazmanın ümumi həcmi 256 vərəqdir. Ölçüsü 19x30 
sm – dir. Köçürülmə ili  753/1352-cü ildir.  
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   A – 375 şifrəli əlyazma 
        Mətn əlyazmanın 29b – 98a vərəqlərini əhatə edir. Ovsunçuluq, sehrbazlıq, fal və bu 
kimi şeylərin insan orqanizminə təsiri və bunlardan insan səhhətinin qorunmasından bəhs 
edən bu ərəbdilli əlyazmanın adı  ��و ا#"�ح ا��!�ن ا�� %& %#�� [Uyun əl - həqaiq və idah ət – 
tariq]-dir. Müəllifi   ا����ا��#� ا�� ا��)
 ا'�� ا�� ���� ا����)[ Sabiraddin Abu  əl - Qasım Əhməd 
ibn Məhəmməd əl- İraqi] kimi verilmişdir. Əlyazma Şərq istehsallı  təbii rəngli  vərəqlərə 
nəsx xətti ilə qara mürəkkəblə köçürülmüşdür. Sərlövhələri qırmızı mürəkkəblədir. 
Səhifələnmə Şərq üsuli ilə aparılmışdı. Cildi kartona çəkilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. 
Üzərində basma çərçivədə çarpaz şəkilli xətlər və üç basma medalyon var.  Əlyazmanın 
ümumi həcmi 199 vərəqdir. Ölçüsü 8,5x18 sm – dir. Mətnin köçürülmə  ili 1011/1602 – ci il 
kimi göstərilmişdir.   

B - 5416 şifrəli əlyazma 
         Nəstəliq elementli nəsx xətti ilə yazılmış bu əlyazma insan sağlamlığını qorumaq 
tədbirləri, bir sıra daxili xəstəliklər, dəri xəstəlikləri və onların müalicəsi haqqındadır. Adı 

�� - ا�,��+ (*��  
[Kamil sınaətit – tibb]. Əlyazmanın müəllifi ا�� �/�س ا ��5ر0��3 ا��01�2  �  [Əli İbn Abbas əl- 
Ərcani əl-Məcusi] kimi qeyd olunmuşdur. Əlyazma Şərq istehsallı vərəqlərə qara mürəkkəblə 
yazılmışdır. Səhifələnmə Şərq üsuli ilə aparılmışdır. Cildi qəhvəyi rəngli dəridir. Əlyazmanın 
ümumi həcmi 225 vərəqdir. Ölçüsü 18,5x24,5 sm – dir. Mətnin sonu naqisdir. Köçürülmə 
tarixi 1021/1612 – ci ildir. Göstərilən mətnin katibi  ���� ��!� ا��#� �� ��1ا��#� ���� ا��6
[Muinəddin bin Səddədin Məhəmməd əl- Kaşani]dir. 

        A - 100 şifrəli əlyazma  
       Bu şifrə altında olan məcmuənin 29b – 33a vərəqlərini əhatə edən əsər təmizlik 
qaydalarından və onun sağlamlığa təsiri haqqındadır. Mətnin adı ح ا��� 0� 7#��ا�89(97#  [Ət - 
təsrih fi şərhi ət – təsrih], müəllifi �1 �� 0�� :ر��ن ا��� [Əli bin Soltan Məhəmməd əl-Qari] 
olaraq verilmişdir. Mətnin yazılışında qara və qırmızı mürəkkəbdən istifadə olunmuşdur. 
Mətn nəstəliq xətti ilə yazılmışdı.  Səhifələnmə Şərq üsuli ilə aparılmışdır. Cildi kartona 
çəkilmiş qəhvəyi rəngli qapaqlı dəridir. Üzərində basma medalyon və basma bəzəkli çərçivə 
var. Əlyazmanın ümumi həcmi 142 vərəqdir. Ölçüsü 11x17 sm - dir. Əsərin köçürülmə tarixi 
1130/1717- cu il, katibi isə  وا���!� .[Sədrəddin Şirvani]dir(�را��#� 

         A - 496 şifrəli əlyazma  
      Əlyazma qərb istehsallı təbii rəngli vərəqlərə yazılmışdı. 1a - 4a vərəqlərini əhatə edən 
mətn  xəstəliklər və onların müalicəsi haqqındadır. Nəstəliq elementli nəsx xətti ilə yazılmış 
əlyazma qara mürəkkəblə, sərlövhələri isə qırmızı mürəkkəblə yazılmışdı. Səhifələnmə Şərq 
üsuli ilə aparılmışdır. Bəzi xəstəliklər və onların müalicəsinə həsr olunmuş bu ərəbdilli əsər 

�� ر��1; �0 ا�  [Risalə fit – tibb] adı ilə qeyd olunmuşdu. Cildi kartona çəkilmiş tünd zoğalı 
rəngli dermatindir. Əlyazmanın ümumi həcmi 68 vərəqdir. Ölçüsü 12x18sm.  – dir. Sondan 
naqis olan bu əsərin köçürülmə tarixi 1190/1776 olaraq göstərilmişdir.  
            A-957 şifrəli əlyazma 
            Müxtəlif xəstəliklərdən bəhs edən bu əlyazma qərb istehsallı təbii rəngli vərəqlərə 
köçürülmüşdür. Əsərin adı   �< �� ;!*(�9ب ا����8!7 ا�, [Kitab əl – masabih əs – saniyyə fi tibb], 
müəllifi isə ���>!��� ا���ب ا��#� ا��?� @!� [Şeyx Şəhabəddin əl – Qəlyubi əş – Şafi] - dir.  Ərəb 
dilində yazılmış mətnin əsası qara, sərlövhələri isə qırmızı mürəkkəblə verilmişdi. 
Şəhifələnmə Şərq üsuli ilə aparılmışdı. Xətti nəsxdir. Cildi tünd qəhvəyi rəngli dəridir. 
Əlyazmanın ümumi həcmi 74 vərəqdir. Ölçüsü 11x15,5 sm – dir. Köçürülmə yeri haqqında 
məlumat verilməsə də ili 1218/1803 –ci il olaraq göstərilmişdir.  
             C-163 şifrəli əlyazma  
�ح ا  ��اض55 1/�ب و���Bت ا            � [Şərhu əl-əsbab və əlamət əl-əmraz] adlandırırılan bu 
əsərin müəllifi �!/ا�� 
 .D!E� [Nəfis bin Əvəz bin Həkim ət – Təbib]-dir �� ��ض �� '6!
Əlyazma qərb istehsallı təbii rəngli vərəqlərə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Sərlövhələrin 
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yazılışı və bəzi sözlərin üstündən çəkilmiş xətlər qırmızı mürəkkəblədir. Haşiyələrdə izah və 
qeydlər mövcuddur. Nəstəliq elementli nəsxlə yazılmış bu mətn Şərq üsuli ilə 
səhifələnmişdir. Cildi yoxdur. Əlyazmanın ümumi həcmi 192 vərəqdir. Ölçüsü 20x29 sm – 
dir. Köçürülmə tarixi 1229/ 1813- cü il olaraq göstərilən bu əlyazmanın katibi əslən Şəkidən 
olan  �Fا�� ا��E�3 ����Məhəmməd Cəfər əl- Mərağidir.  
           Əlyazmalar İnstitutunda bu əsərin daha bir neçə nüsxəsi də mühafizə olunur.  Bu 
şifrələr aşağıdakılardır: C-819, C- 35, C- 324 
           B- 2937 şifrəli əlyazma 
           Əlyazma Şərq istehsallı təbii vərəqlərə yazılmışdı. Adı   D!E� ح�� [Şərhu nəfis], 
müəllifi 0�� B� [Əlaəddin Əli ibn əl- Həram əl - Qarşi] olaraqء ا��#� ��0 ا�� ا���م ا��
göstərilmişdir. Əsər ərəb dilində nəsx xətti ilə yazılmışdı. Əsasən qara mürəkkəblə yazılan 
mətn Şərq üsuli ilə səhifələnmişdir. Cildi kartona çəkilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. 
Üzərində basma medalyon var. Tibbin dörd ən vacib qanunlarından bəhs edən bu əlyazmanın 
ümumi həcmi 442 vərəqdir. Ölçüsü 13x20,5 sm – dir. Köçürülmə tarixi 1247/1831 – ci il 
olaraq göstərilişdir.  
         İnstitutumuzda bu əlyazmanın  daha bir neçə nüsxəsi mövcuddur: B- 5032, C- 221 
            B- 615 şifrəli əlyazma 
            İnsan bədəninin daxili orqanlarından bəhs edən bu əlyazma ��*) �� �89H9; ا�� ��  
[Muxtəsər min sənaət ət – tibb] adı ilə verilmişdi. Müəllifi anonim olan ərəbdilli bu əsər 
nəstəliq elementli nəsx xətti ilə  rus istehsallı,  ağ rəngli vərəqlərə köçürülmüşdü. Mətnin 
yazılışında qara mürəkkəbdən, sərlövhələri  qırmızı mürəkkəbdən   istifadə olunmuşdur. 
Səhifələnmə Şərq üsuli ilə aparılmışdı. Cildi kartona çəkilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. 
Üzərində bəzəkli basma çərçivə, çarpaz şəkilli xətlər və bir medalyon var. Ölçüsü 15x22 sm-
dir. Ümumi həcmi 58 vərəq olan bu əlyazmanın köçürülmə tarixi 1297/1879- ci il olaraq 
göstərilmişdir. Bu əlyazma nüsxəsinin də bir eyni nüsxəsi  B-5380  altında saxlanılır.  
          B-1484 şifrəli əlyazma 
           Peyğəmbərin (ə.s.) tibbi məsləhətlərindən bəhs edən bu əlyazma :�/� �< [Tibbi 
nəbəvi] adı ilə verimişdir. Əsər ərəb dilində həm nəstəliq həm də nəsx xətti ilə 
köçürülmüşdür. Məcmuənin 1b – 38a vərəqlərini  əhatə edən bu mətn qara mürəkkəblə, 
sərlövhələri qırmızı mürəkkəblədir. Şəhifələnmə Şərq üsuli ilə aparılmışdı. Cildi kartona 
çəkilmiş yaşıl rəngli dermatindir. Üzərində üç basma medalyon var. Əlyazmanın ümumi 
həcmi 111 vərəqdir. Ölçüsü 18x22,5 sm – dir. Köçürülmə tarixi 1240/1824 – cil olaraq 
verilmişdir.  

Araşdırmalar nəticəsində aydın olur ki, hələ qədim vaxtlardan alimlər anatomiyadan 
xəbərdar olub, qan dövranı sisteminin mövcudluğunu və funksiyalaşmasını yaxşı bilir, insan 
bədəninin mərkəzi saydıqları beynin rolunu öyrənirdilər.   

Bütün bu biliklər qələmə alınaraq nəsildən – nəsilə ötürülüb bizim günlərə qədər gəlib 
çıxmışdı. Müsəlman təbabəti əvvəlcə ərəb dilində yaranmış, sonralar isə fars və türk 
dillərində də tibbi risalələr ortaya çıxmışdır. (4,15) Bir daha vurğulayaq ki,  müasir tibb 
elminin təbii biliklərə xüsusi diqqət ayırdığı bir zamanda tibbə aid əlyazmaların elmi 
poleoqrafik təsvirinin öyrənilməsi və tədqiq edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
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Научно – палеографическое изучение медицинских рукописей 
 

РЕЗЮМЕ 
        Данная статья посвящена научно - палеографическому изучению медицинских 
рукописей, хранящихся в Институте Рукописей НАНА.  
        В результате проведенных исследований становится очевидным, что еще в 
Древние времена учёные Востока были знакомы с анатомией человека, системой 
кровообращения, работой мозга. Все эти знания посредством Рукописей передавались 
из поколения в поколение, и дошли до наших дней. Научно – палеографическое 
изучение этих рукописей на современном этапе приобретает всё большое значение.  
 

 
Zemfira Mammadova, Elnura Babayeva 

        
Scientific – paleographic study of medical manuscripts 

 
SUMMARY 

          This article focuses on scientific – paleographic study of medical manuscripts from 
Institute of Manuscripts of the Azerbaijan National Academy of Sciences. As a result of all 
studies it is obvious that scientist of the Ancient East new the anatomy, circulatory system 
and cerebration. This knowledge is passed on from generation to generation. Scientific – 
paleographic study of these medical manuscripts is very important today.  
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AVROPA FƏLSƏFƏSİNİN YUNAN VƏ İSLAM FƏLSƏFƏSİNDƏN 
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Yunan fəlsəfəsinin Avropa fəlsəfəsinə təsiri 

Avropa fəlsəfəsi Keşişlər dövrü (9-cu əsrə qədər olan dövr), orta əsr dövrü və yeni 
dövr mərhələrini keçmişdir. 

Keşişlər dövrünün əsas xüsusiyyətləri bunlar idi: 
1- Dərslər ancaq kilsələrdə keçirilirdi; 
2- Dərs deyənlər kilsə xadimləri, keşişlər idi; 
3- Təlim zamanı diqqət mərkəzində olan mövzu xiristian dininin məsələləri, onu 

müdafiə etmək üsulları idi. “Çarmıx”, “üçlük”, “günah”, “xilas etmə”, “Allahın İsada 
təcəssüm etməsi” və sairə bu məsələlərdən idi. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin bu qəbildən olan dövrdə Avqustin istisna 
olmaqla heç bir keşiş fəlsəfi məsələlərlə məşğul olmamışdır. 

Orta əsr dövrünün əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 
1- Dərslər kilsənin xaricində məktəblərdə keçirildi 
2- Fikir fəlsəfi məsələlərə yönəldi. 
3- Bu dövrdə bir çox filosoflar meydana çıxdı. Onlar Allah, kainat, insan məsələləri 

ilə məşğul oldular. Dinlə fəlsəfə arasında uyğunluq yaratmağa çalışdılar. 
Bu filosoflara gəlincə, çoxu islam və yunan fəlsəfəsindən bəhrələnmişlər. 
Orta əsr fəlsəfəsinə sxolastika (məktəb) fəlsəfəsi deyilir. Bu fəlsəfədə iki cərəyan, 

Platonçu cərəyan (nominalizm) və Aristotelçi cərəyan (realizm) özünü göstərirdi. Platonçu 
cərəyanın tərəfdarları Platonun idealizmindən təsirləndilər və hissi aləmdən kənar ideyalar 
aləminin olduğunu qəbul etdirdilər. Keşiş Anselm (1033-1109) bu cərəyanın 
tərəfdarlarındandır. Aristotelçi cərəyanın tərəfdarları yaşadığımız aləmdən kənar ideyalar 
aləminin varlığını qəbul etmirdilər. Onlara görə bu aləm sadəcə bizim ağlımızda mövcuddur. 
Bu cərəyanın tərəfdarlarından ən məşhuru Keşiş Foma Akvinskidir (1225-1274). Bu iki 
cərəyan arasında ixtilaf orta əsr filosoflarının məşğul olduqları bəzi məsələlərdə aydın nəzərə 
çarpırdı. Bu məsələlərdən biri dinlə fəlsəfə arasında uyğunluq yaratma məsləsi idi. 
Platonçulara görə dinlə fəlsəfə arasında bir növ uyğunluq var, Aristotelçilərə görə isə dinlə 
fəlsəfə arasında bir növ fərqlilik vardır. Onlara görə insan zəkası heç nədir və gücsüzdür. Ona 
görə də din haqqında elmi-fəlsəfi düşüncə mənasızdır. Din inam əsasında qurulur, deməli 
ilahi həqiqətlər bəşəri həqiqətlərə ziddir. Deməli, onları qarışdırmaq olmaz. Sxolastikanın bu 
kəskin prinsipini Foma Akvinski bir qədər yumşaltmışdır. Foma Akvinskinin “xeyir-duası” 
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ilə Roma papası tərəfindən xüsusi dekret verilərək sxolastlara Aristotelin “Məntiq”, 
“Metafizika” və “Fizika” əsərlərini öyrənmək tövsiyə edildi, bunsuz elmi dərəcə almaq 
mümkün deyildir. Aristotelin materializm və idealizm arasında etdiyi tərəddüddən 
sxolastiklər idealizmə və dinə yaxın olan hissəni təbliğ etmək üçün istifadə etdilər [7:52]. 
Universal (külli) məsələsində də Platonçularla Aristotelçilər arasında fikir ayrılığı var. 
Platonçulara görə o başqa aləmdə müstəqil şəkildə mövcuddur. Amma Aristotelçilərə görə 
universal sadəcə bir addan ibarətdir. Bu ad altında bir çox fərdlər yerləşir. Onun mövcudluğu 
sadəcə bu fərdlərə dəlalət etməsindən ibarətdir. 

Orta əsr Avropa fəlsəfəsinin aşağıdakı xüsusiyyətləri var idi: 
1- Bu fəlsəfə xristian dinini ağıl vasitəsilə, ağılı isə din vasitəsilə tamamlamaq istəyirdi. Bu 
keşiş Avqustinin və Foma Akvininin fəlsəfələrində daha aydın görünür. 
2- Bu fəlsəfə məhdud sayda mövzularla məşğul olurdu. Bu mövzular əsasən din ilə fəlsəfə 
arasındakı qarşılıqlı əlaqəni əhatə edirdi. Bu mövzulardan dinlə ağıl arasında əlaqə, Allahla 
dünya arasında əlaqə, insan azadlığı, ruhun ölməzliyi və sairələrini göstərmək olar. 
3- Bu fəlsəfə xiristian dininin etiqadları üzərində qurulan bir fəlsəfə idi [1: 11-13]. 
Avropa fəlsəfəsinin islam fəlsəfəsindən bəhrələnməsi 

Avropalıların tərcümə yolu ilə yunan elmləri ilə və ərəb-islam irsi ilə tanış olmaları bu 
irsdən istifadə etmələrinə, Avropa universtetlərində və məktəblərində onu tədris etmələrinə 
səbəb oldu. İspaniya (Əndəlos) xüsusən də Toledo şəhəri tərcümə sahəsində çox böyük rol 
oynadı. Bu şəhərdə tərcümə istitutu yaradıldı və onun rəhbərliyi ərəb dünyasında Dominqo 
Ğansalfə kimi tanınan Dominik Qundisallin adlı məşhur tərcüməçiyə həvalə edildi. O 1130-
1180-ci illərdə fəaliyyət göstərmişdir. Dominik Qundisallin orta əsrdə ərəb dilindən latın 
dilinə tərcümə edənlər arasında ən məhşuru hesab edilir. Belə ki, kitablar əvvəlcə ərəbşünas 
yəhudi Avraam ibn Əzra tərəfindən ərəb dilindən ispan dilinə tərcümə edilirdi. Sonra 
Ğansalfə ispan dilindən latın dilinə tərcümə edirdi. Toledo şəhəri ərəb dilindən latın dilinə 
yeganə tərcümə mərkəzi sayılırdı. Yepiskoplar tədqiqatçıları ərəb ölkələrinə səfər etməyə və 
ərəb kitablarını latın dilinə nəql etməyə təhrik edirdilər. Həqiqətən on ikinci əsr Toledo üçün 
tərcümə əsri hesab edilir. Bu hərəkat on üçüncü əsrə qədər davam etdi. On üçüncü əsrin sonu 
tərcümə işinə xitam verildi. Baxmayaraq ki, sonrakı əsrlərdə ara-sıra tərcümələr olurdu. Bu 
tərcümə sayəsində ərəb fəlsəfəsi və elmləri Avropa fikir həyatına çox böyük təsir etdi. 
Avropa fikir həyatında yeni əsr başladı ki , bu əsri “ ərəbləşmə əsri” adlandırmaq olar [2:193-
210]. 

İbn Sinanın və Əl-Qəzalinin Avropaya, xüsusilə İspaniyaya təsiri danılmazdır. 
Əlverişli şərait on ikinci əsrdə İspaniyada İbn Bacə, İbn Tufeyl və İbn Rüşd kimi görkəmli 
filosofların meydana çıxmasına səbəb oldu. İbn Tufeylin «Philosophies autodidactus» (Hayy 
ibn Yaqzan) əsəri Avropada on yeddinci əsrin sonlarında tanınmasına baxmayaraq həmin 
əsrin gənc filosofları üzərində öz təsirini buraxmışdır. Bu filosoflar arasında İbn Rüşd var ki, 
onu bəzən İbn Sinadan üstün tuturlar. İbn Rüşd özünəməxsus fəlsəfi sistem yaratmamışdır, 
lakin o Aristotelin ilk və ən görkəmli şərhçisi olmuşdur. Əgər ərəb təqiqatını, ərəb fikrini və 
ərəb əsərini bütövlükdə ələ alsaq aydın olar ki, ərəblər olmadan Avropa elmi və fəlsəfəsi bu 
sürətlə inkişaf etməzdi. Ərəblər yunan fikrinin sadəcə ötürücüləri deyil, eyni zamanda bu 
fikrin həqiqi daşıyıcıları olmuşlar. Onlar sahib olduqları elmləri qorumaqla bərabər həm də 
onun dairəsini genişləndirmişlər. 1100-cü ildən etibarən avropalılar inkişaf edən ərəb elmi və 
fəlsəfəsi ilə ciddi maraqlanmağa başladılar. Avropalılar ərəblərdən bütün elmləri öyrəndikdən 
sonra inkişaf etməyə başladılar [5:64,65]. 

Kremonalı Gerard ərəb filosofu Kindinin “Agıl haqqında məqalə” , “Beş cövhər 
haqqında məqalə” kitablarını, Fərabinin “Agıl haqqında məqalə” kitabını ərəb dilindən latın 
dilinə tərcümə etdi. Bundan başqa Yuhanna ispaniyalı İbn Sinanın “Məntiq” kitabını, 
Hermano Alemanno 1240-cı ildə “Aristotelin əxlaq kitabının İbn Rüşd şərhi” kitabını, 
Ğansalfə İbn Sinanın “Şəfa” kitabından təbiət, nəfs və ilahiyyat qisimlərini, Əl-Qəzalinin 
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“Filosofların məqsədləri” kitabını, İbn Qabirolun “Həyat mənbəyi” kitabını latın dilinə 
tərcümə etmişlər. Bu tərcümələrdən sonra bir çox Avropa filosofları islam filosoflarının 
əsərlərindən təsirləndilər. Bunlardan Böyük Albert ləqəbi ilə tanınan orta əsr Alman filosofu 
Albert fon Boştedt (1207-1280) İbn Sinanın fikirlərindən təsirlənmiş, Aristotel fəlsəfəsini 
Fərabinin və İbn Sinanın əsərlərini oxumaqla anlamışdır [4:336]. Keşiş Foma Akvinski 
(1225-1274) Allahın varlığını sübut etmək üçün gətirdiyi dəlillərdə Fərabi və İbn Sinadan 
təsirləndiyi aydın görünür. Bundan başqa o, İbn Rüşdün “Son söz və şəriətlə fəlsəfə arasında 
əlaqənin isbatı” və “Dini inanclara dəlil gətirmə metodlarının kəşfi” kitablarından ilahi 
vəhyin zəruriliyi fikrini götürmüşdür. O həmçinin İbn Rüşddən ağıl ilə vəhy arasında əlaqə 
məsələsindəki fikrini qəbul etmişdir. Onların hər ikisi bəzi ilahi həqiqətlər qarşısında ağılın 
aciz olmasını etiraf etmişlər. İbn Rüşd fəlsəfəsini Avropaya daxil edən ilk şəxs Mixayıl Skot 
olmuşdur. On üçüncü əsrin birinci yarısında İbn Rüşdün bütün kitabları artıq latın dilinə 
tərçümə edilmişdir. On beşinci əsrin yarısında İbn Rüşd İtaliyanın Padova universtetində 
mütləq mənada hökmranlıq etmiş və ən böyük müəllim hesab edilmişdir. İbn Rüşdün fəsəfi 
ideyaları sonradan Boden, Hüqo, Hobbs və başqa avropa mütəfəkkirləri tərəfindən inkişaf 
etdirilmişdir. 

Avropada sufilik Əl-Qazalinin “Filosofların məqsədləri“, “Filosofların təkzibi” və 
“İnsani nəfs” kitabları on ikinci əsrdə latın dilinə tərçümə edildikdən sonra yayılmağa 
başladı. Fransız alimi Paskal Əl-Qazalinin fikirlərindən təsirlənmişdir. Belə ki, Paskal 
axirətin varlığı üçün “Paskal mərci” adlanan dəlilini gətirmişdir. Bu dəlili Əl-Qəzali bir çox 
kitablarında yazmışdır. 

Muhyiddin ibn Ərəbinin xiristian tərki-dünyalarının və sufilirinin ağıl dünyalarına 
böyük təsiri olmuşdur. İbn Ərəbidən təsirlənənlərdən biri də İbn Ərəbidən bir əsr sonra on 
dördüncü əsrdə yaşayan Alman sufi-filosofu Con Ekhart (1260-1328) olmuşdur [3: 14,15]. 
Orta əsr ərəb elmlərinin və fəlsəfəsinin bəşər mədəniyyəti tarixindəki dəyəri çox yüksəkdir. 
Qərbi avropanın antik yunan fəlsəfəsi ilə, o cümlədən Aristotelin əsərləri ilə tanışlığı ərəb 
filosoflarının əsərlərinin latın dilinə tərcüməsindən sonra olmuşdur. Tanınmış fransız elm və 
fəlsəfə tarixçisi Aleksandr Koyre haqlı olaraq ərəbləri “qərbin müəllimləri və tərbiyəçiləri” 
adlandırmışdır [6:25]. 
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  Исмаил Гусейнов 
 
 

Влияние греческой и исламской философии на Средневековую европейскую 
философию 

 
РЕЗЮМЕ 

Данная статья посвящена влиянию греческой и исламской философий на 
Средневековую европейскую философию. Сначала греческая философия была 
переведена на арабский язык и благодаря этому появились многие философы 
исламкого мира, в том числе и такие гигантские философы как Фараби, Ибн Сина 
(Авиценна), Ибн Рушд. Далее их произведения, переведенные с арабского языка на 
латинский, оказали огромное влияние на мир европейской мысли.  
 
 
                                                                                                                       Ismail Huseynov 

 
The benefits of Greek and Islamic philosophy in the medieval philosophy of Europe. 

 
SUMMARY 

The article is about Greek and Islamic philosophy on the medieval philosophy of Europe. 
First, thanks to translation of Greek philosophy to Arabic many Islamic philosophers 
appeared in Muslim community. As a result, Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd started to make 
important contributions to philosophy. After that their legacy in philosophical thought has 
been translated from Arabic into Latin which in turn made huge impact on European 
philosophical thought. 
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Ərəb dilində sözün müəyyən hesab edilməsi onun istər cümlədə, istərsə də ayrılıqda 

işləndiyi zaman xüsusi məfhum bildirməsi deməkdir. Müəyyənliyin qeyri-müəyyənlikdən 
fərqli xüsusiyyəti də məhz onun müəyyən məna bildirməsi ilə bağlıdır. Qrammatik bir 
istilah olaraq müəyyənlik (�#� ərəb dilçiliyində sözün danışan və dinləyici arasında (ا��9
müxtəlif üsullarla dəqiqləşdirilməsi və ya müəyyənləşdirilməsidir [5, 122]. Müəyyənlik 
vasitələrinə gəldikdə, onlar aşağıdakılardan ibarətdir: Əvəzlik (şəxs, bitişən və işarə), xüsusi 
isim, nisbi əvəzlik, ال artikli, izafətin təyinlənən tərəfi və xitab ədatı. Bu vasitələrdən daha 
çox müəyyənlik xüsusiyyəti əvəzliklərə (şəxs və ya bitişən) aid olduğu üçün ilk növbədə 
onlardan başlamağa  üstünlük veririk. 
 Şəxs əvəzlikləri 
Şəxs əvəzlikləri  birinci (
�M9�), ikinci (�<�H�) və üçüncü (�&�F) şəxsi əvəz etməklə ən yüksək 
və bəlağətli müəyyənlik vasitəsi olduğunu sübut edir [6,134]. 
 Əvəzlik nitqdə aydın görünməkdədir (ayrı və ya bitişik). Adlıq halda ayrı yazılan 
əvəzliklər bunlardır: birinci şəxsdə أ��, ��� , ikinci şəxsdə �9أ�, 
 üçüncü şəxsdə ,أ�W  ,أ�W,أ���9 ,أ�9
#�آ�إ ikinci şəxsdə , إ#�ي  ,إ#��� təsirlik halda birinci şəxsdə , ه� ,ه0 ,ه�� ,ه
 ,ه� , 
إ#�ك  ,إ#�ك ,إ#�آ�� ,إ#�آ
 , üçüncü şəxsdə إ#�ه � , 
 .إ#�] ,إ#�ه� ,إ#�ه�� ,إ#�ه

Birgə yazılan əvəzliklərin də üç halı vardır, adlıqda  ت və ona bənzərlər. Məs:  W�� , 
 W�� və s.; təsniyə bildirən əlif, məs: �9���, ����; cəm bildirən و , məs: ا����; ikinci şəxsə aid 
müəyyənlik bildirən ي, məs: 0���; müənnəslik  -ن u, məs: ���; nəsb və cərrə aid isə üç əvəzlik: 
birinci şəxsə aid ي, məs:  \*S�' və üçüncü şəxsə aid ك və ona bənzərlər, məs:  ]9S�' və üçüncü 
şəxsə aid [ və onun bənzərləri, məs: ;9S�'. Bu əvəzliklər isim, fel, ön qoşma və felə bənzər 
isimlərlə birləşə bilir. Bu əvəzliklərdən yalnız biri (��) istər isim, istər fel, istərsə də ön 
qoşmalarla birləşə bilər. Bəzi hallarda bu əvəzliklərin həzf olunması nəzəri cəlb edir. Belə ki, 
birinci və ikinci şəxsdə qayda üzrə mütləq hərf məsələn, "�9بMأ ا��  (Kitabı oxuyuram) "أ�
deyildiyi zaman  أ�� əvəzliyi, "�9بMأ ا�� əvəzliyi kimi baş أ�(Kitabı oxu) deyildiyi zaman W  "ٳ�
verdiyi halda, üçüncü şəxsdə "�9بMأ ا���#"  (O, kitabı oxuyur) cümləsində isə ه� əvəzliyinin 
həzf olunması mümkündür. Yəni "   .demək mümkündür " ا��9Mب�#��أ ���
 İndi isə bəlağət məqsədilə əvəzliyin işlənməsinə nəzər salaq:  
 1) Birinci şəxsdə. Məs: Peyğəmbər əleyhissəlam hədislərinin birində buyurur:  

 أ�� ا�*/0 5 آ`ب، أ�� ا�� �/� ا�����  
 “Mən Peyğəmbərəm, yalançı deyiləm və mən Əbdül-Müttəlibin övladlarındanam.” 
Bu cümlələrdə   أ�� əvəzliyi cümlənin mübtədası  yerində işlənməklə yanaşı, bəlağət 
xüsusiyyəti daşıyır və mənanı gücləndirir. 
 Bu məsələ ilə bağlı məşhur Əl-Mütənəbbinin bir beytinə nəzər salmaq yerinə düşər: 


�) ;� �� 0a���آ W��1ا�0 أد�\                    و أ \��Qا �T� أ�� ا�`ي 
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 Mən, korun ədəbinə baxdığı, 
 Karın da sözlərinə qulaq asdığı şəxsəm. 
 Bu beytdə də أ�� əvəzliyi həmin məqsədlə işlənmişdir. Bu məsələyə Qurani-Kərimdə 
də rast gəlmək mümkündür. Məs:  

)   ٢٣:ا��2�" (َو ِإ��g َ�َ*ْ�ُ� ُ�ْ�ِ!0 َو ُ�ِ�!Wُ َو َ�ْ�ُ� ا�َ�اِر�Sَُن"  
 “Həqiqətən, dirildən də, öldürən də Bizik, (hər şeyə) varis olan da Biz!”  (Əl-Hicr: 23)  
 2) İkinci şəxsdə də bu məsələ göz önünə gəlir. Biz ikinci şəxsə müraciət etdikdə, onu 
qarşımızda hiss edərək ona müraciət edirik. Məsələn, biz: “Ya Rəbbi, Ya Allah” dedikdə 
Allah təalanın hər yerdə mövcudluğunu göz önünə gətiririk. Buna aid misallara müraciət 
edək:  
 Əl-Mütənəbbi Seyfuddövləni  mədh edərək deyir: 

 أ�W >�ل ا��!�ة ���وم �Fر                   ��9\ ا���� أن #�Mن ا���Eل   
 Bütün həyatın boyu Pumlara basqın etdin, 
 Görəsən, bunun sonu nə zaman gələcək?! 
 Quran ayəsində isə belə buyurulur:  

..."
ْ?ُ9َ�َ/ْ�ِ nٍ�ِ�9َ�ِ Wَ�ْة..." (َو َ�� َأ�)   ١٤٥: ا�/�  
 “....Sən də onların qibləsinə tabe olan deyilsən.....” (Əl-Bəqərə: 145)  
 3) Üçüncü şəxsə gəldikdə, burada bəlağət məqsədilə əvəzlik yazıla bildiyi halda, həzf 
də oluna bilər. Məs:  
 a)  ا��`آ�ر (xatırlanan) Məs: 

� ا�َ��ِآِ�!َ�"...ُ!ْrَ �َاُ� َ�ْ!َ*َ*� َو ُه 
َMُ�ْ#َ \g9'َ وا�)   ٨٧: ا5��اف" (َ��ْ(ِ/ُ  
 “..... Allah aranızda hökmünü verincəyə qədər səbr edin. Axı O, hökm verənlərin ən 
xeyirlisidir. ” (Əl-Əraf: 87)  
 b) Bəzi hallarda da müəyyən dəlilə və mənaya görə qeyd olunur. Məs: 

"
ْMُ�َ \اْر3ُِ��ا َ��ْر3ُِ��ا ُهَ� َأْزَآ 
ُMُ�َ +َ!�ِ ٢٨: ا�*�ر..." (َو إن  (  
 “.....Sizə: “Geri dönün!- deyilsə, geri dönün. Bu, Allah yanında sizin üçün  daha təmiz 
davranışdır.....” (Ən-Nur: 28) 
 Bu ayədə məhz  qayıdışın daha yaxşı bir davranış olmasını vurğulamaq üçün ه�   
əvəzliyi işlənmişdir.  
 Bəzən də əvəzliklər yalnız müəyyən vəzn və qafiyə məqsədilə işlənsə də, əslində 
bəlağət bildirməyə xidmət edir. Məs:  
 1) Fikirdə bir məna tutulduğu halda, nitqdə onu əvəzliklə işlətmək: 

"W5 إ�; إ5 أ� :�!E�"9(ر�0 ورب ا�� Wأ�  "  
 “Səndən başqa bir məbud yoxdur. Sən mənim və zəiflərin Rəbbisən “. Göründüyü 
kimi burada " #� ا�"  nəzərdə tutulmuşdur.  
 2) Bir çox hallarda əvəzlik bəlağət məqsədilə həzf olunub yazılmaya da bilər. Bu 
hallar da bir neçə yerə bölünür: 
 a) Əvəzlikdən sonra gələcək fikrin bilinməsinə can atmaq. Məs:  

)   ٤٦: ا��aَ ��َ �?َg�xِ�َ) "yْ�َ�\ ا�8َ�ْQُر وaَ �Mِ�َْ�َ�\ ا�ُ�ُ��ُب ا�09ِg 0�ِ ا�w8ُ�وِر"...  
 “....Həqiqətən, gözlər kor olmaz, lakin sinələrdəki ürəklər ( qəlb gözü) kor olar “ ( Əl-
Həcc: 46)  
 Ayənin əvvəlindən də göründüyü kimi burada  
 nəzərdə tutulmuşdur, lakin أ��8ره
bəlağət məqsədilə bu söz həzf edilmiş və ayənin bəlağəti artırılmışdır.  
 Bəzən də mənanı gücləndirmək üçün əvəzliklə birgə aid olduğu isim də işlənir. Məs: 

)  ١: ا{Brص" (ْ+ ُهَ� اُ� َأَ'ٌ�ُ�"  
 “De: O Allah birdir.” ( Əl-İxlas: 1)  
 Bəzən də  təmyiz (ənənəvi dilçilik baxımından) əvəzlik yerində işlənə bilir. Məs:  

        -/#�� ��a 
�ن ����aع �?� وزراآ                      ا5 و��
 ا��أ ه�م �  
 Sən gücdə və qüvvətdə əzəmətli dağa bənzər bir kişisən.  
 Bu cəhətinlə sən bütün müsibətlərə  qələbə çalırsan.  
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Burada əvəzlik yerində أ� .işlənərək təmyiz bildirir أ�
 b) Zahir isim yerində əvəzliyin gəlməsi. Bu vəziyyətdə əvəzlik müqəddər (nəzərdə 
tutulan) da ola bilər. Məs:  

O, heybət və vüqarla gəldi.  -  !; ا�?!/- وا����ر�أ�/+ و� 
 Bu misalda  أ�/+ ه� şəkildə zahir şəxsi (məs  ���� +/أ�/+ ز#� أ�) əvəz edəcək bir əvəzlik 

yəni   ه� nəzərdə tutulmuşdur. 
 3) Üçüncü qrupa isə əvəzlik yerinə hər hansı şəxsin ( zahir isim) yazılması daxildir. 
Bu da müəyyən məqsədlər üçün nəzərdə tutulur.  
 a) Dinləyicidə heybət və qorxu hissi yaratmaq. Məs:  

Əmirəlmöminin belə əmr edir.   -   ا`M� � أ�!� ا����*!� #��
 Bu misalda # ه� ���  demək olardı, lakin dinləyicidə bir qorxu yaratmaqdan ötrü 
yuxarıdakı şəkildə qeyd olunur. Bu misalda bəlağət dərəcəsi də görünməkdədir. 
 b) Dinləyiciyə mənanı dəqiq şəkildə çatdırmaq və qəlbində möhkəmləndirmək. Məs: 

)  ١٨: #��1" (ْ)9ََ��ُن َ�َ�\ َ�� �Eُ8ِaََن8َ�َْ/ٌ� 3َِ�!ٌ+ َو اُ� ا�ُ�"...  
 “....Mənə yalnız gözəl (tükənməz, dözümlü) səbr gərəkdir. Dediklərinizdən ötrü ancaq 
Allahdan kömək diləmək lazımdır!” (Yusif: 18)  
 Bütün ayələrdə olduğu kimi, bu ayədə də batini mənalar mövcuddur və bu ayədə 
əvəzliyin deyil, məhz  ا� kəlməsinin işlədilməsi dinləyiciyə dəqiq şəkildə mənanı çatdırmaq 
və kömək diləmənin yalnız Allahdan olmasını möhkəmləndirmək məqsədi güdülür. 
 c) Əvəzliyin yerinə ismin işlədilməsi daha gözəl görünməsi və mənanı tamamlaması. 
Məs:  

 1�\ ا� ��2ا و ا�)Bم ��\ ��2    
 و#� '/`ا ��2 ��\ ا���ب و ا�/��                                                                    
 Allah Nəcdə bolluca yağış göndərsin və Salam olsun Nəcdə, 
 Nəcd uzaq olsa da, yaxın olsa da yaxşıdır (qəlbimdədir).  
 e) Sevgi ummaq, yalvarmaq kimi mənaları bildirmək. Bu hal aşağı təbəqədən yuxarı 
təbəqəyə yönəlməklə mümkün olur. Məs:  

�ة"Eك #)��[ ا����/� 
"  ا��?ّ  
“Allahım, Sənin qulun səndən bağışlama diləyir” Yəni – mən səndən bağışlama diləyirəm. 
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Айнур Сеидова 

 
Личные местоимения, выражающие определенность в арабском языке 

 
РЕЗЮМЕ 

Статья под названием «Личные местоимения выражающие определенность в арабском 
языке» посвящается личным местоимениям которые выражают категорию 
определенности в арабском языке. 

 
 

 
   Aynur Seyidova 

 
                                   Personal pronouns expressing definiteness in Arabic 
 

SUMMARY 
Article titled “Personal pronouns expressing definiteness in Arabic” is dedicated to the 
personal pronouns expressing the category of definiteness in Arabic. 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞİMAL-QƏRB BÖLGƏSİ ŞİVƏLƏRİNDƏ 
“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” LEKSİKASI 

 

 Açar sözlər: Şimal-qərb şivələri, arxaik sözlər, dialekt sözləri, lüğət tərkibi, dialekt leksikası 
Ключевые слова: Северо-западные говоры, архаичные слова, диалектные слова, 
словарный состав, диалектная лексика 
Key words: North-west dialects,  archaic words,  dialect words,  lexicon, dialect lexica 

 
Azərbaycan dilinin dialekt leksikası uzun tarixi inkişaf prosesi keçmişdir ki, istər həmin 

prosesin, istərsə də dialekt leksikasının mühafizəkarlığı şivələrin lüğət tərkibinin zənginliyinə 
dəlalət edən faktorlardandır. Dialekt leksikasında qədim dövrün abidələrinin lüğət tərkibinə 
məxsus sözlər vardır. “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin leksikasını təşkil edən, ədəbi dil üçün 
hazırda arxaikləşmiş hesab olunan çoxlu sayda sözlər digər dialektlərin, o cümlədən, şimal-
qərb bölgəsi şivələrinin lüğət tərkibi üçün səciyyəvidir, hazırda öz işləkliyini itirməmişdir: 
“Məlumdur ki, arxaizm adlandırılan bu və ya digər sözün konkret bir dilin əvvəlki dövrlərinə 
aid yazılı mənbələrində işlənməsi əsas şərtdir. Müəyyən bir sözün yazılı abidələrdə işlənməsi 
həmin sözün qədimliyinə, müasir şivələrdə işlənməsi isə bu sözün tarixən Azərbaycan dilinə 
mənsubluğuna dəlalət edir” [2, s.222-223]. 

“Dastanın dilində işlənən bəzi söz və ifadələr sonrakı inkişaf prosesində dilimizdən 
çıxmışdır. Belə sözlər iki qrupda birləşir: a) Lüğət tərkibinin çevikliyi, dəyişkənliyi, ümumi 
strukturun inkişaf tendensiyasının nəticəsi kimi dili təbii surətdə tərk edən doğma sözlər 
(yazı, yəxni, yığnaq, axça və s.); b) Ərəb, fars sözlərinin dilimizə gəlməsi nəticəsində zorakı 
assimilyasiyanın  qurbanı olan sözlər (tanıq, suç, gövdə, yaraq, al, döl, yüklü, uçmaq və s.). 
Birinci qrupa daxil olan sözlərin bəzisi yazılı ədəbi dilimizdə işlənməsə də, dialekt və 
şivələrimizdə indi də nəzərə çarpır” [ 6, s.118]. 

 “Dastan”dakı uyxu sözünün müasir ədəbi dilimizdə yuxu şəklində işləndiyi məlumdur. 
Türk mənşəli duş // düş və ərəb mənşəli vaqiə sözü isə yalnız şivələrimizdə mühafizə 
olunmuşdur [8, s.99]. Vaqiə – Şəki şivəsində bəzi fonetik dəyişikliklərlə vağiyə, vağyə 
şəklində yuxu mənasında işlənir; “Kitabi-Dədə Qorqud”da da eyni mənanı ifadə edir: Gecə 
yatırkən Qaracıq çoban qara qayğulu vaqiə gördi [5, s.38]. 

Hampa – başçı, məsləhət verən, yol göstərən mənasında Şəkidə işlənməkdədir. “Kitabi-
Dədə Qorqud”da yoldaş, sirdaş anlamındadır: Oğul, sən qız diləməzsən, kəndüñə bir hampa 
istərmişsən [5, s.57]. Dialektoloji lügətlərdə omonim sözlər kimi verilən “hampa” ağsaqqal; 
varlı, dövlətli mənalarında göstərilir [1, s.194]. Qərb ləhcəsində varlı, dövlətli mənasında 
müşahidə edilir [8, s.71]. 

Sənin oğlun kür qopdı, ərcəl qopdı [5, s.28-29]. Müqayisə üçün deyək ki, Şəki 
şivəsində “nadinc, dəcəl” mənasında işlənən kür sözü qərb ləhcəsində bədrəftar, tərs 
mənasındadır. Tədqiqatçılar bu anlayışa müxtəlif mövqedən yanaşırlar: “Qorqudşünaslıqda 
fərsiz,  fərasətsiz, qışqırıqçı, hay-küyçü və s. mənalarda izah edilmişdir” [8, s.104 - 105]. 
“Kitab”ın dilində maraq doğuran sözlərdən biri qıpçaq mənşəli olduğunu güman etdiyimiz 
kür sözüdür. Bu söz I boyda 2, IV boyda 1 dəfə işlənir. Onun oğuz mənşəli sinonimi ərcil isə 
yalnız I boyda 2 dəfə işlənmişdir” [7, s.123]. 
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“Babamıñ ağ-ban eşiginə  düşdügiñdə, Oğuzuñ ala gözli qızı-gəlini bildıqda,” [5, 
s.116]. Eşix/ sözünün işlənmə arealları geniş olub; Oğuz, Zaqatala, Şəki şivəsində “həyət” 
mənasındadır. 

İrağ – Əsl türk mənşəli bu sözün bəzi şivələrdə öz mənasını qoruyub saxlaması nəzər-
diqqəti cəlb edir. Şəki şivəsində, habelə “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində “uzaq” mənasında 
işlənir: Allah irağ eləsin.; İrağ olsun! (Şəki); “Bərə çoban, irağından-yaqınından bərü gəlgil!” 
[5, s.39].  

“Öz adına xorlayan, eldən çıqan, Əlli yedi qalanıñ kəlidini alan” [5, s.162].  Xorlamaq 
Şəki şivəsində məcazi mənada özündən çıxmaq, ayılmaq, hirslənmək və s. mənasındadır. 

Sığır I (Ağdam, Cəbrayıl, Göyçay, İsmayıllı, Qafan, Qax, Qarakilsə, Şuşa) – inək. 
Sığır II (Qax, Qarakilsə, Şəki) – naxır. - Doğasıdı deyin, ineyi sürməmişıx sığıra (Şəki); - 
Sığır gedəndə duranam, hələ utumamışam (Qax). [1,s.432]. - Dialektoloji tədqiqat əsərlərində 
Nuxa leksikonunda sığır sözünün naxır sözünün sinonimi, bir çox digər dialekt və şivələrdə, 
eləcə də türk dillərinə dair qədim yazılı abidələrdə və müasir türk dillərində inək mənasını 
ifadə etdiyi qeyd olunur [3, s.194]. “yekə dana evini bir-birinə qatmış, tavuq komasını, sığır 
damına dönmiş; qonşularına çağırar ki,.” [5, s.432]. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində yazı yaban sözü ilə yanaşı işlənmişdir: “Gəldik, ol 
kim, necə söylərsən, bayağıdır: ötə yazıdan-yabandan bir udlu qonuq gəlsə, ər adam evdə 
olsa, aña disə ki, dur ətmək gətir, yiyəlim, bu da yisin” [5, s.23]. “Dirsə xan, görürmisin 
oğlanı, yazıda-yabanda keyiki qovar, sənin öñüñə gətirər” [5, s. 30]. Yazı sözünün Oğuz 
şivəsində çöl, səhra, düzənlik mənasında işləndiyi göstərilir [1, s.544].  

Duvağ – qız ata evindən ər evinə gəlin köçəndə üzünə al qırmızı rəngli, parıltılı nazik 
örtük salınır ki, buna da duvaq deyilir. Eyni məna “Kitabi-Dədə Qorqud”da öz əksini 
tapmışdır: “Al duvağım altından söyləşmədim” [5, s.116]. “Vay, al duvağım iyəsi!” [5, s.61]. 

Zir-zəvər olmaq Şəki şivəsində sınmaq; küsmək; zəlil, pis günə qalmaq şəklində işlənir. 
Zirü zəbər “Kitabi-Dədə Qorqud”da təxminən yaxın mənadadır: Eylə qaçdı kim, günbəd zirü 
zəbər oldı. [5, s.131]. 

 “Ağca yüzlü qızını-gəlinini yesir eyləñ, demiş” [5, s.139]. Şəki şivəsində də yesir – dul 
qalan qadına, kimsəsiz adama deyilir. 

Alp ər ərdən adın yaşurmaq eyib olur, adıñ nədir, yigit? – dedi [5, s.152]. “Kitabi-Dədə 
Qorqud”un dilində gizlətmək mənasında işlənən bu söz Şəki şivəsində yeşirmax şəklində 
qeydə alınmışdır.  

“Qarındaşım Qıyanı öldürmişsən, Ağca yüzli yengəmi tul eləmişsən” (KDQ).  Yengə 
“Kitabi –Dədə Qorqud”un dilində olduğu kimi Qax, Zaqatala şivəsində “qardaşarvadı” [1, 
s.548]; bəzən isə əmi və dayının arvadı mənasında işlənir [2, s.246]. Türk dillərinə məxsus 
olan bu sözün Şəki şivəsində toy zamanı gəlini bəyin evinə qədər aparan qadın mənasında 
işlədilməsi müşahidə olunur. E.İ.Əzizov yengə sözünün indi də türk, uyğur dillərində 
mövcudluğunu göstərərək, “Kitabi-Dədə Qorqud”da da “qardaşarvadı” mənasını ifadə edən 
bu sözün yeni məna qazanmasına maraqlı açıqlama verir: “Dilin inkişafının ilk çağlarından 
“böyük qardaşın arvadı” mənasında olan yengə sözü sonralar mənasını genişləndirərək toy 
günü gəlini oğlan evinə aparan qadın mənasında da işlənmişdir. Toy zamanı həmin vəzifəni 
əsasən böyük gəlin, böyük qardaşın, əminin və ya dayının arvadı icra etdiyinə görə yengə 
sözü yeni məna qazanmışdır” [2, s.246 – 247]. 

İki qardaş bir-birinə sağdıc oldılar, gərdəklərinə çapub düşdilər [5, s.153]. Şəki 
şivəsində sağdiş toy zamanı bəyin yaxın dostu olub nikaha şahidlik edən şəxsdir. Mahmud 
Kaşğarinin “Divanü lüğat-it türk” əsərində sağdıç, sağdış “dost” mənasında verilir:“Sağdıç: 
sağdış, dost” [4, s.444]. 

“Yalançı oğlı Yalancuq buni eşitdi. Beyrəgiñ qorqusından qaçdı, özini Dana sazına 
saldı. Beyrək ardına düşdi, qova-qova saza düşürdi” [5, s.76].  Sazı oda urdılar [5, s.76].  
Yalançıq gördi kim, yanar, sazdan çıqdı [5, s.76]. Saz – çoxmənalı söz olub, Şəki və Oğuz 
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şivəsində qamış, qamışlıq mənasındadır [1, s.422]. Türkmən dili şivəsində sa:z sözünün 
meşəlik mənasında işləndiyini göstərən E.İ.Əzizov “Kitabi - Dədə Qorqud” dan nümunələr 
gətirərək qamışlıq mənasını ifadə etdiyini göstərir [2, s.250]. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində işlənmiş xeyli türk mənşəli sözlər müasir ədəbi dil 
üçün arxaik hesab olunsa da, dialekt leksikasında öz aktivliyini qoruyub saxlamışdır.  
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Лексика «Китаби-Деде Коркута» («Книга моего деда Коркута») в северо-
западных говорах Азербайджанского языка 

 

РЕЗЮМЕ 
 В статье были рассмотрены слова, используемые в Китабе-Деде Горгуд, 
архаичные для литературного языка  и сохранившие свою активность в говорах северо-
западных регионов. Типичные для диалектов значения, выраженные словами, были 
объяснены на основе примеров дастана. 
                                        
 
                                                                                                                          Konul  Sadigova 
 

Kitabi-Dadah Gorgud lexica in north-west reagion accent of Azerbaijan language 
 

SUMMARY 
 Words used in Kitabi-Dada Qorqut but considered as archaic for contemorary litetary 

language and kept its own activity in north-west district are looked through in the thesis.  
Words Expressed its own meanings which are tyical for dialects are exlained according to 
examples in the epos. 
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ƏRƏB DİLİNDƏ DİGƏR MÜƏYYƏNLİK ÜSULU 
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Ərəb dilində işarə əvəzliyi müəyyənlik yaradan vasitələrdən hesab olunur. Onunla 

müxtəlif cümlə növləri təyin oluna bilər. İşarə əvəzlikləri tək müzəkkər üçün - ذا, tək 
müənnəs üçün – 0، ذ]، ذىa ،;a, təsniyə müzəkkər üçün – ذ#�، ذان, təsniyə müənnəs üçün – ،�!a
 ه*�، işlənir. Bunlardan ه*� - yer bildirmək üçün isə , او5ء- �a, cəm müzəkkər və müənnəs üçünن 
 əlavə olunmaqla məna daha (آ�ف ا���Hب) ك  0aəvəzliklərinə erab baxımından dəyişməyən،ذا 
da dəqiqləşir. Məs:  ذاك،  ه*�ك ،]!a ،]!aه�  Bu əvəzliklər təsniyə və cəm əlamətlərini də qəbul 
edə bilir. Məs:  ذاآ�� ،
 ك və ل Lazım olduğu halda bu əvəzliklərə uzağı göstərmək üçün . ذاآ
əlavə olunur. Məs: [  �ه*��[، a�[، ذ   [8; səh.123]. 
 Ərəb ədəbi dilində mövcud olan işarə əvəzlikləri müxtəlif məqsədlərdən ötrü işlənir 
və ərəb dilçiləri onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmışlar: 

1) Zehinlərdə hər hansı bir mənanın mövcudluğunu təmin etmək üçün. Məsələn, Əl-
Fərəzdəq Hüseyn ibn Əlini (ə.s) mədh etdiyi bir beytində deyir: 


� �/�د ا� آ�?
                 ه`ا ا�9�0 ا�*�0 ا���ه� ا���!r ه`ا ا�� 
 “ Bu, Allah qullarının hamısından xeyirlisinin balasıdır.  
Bu, Təqidir, Nəqidir, Tahirdir, Məşhurdur.” 
 Həmin işarə əvəzliyi bu mənada işlənməklə yanaşı, eyni zamanda başqalarından 
seçmək məqsədilə təsbit və təqrir bildirir. Məsələn: 

�ب #�م ����م"� 
Mب و���)  ١٥: ا�<��اء" (��ل ه`] ���- �?�   
“(Saleh) dedi: Bu, (Allahın möcüzəsi olan) dişi (maya) bir dərədir. Su içmək növbəsi bir gün 
onun, bir gün sizindir!” (Əş-Şüəra: 155)  

2) Qarşı tərəfin görə bilmədiyi işi təkid və tərif vasitəsi ilə aydınlaşdırmaq. Bu 
məqsədlə Əl-Fərəzdəqin digər bir beytinə nəzər salmaq yerinə düşər:  

"
    أو�*[ ���&\ �0*�2 ����?
n��2ا�� �#�"                                                                     اذا 3 �# �*9��3  

Bunlar mənim babalarımdır, Ey Cərir!  
Toplanacağımız yerdə səndə onların bəzilərini gətirə bilərsənmi?  
 3) Həmin əvəzliklər yaxın (məs: �#ه`ا ز), orta (məs:و�ذ�[ :və uzaqda olan (məs ( ذاك ��
 ���r) varlıqlara işarə edir. 
 Bu əvəzliklər bəzən də təhqir və ya istehza məqsədilə işlənir. Məs: 


 وه
 #`آ� ا��'�� ه
 آ���ون�واذا راك ا�`#"M9ا�� ��وا ان H9#`و�[ ا5 ه�وا اه`ا ا�`ي #`آEآ    "  
)  ٣٦: ا�5/!�ء (  

“( Ya Rəsulum!) Kafir olanlar səni gördükləri zaman ( bir-birinə): “Sizin tanrılarınıza 
məsxərə edən  bumudur? – deyərək, səni ancaq məsxərəyə qoydular. Halbuki onlar, məhz 
onlar Rəhmanın öyüd-nəsihətini (Quranı) inkar etdilər.” (Əl-Ənbiyə: 36) 
 Bəzən də bu əvəzliklər hər hansı bir məfhumun ucalığını göstərmək, onu əzəmətli 
etmək üçün işlədilir. Məs:  
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)  ٩١: ا�*�+..." (ا��� أ��ت ان ا�!�رب ه`] ا�/��ة"  
“ ( Ya Rəsulum! De: )  Mənə ancaq bu şəhərin (Məkkənin) Rəbbinə ibadət etmək əmr 
olunmuşdur...” ( Ən-Nəml: 91) 
 Bəzən də uzaqlıq dəlalət edən işarə əvəzlikləri ilə təmyiz bildirir. Məs:  

)  ٥: ا�/��ة" (او��[ ��\ ه�ى �� ر�?
 واو��[ ه
 ا������ن"  
 “Məhz onlar öz Rəbbi tərəfindən (göstərilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar (axirət 
əzabından qurtarıb Cənnətə qovuşanlar) da onlardır.” (Əl-Bəqərə: 5)  
 Bəzən də bu əvəzliklər təzim məqsədilə işlənir. Məs: 

�ف" ( وa�[ ا�2*- ا�09 اور��9Sه� ��� آ*9
 ��a��ن"r٧٢: ا��   (  
“Bu sizin (dünyada) etdiyiniz (yaxşı) əməllər müqabilində varis olduğumuz Cənnətdir!” (Əz-
Zuxruf: 72)  
 Bəzən də bu əvəzliklər müəyyən bir şəxsin mərtəbədə, dərəcədə olduğunu göstərmək 
üçün işlədilir. Məs:  

"��� \�� 
?"�� �*�"� +1�)   ٢٥٣: ا�/��ة..." (a�[ ا�  
“(Ya Rəsulum!) Bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindən üstün etdik....” (Əl-Bəqərə: 253) 
 Bəzən də bu əvəzliklər yuxarıda göstərilmiş mənaların tam əksinə olaraq alçaltma və 
kiçiltmə bildirir. Məs: 

)  ٣٢: W���) "...�1�# �`ا��M ا�`ي ��9**0 �!;"  
“(Züleyxa qadınların özlərinə gəldikdən sonra kəsilmiş əllərinin ağrısından ah-vay etdiklərini 
və bu hərəkətlərindən xəcalət çəkdiklərini görüb onlara) belə dedi: “Bu, (könlümü ona 
verdiyimə görə) məni qınadığınız (oğlandır)...” (Yusif: 32) 
 4) İşarə əvəzlikləri sifət və ya hər hansı bir məfhumun təyinindən (vəsfindən) sonra 
gəldikdə bütün həmin əlamətləri ehtiva edir. Biz Hatim ət-Tainin beytinə nəzər salsaq, bunun 
şahidi oluruq: 

و#�"\ ��\ ا5'�اث وا��ه� �����                           و� (���ك #)�ور ه�;   
�'-                 و5 �/�- ان ���?� �� ��*��a ��Hى ا�� �9\ >�/�ت 5 #

Allaha and olsun ki, oğru işlərimi gizlədir. 
Sanki heç bir şey baş verməmiş kimi o cəsurdur. 
O gənc axtardığı zaman bir şey tapıb yeməsə, fikir etməz. 
Bir şey tapıb yeyib doysa da, onun üçün fərq etməz. 
 Bütün bunlardan sonra bir neçə beytdə onu vəsf etdikdən sonra şair deyir: 

              وان ��ش �
 #��� ه/�!�E �`����`�[ ان #?�[ ��)� S*�ؤ]    
O öldükdən sonra yaxşı şəkildə xatırlanır 
Yaşasa da, zəif və zəlil deyil, güclü, bacarıqlı olur. 

Bundan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, yuxarıda  sadalanan bütün fikirlərdən sonra 
gələn ]ذ� əvəzliyi onların hamısını özündə ehtiva edir [6; səh.64]. 
 Qeyd etmək lazımdır ki,  işarə əvəzlikləri yaxını, orta məsafəni və uzağı 
göstərməklə müxtəlif mənaları bildirir. Həmin əvəzliklərin məhz hansı məna daşıması bəzən 
yalnız konteksdə məlum olur. Bu da işarə əvəzliklərinin bəlağətlə də bağlı olduğunع göstərən 
amillərdəndir. Buna misal olaraq ]او�� əvəzliyini göstərmək olar. Bu əvəzlik Qurani-Kərimdə 
insana aid olan xüsusiyyətlərin cəmini göstərmək üçün istifadə olunduğu kimi, məs: 


 ان ا�)�n وا�/8� و"�� ;� ]� D!� �� ��a 5اد آ+ او��[ آ�ن �*; �)�و5و�Eاء" (ا��)   ٣٦: ا15  
“(Ey insan!) Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə (bacarmadığın bir işi görmə, bilmədiyin bir 
sözü də demə). Çünki qulaq, göz və ürək – bunların hamısı (sahibinin etdiyi əməl, dediyi söz 
barəsində) sorğu-sual olunacaqdır.” (Əl-İsna: 36) 
 İnsandan başqa varlıqlara aid xüsusiyyətləri bildirmək üçün bəzən müənnəs təkdə (]�a) 
işlənir. Məs: 

)   ١٤ ٠ :ال ���ان..." (وa�[ ا5#�م ��او�?� �!� ا�*�س"...  
“...Biz bu günləri (bu hadisələri) insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki...” (Ali-İmran 
140). 
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Teymur Sadıqov 
                                          Методы определенности в арабском языке 
 
                                                                    РЕЗЮМЕ 
Статья под названием «Методы определенности в арабском языке» посвящается 
различным методам которые выражают категорию определенности в арабском языке. 
 
 

Teymur Sadigov 
                                    Personal pronouns expressing definiteness in Arabic 
 

SUMMARY 
Article titled “Personal pronouns expressing definiteness in Arabic” is dedicated to the 
dedicated to various methods of expressing a certain category in Arabic. 
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Açar sözlər:  kitabxanalar, elektron kitabxana, ədəbiyyat, kitab 
Ключевые слова: библиотека, электронная, литература, книга 
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İnformasiya texnologiyalarının gündəlik həyatımızın ayrılmaz parçasına çevrilməsi, 
bütün sahələrdə özünün əvəzsiz rolunu göstərməsi danılmaz həqiqətdir. Bu gün hər bir 
sahədə olduğu kimi kitabxana və kitabşünaslıq sahəsində də internetsiz keçinmək mümkün 
deyil. Bildiyimiz kimi, insanların yararlandığı ən önəmli bilik mənbələrindən biri də kitabdır. 
Günümüzdə müxtəlif xarakterli informasiyaları almağın bir çox yolları var, xəbər saytları, 
sosial şəbəkələr, elektron ensiklopediyalar və s. Bunların içərisində elektron kitablar da 
xüsusi yer tutur. Müasir dövrdə insanlar istədikləri hər şeyi çox sürətlə, bir göz qırpımında 
əldə etməyə öyrəşib. Buna görə də insanları kitab oxumağa cəlb etmək istəyənlər ilk öncə 
oxuculara ən rahat və sürətli xidməti təqdim etməlidir. Sürət və rahatlıqla yanaşı, 
kitabxananın fondu da çox zəngin olmalıdır. 

Elektron kitabxanaların təsviri və onların yaranacağı ilə bağlı fərziyyələrə ilk dəfə 
olaraq V.Buşun “Biz necə düşünə bilərik” (1945) məqaləsində və C.S.R.Likliderin 
“Kitabxanalar gələcəkdə” (1965) əsərlərində rast gəlinir. Amerika Elmi Tədqiqatlar 
Agentliyinin direktoru V.Buşun məqaləsində təqdim olunan və “memeks” adlanan 
informasiya sistemi konsepsiyasının əsasını informasiyanı fotoşəkillərdə saxlamaq fikri təşkil 
edirdi ki, bu da sonralar mikrofilmlərin və mikrofişlərin yaranmasına gətirib çıxardı. 
Massaçusets Texnologiya İnstitutunun əməkdaşı C.Liklider isə rəqəmli hesablayıcıların 
kitabxanaların gələcəyinə necə təsir edəcəyini araşdırdı (3). 

Göründüyü kimi, ötən əsrin ortalarından etibarən elektron kitabxanaların yaranması 
öfərziyyəsi irəli sürülmüşdür. Bu qəbildən olan kitabxanaların elektron versiyasının 
yaranmasını isə 80-ci illərin sonlarına aid etmək olar. Həmin dövrlərdə artıq elmi jurnalların 
ilk elektron kitabxanaları yaradılmağa başlamışdı. Bunlara nümunə kimi 1987-1993-cü 
illərdə “Mercury”, “CORE”, “Tulipe”, 1995-ci ildən etibarən “JSTORE”, “High Wire Press” 
kimi layihələri göstərmək olar. 

90-cı illərdən başlayaraq bir çox elmi jurnallar isə ancaq elektron formada nəşr 
olunmağa başladı. Bəzi nəşriyyatlar isə seriyalı kitabları həm ənənəvi, həm də elektron 
formada hazırlamağa çalışırdılar. 

Günümüzdə dünyanın bütün elektron kitabxanalarından istifadə pullu və pulsuz təklif 
olunur. Pulsuz elektron kitabxanalar əsasən həvəskarlar tərəfindən yaradılır, məsələn 1990-cı 
ildə ABŞ-dan olan proqramçı M.Hart tərəfindən yaradılan və özündə 2000 mətni əks etdirən 
“Qutenberq layihəsi”, Rusiyada M.Maşkov tərəfindən yaradılmış 17000 mətnlik “Maşkovun 
kitabxanası” buna misaldır. Hazırda dünyada ən böyük elektron kitabxana Ann-Arborda 
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(ABŞ, Miçiqan ştatı) yerləşmiş “ProQuest” şirkətinə məxsusdur. Bu elektron kitabxana 
minlərlə dövrü nəşri, dissertasiyanı, kitab və digər çap əsərlərini özündə birləşdirir (7).      

Bütün dünyada olduğu kimi İKT-nin inkişafı dövlətimizdə də prioritet olmuşdur. 
Kitabxana sahəsində İKT-nin tətbiqi isə təxminən on il bundan qabağa təsadüf edir. Belə ki, 
Azərbaycanda ilk fundamental elektron kitabxana Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin birbaşa göstərişi ilə yaradılmışdır. Məlum olduğu kimi Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin bütün dövlət strukturları qarşısında 
informasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etmək, təhsil və mədəniyyət müəssisələrini 
yaxın gələcəkdə tamamilə kompüterləşdirilməklə bağlı göstərişinə uyğun olaraq 
respublikamızın kitabxanalarında oxuculara xidmətin yeni forma və üsullarının axtarışı, 
müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində böyük işlər görülmüşdür. Bu 
istiqamətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitabxanasında aparılan 
işlər daha diqqətəlayiqdir. İctimaiyyət arasında Prezident Kitabxanası kimi tanınan bu 
mədəniyyət ocağında ölkəmizdə ilk dəfə fundamental elektron kitabxana yaradılmış, 
avtomatlaşdırılmış kitabxana proqramı və oxuculara məsafədən xidmət texnologiyası tətbiq 
edilmişdir (1,6;8).  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2003-cü ilin dekabrında 
Cenevrədə informasiya cəmiyyəti problemlərinə həsr edilmiş ümumdünya sammitindəki 
çıxışında ölkəmizdə informasiya texnologiyalarının inkişafını dövlətimizin prioritet 
vəzifələrindən biri elan etmişdir. Məhz buna görədir ki, dövlət kitabxanası kimi fəaliyyətə 
başlayan Prezident Kitabxanası öz işini müasir dünya standartlarına cavab verə biləcək 
səviyyədə qurmaq üçün avtomatlaşdırılmanı ön plana çəkmiş, avtomatlaşdırılmış sistem 
tətbiq etmişdir. Kitabxana bu məqsədlə geniş araşdırmalar aparmış, dünya kitabxanalarında 
tətbiq edilmiş sistemləri öyrənmiş, respublikamızın şəraitinə, xüsusilə kitabxananın öz 
şəraitinə və profilinə uyğun olan sistem seçmişdir. 

Kitabxana işinə olduqca böyük qiymət verən, onu cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, 
mənəviyyat, bilik və zəka mənbəyi adlandıran Ümummilli Lider Heydər Əliyev bu sahənin 
dövlət, ümumxalq qayğısı ilə əhatə edilməsini lazım bilirdi: “Kitabxanaya daimi hörmət 
xalqımızın mənəviyyatını nümayiş etdirən amillərdən biridir” (8). 

Haqqında söz açdığımız Prezident Kitabxanası öz daxili imkanlarını, 
avtomatlaşdırılmış sistem tətbiqinin səmərəliliyini nəzərə alaraq 2004-cü ilin may ayında 
MDB məkanında geniş yayılmış İRBİS-64 sistemini tətbiq etməyə başlamışdır. Rusiya 
Dövlət Ümumi Elmi-Texniki Kitabxanasında yaradılmış bu sistem hazırda Rusiyanın və bir 
sıra xarici ölkələrin 1000-dən çox kitabxanasında müvəffəqiyyətlə tətbiq edilməkdədir. 
Kitabxanalarda tətbiqi və istifadəsi baxımından olduqca sadə olan bu sistem bütün beynəlxalq 
standartlara cavab verir. Sistem həmçinin beynəlxalq biblioqrafik standartlara və formatlara 
uyğunlaşdırılmışdır (8). 

Bu sistemin qəbul edilməsi kitabxananın kompleks kompüterləşdirilməsinə 
və kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasına şərait yaratmışdır. Prezident 
Kitabxanası respublikamızda İRBİS sistemini ilk dəfə tətbiq edən kitabxana olduğundan, 
hazırda bu sahədə böyük təcrübə toplamışdır. Prezident Kitabxanasının mütəxəssisləri bu 
sistemi sonradan tətbiq edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi 
Kitabxanasının, eləcə də Mədəniyyət Nazirliyi sisteminə daxil olan şəhər və rayon mərkəzi 
kitabxanalarının əməkdaşlarına proqram tətbiqi işində hərtərəfli yardım edirlər. Hazırda 
mədəniyyət və təhsil nazirlikləri də öz kitabxana şəbəkələrində İRBİS sisteminin müxtəlif 
variantlarını tətbiq etməyə başlamışlar. Respublikamızda bu sistemin geniş surətdə tətbiqi 
ölkəmizdə kitabxana işinin əlaqələndirilməsi üçün geniş perspektivlər aça bilər. Hazırda bu 
sistem vasitəsilə kitabxananın aldığı yeni ədəbiyyat elektron kataloqa daxil edilir, dövri 
mətbuat materiallarının biblioqrafik təsvirinin elektron kartotekası yaradılır, bütün kitabxana 
prosesləri avtomatlaşdırılır. Elektron kataloqdan, biblioqrafik nəşrlərin elektron 



                                       ƏLYAZMALAR YANMIR                                          № 1 (4), 2017 

 

 

97

kartotekasından və məlumat bülletenlərindən kitabxananın, “Web” səhifəsi vasitəsi ilə də 
istifadə etmək olar. Xüsusi oxucu qruplarına elektron poçt vasitəsilə də kitabxana-
informasiya xidməti göstərilir. Prezident Kitabxanası bu proqram vasitəsilə respublikada ilk 
dəfə oxucuya məsafədən xidmət etməyə başlamışdır. Kitabxanada “Elektron resurslar oxu 
salonu” yaradılmışdır. 15 oxucu yeri və internetə daimi çıxışı olan bu salonun,  xidmətindən 
oxucular hərtərəfli faydalana bilərlər. Qısa müddətdə kitabxana əməkdaşlarının hazırladığı 11 
adda tammətnli elektron nəşr (resurs), 7 adda elektron-biblioqrafik nəşr, 4 prioritet mövzu 
üzrə elektron-məlumat bülletenləri, müxtəlif mövzularda elektron kitablar bu salonda 
oxucuların istifadəsinə verilmişdir. İstifadəçilərin böyük marağına səbəb olan və müxtəlif 
yönlü axtarışa xidmət edən tammətnli elektron nəşrlər (resurslar) barədə daha ətraflı məlumat 
vermək yerinə düşər. Bildirmək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan xalqının Ümummilli 
Lideri Heydər Əliyevin 1993-2003-cü illəri əhatə edən prezidentliyi dövründə bütün 
nitqlərinin, məruzələrinin, çıxışlarının, müsahibələrinin mətnlərinin elektron variantı 
hazırlanmışdır. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin də 2003-cü ilin 
oktyabr ayından etibarən bütün nitqlərinin, məruzələrinin, çıxışlarının və müsahibələrinin 
tammətnli elektron nəşri hazırlanmışdır. Bu sahədə aparılan işlərin nəticəsində yaradılmış 
“Sabitlik və dinamik inkişaf ili” adlanan tammətnli elektron nəşrdə Prezident İlham Əliyevin 
birillik fəaliyyətinin xronikası (oktyabr 2003 oktyabr 2004) öz əksini tapmışdır. “Əsrin 
müqaviləsi  10 il”, “İlham Əliyev və Azərbaycanın neft diplomatiyası” adlanan tammətnli 
nəşrlərdə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən Azərbaycanın neft 
strategiyasına, indiyədək imzalanmış neft müqavilələrinə, Azərbaycan neftinin dünya 
bazarlarına nəqli ilə bağlı keçirilən rəsmi görüşlərə, təntənəli mərasimlərə, Dövlət Neft 
Fonduna dair materiallar toplanmışdır (1; 6; 8). 

Azərbaycanda elektron kitabxana dedikdə ağlımıza gələn ilk işlərdən biri də “Gələcək 
naminə” (kitab.az) təşkilatı və İRTCL tərəfindən reallaşdırılan qeyri-professional, həvəskar 
elektron kitabxana layihələri olur. Respublikamızda elektron kitabxana yaratmaq sahəsində 
ən uğurlu təşəbbüslərindən biri də AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyliyə 
aiddir. Belə ki, akademik İsa Həbibbəyli hələ Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru 
işlədiyi dövrdə  universitet kitabxanasının elektronlaşmasına nail olmuş və bu sahədə böyük 
işlər görmüşdür. Daha sonra isə qeyd olunan bu təşəbbüs Mərkəzi Elmi Kitabxana ilə yanaşı 
bir çox respublika əhəmiyyətli kitabxanalarda davam etdirilmişdir. Bu sahədə görülən işlər 
içərisində Mərkəzi Elmi Kitabxananın gördüyü işlər daha böyükdür. Belə ki, kitabxana 
məcburi və satın aldığı kitab nüsxələri, dissertasiya və avoreferatlarla birlikdə onların 
elektron formalarını da informasiya daşıyıcılarında əldə etməyə çalışır. Bu işin nəticəsində 
hazırda kitabxanada 1000-dən çox çap sənədinin elektron variantı yaradılmışdır. Azərbaycan 
gerçəkçiliyində bu rəqəmlər olduqca böyük hesab edilir. Artıq 2005-ci il yanvar ayının 1-dən 
Mərkəzi Elmi Kitabxana www.csl-az.com ünvanında öz elektron kitabxanasını yerləşdirib 
(6). Ölkəmizdə yaranmış daha bir elektron kitabxana Bakı Dövlət Universitetinin elektron 
kitabxanasıdır (4). 

Kitabxana informasiyalaşmış cəmiyyətin baza prinsiplərinə informasiyanın əmtəəyə 
çevrilməsi, informasiya bazarının formalaşması, cəmiyyət üzvlərinin peşə və təhsil 
hazırlığının yüksəlməsinə, qlobal informasiya mühitinin yaranmasına xidmət edir. O, uzaq 
məsafədən oxuculara daha dolğun informasiya xidməti göstərərək, bu xidmətin zaman və 
məkandan asılılığına son qoyacaq. Ənənəvi kitabxanalarda informasiya xidməti yalnız 
kitabxananın iş saatı müddətində və məhdud sayda oxuculara göstərildiyi halda, elektron 
kitabxana sutkanın iyirmi dörd saatı müddətində fəaliyyət göstərir və dünyanın istənilən 
nöqtəsində yerləşən qeyri-məhdud sayda oxuculara eyni zamanda xidmət edir. 

Elektron kitabxana ümumi istifadə üçün açıq olan lokal və uzaq məsafədə yerləşən 
paylanmış informasiya ehtiyatlarına malikdir. Elektron kitabxanaların informasiya ehtiyatı 
rəqəmli formada hazırlanmış müxtəlif formatlı sənədlərdən ibarətdir. Bu sənədlərin bir qismi 
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kitabxananın mülkiyyəti olub, mərkəzləşmiş formada elektron kitabxananınWeb 
serverlərində toplanmışdır və ənənəvi ədəbiyyatın elektron nüsxələrindən və kitabxana 
tərəfindən ödənişli və ya mübadilə üsulu ilə alınmış elektron sənəd və nəşr toplusundan 
ibarətdir. Uzaq məsafədə yerləşən ehtiyatlara BDU-nun elmi kitabxanası tərəfindən 
lisenziya “istifadə hüququ” əldə edilmiş tammətnli məlumat bazaları, həmçinin kitabxana 
tərəfindən seçilmiş, dəqiqliyinə və etibarlılığına zəmanət verilən “istifadə üçün açıq” olan 
İnternet ehtiyatları aiddir (4). 

Oxucuların diqqətini çəkən daha bir kitabxana Milli Virtual-Elektron Kitabxanadır. 
Milli Virtual Kitabxanada 1-5 saniyə ərzində Azərbaycan, türk, rus, ingilis və başqa dillərdə 
elmi, tarixi, bədii, dini, ictimai-siyasi kitabların elektron variantını əldə etmək mümkündür. 
Saytda dünya ədəbiyyatının ana dilimizə çevrilmiş müxtəlif tərcümələr, maraqlı, intellektual 
yazılar, bilginin əsas istiqamətlərini əhatə edən oxunaqlı materiallar, şəbəkə əsərləri, 
yazarların rəngarəng bloq–şəbəkə gündəlikləri, qeydlər, şərhlər, ən yeni ədəbiyyat 
nümunələri, İnternet əsərləri və b. mətnlər yer alıb. Şəbəkə resursunun əksər hissəsindən 
istifadə etmək pulsuzdur. Portalda, eləcə də, sizi maraqlandıran kitabların kağız və elektron 
daşıycılar formatında əldə etmək imkanı var, yenicə işıq üzü görmüş kitabların reklamı, PR-ı 
(Public relations-ictimaiyyətlə əlaqələr–N.A.) təşkil olunur. Ölkə və xarici yazılı, İnternet, 
onlayn KİV-dəki ən maraqlı yazılarla vaxtaşırı tanış olmaq mümkündür. İstifadəçilərin Milli 
və dünya elektron kitabxanaların ünvanlarını, yazarların saytlarını, yazılı, eləcə də elektron 
KİV-in şəbəkə ocaqlarını, daha başqa maraqlı keçidləri də məhz burada axtarıb tapmaq 
imkanı vardır. 

Milli Virtual Kitabxanada dünya ədəbiyyatının–ədəbi-bədii, elmi-filoloji, fəlsəfi-
kulturoloji düşüncəsinin maraqlı, bir sözlə bəşəriyyətin indiyə qədər yaratdığı dəyərli 
nümunələrindən ibarət intellektual “e-resurs” (elektron resurs) həm də Türk Dünyasının 
qlobal mədəni birləşməsinə, eləcə də mədəniyyətlərarası dialoqa, sivilizasiyaların 
yaxınlaşmasına xidmət edir. Eyni zamanda onu da bildiririk ki, bu unikal Milli Virtual 
Kitabxananın inkişaf etdirilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Qlobal dünyada informasiya 
təhlükəsizliyi problemini nəzərə alıb, bu e-kitabxananı Azərbaycanın gələcəyi baxımından 
inkişaf etdirmək vacibdir (5). 

Oxuculara təqdim olunan daha bir elektron kitabxana Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin (Az.TM) elektron formatlı ödənişsiz mütaliə 
portalıdır.  Gənclərin mütaliəyə marağını artırmaq məqsədi ilə yaradılan “Açıq 
kitab” elektron kitabxanası bu günə qədər ölkə üzrə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş 
əsərlərin kataloqunu, mütəmadi qaydada arxivləşdirməklə yanaşı, yüzlərlə bədii ədəbiyyat 
nümunələrinin, mətn və materialların, lüğətlərin, müxtəlif sahələrə dair digər elmi, publisistik 
ədəbiyyatların, eləcə də dünya dillərinə tərcümə edilmiş Azərbaycan ədəbiyyatının, həmçinin 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş dünya ədəbiyyatlarının elektron versiyasına öz 
səhifələrində yer ayırır. Dünyanın aparıcı nəşriyyatları ilə əməkdaşlıq edən kitabxana 
oxuculara onlayn mütaliəyə şərait yaratmaqla bərabər, adıçəkilən nəşrlərdən kağız və 
elektron daşıyıcıları formatında istifadəyə də imkan verir. Kitabxana, həmçinin ölkənin digər 
nəşr qurumları tərəfindən ərsəyə gətirilən  yeni kitablara və onların reklamına da yer ayırır. 

Kitabxanada rusdilli mütaliəçilər üçün xüsusi bölmə də fəaliyyət göstərir. Hazırda 
portalın ingilis, alman, türk, ərəb, ispan, fars və fransız dili versiyaları üzərində işlər gedir. 
Kitabxanaya daxil olanlar, Tərcümə Mərkəzinin kitab nəşrləri ilə yanaşı, “Xəzər” dünya 
ədəbiyyatı jurnalının və “Aydın yol” ədəbi-ictimai qəzetinin onlayn versiyasını da izləyə, 
onları elektron və kağız formatında əldə edə bilərlər (3).  

Göründüyü kimi Azərbaycanda elekron kitabxanalar yaranmaqda və ən əsası, sürətlə 
inkişaf etməkdədir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çox az elektron kitabxanaları nümunə 
göstərib, onların  iş sistemi, məqsəd və vəzifələri ilə tanış ola bildik. Bu sahəyə olan maraq və 
qayğının artacağına, yaxın illər ərzində dünyaca məşhur elektron kitabxanalarla eyni 



                                       ƏLYAZMALAR YANMIR                                          № 1 (4), 2017 

 

 

99

səviyyədə elektron kitabxanalarımızın olacağına inanırıq. Günümzdə də onlarca müəssisə, 
təşkilat və s. şəxsi internet səhifələrini yaradır, minlərcə insan sevdiyi yazıçı və şairin 
əsərlərini internet vasitəsilə paylaşır. Elektron kitablar sürət əsrində yetişən, daim tələsən, 
bütün məlumatları anındaca əldə etməyə alışmış gənclərin hər zaman köməyinə çatır. 
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Электронные библиотеки в Азербайджане: состояние, проблемы, 
перспективы 

 
 

РЕЗЮМЕ 
 Данная статья посвящена электронным библиотекам существующих в 
Азербайджане. Основой данного исследования является практика различных 
электронных библиотек университетов, правительственных организаций и т.д. 
 
    

  Nazrin Atabayli  
 

The electronic libraries in Azerbaijan: the current situation, problems, prospects  
 

SUMMARY 
 This article dedicated to electronic libraries existed in Azerbaijan. The basis of this 
research is practice of the different electronic libraries of universities, government 
organizations and etc.  
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Möhsün Nağısoylu – 70 
 

Görkəmli dilçi, mətnşünas alim, yazılı abidələrimizin yorulmaz 
tədqiqatçısı, filologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir 
üzvü Möhsün Zellabdin oğlu Nağısoylu 1946-cı il sentyabrın 1-də 
Naxçıvan MR-ın Şərur rayonunun Xok kəndində anadan olmuşdur. 
1963-1971-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsinin İran filologiyası şöbəsində təhsil almış və ali məktəbi 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1961-1970, 1972-1975, 1982-
1987-ci illərdə Əfqanıstanda fars dili tərcüməçisi kimi çalışmışdır. 
1972-ci ildə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda (o zaman Respublika Əlyazmalar fondu) əmək fəaliyyətinə başlamış, kiçik elmi 
işçi, böyük elmi işçi, “Farsdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin müdiri vəzifələrində 
işləmişdir. 1979-cu ildə “XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsəri “Şühədanamə” (paleoqrafiya, 
orfoqrafiya və tərcümə məsələləri)” mövzusunda namizədlik, 1994-cü ildə “XV-XVI əsrlər 
Azərbaycan tərcümə abidələri (tekstoloji tədqiqi və dil xüsusiyyətləri)” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə 
professor elmi adı verilib. Möhsün Nağısoylu 2015-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü 
seçilmişdir, 2016-cı ildən AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktorudur. 

Möhsün Nağısoylu Əlyazmalar İnstitutunda işlədiyi 44 il ərzində, əsasən, farsdilli və 
türkdilli əlyazmaların tədqiqi sahəsində çalışmış, hazırladığı elmi təsvirlər farsdilli 
əlyazmalar kataloqunun 1-ci, 2-ci və 3-cü cildlərinə daxil edilmişdir. 

Onun mühüm elmi nailiyyətləri sırasında orta əsrlərə aid Azərbaycan tərcümə 
ədəbiyyatı nümunələrindən bir neçəsinin ilk dəfə olaraq aşkara çıxarılması, 
ədəbiyyatşünaslıq, mətnşünaslıq və dilçilik aspektindən sistemli şəkildə araşdırılması xüsusi 
olaraq qeyd olunmalıdır. Məhz onun səmərəli elmi axtarışları nəticəsində Şirazinin “Gülşəni-
raz” (1426) və Həzininin “Hədisi-ərbəin” (1524) tərcüməsi ilk dəfə Azərbaycan elmi 
ictimaiyyətinə təqdim edilmiş və geniş elmi tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bundan əlavə, ədəbi 
dil tarixinin dəyərli nümunələrindən olan “Şeyx Səfi təzkirəsi” onun rəhbərliyi ilə nəşrə 
hazırlanmışdır. 

Professor Möhsün Nağısoylunun əsas tədqiqat obyekti olan orta əsr Azərbaycan yazılı 
tərcümə abidələri milli ədəbiyyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu baxımdan onun 
araşdırmaları klassik ədəbiyyatımızın hərtərəfli tədqiqi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. 
AMEA-nın nəşr etdiyi “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabının III cildində (B., 2009) onun 
tədqiqatlarından da istifadə edilməsi buna əyani sübutdur.  

Alim Azərbaycan filologiya elmində yeni bir sahə olan linqvistik mətnşünaslıq üzrə 
ciddi və sanballı araşdırmalar müəllifi kimi tanınır. Onun XV-XVI əsrlərə aid tərcümə 
abidələri üzərindəki mətnşünaslıq və dilçilik aspektində apardığı araşdırmaları həmin 
əlyazmalarda işlənən ayrı-ayrı söz və ifadələrin ilk dəfə məhz klassik mütərcimlər tərəfindən 
yazılı ədəbi dilimizə gətirilməsi faktlarını üzə çıxarmışdır. Bundan əlavə, klassik tərcümə 
mətnlərində işlənən bir sıra nadir türk mənşəli sözlər ilk dəfə məhz M.Nağısoylunun 
tədqiqatlarında aşkar edilmiş və araşdırılmışdır. Onun bu sahədəki fəaliyyəti gələcəkdə 
Azərbaycan dilinin tarixi lüğətinin hazırlanması üçün yaxşı zəmin hazırlayır. 

O, Azərbaycanda tərcümə tarixi məsələləri üzrə ardıcıl tədqiqat aparan görkəmli 
mütəxəssislərdən biri sayılır. Onun bu istiqamətdə apardığı tədqiqatlarda tərcümə tarixi, 
klassik tərcümənin özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə yanaşı, mətnşünaslıq, ədəbiyyat tarixi və 
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dilçilik məsələləri də xüsusi yer tutur və bu yöndə gələcəkdə aparılacaq araşdırmalar üçün 
zəmin yaradır. 

M.Nağısoylunun elmi tədqiqatlarının nəticələri indiyədək çap etdirdiyi 36 kitabında, o 
cümlədən ümumi həcmi 130 ç.v. olan 8 monoqrafiyada, ümumi həcmi 300 ç.v. olan 16 
tərtibat və tərcümə işində, ümumi həcmi 120 ç.v. olan 2 lüğətdə, ümumi həcmi 75 ç.v. olan 5 
dərs vəsaitində öz əksini tapmışdır. “Orta əsrlərdə Azərbaycanda tərcümə sənəti” (2000), 
Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəri (2002), “XVI əsr Azərbaycan tərcümə abidəsi 
“Şühədanamə” (2003), “Şirazinin “Gülşəni-raz” tərcüməsi” (2004), “Əhmədinin “Əsrarnamə 
tərcüməsi” (2005), “A.Bakıxanovun “Riyazül-qüds” əsəri klassik tərcümə nümunəsi kimi” 
(2006), “Həzinin “Hədisi-ərbəin” tərcüməsi (2008), “XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsəri 
“Kəvamilüt-təbir” (B., 2011) monoqrafiyaları, eləcə də Möhsün Nəsirinin “Lisanüt-teyr” 
(2001), Şeyx Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” (2005), “Şeyx Səfi təzkirəsi” (2006) və 
başqa kitabları Azərbaycan ədəbiyyatşünasları və dilçiləri tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 

Alim bir sıra Beynəlxalq elmi konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. Məqalələri 
Tehran, Kabul, Sankt-Peterburq, İrəvan, Qazan, Ankara, Konya şəhərlərində nəşr olunan elmi 
toplularda çap edilmişdir. Tərtibçisi olduğu “Nizami: İncilər” kitabı Türkiyədə, “Farsca 
əlyazmalar kataloqu” kitabı İranda, «Переводческие и языковые особенности 
«Шухаданаме» monoqrafiyası isə Almaniyada nəşr olunmuşdur.  

Professorun əsas xidməti mətnşünaslığın nəzəri və təcrübi məsələləri, Məhəmməd 
Füzulinin, Şirazinin, Əhmədinin, Möhsün Nəsirinin, Şeyx Mahmud Şəbüstərinin, Həzininin, 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun tərcümə irsinin öyrənilməsi ilə əlaqədardır. Farsdilli yazılı 
abidələrin kataloqlaşdırılması, onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi və nəşrə hazırlanması, 
eləcə də türkdilli tərcümə əsərlərinin tədqiqi sahəsində nəzərçarpacaq nailiyyətləri vardır. 
Möhsün müəllimin fars dilindən tərcümə etdiyi Sədrəddin Bəlağinin “Quran qissələri” və 
Şeyx Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” məsnəvisi onun peşəkar və bacarıqlı bir mütərcim 
olduğunu sübut edir.  

O, həmçinin rus dilində nəşr olunmuş “Fars əlyazmaları kataloqu”nun 1-ci, 2-ci və 3-cü 
cildlərinin həmmüəlliflərindən biri və elmi redaktorudur. Onun rəhbərliyi və bilavasitə 
iştirakı ilə tərtib edilmiş “Farsca-azərbaycanca lüğət” 25000 tirajla nəşr olunmuşdur. 80 çap 
vərəqi həcmində tərtib edilmiş “Azərbaycanca-farsca lüğət” isə nəşrə hazırdır və bu 
yaxınlarda işıq üzü görəcəkdir. 

Möhsün müəllimin müəllifi olduğu “Azərbaycan dili” dərs vəsaiti indiyədək 12 dəfə 
kütləvi şəkildə nəşr edilmişdir. Həmin kitab Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komissiyası tərəfindən dərs vəsaiti kimi tövsiyə edilmişdir və məktəblərdə ondan dərs 
vəsaiti kimi istifadə olunur.  

M.Nağısoylunun mühüm elmi nailiyyətləri ölkədə və xaricdə nüfuzlu elmi nəşrlərdə 
dərc edilmişdir. O, 300-dan çox elmi və elmi-kütləvi məqalənin müəllifidir. Məqalələri 
Azərbaycanla yanaşı, Ankara, Konya, Lefkoşa, Tehran, Kabul, Moskva, Sankt-Peterburq, 
İrəvan, Aşqabad və Qazan şəhərlərində nəşr olunmuşdur. Bir sıra beynəlxalq elmi konfransın 
iştirakçısı olmuş, rus, fars və türk dillərində məruzələrlə çıxış etmişdir. Tərtibçisi olduğu 
kitablardan biri Ankarada, biri isə Tehranda fars dilində nəşr olunmuşdur. 

Möhsün müəllim 1993-cü ildən başlayaraq pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olur. O, 
müxtəlif illərdə Bakıdakı Qafqaz Universitetində və Sumqayıt Dövlət Universitetində 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənlərini tədris etmişdir. Bakı Slavyan Universitetində tərcümə 
ədəbiyyatı tarixi üzrə ixtisas kursunda dərs deyib. Səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə 2000-
ci ildə Azərbaycan Təhsili Nazirliyinin, 2005-ci ildə isə Azərbaycan MEA-nın fəxri 
fərmanları ilə təltif olunmuşdur. 

Görkəmli şərqşünas-mətnşünas alim kimi tanınan professor Möhsün Nağısoylu 
Əlyazmalar İnstitutunda işlədiyi 44 il müddətində özünə qarşı tələbkar elmi işçi, səmimi 
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insan, zəhmətkeş və təvazökar alim kimi kollektivin hörmətini qazanmış, gənc elmi kadrların 
hazırlanmasında əməyini əsirgəməmişdir. 

Onu bir tədqiqatçı alim kimi səciyyələndirdikdə hər şeydən öncə xalqımızın mənəvi 
sərvəti olan əlyazmalar-qədim və orta əsrlərin bu əvəzsiz yazılı abidələri yada düşür. Axı o, 
mənalı ömrünün böyük bir hissəsini yazılı abidələrə həsr etmiş və bu sahədə görkəmli bir 
tədqiqatçı kimi tanınmışdır... 

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Möhsün Nağısoylu elmi yaradıcılığının ən yetkin və 
məhsuldar mərhələsini yaşamaqdadır. İnanırıq ki, Möhsün müəllim bundan sonra hələ çox 
dəyərli əsərlərə imza atacaqdır. Onu yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, uzun ömür, can 
sağlığı arzulayırıq. 

Paşa Kərimov 
filologiya üzrə elmlər doktoru 
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Zəhra Allahverdiyeva 

 
Zəhra Allahverdiyeva orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, o 

sıradan  XII əsr klassik poeziyamızın ən uca zirvəsini təşkil edən 
Nizami yaradıcılığı üzərində uğurla tədqiqat aparan məhsuldar 
alimlərimizdəndir. 1978-ci ildə AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda 
laborant vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayan Zəhra xanım 1981-
ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuna keçirilərək fəaliyyətini 
yenicə təsis olunmuş “Nizamişünaslıq” şöbəsində davam etdirməyə 
başlamışdır. Nizami irsinin öyrənilməsi və təbliği tarixində ayrıca bir 
mərhələ təşkil edən bu illərdə Nizami Gəncəvi ilə bağlı 1979-cu il 5 yanvar tarixli qərardan 
sonra şairin irsinə olan maraq xüsusilə artmışdı; Nizami əsərlərinin poetik tərcümələri 
təkmilləşdirilərək yeni müqəddimələrlə təkrar nəşr olunur, lirik əsərləri və “Xəmsə”yə daxil 
poemaların yeni poetik və filoloji tərcümələri meydana çıxır, Nizami biblioqrafiyası tərtib 
olunur, şairin yaradıcılığının müxtəlif problemləri üzərində araşdırmalar aparılırdı. Nizami 
irsinin təbliğinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Nizami lektoriyası fəaliyyət göstərir, şairə həsr 
olunan seminarlar, respublika və beynəlxalq miqyasda konfranslar keçirilirdi. Bütün bunların 
icrası və təşkilində “Nizamişünaslıq” şöbəsinin aparıcı mövqeyi və şöbə əməkdaşlarının 
yorulmaz fəaliyyəti xüsusilə seçilirdi. Bu əməkdaşlar içərisində laborant vəzifəsində çalışan  
Zəhra xanım da yaxından iştirak edirdi. Ona Nizaminin “Sirlər Xəzinəsi” və “Yeddi Gözəl” 
əsərlərini Azərbaycan dilinə nəsrlə tərcümə etmək tapşırılmışdı. Zəhra Allahverdiyeva bu işin 
öhdəsindən uğurla gəlmiş, onun tərcümələri şöbədə müzakirə edilərək şöbə müdiri filologiya 
elmləri doktoru, professor R.Əliyev tərəfindən çapa təqdim olunması tövsiyə edilmişdir.Gənc 
laborant bu dönəmdə özünün çoxcəhətli zəhmətilə faydalı bir məktəb keçdi və bu sonralar 
onun nizamişünas bir alim kimi yetişməsi üçün də başlıca zəmin oldu. Həmin dövrdən Zəhra 
xanım .elmi fəaliyyətlə də ciddi məşğul olur. 1991-ci ildə “Azərbaycanda Nizamişünaslığın 
təşəkkülü və inkişafı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 
 Azərbaycan nizamişünaslığı və onun görkəmli nümayəndələri haqqında Zəhradan 
əvvəl də ədəbiyyatşünaslıqda dəfələrlə bəhs olunmuş, bu mövzu ilə bağlı diqqətəlayiq 
mülahizələr söylənmişdir. Ancaq Zəhra xanım bu problemlə bağlı mövcud pərakəndə 
araşdırmaları bir araya gətirərək, ətraflı, tədqiqatdan kənarda qalmış bir çox nümunələri də öz 
araşdırmasına cəlb etməklə  Azərbaycan nizamişünaslığını ədəbiyyatşünaslığımızın ayrıca 
mühüm sahəsi kimi həm də yeni təfəkkür işığında, sistemli şəkildə, elmi ardıcıllıqla, dövrün 
tarixi, ideoloji durumu və ədəbi istəklə bağlı öyrənmişdir. Zəhra xanım öz tədqiqatını ümumi 
nizamişünaslıq elmi konteksində aparmağa çalışmış, yeri düşdükcə Azərbaycan 
nizamişünaslığını fərqləndirən səciyyəvi cizgiləri müəyyənləşdirməklə də tədqiqatını 
zənginləşdirmişdir. Təsadüfi deyildir ki, bu kitab bu gün də Nizami tədqiqatçılarının müraciət 
etdikləri mötəbər mənbələrdən sayılır. 
 Zəhra Allahverdiyevanın “Orta əsrlər “Xəmsə” poetik üslubunda türk sözləri” 
monoqrafiyası “Klassik Şərq ədəbiyyatında “Xəmsə”nin mövzu, struktur, üslub və poetikası”, 
“Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında saqinamələr”, “Həmdullah Həmdinin həyat və 
yaradıcılığı” və başqa tədqiqatları onun uzun illər boyu apardığı davamlı elmi axtarışlarının 
məhsuludur. 3 kitab, 70-dən artıq elmi məqalənin müəllifi olan Zəhra xanım 35 ildən çox bu 
sahədə çalışmaqdadır. O, 30-dan çox Respublika və Beynəlxalq elmi konfranslarda maraqlı 
məruzələrlə çıxış etmiş, əsərləri Avstriya, Rusiya, Türkiyə, İran və Özbəkistanda nəşr 
olunmuşdur. 
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 Zəhra xanım eyni zamanda şair təbiətli, elmi fəaliyyətini bədii yaradıcılıqla 
birləşdirməyi bacaran tədqiqatçıdır. Bunu onun gənclik illərində dərc olunmuş şeirləri, 
“Məhsəti Gəncəvinin rübailəri” adlı kitabında şairənin 30 rübaisinin Azərbaycan dilinə poetik 
tərcüməsi də təsdiq edir. Bunun nəticəsidir ki, Zəhra xanım “Yaddaş” sənədli filmlər 
studiyasında çəkilən Məhsəti Gəncəviyə həsr olunmuş “Sirli bənövşə” adlı bədii-sənədli 
filmin elmi məsləhətçisidir.  
 Zəhra Allahverdiyeva hazırda Nizami əsərlərinin Şərq xalqları ədəbiyyatlarına təsiri 
problemi sahəsində çalışır. İxtisasını ürəkdən sevən, həssas təbiətli, zəhmətkeş, son dərəcə 
təəssübkeş araşdırıcı olan Zəhra xanım həm də xoşxasiyyət, nikbin bir insan, qayğıkeş 
yoldaş, sədaqətli dost kimi də kollektivin dərin hörmətini qazanmışdır. 
 Mən Zəhra xanımı 60 illik yubileyi münasibətilə Institutumuzun bütün kollektivi 
adından ürəkdən təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, şəxsi həyatı və elmi axtarışlarında 
müvəffəqiyyət və yeni yaradıcılıq sevincləri arzulayıram!  
                                                     
                                                                                                                            Nüşabə Araslı                     
                                                                                   filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
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