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Jurnal haqqında  

 
 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Əlyazmalar yanmır” jurnalı 2015-ci ildən 

nəşr olunur. Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 13.01.2015-ci il tarixli 3940 nömrəli qəra-
rı ilə “Mətbu nəşrlərin reyistri”nə daxil edilmişdir. “Əlyazmalar yanmır” Fransada ISSN mərkəzində qeydiy-
yatından keçmişdir.  

Elmi toplu olan bu jurnalda filologiya elmləri (mətnşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, folklorşünaslıq, dil-
çilik), 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  

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.manuscript.az/mdb saytında tanış olmaq olar.  

 
 

About the 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.  

Our target is to share our most important scientific achievements, to spread information to the large 
scale of readers about philology, history and bibliography. The journal website is: www.manuscript.az/mdb 

 
 

О журнале  
 
Научный журнал “Рукописи не горят” Института рукописей имени Мухаммеда Физули Наци-

ональной Академии наук Азербайджана выходит c 2015 года. Аккредитация журнала в реестре печат-
ных изданий Азербайджанской Республики утверждена решением Министерства Юстиции Азер-
байджанской Республики (№. 3940 от 13.01.2015.).  

В журнале «Рукописи не горят» публикуются статьи по текстологии, источниковедению, исто-
рии науки, фольклору, теории литературы, Азербайджанской литературе, библиотковдении, библио-
графии и книговедении, философии (религии, истории и философии).  

Научные редакторы журнала "Рукописи не горят", являются известными учеными и спе-
циалистами в этой области, известные, как и в республике, так и за рубежом.  

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.manuscript.az/mdb 
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Elmlərin necə inkişaf etdiyini, xüsusilə ədəbiyyatın, o cümlədən şifahi xalq ədəbiyyatının 

hansı tarixi, ümummental fikir magistralından keçib gəldiyini, fərdlərarası kommunikasiyanın yazı-
yaqədərki dövrdə də kifayət qədər dərin olduğunu bilə-bilə, müasir dünyanın insanı keçmişi – yazı-
sız, qeyri-verbal rabitə çağını təsəvvür etməkdə çətinlik çəkir. Səbəb isə olduqca sadədir: insan yazı, 
cizgi olmadan “yaddaqalan” bir şey edə biləcəyinə inanmır.  

Ağızdan-ağıza gəzən, “əbədiəzbər” şeirlər, dastanlar, rəvayətlər belə, unudulmasın deyə, ilk 
imkanda yazıya alınır; yazısız da “oxunabilən” rəsm əsərlərinin altından müəllif imzası atılır. Və 
yaxud, radio və televiziyada səslənən şifahi nitqin də əvvəli “ssenari”, sonrası “videolentin yadda-
şına yazılma” olur. Texnologiyanın bugünkü qədər inkişaf etmədiyi dövrlərdə isə insanlar hətta te-
lefon danışıqlarının da stenoqramını yaratmaq arzusunda idilər ki, istədikləri vaxt onu dönə-dönə, 
kitab kimi oxuya bilsinlər. Bir sözlə, yazı, yazıyalma insana bəxş olunmuş ən böyük nemətin – nit-
qin tamamlayıcı elementi olaraq qalmaqdadır.  
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Fransız filosofu, yazıçı Lük de Vovenarqın (1715-1774) təbirincə desək, yazısız bəşəriyyət 
ölü kimidir, çünki təkcə danışıqla onun “beyninə qan çatdırmaq”, yəni tarixini, ədəbiyyatını yarat-
maq mümkün deyil. Əlbəttə, yazıya ancaq bu cür – bilik, informasiya, fikir transformatoru kimi 
baxmaq da təxəyyül imkanlarını məhdudlaşdıra bilər. Yazı və onun qəlibi olan xətt təkcə simvolika, 
işarə, qrafika elementlərinin daşıyıcısı kimi də xüsusiləşdirilməməlidir. Demək, yazı, bu məziyyət-
ləri ilə yanaşı, həm də yaradıcılığın sosioloji amilinə çevril-məlidir. Əgər bir mətn, inskript, məktub, 
imza, avtoqraf dar mənada öz sahibinin ruhunu, əhvali-ruhiyyəsini, dünyagörüşünü, hisslərini, geniş 
anlamda isə dövrünün ictimai-siyasi, ədəbi, sosial məişətini əks etdirmirsə, bəşəriyyətin yazı mədə-
niyyəti natamamlıq girdabından çıxa bilməz. 

Yazı və kitab mədəniyyətinin vacib faktlarından olan bu cür imza, avtoqraf, məktub, bir sözlə 
xəttin ifadə predmeti olan nə varsa, xüsusilə sadalananlar görkəmli şəxslərin qələmindən çıxmışsa, 
özündə həm də multidissiplinar məna ehtiva edir. Bu cür xətlər təkcə xətşünaslığın və qrafologi-
yanın obyekti deyil; onunla əlyazmaşünaslar da, ədəbiyyatşünaslar da, ədəbiyyat, sosial münasibət-
lər, mədəniyyət tarixini öyrənənlər də, kitabşünaslar da məşğul olur. Çünki istənilən görkəmli şəx-
sin imzası, avtoqrafı həmin fərdin özünüidentifikasiya vasitəsi, hər bir ziyalının epistolyar varidatı 
isə onun ictimai və şəxsi münasibətlərinin, fikir və ideyalarının yazılı inikasıdır. Belə mənbələr hə-
min şəxslərin yaradıcı və şəxsi keyfiyyətlərini açmaqla yanaşı, zaman ötdükcə, ya ayrıca ədəbi 
janra, ya ictimai-siyasi hadisəyə, ya da tarixi informasiya kanalına çevrilir.  

Bu mənada, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu digər əlyazmalarla bəra-
bər, mənbəşünaslıq və mətnşünaslıq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan avtoqrafları, o cümlədən 
məktub və inskriptləri, imza nümunələrini toplayıb mühafizə etməklə, yalnız fundamental elmi 
məqsədlərinə çatmır, eyni zamanda, görkəmli şəxslərin sosial-psixoloji, ictimai-siyasi, elmi-fəlsəfi 
mühitini, emosional yaddaşını gələcəyə ötürməyə xidmət edir. İnstitutun xəzinəsində, o cümlədən 
şəxsi arxivlər fondunda yüzlərcə görkəmli şəxsin avtoqrafı, imzası, məktubları, fotosənədləri və s. 
mühafizə və tədqiq olunur. Onların arasında M.F.Axundov, H.Cavid, C.Məmmədquluzadə, S.Müm-
taz, İ.Qutqaşınlı, S.M.Qənizadə, C.Cabbarlı, F.Köçərli, B.Çobanzadə, Ə.Nuxəvi, H.Sanılı, N.Bəsir, 
A.Qayibzadə, R.Əfəndizadə, A.Şaiq, M.Mirbağırov və digər görkəmli şəxslərin xətt yadigarları 
mövcuddur. Prof. T.Həsənzadənin Əlyazmalar İnstitutunda qorunan bu cür xətt nümunələrinə həsr 
etdiyi “Maraqlı qeydlər” adlı silsilə məqalələrində qeyd olunduğu kimi, bu avtoqraflar həmin şəxs-
lərin ictimai-siyasi hadisələrə münasibətini öyrənməklə bərabər, yaradıcılıq əlaqəsi saxladığı şəxs-
lərlə də yaxından tanış olmağa imkan verir. 

Azərbaycanın görkəmli şəxslərinə aid həm bu, həm xarici arxivlərdəki, həm də respublikanın 
digər kitabxana və muzeylərində saxlanan avtoqraf və məktub nümunələrini müəyyənləşdirib bir 
yerə toplamaq, onları kompleks elmi tədqiqata, filoqrafik, qrafoloji təhlilə, transliterasiyaya cəlb et-
mək, rəqəmsallaşdırmaq, qrafik cəhətdən bərpa etmək və yekunda, əldə olunan nəticələri– avtoqra-
fik və epistolyar irs nümunələrini kitab şəklində geniş ictimaiyyətə çatdırmaq məqsədilə AMEA-nın 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu “Görkəmli şəxsiyyətlərin avtoqrafları və epistolyar 
irsi” adlı layihə ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2015-
ci ildə elan etdiyi əsas qrant müsabiqəsində iştirak etmiş və kompleks elmi-tədqiqat proqramlarının 
həlli istiqaməti üzrə (EİF-KETPL-2015-1(25)) qaliblərdən biri olmuşdur.  

Layihənin icrasının davam etdiyi son bir il ərzində iştirakçılar tərəfindən bir çox elmi-nəzəri 
və praktiki fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. 
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Bu müddət ərzində AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Şəxsi arxiv 
fondundan, S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin 
fondundan, N.Nərimanovun Bakı şəhərində yerləşən Xatirə Muzeyindən, A.Şaiqin Ev Muzeyi və 
AMEA H.Cavidin Ev Muzeyindən, M.Ə.Sabirin Şamaxı şəhərində yerləşən Xatirə Muzeyindən, 
ayrı-ayrı şəxslərdən, dünyanın müxtəlif ölkələrinin, o cümlədən Türkiyə, Fransa, Rusiyanın kitabxa-
na və arxivlərindən Azərbaycanın 200 nəfərdən çox görkəmli elm, mədəniyyət və siyasət xadiminin 
ümumilikdə 250 imza nümunəsi və əsli materialı – avtoqrafı, o cümlədən, məktubları, şəxsi qeydlə-
ri, digər fotosənədləri toplanmış, işin rəqəmsal ifadədə həcmi 430 qeqabaytı ötmüşdür.  

Layihə boyu görkəmli şəxslərin əlyazmaları haqqında təsviri xarakterli yazılar, şəxsi arxiv 
materialları ilə bağlı çap kataloqlarındakı qeydlər, muzeylərdə, ekspozisiyalarda sərgilənən ekspo-
natlar əsas istiqamətverici vəsait kimi götürülmüş, həmin vəsaitlər əsasında materiallar ilkin tədqi-
qata cəlb olunmuş, mətnlər oxunmuş, məktubları ünvanlayan və qəbul edən tərəflər müəyyən edil-
miş, oxşar materiallar arasında müqayisələr aparılmış, identifikasiya nəticəsində müəllifin yazı ma-
nerası, xətt növü təyin olunduqdan sonra, əlyazma sənədinin kimə aid olduğu tam dəqiqləşdiril-
mişdir. Tam dəqiqləşdirilən əlyazma nümunələrinin sonunda verilən imza nümunələri toplanmış, 
daha intensiv təkrarlanan imzalar seçilərək rəqəmli formata keçirilmiş, işlənib serverə daxil edil-
mişdir. 

Bu müddətdə yerli mənbələrlə yanaşı, Paris Sosial Elmlərin Tədqiqi Ali Məktəbinin “Rusiya, 
Qafqaz və Mərkəzi Avropa Tədqiqatları Mərkəzi”nin kitabxanasından, Fransa Milli Kitabxanasının 
“Əlyazmalar departamenti”ndən, Fransa Milli Arxivinin “Şəxsi Arxivlər Şöbəsi”ndən, Azərbayca-
nın Fransadakı Səfirliyinin “Mədəniyyət Xidməti şöbəsi”ndən, “Ümmülbanu Əsədullayevanın Ar-
xivi”ndən və “İren Melikoffun Şəxsi Arxivi”ndən, Türkiyə Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyinin tabeçiliyində fəaliyyət göstərən Ahmet Hamdi Tanpınar Ədəbiyyat Muzeyinin Kitabxana-
sından, Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyindən, Rusiya İmperator II 
Nikolay adına Avtoqraf muzeyindən də aidiyyatı materiallar toplanmışdır.  

İmzası əldə olunan tarixi şəxsiyyətlər və ədəbi simaların həyat və yaradıcılığı haqqında icmal 
məlumatlar da hazırlanmış və onların bəzilərinin foto-portretləri rəqəmsal bərpa prosesindən keç-
dikdən sonra kitab üçün işlənməyə başlamışdır.  

Toplanmış avtoqraf və məktublar “Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimləri” (15 
nəfər), “Azərbaycanın görkəmli şair və yazıçıları” (60 nəfər), “Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət 
və incəsənət xadimləri” (27 nəfər), “Azərbaycanın görkəmli elm adamları” (103 nəfər) adlı fəsillər-
də elm və fəaliyyət sahələri üzrə qruplaşdırılmışdır. 

“Görkəmli şəxsiyyətlərin avtoqrafları və epistolyar irsi” layihəsi üzrə həyata keçirilmiş işlər 
elmi əhəmiyyəti və yeniliyi ilə də diqqət çəkir. Əldə olunmuş elmi nəticələr istər əlyazmaşünaslıq, 
istər mətnşünaslıq, istər mənbəşünaslıq, istərsə də xətşününaslıq baxımından mütəxəssilər üşün qiy-
mətlidir. Görkəmli şəxslərin müxtəlif imzaları, məktubları, əsli materialları üzərində aparılmış iş nə-
ticəsində, həmin şəxslərin təkcə yazı, xətt, imza üslubunu deyil, eyni zamanda, daha əvvəldə də 
qeyd etdiyimiz kimi, dövrün ictimai-siyasi proseslərinə münasibətini, dövrün ziyalıları və özlərinə 
yaxın insanlarla qarşılıqlı əlaqələrini, sosial, ədəbi-bədii baxışlarını müəyyən etmək mümkün ol-
muşdur. 

Nümunə üçün bildirək ki, axtarışların, tədqiqatların xronoloji çərçivəsi tarıxin daha dərin 
qatlarını əhatə etmiş, hətta Xətib Təbrizi, Məhəmməd Füzuli, Kişvəri, Şah İsmayıl Xətai, Xurşidba-
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nu Natəvan, Mirzə Fətəli Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani kimi klassik mütəfəkkirlərin avtoqrafla-
rından imza nümunələri müəyyən edilmişdir. Maraqlı faktlardan biri də budur ki, məsələn Mirzə 
Şəfi Vazehin öz əli ilə üzünü köçürdüyü iki əlyazması əsasında, şairin həm də mahir xəttat olduğu 
təsbit olunmuş, həmin əlyazmaların son səhifəsindən ədibin şəxsi imza nümunəsi əldə edilmişdir. 

XX əsr mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrinin imza nümunələri isə onların ailə üzvləri və 
yaxınlarına yazdığı məktublardan, yaxud da hədiyyə verdikləri kitablardakı inskriptlərdən, eləcə də 
fotoşəkillərin arxa və kənar hissələrindən əldə olunmuşdur. Elmi tədqiqat nəticəsində müəyyən edil-
mişdir ki, bəzi görkəmli şəxsiyyətlər imzalarına sadiq qalmış, bəziləri isə əlifba dəyişdikdə imzala-
rını yeni qrafikaya uyğun çəkmişlər. Sözügedən imzaların bir yerə toplanması ilə ilk dəfə Azərbay-
canın görkəmli şəxslərinin imza nümunələrinin vahid bazası yaradılmağa başlanmışdır. 

Layihə çərçivəsində eyni şəxsə aid imza nümunələri arasında qrafik-optik fərqlər müəyyən 
edilmiş, daha aydın və vizual cəhətdən effektiv olanlar seçilmişdir. Məktubların dillər üzrə qruplaş-
dırılaraq oxunması işi də davam etdirilmiş, mətnlərin əlifba, qrafika üzrə təhlili aparılmışdır.  

Layihə iştirakçıları 26-30 dekabr 2017-ci il tarixində Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhə-
rində elmi ezamiyyətdə olan zaman Azərbaycanın Türkiyədə mühacirətdə yaşamış ədib və mühər-
rirlərindən Əli bəy Hüseynzadənin və şair Almas İldırımın imza və epistolyar irs nümunələri, bun-
dan əlavə həyat və yaradıcılığı Azərbaycanla bağlı olan türk şair və yazıçılarından Nazim Hikmətin 
bəzi şeirlərinin, anasına yazdığı məktubların əlyazmalarının surəti toplanıb AMEA Məhəmməd Fü-
zuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fonduna təqdim edilmişdir. Nazim Hikmətin ilkin tədqiqata cəlb 
olunmuş məktublarından üçü əl yazısı ilə, digər ikisi çap makinasında yazılmışdır. Lakin beşinin də 
sonunda tarix əl yazısı ilə yazılmış və müəllif tərəfindən imzalanmışdır. Bu məktublarda şair anası-
na bugünkü Azərbaycan dilinə yaxın bir dildə müraciət edir. Şairin epistolyar irsinin tərkib hissəsi 
olan bu ailə-məişət məzmunlu məktublar onun həyatının müəyyən məqamlarına işıq salmaqla yana-
şı, epistolyar irsindəki üslubla bədii dilinin yaxın olduğunu ortaya qoyur.  

Əldə olunmuş əlyazma və imza nümunələrinin surəti tarix, ədəbiyyat tarixi, qrafologiya sahə-
sində tədqiqat aparan alimlər üçün ilkin mənbə kimi faydalı ola bilər. Beləliklə, layihə nəticəsində 
tədqiqatçılar Nazim Hikmət, Əli bəy Hüseynzadə, Almas İldırımın timsalında, bütün digər görkəmli 
şəxsiyyətlərin əldə olunmuş epistolyar irs və imza nümunələrini mühafizə olunduğu kitabxana, mu-
zey və fondlarda əlavə axtarış etmədən konkret mənbədən əldə edə biləcəklər. 

Layihə çərçivəsində soydaşımız Sultan əl-Qurrayi vasitəsilə Saib Təbrizinin “Külliyat”ına da-
xil olan 17 türkcə qəzəl də əldə olunmuşdur. Həmin qəzəllərin sonunda şair “Təmmə bələğə Saib” 
(bunu Saib yoxlayıb) cümləsini yazmış və altına imza atmışdır. Bu isə, sübut edir ki, həmin şeirlər 
Saibin anadilli əsərlərinin ən mükəmməl nüsxəsidir.  

  Məsələn, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin əldə olunmuş portretinin surətinin arxa tərəfinə bax-
dıqda aydın olur ki, bu şəkil vaxtilə Əli bəy Hüseynzadəyə hədiyyə olunmuşdur. Avtoqraf digər 
şəxsin xəttilə yazılsa da, imza H.Z.Tağıyevin özü tərəfindən atılmışdır. Məhz bu imza, H.Z.Tağıye-
vin savadsız şəxs olması ilə bağlı fikirləri təkzib edən tutarlı bir fakt hesab oluna bilər. Belə ki, im-
zada kiril əlifbası ilə onun müəllifinin ad və soyadının baş hərfləri oxunur: Г.З.А.Т.  

Bundan başqa, layihə üzrə müəyyən olunmuş işləri həyata keçirərkən Bakı Dövlət Universi-
tetinin arxivindən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1951-ci ildə universitetin rektoru Hacıyevə öz 
dəstxətilə yazdığı ərizənin fotosurəti; Heydər Əliyev Muzeyindən və Türkiyə Cümhuriyyətinin 
Azərbaycan Səfirliyindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevə aid müvafiq 
olaraq, muzeyin fəaliyyəti haqqında ürək sözlərinin (20 dekabr 2008-ci il tarixli) və Türkiyə Cüm-
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huriyyətinin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəlin vəfatı ilə əlaqədar səfirliyin xatirə kitabına ya-
zılmış (19 iyun 2015-ci il tarixli) başsağlığının avtoqrafı əldə olunaraq materiallara əlavə edilmişdir.  

Qeyd olunmalıdır ki, sözügedən materiallar təkcə avtoqrafik əhəmiyyət kəsb etmir, onlar eyni 
zamanda, müvafiq dövrün sosial münasibətlərini, ədəbi-bədii mühitini anlamaqda da mütəxəssislər 
üçün qiymətli mənbədir. Məsələn, əldə olunmuş epistolyar irs nümunələrinə əsasən görürük ki, vax-
tilə Səməd Vurğun Əkrəm Cəfərə dərc olunmamış şeirlərinin avtoqrafını göndərmişdir. Həmin şeir-
lərin dərc olunmuş variantı ilə məktubdakı şeirləri müqayisə edərkən, istər ədəbiyyat tarixi, istər 
ədəbiyyatşünaslıq, istərsə də mətnşünaslıq baxımından maraqlı məqamlara rast gəlirik. Bu isə mü-
əllif mətni və redaktor mətni arasında müqayisəli təhlil aparmağa imkan verir. 

Digər epistolyar yazı nümunələrində, məsələn Barat Şəkinskayanın Nazim Axundova yazdığı 
məktubda “O, olmasın, bu, olsun” filminin çəkilişləri barədə məlumat verilmiş, Nəriman Nərimano-
vun Tağıyevə məktubunda isə təhsil haqqını vaxtında ala bilməməklə bağlı narahatlıq ifadə olun-
muşdur və s. 

Beləliklə, təqdirəlayiqdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 
Fondunun 2015-ci ildə elan etdiyi əsas qrant müsabiqəsi çərçivəsində AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən təqdim olunmuş və kompleks elmi-tədqiqat proqramlarının 
(EİF-KETPL-2015-1(25)) qalibi olmuş “Görkəmli şəxsiyyətlərin avtoqrafları və epistolyar irsi” adlı 
layihə çərçivəsində İnstitut ilə Fond arasındakı əməkdaşlıq hələ də davam edir və layihə özünün ta-
mamlanma mərhələsinə qədəm qoyur. Bu mərhələdə isə toplanmış avtoqraf və epistolyar irs nümu-
nələrinin həm ənənəvi kitab şəklində, həm də ən müasir multidemedia vasitələrində hazırlanıb isti-
fadəçilərin ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulur.  

Layihə çərçivəsində hazırlanmış bu məqalə vasitəsilə əslində yeni bir elmi uğurumuzun müj-
dəsini vermiş oluruq: çünki ən qısa zamanda Azərbaycan oxucusu yüzlərcə görkəmli şəxsiyyətin 
xətt yadigarı, avtoqrafı, imza və məktubları ilə tanış olacaq və bu xətlərin izinə düşərək filoqraf ro-
lunda çıxış edə biləcəkdir.  
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Теймур Керимли 

 
По следам почерков: в поиске автографов и эпистолярного 

наследия выдающихся людей Азербайджана 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 

Статья посвящена работе Института Рукописей над собранием, исследованием и изу-
чением автографов и писем, в том числе почерков и подписей выдающихся государствен-
ных, общественных, культурных и научных деятелей Азербайджана, от Средневековья до на-
ших дней. 
 

 
Teymur Kerimli 

 
 

In the wake of the manuscripts: in search for autographs  
and the epistolary heritage of well-known people of Azerbaijan 

 
 

SUMMARY 
 
 

The article is devoted to the activity of the Institute of Manuscripts over the collection, rese-
arch and study of autographs and letters, including handwriting (manuscript) and signatures (autho-
graphs) of prominent state, public, cultural and scientific figures of Azerbaijan, from the Middle 
Ages to the present day. 
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Paşa Kərimov 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
filologiya üzrə elmlər doktoru 

 
YUSİF HAQQINDA İLK  

TÜRK DASTANI 
 
 

Açar sözlər: dastan, poema, Əli, məsnəvi, şair 
Ключевые слова: дастан, поэма, Али, маснави, поэт 
Key words: dastan, poem, Ali, masnavi, poet 

 
 

Əlinin “Qisseyi-Yusif” dastanı anadilli Azərbaycan yazılı abidələri içində ilk əsərlərdən biri-
dir. İlk anadilli bədii ədəbiyyat nümunələrimizə aşağıdakılar daxildir: Əsfərainli İzzəddin Həsənoğ-
lunun qəzəlləri, Əlinin “Yusif və Züleyxa” poeması, müəllifi bəlli olmayan “Dastani-Əhməd Həra-
mi” məsnəvisi, Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa”, Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah”, Mustafa Zəri-
nin “Yusif və Züleyxa”, Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” məsnəviləri, Nəsir Bakuyinin Elxani hökm-
darı Sultan Məhəmməd Ulcaytuya (1304-1316) həsr etdiyi 11 bəndlik müxəmməsi, Əbdülqadir Ma-
rağayinin (1353-1434) qəzəli, Qazi Bürhanəddin və Nəsiminin divanları. Məsnəvilərin adından da 
görürük ki, həmin dövrdə “Yusif və Züleyxa” mövzusuna daha çox müraciət edilmişdir. Ümumiy-
yətlə, türk-oğuz xalqlarının ədəbiyyatında bu mövzuda yazılan əsərlər çoxluq təşkil edir ki, bunun 
da bir neçə səbəbi olmuşdur. Əvvəla, Tövrat, İncil və Qurandan gələn bu mövzu bütün dünyada, 
xristian və islam dünyasında geniş yayılmışdı. Müsəlmanlar arasında dini mövzuda, Qurandakı surə 
əsasında əxlaqi-didaktik, nəsihətamiz-ibrətamiz mövzuda əsərlərin yazılaraq geniş xalq kütlələri 
arasında yayılması savab iş hesab olunurdu. Böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli fars-tacik 
şairi Əbdürrəhman Caminin (1414-1493) “Hədisi-ərbəin” əsərini də savab iş olsun deyə ana dilinə 
tərcümə etmişdi. Cami Peyğəmbər hədislərindən qırxını seçib fars dilində rübai şəklində nəzmə 
çəkmiş, Füzuli isə bu rübailəri Azərbaycan türkcəsinə çevirmişdir. Tərcümənin müqəddiməsində şa-
ir bu rübailəri ümumi feyz üçün tərcmə etdiyini göstərmişdir. Akademik Həmid Araslı bu əsər ba-
rədə yazır: “Füzuli tərcümə etdiyi əsərin “ümumi feyzini” oradakı tərbiyəvi-əxlaqi nəsihətlərdə 
görmüşdür. “Hədisi-ərbəin”də insanlara rəhm etmək, başqasına ziyan verməmək, pis xasiyyətlərdən 
əl çəkmək, səhər tezdən durmaq, tamahkarlıq etməmək, xoş xasiyyətli olmaq, təmizliyə, yeniliyə 
meyl etmək kimi qiymətli nəsihətlər verilir, tamah, yersiz gülmək,xəyanət, hərzə danışmaq kimi pis 
sifətlər tənqid edilir” (1, s.270). Bunun kimi, müqəddəs kitablardan gələn “Yusif və Züleyxa” möv-
zusu da müsbət insani keyfiyyətləri alqışlayır, mənfi cəhətləri pisləyir. Araşdırmalar göstərir ki, Əli 
adı çəkilən əsərini yazarkən Quranın “Yusif” surəsindən, Herat şeyxi Abdullah Ənsarinin       
(1006-1088) “Ənis əl-müridin və şəms əl-məcalis”, Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Cərir ət-Təbərinin       
(840-922) “Came əl-bəyan ən təvil əl-Quran” əsərlərindən, bir sıra digər mənbələrdən bəh-
rələnmişdir. 

Bəzi araşdırıcıların, məsələn, tatar alimi N.Ş. Xisamovun əsərin müəllifinin adını “Qul Əli” 
kimi yazması ilə razılaşmaq olmur. Klassik ədəbiyyatımızın bir çox nümayəndələrinin adlarının əv-
vəlinə qul, fəqir, aciz kimi epitetlər əlavə etməsinin onların adına heç bir dəxli yoxdur. Fikrimizcə, 
Əlinin əsərindən danışarkən xalq içində yayılmış “Yusif və Züleyxa” əhvalatlarını, mövzunun şifahi 
xalq ədəbiyyatında mövcud olan variantlarını da nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, xalq arasında 
yayılmış variantlardan da bəhrələnən əsərlərin dili sadə və anlaşıqlı olmalı idi. Tədqiqatçı Zəminə 
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Hacıyeva bu mövzuda yazılan əsərlərin əhəmiyyətini belə qiymətləndirir: “Bu mövzuda yazılan iri 
həcmli əsərlər, ümumiyyətlə, islam dövründə dilimizdə ədəbi fəaliyyətin yazılı növünün baş-
lanğıcının qoyulmasına, deməli, yazılı ədəbi dilimizin formalaşmasına zəmin yaratmış oldu”(2, s.5). 
Klassik kitab üslubuyla şifahi xalq ədəbiyyatı üslubunun qarışığından yaranmış bu əsərlərdə canlı 
danışıq dili elementləri üstünlük təşkil edir. Ərəb-fars söz və ifadələri, izafət tərkibləri bu əsərlərdə 
cox da nəzərə çarpmır. “Yusif və Züleyxa” mövzusundakı humanızm, insan qəlbini həyəcana gə-
tirən ata-oğul, qadın-kişi məhəbbəti, sədaqət və xəyanət, doğma yurd, vətən həsrəti motivləri o 
dövrün oxucularına çox yaxın idi. Bu məsnəvilərdə nağılçılıq, dastançılıq ənənələrindən gələn rəva-
yət, nağıletmə tərzinə, Nizami poemalarındakı kimi sujet içində sujetin, əhvalat içində əhvalatın təs-
virinə rast gəlirik. “Yusif və Züleyxa” əhvalatının bəzi məqamları Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyya-
tına, “Kitabi-Dədə Qorqud” və başqa dastanlara yaxındır. “Kitabi-Dədə Qorqud”un “Qam Börənin 
oğlu Bamsı Beyrək” boynuda Bamsı Beyrəyin xəyanət səbəbindən on altı il vətənindən, sevgilisin-
dən uzaq düşüb əsirlikdə olması, atasının ağlamaqdan gözlərinin tutulması. Beyrək qayıdandan 
sonra barmağının qanını atasının gözlərinə sürtməsi və onun gözlərinin açılması, bir sıra digər 
məqamlar “Qisseyi-Yusif”i xatırladır. Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, Əlinin “Qisseyi-Yu-
sif”inin tatar xalqının abidəsi olduğunu iddia edənlər onun Azərbaycan türklərinin əcdadları olan 
oğuzların qəhrəmanlıq eposu ilə yaxınlığını, dilinin əsasən oğuz (Azərbaycan) dili olduğunu heç cür 
inkar edə bilmirlər. O fakt bir həqiqətdir ki, əsərin ən cox əlyazma nüxsəsi Volqa çayı boyunda, 
Tatarıstanda tapılmışdır. Səbəb də odur ki, həmin bu dastan bölgədə uzun müddət dərs vəsaiti kimi 
istifadə edilmiş, buna görə də çoxlu sayda köçürülmüşdür. M.Houtsma poemanın dilini əski Ana-
dolu, K.Brokkelman isə osmanlı türkcəsinə aid etmişdir. A. Cavad əsərin dilini Bulqar tatarlarına 
aid edir. Lakin, dediyimiz kimi, Əlinin poemasının dilinin və sujetinin oğuz türklərinə-azərbay-
canlılara aid olduğunu hec cür inkar etmək mümükün deyil. Əsəri oxuyarkən bunu açıq-aşkar 
görmək olar. Tatar alimi N.Ş.Xisamov əsərin dilini tatarlara aid etməyə çalışsa da faklar qarşısında 
aciz qalaraq onun oğuz dilinin başqa türk dilləri ilə qarışığından yarandığını iddia etməyə məcbur 
olmuşdur. Fikrimcə, professor Fərhad Zeynalovun 1984-cü ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində 
çap etdirdiyi “Qədim poeziyamızın nadir incisi” adlı məqaləsində yazdıqları inkaredilməz elmi 
həqiqətdir: “Bu əsərin fonetik, leksik və qrammatik quruluşunun təhlili göstərir ki, abidədəki faktlar 
qədim tatar (eləcə də müasir tatar) dilinin faktları ilə uyğun gəlmir. Bu əsərin xalis əski tatar 
(bulqar-tatar, qədim tatar) dilində yazılmasını iddia edənlərin heç biri bilavasitə poemanın dilindən 
danışmır, daha çox onun Volqa boyunda geniş yayılmasını, bir-birinin eyni olan nüsxələrin bu 
regionda daha çox tapılmasını əsas götürürlər” (3). 

Əlinin “Qisseyi-Yusif” əsəri Tatarıstanda dəfələrlə çap edilmişdir. Bakıda əsərdən bir parçanı 
ilk dəfə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda nəşr edilən “Keçmişimizdən 
gələn səslər” bülleteninin birinci buraxilişinda Zəminə Hacıyeva təqdim etmişdir (4,s.4-44). Poema-
nı Azərbaycanda ilk dəfə tam halda çapa hazırlayanlar Elməddin Əlibəyzadə və Əbülfəz Hüseyni 
olmuşlar. Onlar bu nəşrdə abidənin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda sax-
lanan Bakı nüsxəsi (şifri: B-3422) və Sankt-Peterburq nüsxələrindən (şifri: V-2737, V-4233, V-
3325) istifadə etmişlər. 2005-ci ildə həmin əsər latın əlifbası ilə “Şərq-Qərb” nəşriyyatında yenidən 
çap edilmişdir. Filologiya elmləri doktoru Ataəmi Mirzəyev “Azərbaycan epik şeirinin təşəkkül 
dövrü” adlı monoqrafiyasında əsərə ayrıca bir məqalə həsr etmişdir. 

Əlinin “Qisseyi-Yusif” poemasında ən çox diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri onun heca vəz-
nində, xalq şeirində, qoşmalarda olduğu kimi dördlüklər şəklində, on iki hecalı, 4-4-4 bölgüsündə 
(qafiyə sistemi:aaab) yazılmasıdır. Hər bəndin ilk üç misrası öz aralarında qafiyələnir, sonuncu mis-
rada “imdi” sözü bəndə müəyyən bir məntiqi yekun vurur. Digər ilk anadilli iri həcmli abidələrimi-
zin hamısı əruz vəznində, məsnəvi şəklində yazılmışdir. Əlbəttə ki, bir dastana, poemaya sığan 
mətləbi məsnəvi şəklində ifadə etmək daha asan və məqsədəuyğundur. Əli ənənəvi türk şeiri for-
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masından istifadə etməklə qarşısına çətin bir vəzifə qoymuş və onun öhdəsindən şərəflə gəlmişdir. 
Şairin poemasında istifadə etdiyi şeir forması, qafiyə sistemi qədim Alp Ər Tonqa dastanı ilə 
eynidir. Böyük türk alimi Mahmud Kaşğari “Divanu lüğat-it-türk”də bu abidədən parçalar 
vermişdir. Alp Ər Tonqa dastanı iri həcmli bir əsər olmuş və qədim dövrlərdə ozanlar tərəfindən ifa 
edilmişdir. Mahmud Kaşğarlinin dastandan verdiyi şeir parçaları Alp Ər Tonqanın ölümünə həsr 
edilmiş ağılardır: 

 
Alp Ər Tonqa öldümi, 
İssiz ajun qaldımı, 
Ödlək öcün aldımı, 
İmdi yürək yırtılur (5, s.21-22). 

 
Fərq orasındadır ki, bu dastanın şeir parçalarının misraları 8, Əlinin poemasının misraları isə 

əsasən 12 hecadan ibarətdir. Lakin bir oxşar cəhət xüsusilə diqqəti cəlb edir. Hər iki əsərin 
bəndlərinin son misraları burada deyilən fikrin məntiqi yekunu kimi səslənir. 

Əlinin “Qisseyi-Yusif” poeması, ümumiyyətlə, türk dilində yazılmış ilk iri həcmli bədii poetik 
əsərdir, yazılı ədəbiyyat nümunəsidir. Ondan əvvəl XI əsrdə yaranmış Yusif Balasaqunlunun “Ku-
datqu biliq”, XII əsrin sonları-XIII əsrin əvvəllərində yazılmış Əhməd Yüqnəkinin “Ətibətül-həqa-
yiq” əsəri, həmin dövrün məhsulu olan Əhməd Yəsəvinin divanı didaktik, təsəvvüfi məzmunlu 
əsərlər olmuşdur. 

Poemanın dəqiq yazılma tarixi də məlum deyil. Tatar tədqiqatçısı C.Almaz müxtəlif əlyazma-
larda onun h.609 (m.1212) və h.630-cu ildə (m.1233) yazıldığının qeyd olunduğunu göstərir. 

Bir məsələ, fikirmizcə, şübhə doğurmamalıdır: Əlinin 5000 misraya yaxın həcmdə olan “Qis-
seyi-Yusif” əsəri göstərir ki, o böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ədəbi məktəbinin anadilli 
nümayəndəsi, onun davamçısı olmuşdur. Xüsusilə Nizami əsərlərində ortaya qoyulan ədalətli 
hökmdar, insan şəxsiyyətinin sükunətdə deyil hərəkətdə, inkişafda olması məsələsinə Əlinin das-
tanında da rast gəlirik. Doğrudur, sənətkarlıq baxımından Əlini Nizami ilə müqayisə edə bilmərik. 
Nizami əsərinin bədii siqlətini heç kimlə müqayisə etmək olmaz. Görkəmli rus alimi Y.M.Me-
letinski “Orta əsrlər romanı” adlı monoqrafiyasının “XII əsr Azərbaycanının farsdilli romantik 
eposu” adlı yarımfəslində belə bir fikir irəli sürür ki, Nizami “Xəmsə”sinə daxil olan əsərlər, o 
cümlədən, Firdovsinin “Şahnamə”si, bir sıra digər məsnəvilər nəzmlə yazılmış romanlardır (6, 
s.175-197). Fikrimizcə, bu müddəayla tam mənası ilə razılaşmaq olmaz. Doğurdan da Nizaminin 
hər bir məsnəvisində romanlara sığacaq mətləblər vardır. Lakin bununla bərabər bu da bir faktdır ki, 
onun hər beyti Şərq poeziyasının, şeir sənətinin misilsiz nümunəsidir. Əlinin poemasında da gözəl 
poetik məqamlar kifayət qədərdir. 

Əlinin “Qisseyi-Yusif” poemasında mərkəzi surət Yusiflə bağlı olan bir neçə əsas xətlər 
əsərin özəyini təşkil edir: Yusif və atası Yəqub, Yusif və qardaşları, Yusif və Züleyxa, Yusif və 
xalq. Yusif və xalq xəttini inkişaf etdirən müəllif Nizami ənənələrini davam etdirərək ədalətli 
hökmdar məsələsini bir daha qaldırır. Nizami kimi Əlini də maraqlandıran hökmdarlığa doğru 
gedən qəhrəmanın keşməkeşlərdən, çətinliklərdən keçərək şəxsiyyət kimi kamilləşməsidir. Yusif 
qul kimi bazarda satıldıqdan sonra insanlara, cəmiyyətə gərəkli bir şəxs olduğu ortaya çıxır, bundan 
sonra o, hökmdarlığa layiq görülür. Qeyd edək ki, orta əsrlərdə qulluqdan hökmdarlığa ucalmış real 
tarixi şəxsiyyətlər olmuşdur. Tarixi mənbələrin göstərdiyinə görə, Azərbaycan Atabəylər dövlətinin 
(m.1136-1225) banisi, görkəmli dövlət xadimi, sərkərdə Şəmsəddin Eldəniz (?-1175) vaxtı ilə Dər-
bənd bazarında qul kimi satılmışdı. Sonralar bacarığı, istedadı sayəsində o, Səlcuqilər dövlətində 
“Atabəyi-əzəm” (“Böyük Atabəy”) titulu almış, paytaxtı Həmədan olan, Cənubi Azərbaycanı və 
Naxçıvanı əhatə edən müstəqil dövlət yaratmışdı. Onun hakimiyyəti dövründə (m.1136-1175) 
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Eldənizlər dövləti çiçəklənmiş, övladları Məhəmməd Cahan Pəhləvan (?-1186) və Qızıl Arslan 
(1186-1191) onun başladığı işi uğurla davam etdirmişlər. (7, s.43-45). 

Əlinin “Qisseyi-Yusif”ini Nizaminin “Xosrov və Şirin” məsnəvisi ilə də müqayisə etmək olar. 
Nizaminin qəhrəmanı Xosrov keşməkeşlərdən keçərək, Şirinə olan məhəbbəti sayəsində əsərin so-
nunda şəxsiyyət kimi ucalır. Əlinin qəhrəmanı Yusif də məşəqqətlərdən, həyat imtahanlarından ke-
çərək kamilləşir, xalqı idarə etmək səviyyəsinə yüksəlir. Nizaminin “İskəndərnamə”sindəki İskən-
dər kimi Əlinin Yusifi də həm peyğəmbər, həm hökmdar olur. Nizami kimi Əli də humanistdir, o 
insan ləyaqətini, insan şəxsiyyətinin azadlığını çox yüksək dəyərləndirir, yaşadığı cəmiyyətdə 
mövcud olan ağa-qul münasibətlərinə birbaşa etiraz etməsə də qul vəziyyətinə salınaraq azadlığı 
əlindən alınmış adama ürəkdən acıyır. XVI əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd 
Füzulinin qul vəziyyətində olan şəxsə münasibəti də adlarını çəkdiyimiz sənətkarların münasibəti 
ilə səsləşir. Füzuli oxucuya qul vəziyyətinə düşənə bir övlad münasibəti bəsləməyi məsləhət görür: 

 
Ey xacə, gər qulundan oğulluq murad isə,  
Şəfqət gözilə bax ona daim oğul kimi (8, s.358). 

 
Məlum olduğu kimi, Əlinin “Qisseyi-Yusif”ində Yəqub peyğəmbərin oğulları kiçik qardaş 

Yusifə paxıllıq etdiklərinə görə onu gəzməyə aparmaq adıyla uzaq bir yerdə əvvəlcə döyür, sonra 
quyuya salır, daha sonra qul kimi satırlar. Onu qul kimi alan tacir Məlik ibn Doğər yolda Yusifin 
qeyri-adi, ilahi bir şəxs olduğunu anlayır. Karvan adamlarından Qılıc adlı birisi onu incitdikdə tufan 
qopur, qar, yağış yağır. Qılıc da Məlik ibn Doğər də ondan üzr istədikdən sonra hava düzəlir. Yusif 
yolda balıqlar padşahına sonra isə Məlik ibn Doğərə övlad bəxş etməsi üçün Tanrıya dua edir və 
duası müstəcəb olur. Övladları dünyaya gələn Məlik ibn Doğər qullarını azad edir. Bu əhvalat 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un ikinci boyundakı hadisəni xatırladır: Evi yağmalanan, ailə üzvləri əsir 
edilən Salur Qazan ailə üzvlərini, əmlakını geri aldıqdan sonra qullarını azad edir. 

Qeyd edək ki, Əli də, haqqında danışdığımız mövzuda əsər yazmış digər müəlliflər də Yusifin 
əvvəlcə qul olması məsələsindən bir bədii üsul kimi istifadə etmişlər. Mömin müsəlman olan bu 
müəlliflər göstərmək istəmişlər ki, əslində hamı Allahın quludur, insanlar bunu unutmamalı, təkəb-
bürlü olmamalıdırlar. “Kitabi-Dədə Qorqud”un müqəddiməsində oxuyuruq: “Təkəbürlik eyləyəni 
Tanrı sevməz”. Əlinin əsərində də qəhrəmanların başına gələnlər təkəbbürdən, Tanrı hökmünü 
unutmaqdan qaynaqlanır. Əsəri oxuduqca məlum olur ki, Yəqubun sevimli övladı Yusifdən yetmiş 
il ayrı düşməsinin əsas səbəbkarı onun özü olmuşdur. Yəqub körpə oğlu Yusifə süd vermək üçün 
bir qadını satın almış, onun südü yalnız Yusifə çatsın deyə qadının Bəşir adlı oğlunu başqasına 
satmış, beləlilə ana ilə övladını yetmiş il bir-birindən ayrı salmışdı. Həmin qadın bu əhvalatı belə 
nəql edir: 

 
Yəqub nəbi bəni satın almış idi, 
Yusifinə bəni dayə qılmış idi, 
Bəşir adlu kiçi oğlum satmış idi, 
Yetmiş yildür həsrətəm, ol deyür imdi (9, s.165). 

 
Yəqubla oğlu Yusifin yetmiş illik ayrılığı Tanrının hökmü ilə o zaman başa çatır ki, qadın da 

elə həmin müddətlik həsrətdən sonra oğlu Bəşirə qovuşur. Bəşir Yəqub peyğəmbərə oğlunun 
yaşadığını xəbər verir (“Bəşir” sözünün hərfi mənası şad xəbər gətirən, muştuluqçudur). Bəşirin 
anasına dediyi sözlərdən də hər şeyin Tanrının əmri ilə vədəsində baş verdiyini öyrənirik: 
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Bəşir aydır: Aya anam, ağlamağıl, 
Həsrət ilə yürəgini dağlamağıl, 
Həq vədəsi xilaf degil, ğəm yeməgil, 
Hər kim görsə əcayibə qalur imdi (9, s.165). 

 
Ümumiyyətlə, Bəşir əhvalatı kimi paralel, köməkçi xətlərdən istifadə edərək əsərin əsas 

ideyasının vurğulanması Əlinin fərdi yaradıcılıq üslubunun səciyyəvi xüsusiyyəti kimi nəzərə çar-
pır. Əslində fərdi üslubunu ifadə etmək üçün şairin başqa bir yolu da yox idi. Çünki əsas süjet, qeyd 
etdiyimiz kimi, Qurandan, təfsirlərdən gəlirdi. 

Taleyin hökmü, qəzavü qədər əsərdə mühüm rol oynayır. Lakin bununla bərabər qəhrəman-
ların, xüsusilə də Yusifin bütün keşməkeşlərdən, imtahanlardan keçərək, səbr, dözüm, sədaqət nü-
mayiş etdirərək daha da yetkinləşdiyinin şahidi oluruq. Züleyxanın Yusifə aşiq olaraq ona məhəbbət 
elan etməsi də Züleyxadan asılı deyildi, taleyin işi idi. Əsəri diqqətlə oxuyan anlayır ki, buna görə 
Züleyxanı günahlandırmaq olmaz. Züleyxa Yusifi yuxuda görüb ona aşiq olmuşdur. Yuxuda buta 
verilməsi, aşiq olma türk-oğuz folklorundan, Azərbaycan dastanlarından gəlir ki, “Yusif və Zü-
leyxa”lara bu əlavəni ilk dəfə Əli etmişdir. Züleyxa üç il ərzində Yusifi üç dəfə yuxuda görür. Yusif 
yuxuda Züleyxaya anladır ki, onların taleyinə bir birinə mənsub olmaq yazılmışdır: 

 
Bəyan bilgil, bən səninəm, sən bənimsən! 
Bəndən artıq heç kimsənə bəs bulum sən. 
Bən könlümdən öz eşqinə sən salasən, 
Bəndən özgə kimsələrə baqman imdi (9, s.71). 

 
Züleyxa bu adamın Misir məliki Qəzənfər olduğunu düşünüb Məğrib hökmdarı olan atası 

Teymusa əhvalatı danışır. Atası Misir məliki ilə əlaqə saxlayıb qızını ona ərə verir. Misirə çatıb 
Qəzənfəri görən Züleyxa başa düşür ki, səhv etmişdir, bu adam Yusif deyil. Züleyxa Qəzənfərlə bir 
yastığa baş qoymamaq üçün kələk işlədir, öz yerinə bir Çin qızını onun yanına göndərir. Müəllif 
xüsusi olaraq qeyd edir ki, Xaliq Züleyxanı Yusif üçün saxlayırdı: 

 
Xaliq saqlar Qəzənfərdən Züleyxanı, 
Yusif üçün saqlar idi Xaliq anı. 
Həm dəği ol Qəzənfər anıb bilməz anı, 
Hacət isə bir Çin qızı gəlür imdi. 
 
Ol Züleyxa heç Qəzənfərə müti olmaz, 
Özin saqlar hərğiz ana yaqın gəlməz, 
Həm ol Qəzənfər bu əhvalın əslin bilməz, 
Çin qızını Züleyxa deb, sevər imdi (9, s.74-75). 

 
Tacir Yusifi Misir bazarında satanda Züleyxa başa düşür ki, yuxuda ona buta verilən bu adam 

imiş. Yusif bazarda satılarkən carçının alıcılar üçün sadaladığı onun on müsbət cəhəti diqqəti cəlb 
edir. Qeyd edək ki, Əli ilk dəfə olaraq bu mövzuda əsərə belə bir səhnə daxil etmişdir. Ən vacibi 
odur ki, bu xasiyyətnamədə Yusifin zahiri gözəlliyi, fiziki gücü ilə bərabər yüksək mənəvi-əxlaqi 
keyfiyyətləri, zəngin biliyi əksini tapmışdır. Bu xüsusiyyətləri Nizami ədəbi məktəbinin davamçısı 
Əli gələcəyin hökmdarı üçün çox vacib saymışdır: 
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Əvvəl, oldur qəddi yaxşı zərif üzlü, 
Həm ikinci, bənzi yaxtu, görklü yüzlü, 
Üçüncisi, fəsih dilli, səhih sözlü 
Yetmiş iki dili tamam bilür imdi. 
 

Dörtincisi, şəfaətlü, mürüvvətlü, 
Beşincisi, alb yürəklü, həm heybətlü, 
Altıncısı, qamulardan qatı qutlu! 
Qırıq ərdən də həm qüvvəti artuq imdi. 
Yeddincisi, dini doğru, dəyanətlü, 
Səkkizinci, xayin degül, əmanətlü, 
Toquzıncı, xülqi lətif, ləfzi datlu, 
Onuncus peyğəmbərlər nəsli imdi (9, s.76). 

 
Misir Əzizi Qəzənfər Yusifi baha qiymətə alaraq oğullığa qəbul edir, Züleyxanın ixtiyarına 

verir. Züleyxanın Yusifə olan məhəbbəti gün-gündən daha da artır. Poemada Züleyxanın aşiqliyi 
çox təsirli, emosional təsvir edilmişdir Züleyxa qan aldırarkən damarlarından axan qanda “Yusif” 
yazılır, o, səmaya baxarkən göydəki ulduzlar “Yusif” deyir. Poemanın bu hissəsi lirik poeziyamızın 
ən diqqətəlayiq nümunələrindəndir: 

 
Bədəzanı tənindən qan aldur olsa, 
Höccam anın tamarına neştər salsa, 
Ələlhal qan aqubanı yerə dolsa, 
Yer üzərə “Yusif” adı yazlur imdi. 
 
Müdam əgər köklər bütə nəzər qılsa, 
Kök yüzündə yulduzları görər olsa, 
Haman dəmdə Yusif anı bayıq bulsa, 
Ol yulduzlar “Yusif” deyü sözlər imdi (9, s.82). 

 
Züleyxa Yusifi özünə aşiq etmək üçün çox səylər edir, müxtəlif üsullardan istifadə edir, ayrıca 

bir möhtəşəm saray tikdirir. Müəllif Züleyxanın tikdirdiyi sarayın gözəlliklərinə heyran olan, lakin 
ağasına xain olmaq istəməyən Yusifin düşdüyü çətin vəziyyəti real cizgilərlə qələmə alır: 

 
Yusif aydur: Xudavənda, Xudavənda! 
Sənin hökin gəlitürdi bəni bunda, 
Bu fitnəyə düşən qula səbir qanda?! 
Fəzlin birlə səbri-cəmil vergil imdi (9, s.88). 

 
Zina iş görməkdən onu xilas edən atasına hörmət və məhəbbəti olur. Tanrının əmri ilə Yusifin 

gözlərinə atası görünür və o qəti olaraq Züleyxaya üz tutub Əzizə xəyanət etməyəcəyini bildirir: 
 

Yusif aydur: Bəni Əziz satun aldı, 
Suyum, xülqüm ol Əzizə lətif gəldi, 
Bəgənübən oğulluqğa qəbul qıldı, 
Oğul ataya netə xain olur imdi? (9, s.90). 
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Züleyxa bir çox cəhdlərdən sonra Yusifi zindana saldırır. Yusif illər sonra yuxu yozma 
qabiliyyətinə görə zindandan çıxır, ölkənin hökmdarı olur. 

Qeyd etmək istərdik ki, Əlinin poemasında Züleyxa xətti Yəqub xətti ilə müqayisədə köməkçi 
xətdir. Züleyxa Yusifin dəyanətini, əqidəsinə sədaqətini, mətinliyini, səbrini göstərmək üçün əsərin 
(bu mövzuda yazılan bütün əsərlərin) süjetində özünəməxsus yer tutur. Tədqiqatçı N.Ş.Xisamov 
haqlı olaraq göstərir ki, əgər Yusif əqlin təcəssümüdürsə, Züleyxa hissiyyatın təcəssümüdür (10, 
s.143). 

Əlinin əsərində Yusiflə Yəqub arasındakı münasibətlər mühüm rol oynayır və poemada ata-
oğul münasibətləri çox təsirli səhnələrdə təsvir edilmişdir. Qardaşları Yusifi min bir əziyyətlə 
öldürmək istəyəndə onun yadına birinci düşən atasının bu xəbərdən çox kədərlənəcəyi olur: 

 
Ey driğa, atam Yəqub qaldı məhrum, 
Bundan sonra bəni qaydan görər imdi? (9, s.29). 

 
Qardaşlar Yusifin köynəyini keçinin qanına bulaşdıraraq atatalarına göstərirlər ki, guya onu 

qurd yemişdir (Bu motiv də “Kitabi-Dədə Qorqud”da vardır. Bamsı Beyrəyi xaincəsinə həbs etdirən 
Yalançı oğlu Yalıncıq onun “qanlı köynəyi”ni göstərməklə öldüyünü sübut etmək istəyir). 
Qardaşlar Yəqubu tam əmin etmək üçün dağlardan bir canavar tutub onun yanına gətirirlər, “Yusifi 
bu qurd yedi” deyirlər. Yəqubla canavar arasında təsirli bir görüş, söhbət olur. Yəqub qurddan 
soruşur ki, nə üçün Allahdan qorxmayıb mən peyğəmbərin övladını yemisən. Canavar Tanrının 
əmri ilə dilə gəlib Yusifi heç bir zaman görmədiyini, ümumiyyətlə, qurdların peyğəmbər əti 
yemədiklərini, qardaşdaşlar tərəfindən buraya zorla gətirildiyini deyir. Bundan sonra o, öz dərdini 
Yəquba danışır, qardaşını itirdiyini, bu dərddən on yeddi gündür yemədiyini, qardaşlar tərəfindən 
zülmə məruz qaldığını xəbər verir: 

 
Bən həm özüm ol Misirdən yeni gəldim, 
Bir qardaşım vardı, anı yıvaq qıldım, 
On yedi gün buldu, tam heç yemədim, 
Həsrətindən ağzım təam almaz imdi. 

 
Heyran qılıb tağda bəni uş tutdılar, 
Kənduları ağzıma həm qan sürtdilər, 
Zülm birlə tapuğına gətürdilər, 
Bigünaham, siz müəyyən bilin imdi (9, s.41). 

 
Yəqub bu sözləri eşitdikdən sonra öz əlləri ilə canavarı yedizdirir və bu başına gələn bəlanın 

Tanrı tərəfindən göndərildiyini anlayır, səbr etmək qərarına gəlir. 
 
Yusifin yetmiş illik həsrətdən sonra atasına yaşadığını bildirmək üçün Bəşirlə Kənan elinə 

köynəyini və məktub göndərərkən Yəqubun beş günlük uzaq məsafədən köynəyin iyini hiss etməsi 
əsərin təsirli səhnələrindəndir: 

 
Anı duydı Yəqub nəbi şükr qıldı, 
Məhzun ikən Yəqub nəbi bəs şad oldı, 
Aydur: Bənim Yusifimin iysi gəldi, 
Subh yeli götüridi, deyür imdi (9, s.164). 
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Anadilli poeziyamızın sonrakı dövrlərində də şairlər bu əhvalatdan təsirləndiklərini əsərlərin-
də ifadə etmişlər. XVII əsrdə yaşamış istedadlı Azərbaycan şairi Qövsi Təbrizi qəzəllərindən birin-
də deyir ki, əsl məhəbbət Yusifin köynəyinin atasına çatan qoxusu kimi heç bir məsafə hüdudu 
bilməz, insanların yaxınlığı və ya uzaqlığı onların məhəbbətinə təsir edə bilməz: 

 
Gəl sən iqbal etsən, ey Yusif iraqlıqdan, nə qəm, 
Öz işin işlər məhəbbət buyi-pirahən kimi (11, s.396). 

 
Misrin hökmdarı səviyyəsinə yüksələn Yusif ölkə başçısı üçün zəruri olan keyfiyyətləri, 

ədaləti ilə xalqın məhəbbətini qazanır. Qəhrəmanını ciddi sınaqlardan, keşməkeşlərdən keçirən 
müəllifin məqsədi onu Nizami Gəncəvi məsnəvilərində olduğu kimi, nəzərdə tutduğu ideal hökmdar 
səviyyəsinə yüksəltmək olmuşdur. Tədqiqatçı Ataəmi Mirzəyev haqlı olaraq yazır: “Keşməkeşli 
həyat yollarından özünün ən gözəl kefiyyətləri hesabına uğurla çıxan Yusif xalqı aclıq və bəladan 
qurtaran bir xilaskar-hökmdar məqamına yetişir” (12, s. 28). 

Poemanin bir cəhətini də xüsusilə nəzərə çatdırmaq istərdik: Bibliya, Quran və təfsirlərdən 
qaynaqlanan bu əsərin əsas hədəflərindən biri də islam dininin təbliğidir. Yusifi Misirdə qul kimi 
satmağa aparan karvan yolüstü əhalisi kafər olan Əlus şəhərinə gəlir. Yusif onun gözəlliyinə heyran 
olan yerli əhali arasında bir Allahı, islamı təbliğ edir, hamı islamı qəbul edir. Bundan sonra 
karvanın keçdiyi Niyan, Qüds şəhərlərində, daha sonra Misirdə də Yusif üstünlüyünü anlatmaqla 
insanları islama dəvət edir. O, Züleyxanı da bütpərəstlikdən imtina etdikdən, islamı qəbul etdikdən 
sonra qadını kimi qəbul edir. 

Yusif peyğəmbər haqqında ilk iri həcmli türkdilli əsər olan Əlinin “ Qisseyi-Yusif” dastanı 
XIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının möhtəşəm abidəsidir. Əksər tədqiqatçıların etiraf etdiyi kimi, 
əsərin dili və süjet xətti onun oğuz-Azərbaycan mənşəyindən xəbər verir. Poemadakı “Kitabi-Dədə 
Qorqud” və digər dastanlarımızla yaxınlığı müşahidə edilən süjetlər nəzəri cəlb edir. Əsərdəki təsir-
li, emosional səhnələrin məharətlə verilməsi, psixoloji məqamlardakı dəqiqlik müəllifin istedadın-
dan xəbər verir. Yusif zahiri gözəlliyi ilə mənəvi dünyası həmahəng olan, harmoniya təşkil edən bir 
şəxsiyyət, peyğəmbər, hökmdar kimi diqqəti cəlb edir. Şairin Yusifin simasında ədalətli hökmdar 
surətini yaratması onu Nizami ədəbi məktəbinə aid etməyə imkan verir. Müəllif əsərdə qoyduğu bir 
sıra fəlsəfi-etik məsələləri bu məktəbin nümayəndəsi kimi həll edir. Şair fantastik məqamlarla rea-
list səhnələri uğurla uyğunlaşdıra bilmiş, milli vəznimiz olan heca vəznində, folklordan gələn rəva-
yət, nağıletmə üslubunda dövrünün oxucularının maraqla, məhəbbətlə qəbul edəcəyi bir əsər yarat-
mışdır. 
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Паша Керимов 

 
Первый тюркский дастан о Йусифе 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Поэма «Кысса-и Йусиф» азербайджанского поэта XIII века Али является одним из 

первых тюркоязычных эпических произведений. Автор взял эту тему из Корана, тафсиров 
(комментариев) к Корану, использовал народные предания о Йусифе. В средние века поэма 
эта распространилась в разных регионах Ближнего и Среднего Востока. В татарских школах 
это произведение использовали как учебное пособие. Язык поэмы, некоторые мотивы 
говорят об огузско-азербайджанском происхождении поэмы. 

 
 
Pasha Kerimov 

 
The first Turkish dastan of Yusuf 

 
SUMMARY 

 
The poem "Kassa-i Yusif" by the Azerbaijani poet of the 13th century Ali is one of the first 

Turkish-speaking epic works. The author took this topic from the Koran, tafsir (comments) to the 
Koran, used folk traditions about Yusif. In the Middle Ages, this poem spread in various regions of 
the Near and Middle East. In the Tatar schools this work was used as a textbook. The language of 
the poem, some of the motifs, speak of the Oghuz-Azerbaijani origin of the poem. 
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NURƏNGİZ GÜNÜN POEMALARINDA  
MÜHARİBƏ VƏ İNSAN AMİLİ 

 
 

Açar sözlər: Nurəngiz Gün, müharibə, poema, insan. 
Ключевые слова: Нуренгиз Гюн, война, поэма, человек  
Key words: Nurengiz Gun, war, poem, man 

 
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, şair, nasir, publisist Nu-

rəngiz Gün keçən əsrdə, yəni 70-ci illərin axırı, 80-ci illərin əvvəlində ədəbiyyata gəlib. Lakin yara-
dıcılığının əsas hissəsi müstəqillik illərinə düşür. O öz poetik sözünü həm nəsrlə, həm də nəzmlə 
qələmə alıb. Demək, onun yaradıcılığını janrına görə iki yerə bölmək olar: 

1. Poeziyası – şeir və poemaları. 
2. Nəsri – povest və hekayələri. 

Yazar hər iki janrda yadda qalan bədii nümunələr yaradaraq ədəbi irsimizə daxil edib. Həmçinin, 
onun publisist yazıları da yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu mövzumuzda biz onun yalnız 
poemalarından söhbət açmaq istəyirik. 

Demək, Çağdaş Azərbaycan poeziyasını Nurəngiz Günsüz təsəvvür etmək qeyri-müm-
kündür. Onun yaradıcılığı poetik təfəkkürü, özünəməxsus dəsti-xətti, səmimiliyi, ideya aydınlığı ilə 
seçilir. 

Şairin əlimizdə olan yeddi poeması var: 
1. Salamat ol, Ağca yol; 
2. Ağ qanadlar; 
3. Əsrin son yuxusu; 
4. Qar romanı; 
5. Quzey Kıbrıs rüzgarları; 
6. Ədəbi və əsrarəngiz ; 
7. Xocalı smfoniyası. 
Bu “yeddiliyin” hər birisi bir böyük mövzudan bəhs edir və poetik tutumu ilə seçilir, fərq-

lənir. Müxtəlif vaxtlarda yazılsa da, real təsviri, tərənnümü ilə bərabər bu əsərlər həm də müasirli-
yiylə, bu günümüzlə səsləşdiyi üçün daha çox diqqət çəkir. Şairin həyat gerçəkliyini - həqiqəti, in-
sanın mənəvi dünyasını, xarici görkəmini poeziyanın incə dili ilə təsviri də ədəbiyyatımızda xüsusi 
yer tutur, desək, yanılmarıq. Ümumiyyətlə, Nurəngiz Günün poeziyasında poetik təsvir, poetik tə-
rənnüm çox yüksək şəkildə ifadə olunur.  
 Yazarların müraciət etdiyi böyük mövzulardan biri, bəlkə də birincisi müharibə və onun tö-
rətdiyi faciələrdi. İstər tarixi dönəmlərdə, istərsə də müasir dövrdə baş verən müharibə, münaqi-
şələrlə bağlı istənilən qədər həm nəsr, həm də nəzmlə əsərlər yazılıb. Bu baxımdan Nurəngiz Günün 
də bu mövzuya müraciət etməsi təbiidir. Şairin yeddi poemasının demək olar ki, əksəriyyəti bu 
mövzudan qaynaqlanıb. Bədii siqlətilə də yadda qalan poemaların hər birində insan amili, insan fak-
toru önə çəkilir. Uşaqlığı müharibə dövrünə düşən şairin yəqin ki, qırğınlara, döyüşlərə qarşı nifrəti 
də, böyük, sonsuz olub. Ətrafındakı insanların bu dəhşətlərdən necə əziyyət çəkdiklərini öz gözləri 
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ilə görüb. Bəlkə də elə buna görədir ki, ilk poemasını məhz bu səpkidə qələmə alıb. 1981-ci ildə 
yazdığı “Salamat ol, Ağca yol” əsərində yeganə övladını cəbhəyə yola salan ana, onun həyatı, ar-
zu-xəyalı, çəkdiyi əzabları canlı, real boyalarla oxucuya çatdırılıb. Əsəri oxuyanda məlum olur ki, 
müharibədən qırx il keçib, lakin ana hələ də oğul haraylayır, oğul gözləyir: 

 
Gör ki, nə vaxtdır 
qolları, əlləri oğul arayır, 
Bir gör nə vaxtdır 
Bu ananın ağ saçını 
qərib küləklər darayır. (1,1) 

 
 İllərdi ki, küləklərin qırmancladığı, qar-yağışın döydüyü, günəşin yandırdığı bu yollardan 
ana gözlərini çəkmir. “Oğlunun yolunu gözləyir hər gün, // həsrəti çoxalır, artır günbəgün...” De-
mək, müharibə çoxdan qurtarıb, onun dağıtdığı, xaraba qoyduğu kəndlər, şəhərlər də bərpa olunub, 
yenilənib, lakin ananın oğul dərdi, oğul həsrəti hələ də bitib, tükənməyib, əksinə, günbəgün artıb, 
çoxalıb. Yəqin ki, anadan sonra boş qalacaq bu yurd müharibə nəticəsində kökü kəsilmiş bir nəslin 
faciəsindən danışacaq. 

...Kimsə yoxdur, nə bir nəfəs, nə bir səs! 
Haraylar açılır o ananın 
qulaqlarında, 
Damlalar quruyur yanaqlarında. (1, 3) 

 
 Müharibə əhval-ruhiyyəsinin güzgüsü ananın yanaqlarında quruyub qalan göz yaşlarıdır. 
Onun mənəvi dünyasında, psixologiyasında baş verən fırtınaların sönməməsidir. Bu fırtınalar nəinki 
öləziyəcək, əksinə, oğlunu itirən ananı heç vaxt tərk etməyəcək, onu ölümə qədər izləyəcək. De-
mək, müharibələrdə ən çox sona qədər əziyyət çəkən insandır, onun heç vaxt bərpa edilməyəcək 
sarsılmış, əzilmiş mənəviyyatıdır. 

Ölənlər öldülər. Qalanlar qaldı. 
Qalanların ağrısı hara qalandır? 
41-dən şəkil qaldı, 
41-dən sübut qaldı, dəlil qaldı. 
41-dən milyon – milyon əlil qaldı... (1, 3) 

 
 Maraqlıdır ki, şair, müharibənin özünü, yəni onu doğuran səbəbləri, qarşı-qarşıya duran döv-
lətləri, başlanan döyüşləri, onların kin-nifrətini deyil, bu müharibənin sonunu, nəticəsini göstərir. 
Haqlı olaraq oxucusuna çatdırır ki, səbəb nə olur-olsun, qələbəni kim çalır-çalsın, müharibə heç 
vaxt heç kimə xeyir gətirməyib. Əgər əsas insan amilidirsə, müharibəni başlayan da, qurtaran da in-
sandırsa, demək, zərbəni də o insan alacaq. Onsuz da qısa olan insan ömrü bir az da qısalacaq, həm 
də zəlil, fiziki cəhətdən şikəst, əlil yaşayacaq. Tarixdən məlumdur ki, müharibələri başlayan fateh-
lərin heç biri insan ömrünü sona qədər yaşamayıb. “Sənin oğul qatilin – Hitler çoxdan zəlil qaldı”, – 
deyən şair məhz bu məsələyə toxunur. Eləcə də II Dünya müharibəsinə başlayan, dünya ağalığı 
iddiasına düşən Hitler də bu qəbildəndir. 

Əsərdəki Ana obrazı arxa cəbhədə olan milyonlarla əsgər analarının ümumiləşdirilmiş 
obrazıdır. Eyni zamanda maraqlı bir nüans da var ki, bu Ana şairin həmişə yanında, gözünün qar-
şısında olan bibisidir! “Yer üzünün ən gözəl kişisi! Bibinin bir dənəsi! Tələtim! Naməlum qəbrin 
üstə, naməlum, təzə-tər əklil qaldı...” – deyə şair itkin döyüşçünü həm də bibisi oğlu kimi vəsf edir. 
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 Poemada Ana obrazı bəşəridi, həyatın özüdür, işıqdı, günəşdi, bütün müharibələrin, döyüş-
lərin fövqündədi, insan obrazlar qalereyasında müsbət, əsas, aparıcı xətdir, qəhrəmandır!  

“Ağ qanadlar” şairin çap olunmuş ilk poemasıdır. 1983-cü ilin iyun – 1984-cü ilin may 
aylarında yazılıb və 1986-cı ildə eyni adlı kitabda dərc edilib. Hər iki əsər Böyük Vətən müharibəsi 
dediyimiz II Cahan savaşından bəhs edir.  

1941-ci ildə "Böyük Vətənimiz"in müdafiəsinə gedən Comərdin həyatı, gördükləri, düşün-
cələri poema boyu müxtəlif adlar altında öz real əksini tapıb. Daha dəqiq desək, döyüşçünün müha-
ribədən sonrakı həyatından fraqmentlər öz təsvirini tapıb. Böyük Vətən müharibəsi və Böyük 
Qələbə ilə bağlı 80-cı illərdə də yetərincə əsərlər yazılıb. İstər nəzmlə, istərsə də nəsrlə yazılan bu 
əsərlər xüsusi diqqətlə çap olunur, geniş yayılır və oxunurdu. 

Akademik Bəkir Nəbiyev özünün "Kamalın təntənəsi" adlı əsərində yazır ki, "Böyük Vətən 
müharibəsi və bədii ədəbiyyat problemi müasir dövrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən çox mühüm və 
aktual problemlərdən biridir". Çünki "bu fəlakətlərin bir daha təkrar edilməməsi naminə yeni nəslin 
hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi və bu mövzunun getdikcə daha vüsətli miqyasda, daha mü-
kəmməl sənət əsərlərində işlənməsi dövrün zəruri tələbi idi". (3, 13) 

Müharibədən bəhs edən əsərləri, mövzu baxımından iki qismə bölmək olar:  
1. Müharibənin birbaşa özünü-döyüş səhnələrini, insanların igidliyini, qəhrəmanlağını və 

qələbənin şirinliyini yüksək pafosla tərənnüm edən əsərlər.  
2. Müharibədən sonra onun vurduğu maddi və mənəvi zərbənin acı nəticələrini əks etdirən, 

göstərən əsərlər. 
Nurəngiz Günün "Ağ qanadlar"ı 2-ci qismə aiddir. Əsərin əsas və baş qəhrəmanı Comərdin 

həyat hekayəsini oxuduqca mənəvi zərbənin ağrı-acısı daha dəhşətli şəkildə hiss edilir və aydınca 
görünür: 

Kimdi bu belə? 
Kim ola? 
Başı əlləri içində, 
Əlləri dünyadan qoca, 
Gözləri heyrət dolu, 
Gözləri mat, alaca. 
Kimdir bu qoca? (2, 112) 

 
Bu keçən əsrin 80-ci illərində müharibə iştirakçısının xarici görkəminin təsviridir. Qocanın 

cavanlığı isə belə təsvir olunur:  
 

Bir vaxtlar cavan idi, 
Boyu dağlardan uca. 
Yumruğu daşdan ağır, 
Sinəsi dəmir kimi, 
Qüvvədən də bolluca. 
Rütbəsi? Hərbi qolaca. 
Bəs indi? İndi necə? (2, 112) 

 
Şairin təsviri davam edir. O, yenə 80-ci illərə qayıdır. Müharibədən, o Böyük Qələbədən 40 

il keçib: 
… Bir qıçı yox, 41-də itirmiş. 
Arvadını çoxdan dəfn etmiş, 
Qızının, bircə qızının 
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qulac-qulac hörükləri 
Şəkildən sallanıb ancaq. 
Ahı dağlardan ağır, 
kirpiklərindən qəm yağır, 
… Üz cizgiləri? Qayadan da sərt. 
Adı? - Comərd... 
Bəs niyə sərv qəddi bükülmüş, 
Pərt düşmüşdür, pərt.… 
Nə dinir, nə danışır.… (2, 112-113) 

 
Şair daha sonra göstərir ki, torpaq uğrunda gedən müharibədən sonra bu qocanın elə pənahı, 

ümid yeri, sığınacağı da qara torpaq olub. Pirşağıda yer götürən qoca burda bağ-bağat salıb. Bütün 
ağaclardan, güllərdən əkib. Quşların məskən saldığı bu bağda yalnız Zümrüd quşu çatışmırdı. Lakin 
tikib, qurduğu bu cənnətməkanda Comərd kişi tək-tənhadı. Bir itidi, bir yaxın, uzaq qonşuları, bir 
də xatirələri. Yaşıdları - müharibədən qolsuz, qıçsız, gözsüz qayıdan dostları çoxdan köçüb dünya-
dan. Yalnız xatirələri yaşayır onda. Ən ağır xatirə isə qızı Siyatellə bağlıdır. 45-də müharibədən 
qayıdanları qarşılayanlar arasında onun qızı Siyatel də vardı. Hamıdan, hətta ondan da atası 
Comərdi soruşurdu qız: 

- Əmi, atamı görmədiniz ki? 
- Dayı, siz atamı tanıyırsınız? 
Əsgərlər, ay əsgərlər, atamın adı Comərd… 
- Babacan!.. Az qala sevinmişdim. 
Bir az sizə oxşarı vardı… 
Çiynində də bax bu cür  
ulduzlar parlayardı... 
- Siyatel! 
- Yox, baba, siz səhv salırsız! 
 Mənim atam siz deyilsiniz. 
Mənim atam cavandı, çox-çox cavandı. (2, 122) 

 
Atasını, görmək istədiyi güclü, cavan, sağlam atasını tapmayan Siyatel Qələbə sevincini yaşa-

yan insanlardan qaçıb, uzaqlaşır və atasız yaşaya bilməyəcəyini görüb intihar edir. Onun meyidini 
yaxınlıqdakı göldən tapırlar. Beləcə, müharibənin faciələri, vurduğu yaralar bitməz, tükənməzdir. 
Neçə-neçə nəsli də mənən şikəst edir. 

Şairin burada poetik nailiyyəti lirik qəhrəmanın fikir və düşüncələrini, duyğularını daima məş-
ğul edən həyat həqiqətlərini olduğu kimi, real təsvir, tərənnüm etməsidir. Poema təbiiliyi, axıcılığı, 
fəlsəfi fikir yükünün ağırlığı ilə də diqqəti çəkir. Burada dərin məzmunla yanaşı bitgin ifadə tərzi də 
boy verməkdədir. Bəlkə buna görə əsər bu gün də oxunaqlı, düşündürücü, təsiredicidir.  

 
 Küləyə verdiniz siz bu dünyanı, 
Dünyanı böldünüz parabapara. 
Haçan sağalacaq bu qədər yara? (2, 125) 

  
Qanlı müharibədən sonra “soyuq müharibənin” davam etməsi, ictimai quruluşuna, ideolo-

giyasına görə iki yerə bölünmüş iri dövlətlər arasında gedən nüvə yarışması, şairin dediyi kimi, 
qlobal nüvə katastrofu insanları sakit, rahat yaşamağa qoymurdu. “III Cahan savaşına az qalıb” 
fikrini təbliğ edənlər sanki insanları qorxu, vahimə altında saxlamaqdan xüsusi zövq alırdılar: 
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Qlobal nüvə katastrofu, 
- Yəni dünya avariyası! 
Fırlandı Məmmədin gözlərinin qarası, 
- Pah atonnan! Üzüldük başdan, candan. 
Bu qədər də xoflanmaq olar? (2, 130) 

  
70-80-cı illər boyu ərəb torpağında, Yaxın Şərqdə “kiçik” müharibələr səngimirdi. 

 
Siz ey biznesə fəda gedənlər, 
Yediyiniz qan, içdiyiniz qan! 
Hara sığar bu qədər qurban? (2, 134) 

 
Poema bədbinliyə, ümidsizliyə, ağrı-acıya, nisgilə köklənsə də, əslində həyatın özü idi, 

həqiqət idi, gerçək idi. Döyüşçünün əlil olması, tək-tənha qalması, ailə faciəsi təbii ki, müharibənin 
ağır nəticəsi, göstəricisi idi, şairin xəyalı fantaziyası yox. 

Bəkir Nəbiyev yuxarıda adını çəkdiyimiz əsərində daha sonra göstərir ki, "Müharibə gerçək-
liyinin mümkün qədər dolğun təsviri üçün şairlər poeziyanın forma və növlərini inkişaf etdirməyə 
səy göstərirdilər. Şeirin müharibə gerçəkliyinə yaxınlığını göstərən əlamətlərindən biri ədəbi inkişa-
fın ikinci mərhələsində lirikada süjetə, həyat həqiqətini real şəkildə qavrayışa meylin daha da qüv-
vətlənməsindən ibarət idi. Poeziya müharibəni siyasi lirik üslubda, poetik manerada əks etdirməklə 
kifayətlənmr, müasir varlığın mürəkkəbliyini, insanların tale və mübarizəsini göstərmək yoluna can 
atırdı". (3, 86) 

Bu mənada Nurəngiz Günün "Ağ qanadlar" poeması da bir insanın, bir döyüşçünün timsa-
lında göstərdiyi kimi, müharibə və onun dağıdıcı, qırıcı, yıxıcı nəticəsinin insanların taleyində necə 
amansız rol oynadığının poetik təsdiqidir. 

Əsər maraqlı sonluqla bitir. Həmişə xəyalı qızının batdığı göldə cövlan edən Comərdin ruhu 
da bu gölə gəlir və bir gün o ağ Leylək şəklində göldən qalxaraq üzü Cənuba uçur. Comərd kimi 
insanlar əslində ölmür, beləcə başqa şəkildə əbədi yaşayırlar: 

 
Yaxşı adamlar quş olur, 
Yaxşı adamlar ölmür. 
Elə, belə qanad çalıb 
aramızdan uçmuş olur! 
 
… Bilirsənmi hara uçur? 
Qovacaqdır müharibəni –  
boğacaqdır o idbar, 
Çirkin küpəgirəni, 
Dağıdacaq səngərləri, çəpərləri. (2, 150) 

 
80-cı illərdən başlayaraq Böyük Vətən Müharibəsində iştirak edən əfsanəvi əsas qüvvələr – 

yəni orta, yaşlı nəslin nümayənədələri, səngər döyüşçülərinin baş qəhrəmanları bir-bir həyatdan 
köçməyə başlamışdılar. Comərd də onlardan biri idi. Bəzən şərin, qaranlığın, mənfi qüvvələrin işığı, 
xeyri izləməsi, ona qalib gəlməsi baş versə də, sonrakı yeni nəslin timsalında bu xeyr, işıq, ziya 
qalibiyyətlə qaranlığı üstələyir və mənfiliyi məhv edə bilirdi. Hacıleyləyin göylərdə uçuşuna baxan 
Yəmən – körpə fidanın obrazı kimi:  
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Təlaşıyla, göz yaşıyla, o leyləyi yola saldı qızcığaz, 
Gün çəkilib ay doğunca bu sahildə qaldı qızcığaz. (2, 151) 
 

“Müharibə özü ilə bərabər yalnız ölüm və dağıntı gətirmir, həm də insanı bir çox mənəvi və 
ruhi anlayışlara yenidən nəzər yetirməyə məcbur edir.” (4, 100) 
 Beləliklə, “Ağ qanadlar” poeması N.Gün yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Müharibə və insan 
haqqında yazılmış real həyat həqiqətlərini, gerçəkliyi əks etdirən və insani duyğuları tərənnüm edən 
ən səmimi əsərdir. İnsanpərvərlik, vətənpərvərlik, yurdsevərlik, humanizm, ailəyə bağlılıq N.Gün 
yaradıcılığına xas xüsusiyyətdir və bütün poeziyasında aparıcı, əsas xətdir.  

“Əsrin son yuxusu” poeması da N.Günün müharibə, onun vurduğu yaralar, gətirdiyi 
əzablar, tanrı, bəşər övladları, həyat, kainat, ölüm, yaşam haqqında fəlsəfi düşüncələrinin yer aldığı 
bir əsərdir. Yuxu ilə reallıq arasında qalan lirik qəhrəman hər şeydən, hər kəsdən danışır, dünyanın 
yaradıcısı Tanrı ilə dialoqa girir. “Boz dünya”, “Məchul aləm”, “Gümüş köçü”, “Torpaq ürəklər”, 
“Yiyəsiz səslər”, “Bəyaz qiyafə” kimi adlar altında toplanmış şeir parçalarında şair dünyanın hər 
üzünü təsvir edir. Ölümdən sonra olanları da əks etdirir: 

 
“ – Ürəklər yatır torpaqda... 
 torpaq olubdur ürəklər... 
Bir hərb də olarsa artıq.... 
 bir zor da olunca belə... 
Sonra da süvarilər... 
 ürək üstdən keçəcəklər...” (5, 123) 

 

 Bir döyüşdən sonra torpaq altda qalan nə qədər insan-ürək özü torpaq olub, ovulub. Lirik 
qəhrəman Məchul aləmi yuxu kimi dolaşır. Ölmüş insanların fəryadını, naləsini eşidir. Göydən yi-
yəsiz səslər gəlir: “Mən yüz dedim ömürləri, yüz yerə kim böldü bunu? // Kim düşündü insan üçün, 
min bir əsarət oyununu!” Əsərdə qırıq-qırıq səslər, sözlər, fikirlər, yuxu ilə həyat, həyatla ölüm ara-
sında çapalayan bir İnsan obrazı var. Bu İnsan gördükləri, eşitdikləri qeyri-insani hadisələri, pisliyi, 
şəri, böhtanı heç cür dərk edə, qəbul edə bilmir. Bəlkə də bu İnsan əsrin son yuxusunu görür. Çünki 
artıq XX əsr başa çatmaq üzrədir. Yuxuda yeri-göyü yaradan qüvvə insanları biri-birinə tapşırır. Şər 
işlərə qoşulmamağa, insanlığı, günəşi, torpağı düşünməyə, onları qorumağa çağırır: 

 

 – İncikliyəm övladlarım, 
belimi əyib gedirəm! 
Ancaq sizə mərhəmətlər, 
xeyirxahlıq diləyirəm! (5, 149) 

 

 Lirik qəhrəman – İnsan çox narahatdır. Yoxsa, Allahın da gücü çatmayan şeytanlar, iblislər 
dünyanı məhvə doğru aparır? 
 1988-ci ildə SSRİ adlı bir imperiyanın süqutu, çökməsi fonunda yazılmış bu poema öz 
dövrünü əks etdirməklə bərabər, həm də dünyaya meydan oxuyanlara, “mənəm-mənəm” deyənlərə 
bir layiqli mesaj idi. Ad çəkmədən, məkan göstərmədən fəlsəfi yozumları, düzümləri ilə diqqəti 
çəkən bu əsər N.Günün yaradıcılığında da xüsusi önəm daşıyır.  
 “Qar roman”ı böyük, ölməz türk şairi Nazim Hikmətin 100 illiyinə həsr edilib. Təbii ki, 
əsərin baş qəhrəmanı türk oğlu türk, lakin ömrünün çoxunu soyuq Şimalda keçirən, burda yaşamağa 
məcbur olan Nazim Hikmətdir. 
 N.Günün maraqlı, özünəməxsus təsvir manerası var. Şair Türkiyədə Nazim Hikmətə əziz 
olan yerlərə, ərazilərə səyahət edir, onun qohumları ilə görüşür, söhbətləşir. Sonra da gördüklərini, 
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eşitdiklərini poetik vəsf edir. Sanki N.Hikmətə doğma olanlar ona da doğma, əzizidirlər. Poema 
başdan-başa N.Hikmətə müraciətən yazılıb. Daha doğrusu, onun qar örtmüş heykəli önündə şairin 
düşüncələridir: 

Xoş gördük, Nazim baba! Nə əziz təzahür, 
Nə gözəl vizit bu!.. Hardan gəlirsən belə? 
Qar tozu içindəsən. Əllərin nə soyuqdur? (6, 174) 
 

 N.Hikmət haqqında yetərincə əsərlər yazılıb. Ancaq mənə elə gəlir ki, N.Günün bu kiçik po-
eması qədər, türklərin öz sözü ilə desək, sıcaq yazılmayıb. O qədər səmimi, xoş ovqatla, xoş duyğu 
ilə yazılıb ki, sanki uzun illər şairlə birlikdə dost, yoldaş, kardaş olublar: 
 

...Dinmirsən... Div gövdə! 
Kardeşim! Nə işin vardı axı Buzlaqda? 
Günəş içib böyümüş, utancaq, şeyda oğlan! (6, 175) 

 
 Şairin lirik qəhrəmanı, daxili “mən”i Günəşi içib Cənubda böyümüş bu utancaq oğlanın 
soyuq Şimalda yaşamasını, buza dönməsini heç cür qəbul edə bilmir.  

Eyni dövrdə, yəni 2002-2003-cü illərdə yazdığı “Quzey-Kıbrız rüzgarları” poeması da 
sanki bu əsərin davamıdır. Türklərin tarixi keçmişinə səyahət edən şair onun əkin-biçinindən, insan-
larından, daha sonra bu günündən poetik söz açır. Lakin yenə əsas sözü müharibədir, dövlətlərin 
qarşıdurmasıdır, əzilən, sınan insanlardı və müəllifin müharibəyə üsyanıdır. 

 “Əbədi və əsrarəngiz” poeması Xalq cəbhəsinin yaradıcısı, qurucusu, Azərbaycan tarixi 
gerçəkliyinin yaddaşında “fağır prezident” kimi qalan, humanizmi siyasətindən üstün olan, Vətənini 
azad, xoşbəxt görmək istəyən Elçibəyə həsr olunub. Əsər Elçibəyin ölümündən sonra yazılıb və o 
bir insan kimi (siyasətçi, prezident kimi yox, məhz həssas bir insan kimi) təsvir edilib. Demək, 
insan faktoru, insan amili hər şeydən üstündür fikri şairin əsas qayəsidi, məramıdır, məqsədidir, – 
desək yanılmarıq. “Elçibəy, Azadlığın əsiri! Bu sətirlər öz-özünə düzülür” – deyə şair ilk olaraq 
onun tabutda əbədiyyətə yol aldığı anı təsvir edir. 
 N.Gün həddindən ziyadə həssas, kövrək, insanlara, həmçinin bütün canlılara qarşı diqqətli, 
qayğıkeş insan - şairdir. Onun hər poetik sözündə bu keyfiyyətlər əsaslı şəkildə özünü göstərir. Şa-
irin lirik qəhrəmanı, daxili “mən”i də yalnız bu yöndə köklənir. Sanki, şair əzabkeş insan axtarı-
şındadır. Belə insanlar da cəmiyyətdə yetərincədir, vəsf olunmağa layiqdirlər. N.Gün isə bu layiqli 
insanların vəsf olunmasının öhdəsindən elə layiqincə də gəlir.  

“Xocalı simfoniyası” Qarabağ müharibəsinin ən faciəli anından-Xocalı soyqırımdan bəhs 
edir. Burda da müharibənin törətdiyi qanlı olayın nəticəsi göz önündədir. İnsanın insana qarşı bu cür 
vəhşiliyi birinci dəfə deyil. Tarixdə buna bənzər Xatın harayı var, Xirosima faciəsi var ki, bu dəhşət 
hələ də kimyəvi zəhərlənmələrin təsirindən qeyri-sağlam doğulan nəsillər arasında davam et-
məkdədir. İndi budur, Xocalının ətrafına, meşələrə, düzlərə səpələnmiş insan cəsədləri bir daha mü-
haribəyə, onu törədənlərə, dəstəkləyənlərə qarşı nifrəti alovlandırır. Ana ürəyi, şair qəlbi qələmə 
söykənib şəhidlərə ağı deyir. Əsər başdan-başa şəhidlərə müraciətən deyilmiş ağılardan, ox-
şamalardan ibarətdir. Bunu yalnız Ana –şair yaza bilərdi və yazdı da: 

 

İlahi! Kömək ol! O təkdir! Anadır... 
Tək qalıb torpağın üstündə... biçarədir... 
... Gəlmiş ki, 
laylasını üst qatda oxusun! 
Gəlmiş ki, 
Eşitsin onu Dünya üst qatda! 
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Onunla bərabər hönkürsün 
bu məsum nağılı  
insan olan bəşər də! (7, 38) 

 

 Ana fəryadını, uşaq iniltisini özündə əks etdirən bu əsər milli dərdi də ehtiva edir, onun 
bəşəri olduğunu bir daha vurğulayır.  
 Ayrıca tədqiqat obyekti olan N.Günün “Xocalı simfoniyası” müstəqillik dövründə yazılmış 
əsərlər içərisində ən çox diqqəti çəkən poetik nümunədir. Vaxtında, yerində yazılmış və bir daha 
müharibənin törətdiyi faciənin bədii həllini verə bilən bir əsərdir.  

 
Əl çəkin! Qırın hərbin belini! 
Dağıdın təbilini siz onun! 
Doğrayın müharibə sözünü, 
  Siliniz lüğətlərdən! 
İnsanı düşünün! Ürəksiz Məliklər! 
Dünya Kələkbazları! 
  Dü-şü-nün!!! 
Dünya yalnız sizin deyil! 
  Düşünün!!! 
Düşünməyə çox dəyər! (7, 46) 

  
Beləcə N.Gün bu əsəri ilə insan faciəsini əks etdirən iniltidən, hıçqırıqdan, haraydan əbədi 
səslənəcək bir simfoniya yaratmışdır.  
 

Ədəbiyyat: 
 

1. Nurəngiz Günün şəxsi arxivindən. “Salamat ol, Ağca yol” poeması. 
2. Nurəngiz Gün. Ağ qanadlar. Bakı, Yazıçı, 1986. 
3. Bəkir Nəbiyev. Seçilmiş əsərləri. II cild. Çinar-çap, 2009 
4. Həqiqət Abdıyeva. Müharibə və insan mövzusunun psixoloji aspektlərinin bədii ədəbiyyatda 

inikası. AMEA. Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar jurnalı. XXIX sayı. Bakı, Səda, 2006 
5. Nurəngiz Gün. Günəşə dua. Bakı, Yazıçı, 1990. 
6. Nurəngiz Gün. Yol gedirəm. Bakı, Adiloğlu nəşriyyatı, 2004. 
7. Nurəngiz Gün. Xocalı simfoniyası. Bakı, “Vektor” nəşrlər evi, 2006. 

 
 

 
Бахар Бердели (Мамедова)  

 
Проблема войны и человека в поэмах Нуренгиз Гюн 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье анализируется семь поэм поэтессы, раскрывается основная суть произ-

ведений написанных о войне. Отмечается что, Нуренгиз Гюн в таких поэмах как «Счастливо 
оставаться, дорога Агджа», «Последняя сон века», «Роман о снеге», «Симфония Ходжалы» 
воспевает в людях ненависть к войне. Основной темой этих семи поэм является тема войны. 
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Главным объектом изображения в этих произведениях является человеческий фактор. Образ 
матери воссозданной в поэме ««Счастливо оставаться, дорога Агджа» обобщённый образом 
всех матерей трудящихся в тылу. Это общечеловеческий образ, который символизирует 
жизнь, свет, солнце. На фоне всех войн в поэмах главенствует образ человека.  

В данной статье исследователь, анализируя образ человека в творчестве поэтессы, 
основывается на главенстве образа человека-матери.  

 
Bahar Berdeli (Mamedovа) 

 
The problem of war and man in the poems Nurengiz Gyun 

 
SUMMARY 

 
The article analyzes seven poems of the poetess, reveals the main essence of the works 

written about the war. It is noted that Nurengiz Gun in such poems as "Happily Stay, the Road of 
Aghja", "The Last Dream of the Century", "The novel about the snow", "The Khojaly Symphony" 
sings people in hatred for war. The main theme of these seven poems is the theme of war. The main 
object of the image in these works is the human factor. The image of the mother recreated in the 
poem "Happy to Stay, the Road of Aghja" is a generalized image of all the mothers of the working 
people in the rear. This is a universal image that symbolizes life, light, sun. Against the backdrop of 
all wars, the image of man dominates in the poems. 

In this article, the researcher, analyzing the image of a person in the work of a poetess, is 
based on the primacy of the image of a man-mother. 
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İLAHİ EŞQ ANLAYIŞININ XIV ƏSR  
TƏSƏVVÜF ŞAİRİ GÜLŞƏHRİNİN YARADICILIĞINDA  

TƏZAHÜRÜ 
 
 

Açar sözlər: təsəvvüf, təsəvvüf ədəbiyyatı, ilahi eşq, Tanrı 
Key words: sufism, sufi literature, divine love, God  
Ключевые слова: суфизм, суфийская литература, божественная любовь, Всевышний 

 
Təsəvüfün başlıca anlayışlarından biri olan ilahi eşq hər şeydən əl çəkib Allahla (cc) bir 

olmaq, onun Hüsnü-Mütləqi qarşısında özündən keçmək və bir daha geri dönüb ayılmamaq şərtiylə 
ona aşiq olmaqdır. İlahi eşq fənada fəna olmaq, Haqqın varlığında bəqa olmaqdır ki, bunun da ən 
bariz nümunəsi təkkə şairlərinin bəzən açıq, bəzən də gizli bir şəkildə eşqin feyzini anlatmalarında 
görünür. Eşqin feyzi isə cəfa, acı göz yaşları və çilədir. İlahi eşq bir az fərqli şəkildə olsa da ilk su-
filərdən başlamış, XI-XII əsrlərdə təsəvvüf və ya təkkə poeziyasının güclənməsi ilə yeni bir mərhə-
ləyə qədəm qoymuşdur. Şeirin ecazkar dilində eşq İlahinin sayısız təcəllasına vurulmuş, aşiq olmuş, 
sona qədər vüsal həsrəti ilə çırpınmışdır, çünki hər təcəllada, hər gözəllikdə, hər hüsndə Allahın 
camal sifətinin bir əksi vardır, aşiq də bütün cəhdləri ilə ilahi vüsala can atar. O baxımdan bəşəri 
eşqi dadmayan, onu yaşamayan şair ilahi eşqə çata bilməz. XIII-XIX əsrlər divan ədəbiyyatında da 
ilahi eşq əsas mövzu olmuş, adəta klassik ədəbiyyat bir eşq ədəbiyyatı durumuna gəlmişdir. Burada 
əsas xidmət təbii ki, ilahi eşqi həm nəzəri, həm də bədii şəkildə işləyən əhli təsəvvüfün, əhli tariqin 
üzərinə düşmüşdür.  

Həm klassik, həm xalq, həm də təsəvvüf poeziyasında ərəbcədən dilimizə keçən eşq sözü 
sevginin ən şiddətli halı mənasına gəlir. Bəzi dillərdə bu anlayışın qarşılığı sevgi, tutqu, məhəbbət 
mənasına da gəlməkdədir. Ancaq heç bir filosof, heç bir mütəfəkkir, mütəsəvvüf eşqə tərif verib 
onu müəyyən bir çərçivəyə sala bilməmişdir, çünki eşq haldır, yaşayanın daxili dünyasıdır. 
Təsəvvüf əhlinə görə eşqə və xüsusən də ilahi eşqə tərif vermək, yaxud da onun sərhədlərini müəy-
yənləşdirmək mümkün deyildir, çünki eşq tərifə sığmayan gizli bir xəzinədir. Eşqi başa düşmək, nə 
olduğunu bilmək əslində eşqdən xəbərsiz olmaq deməkdir. Təsəvvüfü sistemləşdirən, vəhdəti-
vücud təlimini yaradan İbn Ərəbinin də yazdığı kimi (5, 79) eşqin tərifini verən kimdirsə əslində 
onu bilməyən, eşqin qədəhindən içməyən biridir, demək. Çünki eşq Allahın qullarından kimə isə 
bağışlamaq istədiyi bir rəhmətdir, o baxımdan sirlidir, anlaşılmazdır, dəlilikdir, özündən keçməkdir.  

XII yüzildən Xoca Əhməd Yəsəvi ilə başlayan təsəvvüf ədəbiyyatı Fuad Köprülünün də 
yazdığı kimi monqol istilasından sonra Anadoluya köç edən Xorasan ərənlərinin fəaliyyətləri ilə 
XIII-XIV əsrlərdə böyük bir inkişaf yoluna qədəm qoydu (6, 184). Anadoluda bu ədəbiyyatın ilk 
nümunələrini Orta Asiyadan gələn təsəvvüf əhli yazmış, daha sonralar Aşıq Paşa, Gülşehri, Abdal 
Musa, Qayğusuz Abdal, Səid Əmrə kimi sufi şairləri bu ədəbiyyatın əsas prinsiplərini işləyib hazır-
lamışlardır ki, bunlar da ilahi eşqin təsvir və tərnnümünün həm lirik, həm də didaktik nümunələrdə 
verilməsi, şeirlərin daha çox musiqi ilə ifa edilməsi, heca vəzninin əruz ölçüsü ilə müqayisədə çox 
istifadə edilməsi, sadə dillə yazılmasıdır. Təsəvvüf ədəbiyyatını yaradanlar arasında divan şairləri 
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ilə birlikdə ozanlar və aşıqlar da olmuşdur. Ona görə də təkkə ədəbiyyatı xalq ədəbiyyatı ilə divan 
ədəbiyyatı arasında körpü rolunu oynamış, həm savadlı, həm də sadə xalqa müraciət etmişdir. 

Anadoluda Hacı Bəktaş Vəli, Yunus Əmrə, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Əhməd Fakih ilə 
başlayan təkkə şeiri XIV-XVI yüzillərdə Gülşehri, Aşıq Paşa, Abdal Musa, Qayğusuz Abdal, Əlvan 
Çələbi, Hacı Bayram Vəli, Əşrəfoğlu Rumi, Əbdürrəhim Rumi, Kəmal Ümmi, Dədə Ömər Ruşəni, 
İbrahim Gülşəni, Əziz Mahmud Xudayi, Pir Sultan Abdal, Qul Himmət və b. kimi həm əruzda, həm 
də hecada şeirlər yazan sənətkarlarla davam etmişdir.  

İlahi eşq məsələsini ən çox işləyən ələvi-bəktaşi və məlami-həmzəvi şairləridir. İlahi eşqə 
fərqli yanaşma tərzlərinə baxmayaraq bu iki zümrə ədəbiyyatının musiqi, sənət və səmahla bağlılığı 
yüksək səviyyədə idi. Ancaq bu heç də o demək deyildir ki, mövləvi, qadiri, nəqşbəndi, xəlvəti 
şairləri ilahi eşqdən bəhs etməmişlər. Bütün təsəvvüf şairlərində ilahi eşq nəfsin tərbiyəsindən sonra 
ən çox işlənən mövzu olmuşdur, çünki təkkə ədəbiyyatının mövzusu Allaha qovuşmanın yolları, 
əxlaq və nəfsin tərbiyəsidir. Hər bir təriqətin üstünlük verdiyi təsəvvüf mövzuları vardır ki, 
bunlardan bəziləri əxlaqa və nəfsin cilovlanmasına daha çox önəm verdiyi halda, bəziləri də ilahi 
eşqə üstünlük vermişlərdir. 

Təkkə (təsəvvüf) ədəbiyyatının nə zaman yarandığı tam olaraq bilinməsə də İslam dinin 
yayılmasından iki əsr sonra inkişafa başlayan zühdi həyatın, daha sonralar sufiliyə keçməsi və 
təriqətlərin ortaya çıxması ilə təsəvvüf fikirlərinin geniş xalq kütlələrinə yayılması üçün divan və 
xalq ədəbiyyatının yanında bir də yeni bir ədəbiyyat yarandı. Başlanğıcda bu ədəbiyyat dini 
mövzulara da ağırlıq verdiyi üçün o, mahiyyət baxımından dini-təsəvvüfü bir ədəbiyyat idi. Xoca 
Əhməd Yəsəvi və Süleyman Bakirqanın hikmətləri ilə bu ədəbiyyat seyri süluku açıqlayan, vəhdəti-
vücudu əsas götürərək ilahi eşqi tərənnüm edən şeirlər vasitəsi ilə sırf təkkə ədəbiyyatına çevrildi. 
Elmi ədəbiyyatda buna dini-təsəvvüfü ədəbiyyat, təsəvvüf ədəbiyyatı, təkkə ədəbiyyatı, təsəvvüfü 
xalq ədəbiyyatı, dini-təsəvvüfü xalq şeiri, zümrə-təriqət ədəbiyyatı və s. kimi adlar verilmişdir. 
Fərqli adlarla adlandırılmasına baxmayaraq bu ədəbiyyatın özünəməxsusluqları vardır. F.Bayat 
təkkə ədəbiyyatının xüsusiyyətləri haqqında qənaətlərini belə yekunlaşdırır: İslаm dinini qəbul 
еtməklə yеni bir mədəniyyət çevrəsinə dахil оlаn qonar-köçər türklərin dоqquz yüz ildən çохdur ki, sufi 
simvоlikаsı ilə zəngin təsvvvüf və ya təkkə ədəbiyyаtlаrı vаrdır. Sufizm оrtа çаğ mədəni, siyаsi həyаtını 
əhаtə еdən dünyаgörüş оlduğundаn ictimаi-siyаsi sfеrаnın bütün sаhələrini – аrхitеkturаnı, sənəti, 
miniyаtürçülüyü, musiqini, хаlçаçılığı və хüsusən də klassik bədii ədəbiyyаtın yönünü, idеоlоgiyasını 
müəyyənləşdirmişdir. Bədii təfəkkür bütün fоrmа və məzmunu ilə sufizmə, оnun bu və yа digər 
dərəcədə yаyılmаsınа хidmət еdirdi (1, 258). Ərəbcə, fasca bilməyən geniş xalq kütləsini irşad etmək, 
ilahi eşqin feyziylə könülləri fəth etmək türk təsəvvüf ədəbiyyatının əsas yaranma səbəbi idi.  

XIII əsrin başlarında Səlcuqlu sultanı Əlaəddin Keyqubadın qayğısı nəticəsində Anadoluda 
Xorasan kökənli sufilərin yaratdıqları təkkə ədəbiyyatı daha da inkişaf etməyə başladı. Belə ki, XIII 
yüzildə yetişən Mövlana Cəlaləddin Rumi, Hacı Bəktaş Vəli, Əhməd Fakih, daha sonralar XIII 
əsrin ikinci yarısı ilə XIV yüzilin başlarında Yunus Əmrə, Şəyyad Həmzə, Səid Əmrə kimi şair və 
düşüncə insanları yeni bir ədəbiyyatın təməllərini qoymuş oldular. Beləliklə, XIII-XIV əsrlər Ana-
doluda təkkə ədəbiyyatının, onun prinsiplərinin, mövzu dairəsinin janr sisteminin, məcaz dünya-
sının yaranması dövrüdür.  

Anadoluda ilk zamanlarda türk təsəvvüf ədəbiyyatı Mövlana və Bəktaşi qolu ilə iki 
istiqamətdə inkişafa başladı. Mövlana və onun davamçıları İran ədəbiyyatının təsiri altında oxumuş 
kütlə üçün İbn Ərəbinin vəhdəti-vücud təlimini bədii bir dillə anlatmağa çalışdıqları halda, Bəktaşi 
və onun davamçıları isə sadə xalqın başa düşəcəyi bir dillə mürəkkəb təsəvvüf istilahlarını sadə bir 
dillə izah etməyə başladılar. Hacı Bəktaş Vəliyə aid edilən şeirlər, Əhməd Fakihin “Çarxnamə” adlı 
ilahi eşqin fəzilətlərini göstərən əsəri, Yunus Əmrənin əruzda və hecada yazdığı axıcı ilahiləri 
təsəvvüfü xalqın səviyyəsinə endirdi və beləliklə, türk xalq sufizmi yaranmış oldu. Bir sözlə təkkə 
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ədəbiyyatının əsas məqsədi sufi düşüncələrini, irfan elmini, ilahi eşqi sadə bir dildə geniş xalq 
kütlələrinə çatdırmaq oldu (2, 97). 

İlahi eşqin insanı haldan hala saldığını ilk öncə Yunus Əmrə işləmiş, eşqin iztirabından, 
acısından “şikayət etmişdir”. Onun məşhur “aşk neylədi” rədifli şeiri buna misal ola bilər: 

 
Ben yürürem yana yana aşk boyadı beni kana 
Ne akilem ne divane gel gör beni aşk neyledi 
Geh eserem yeller gibi geh tozaram yollar gibi 
Geh akaram seller gibi gel gör beni aşk neyledi 

 
və ya Tanrıya müraciətlə söylədiyi dördlüklərində Allah eşqinin hər şeyə yetdiyini dilə 

gətirmişdir: 
 

Aşkun aldı benden beni  
Bana seni gerek seni 
Ben yanaram düni güni  
Bana seni gerek seni 
 
Ne varlığa sevinürem  
Ne yokluğa yirinürem 
Aşkunıla avunuram  
Bana seni gerek seni (7, 78). 

 
Yunus Əmrənin bu ilahiləri bütün əsrlərdə ilahi eşqin ən gözəl deyiminə çevrilmiş oldu və 

XVII yüzilə qədər dini-təsəvvüfü ədəbiyyatın nümayəndələrinə böyük təsir göstərdi.  
XIV əsr türk təsəvvüf şairləri Hacı Bəktaş Vəlinin, Əhməd Fakihin və Yunus Əmrənin 

əsasını qoyduğu qüdrətli sufi ədəbiyyatını inkişaf etdirməyə çalışdılar. Yunus poeziyasında rast 
gəldiyimiz ilahi eşq, Gülşehrinin şeirlərində və “Məntikut-tayr” adlı əsərində, Aşıq Paşanın “Qə-
ribnamə”, “Fəqrnamə”, “Vəsfi-hal”, “Əlifnamə” adlı əsərlərində, Abdal Musanın, Əlvan Çələbinin 
sadə və başa düşülür şeirlərində yüksək səviyyəyə çatdırıldı.  

İlahi eşq mövzusuna özünün orijinal yorumları ilə əlavələr edən təsəvvüf şairlərindən biri 
XIII əsrin sonları ilə XIV yüzilin başlarında yaşamış Kırşehirli Gülşehridir. Qaynaqlar onun Kır-
şehirin Gülşehir qəsəbəsindən olduğu üçün bu təxəllüsü aldığını yazırlar. Gülşehrinin haqqında çox 
az şey məlumdur. Gülşehri “Məntikut-tayr” adlı əsərində az da olsa özü haqqında məlumat vermiş-
dir. Bu məlumatlara baxılırsa onun təriqət silsiləsinin Ahi Evrənə bağlandığı görülür. Öz dövrünün 
böyük təsəvvüf şairi olduğu Xətiboğlunun “Lətaifnamə” adlı əsərindən də anlaşılır. Ancaq K.Yavuz 
onun təqribən 1250-ci illərdə anadan olduğunu yazır. Əsl adının bəzi elm adamları Əhməd, bəziləri 
də Süleyman olduğunu yazırlar. Belə ki, “Məntikut-tayr”da da şair yazır: 

 
İy Süleyman şol kopuzun kılını 
Bur ki ögrenüm bu kuşlar dilini 
Kuş misali bunda Attarın durur 
Kalanını eyleyen yarın durur 

 
beytlərinə əsaslanaraq adının Süleyman olduğunu təsbit etmək mümkündür (8, 123).  
Gülşehri Mövlana Cəlaləddin Ruminin Məsnəvisindən istifadə etməklə farsca “Fələknamə” 

adlı bir əsər yazmış və bu əsərində hər şeyin mayasında eşqin durduğunu xüsusi olaraq vur-
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ğulamışdır. Gülşehriyə görə ilahi eşq salikin, yaxud aşiqin vücudunu sardıqda bir atəş qopur ki, o 
atəşi dənizlər qədər su olsa da söndürə bilməz. İlahi eşqin zövqünü dadan aşiq bu atəşdə sevə-sevə 
yanmağa razı olur, çünki vüsalın ləzzətini bilir və bilir ki bir daha başqa heç bir şeydən ləzzət ala 
bilməz. “Fəlaknamə” məsnəvisində Gülşehri Qurandan və Mövlanadan istifadə etməklə ilahi eşq, 
həyat və ölüm məsələləri üzərində durmuş, İslam dini və fəlsəfəsi haqqında da geniş məlumat ver-
mişdir. Gülşehri quşların və heyvanların hekayəsini türkcə yazan ilk şairdir. Ancaq heyvanların mü-
kəmməl hekayələrini o, ilk dəfə “Fəlaknamə”də qələmə almışdır. “Məntikut-tayr” “Fəlaknamə”nin 
daha geniş və türkcə variantıdır. Təbii ki, hekayələrin də çoxu bir-birinə bənzəməz.  

Bundan başqa Şeyx Süleyman Gülşehrinin farsca yazdığı “Əruz risaləsi”, türkcə yazdığı 
“Kəraməti Ahi Evrən” məsnəvisi də vardır. Bu əsərlərinin mövzusu elmi və bioqrafik olsa da yeri 
gəldikdə şair eşq və xüsusən də ilahi eşq haqqında bəzi fikirlər irəli sürür, çünki təsəvvüf möv-
zusundan ilahi eşqdən danışmadan fikir yürütmək mümkün deyildir. 

İlahi eşq fikrini Şeyx Süleyman Gülşehri Fəridəddin Əttarın “Məntikut-tayr” adlı əsərini sər-
bəst tərcümə edərək “Qəribnamə”dən on üç il əvvəl 1317-ci ildə eyni adla və eyni tərzlə türkcə 
qələmə almışdır. Bu əsər XIII əsrin əvvəllərində türkcə yazılan üç təsəvvüf məsnəvisindən – Yunus 
Əmrənin “Risalətün-nüsxiyyə” (1307), Gülşehrinin “Məntikut-tayr” (1317), Aşıq Paşanın ”Qə-
ribnamə” (1330) - biridir. 4437 beytlik bu məsnəvidə şair təsəvvüf məsələlərini hekayələr şəklində 
işləmişdir. “Məntikut-tayr” əsərində Gülşehri Əttardan, Gəzalidən, Mövlanədən, Kəlilə və Dimnə-
dən, Qabusnamədən faydalanaraq əxlaqi-didaktik bir əsər yaza bilmişdir. Gülşehri Əttarın əsərini 
olduğu kimi tərcümə etməmiş, əsərdəki əsas fikri saxlamaqla özündən bir çox hekayələr və təbii ki, 
fikirlər əlavə edərək yeni bir əsər meydana gətirmişdir. Belə ki, Gülşehri Fəridəddin Əttarda olan on 
quş yerinə səkkiz quşdan bəhs etmiş, Əttarın bir çox hekayələrinin yerinə başqa əhvalatlar qoymuş-
dur. 

Gülşehriyə görə ilahi eşqi söyləyən aşiqin dili elə quş dilidir ki, əhli olmayan, eşqin cəfasını, 
acısını çəkməyən, cinnət keçirməyən, eşq səhrasında rüsvay olmayan ilahi eşqi anlamaz, ümman 
olan eşqin yalnız zahirində qalar, qəvvas olub batininə enə bilməz. Hər nə qədər əsər əxlaqi 
hekayələrlə və didaktik nəticələrlə dolu olsa da orada aşiq, məşuq, sevgi, eşq kimi mövzular kifayət 
qədərdir. Hətta məsnəvinin ilk səhifələrindən etibarən Gülşehri məramını şərh edir: hər varlıq uca 
yaradana çatmağa, onunla qovuşmağa can atır. Ona görə məsnəvidə quşlarla xalq, hüdhüdlə ağıl, 
Simurqla da Tanrı qəsd edilmişdir. Nəticədə eşqin xislətinə uyğun olaraq quşlar Simurqun cazıbə-
sinə qapılıb uzun və məşəqqətli yola çıxırlar ki, onunla bir olsunlar, ona qovuşsunlar. Şair 
“Məntikut-tayr” əsərinin başında həm ilahi eşqin quşlar alleqoriyasını, həm də məramını bildirir: 

 
Bir quşa irersən bir murg ola 
Kamusuna padişah Simurq ola 
 
Quşlara yüz dürlü dürüşmək gərək 
Padişahlarına irişmək gərək 
 
Quşlara rəhbər hüdhüd ola 
Kim bu quşlar yürüyələr ol yola 
 
Kim dilərsə ki Simurqa irə 
Kuhi-Qafa irişə anı görə 
 
Hüdhüd ü quşlar u Simurqa misal 
Akl u xalq u Tanrı oldı zül-cəlal (4, 2).  
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Həm Əttarın, həm də Gülşehrinin eyni adlı məsnəvilərində əsas fikir təsəvvüfdəki vəhdəti-
vücud təlimini ilahi eşq müstəvisində, quşların simasında göstərməkdir. Vəhdəti-vücuda görə kai-
natda həqiqi tək bir varlıq vardır ki, o da Vücudu-Mütləq, Hüsnü-Mütləq və Xeyrül-Mütləq olan Al-
lahdır. Qalan varlıqlar onun güzgüdə görünən təcəllaları, varlığın kölgələri, küllün cüzləridir. Vücu-
du-Mütləqə, Hüsnü-Mütləqə olan ilahi eşq varlıqları bir maqnit kimi özünə çəkərək öz mütləq var-
lığında əridir. Quşlar da buna görə məşəqqətli yolu keçərək Simurqa çatmağa can atırlar. Bəziləri 
yolu yarıda, bəziləri də çatmağa az qaldıqda kəsirlər. Şairə görə səbat, dəyanət, dözüm, iradə ilahi 
eşqin əsas yoldaşlarıdır.  

 
Işkile tefridini terkile tecridini 
Görmiyen anlıyamaz seyrile Simürgı Kaf 
Və ya başqa bir yerdə 

Işkımız Simürgı can dil kuhi Kaf 
Dilesen bulmah anı dil kıl tavaf  

 
Buradan göründüyü kimi şair uzun, əzablı yol qət edərək Simurqa çatan quşları ilahi eşqin 

yolçusu yerində aleqoriya kimi işlətmişdir. Hər quş Simurqa qovuşa bilmədiyi kimi hər dərviş 
Haqqa, hər aşiq də məşuqa çata bilməz. Quşlar Simurqa ulaşanda əslində özlərinin də Simurq oldu-
ğunu görürlər. Bu isə ilahi eşq yolçusu aşiqin Tanrı ilə qovuşduğuna aleqorik bir izahdır. Gülşehri 
əsərini belə tamamlayır: 

Küntü kenzün sırrını bildik yakin 
Vahidiyyet alemin bulduk yakin 
 
Hamdü lillah badezan hiç şirk yok 
Bir dua kıl imdi sözden terk yok.  

 
Gülşehriyə görə aşiq özünün bildiyi vücudu Allahın birliyində yox edərək fənafillaha çatma-

ğa çalışır. Bu isə hak yolçusu olan aşiqin ilahi eşqlə qalxa biləcəyi ən yüksək məqamdır. A.Bilginin 
də qeyd etdiyi kimi ilahi eşq, varlık sevincinin, yoxluq üzüntüsünün, cənnət arzusunun, cəhənnəm 
qorxusunun, dünya və axirətlə bağlı hər şeydən kənardadır. Bütün bu duyuş, düşünüş və halların ha-
mısı təkkə ədəbiyyatının mövzusudur (3, 381-384). Əslində “Məntikut-tayr” sadəcə Gülşehrinin ila-
hi eşq düşüncəsinin ilrik-epik tərənnümü olmayıb, təkkə ədəbiyyatının ümumi qənaətidir ki, sonrakı 
təkkə şairlərində də görünür.  

Beləliklə, XIV əsr türk təsəvvüf şeirinin müstəqil var olma, müstəqil predmetə çevrilmə, 
fərqli mövzuya sahib olma, fərqli təsəvvüfü zümrələrin düşüncə axınını ifadə etmə, özünəməxsus 
ədəbi janrlarının yaranması dövrünün başlangıcıdır. Bu əsrdə Osmanlı çevrəsində siyasi və sosial 
inkişafın nəticəsində milli və mənəvi güclərini təkkələrdən alan alp ərənlər, qaziyani-rumlar, abda-
lani-rumlar, əxiyani-rumlar və baciyani-rumlar vasitəsiylə bir təsəvvüfü təşkilatlanma yaşanmaq-
dadır. Fəthdə fəal iştirak edən və ələ keçirilən yeni torpaqlarda islamlaşma, adlarını çəkdiyimiz sufi 
hərəkatı ilə həyata keçirildi.  

İlahi eşq şairi Yunus Əmrə ilə başlayan təsəvvüf ədəbiyyatı XIV yüzildə iki yolla: şəhər 
mədəniyyətinin təmsilşiləri olan mövləvi təriqətinin şairləri ilə və köçəri elat camaatının, qismən də 
şəhər sənətkarlığının təmsilçiləri olan bəktaşiyyə, daha sonra XV əsrdə ortaya çıxan bayramiyyə, 
əşrəfiyyə təkkələrinin şairləri ilə davam etdirildi. Türkcənin varlığı və saflığı, ilahi eşqin sadə izahı, 
hətta dinin özünün eşq olduğu, imanın, etiqadın, yol-ərkanın eşqə dayandığı fikirləri təkkə ədə-
biyyatının nümayəndələri ilə qorunub saxlandı və bu günlərə qədər gətirildi. 
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Нигяр Исмаилзаде 
 

Проявление понятия божественной любви в творчестве  
суфийского поета XIV века Гюльшехри 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В XIII-XIV веках тюркская суфийская литература вступила на путь большого развития. 

Суфийские стихи, начавшиеся в Анатолии в XIV-XVI веках с Хаджи Бекташа Вели, Юнуса 
Эмре, Мевланы Джалал ад-Дина Руми, Ахмеда Факиха, были продолжены такими масте-
рами, как Гюльшехри, Ашик-Паша, Абдал Муса, Гайгусуз Абдал, Элван Челеби, Хаджи Бай-
рам Вели, Ашрафоглу Руми, Пир Султан Абдал. Божественная любовь, как основная тема в 
произведениях поэтов-суфиев, на высоком уровне была передана в стихах Гюльшехри, его 
произведении «Мантикуттайр». Гюльшехри относится к тюркским поэтам-суфиям конца 
XIII - начала XIV века. В знаменитом «Мантикуттайр» Гюльшехри создал нравственно-ди-
дактическое произведение с использованием Аттара, Газали, Мевланы, произведения 
«Калила и Димна». В произведении достаточно много тем, посвященных влюбленным, 
возлюбленным, любви. Основная мысль в произведениях Гюльшехри заключается в том, 
чтобы показать суфийское сознание в плоскости божественной любви.  
 
 

Nigar Ismayilzadeh 
 

Definition of divine love manifested in the creation works of poet  
Gulshehri in the 14th century 

 
SUMMARY 

 
Turkish Sufi literature demonstrated a remarkable development in the 13th and 14th 

centuries. Mystical poetry that was started by Haji Bektash Wali, Yunus Emre, Mawlana Jalal al-
Din al-Rumi, and Ahmad Faqih in Anatolia continued with poets such as Gulshehri, Ashiq Pasha, 
Abdal Musa, Qaygusuz Abdal, Alwan Chalabi, Haji Bayram Wali, Aşrafoghlu Rumi, Pir Sultan 
Abdal. Divine love which was the main topic of Sufi poetry was raised to a higher level in 
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Gulshehri's poems and in his Mantiq al-tayr. Gulshehri is a Turkish Sufi poet, who lived in the late 
13th and early 14th centuries. In his well-known ethical didactic work Mantiq al-tayr, he was 
influenced by al-Attar, al-Ghazali, Mawlana Rumi' and also the famous book Kalila wa Dimna. 
Mystical themes like, lover, beloved, friendship, and love are referred in a sufficent way. The main 
idea throughout Gulshehri 's books is to present mystical thought as equal to divine love.  
  



 
  

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

35 

Afaq Yusifli 
Gəncə Dövlət Universiteti,  

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent 
 

 

ƏLİ KƏRİM YARADICILIĞINDA KLASSİK İRSƏ  
MÜRACİƏT MİLLİ ÖZÜNÜDƏRK  

AMİLİ KİMİ  
 

 
Açar sözlər: Azərbaycan, Füzuli, qəzəl, novator 
Ключевые слова: Азербайджан, Физули, казель, новатор 
Key words: Azerbaijan, Fuzuli, ghazal, innovator 

 
 Tədqiqatçıların dönə-dönə etiraf etdikləri kimi, 1950-60-cı illər Azərbaycan şeirində yeni bir 

abü-hava duyulmaqda, görünməkdə idi. Sənətkarlar ancaq üzdə görünəni, zahiri əks etdirmək 
meylindən uzaqlaşır, həyat faktlarına daha dərindən nüfuz etməyə başlayırdılar.Və bu yöndə ən çox 
diqqət çəkən şair Əli Kərim idi. Onun “İki sevgi”, ”Qaytar ana borcunu” kimi şeirləri 1950-ci illərin 
Azərbaycan poeziyasında bənzərsiz poetik hadisə kimi qarşılandı. Çünki Y.Qarayev demişkən “o, 
həmişə yalnız iti bir fikrin nüfuz edə bildiyi gizli, daxili, həqiqi mahiyyətin kəşfi, icadı kimi axtarışa 
çıxır, ən adi, real həyati süjetə və fakta da simvolik bir məna verir” (3, 103). Y.Qarayev bu orijinal, 
yeni tipli poeziya haqqında sözlərinə davam edərək bildirir ki, Ə.Kərim ”təsvir etdiyi hadisələri 
daxilən yaşayır, onu öz ”mən”inin bir parçasına çevirir, özü də dənizdən yazanda dəniz, Kürdən 
yazanda Kür olur” (3, 105). 

 Ancaq qəribə cəhət budur ki, bu novator, özündən əvvəlkilərə, hətta müasirlərinə bənzəməyən 
şair şeirilə qazandığı uğuru Füzuli sənəti ilə baglayır. Əliağa Vahidin özünü “Böyük Füzulimizin 
yadigarı mən özüməm” deyə təqdim etməsi təbii görünür. Onun qəzəl janrında yazması, Füzuli 
qəzəllərinə bənzətmələr, təxmislər meydana gətirməsi, başqa qəzəllərində də Füzuli obrazlarına sıx-
sıx müraciəti bu məğrur bəyanata haqq qazandırır. Əli Kərim isə bir dənə də olsun nəinki qəzəl, 
hətta əruzla bir şeir belə yazmamışdır. Bəs onda Əli Kərim nə əsasla şeir yazmağa başladığı ilk 
gündən müəlliminin məsləhəti ilə Füzuli şeirinin qapısını döydüyünü, sənətdə əldə etdiyi uğurlara 
görə Füzuliyə borclu olduğunu söyləyir. Füzuli irsinə S.Vurğun da, R.Rza da, S.Rüstəm də, 
Ə.Vahid də və bir çox digər sənətkarlar da hörmət və məhəbbətlə yanaşıblar, ancaq onların heç biri 
Füzulinin qapısını döydüyünu, yəni sənətin sirlərini öyrənmək üçün ona müraciət etdiyini bu tərzdə 
söyləmir.Əli Kərimin Füzuli vurğunluğu onun “Füzuli” şeirində daha aydın hiss olunur.”Bu şeirlər 
yubiley plakatı deyil, onların şair obrazından elə cizgiləridir ki, bu cizgilər onların üslubunun iliyinə 
gedir – onları duyan, bilən adam bu cizgiləri görə bilər”(5.10). T.Hacıyev doğru qeyd edir ki, 
”Ə.Kərimdə çox ifadələr, misralar, fikirlər var ki, onlar Füzuli sənətinin kökündən cücərmə 
pöhrələrdir” (5, 10). 

 Onu da qeyd edək ki, Füzuli adı, Füzuli sözü Əli Kərim poeziyasının hər yerinə səpələnmişdir. 
Onun “Azərbaycan” şeirini götürək: 

 Azərbaycan! 
 Könlümün 
 ruhumun 
 sevincimin 
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 kədərimin 
 fikrimin vətəni 
 Azərbaycan! (1, 39) 

 
 deyə vətəni Azərbaycanı tərənnüm edən şair sanki S.Vurğunun eyniadlı şeirindəki ənənəyə 

sadiq qalaraq Azərbaycanı onun yetişdirdiyi böyük sənətkarlarsız görmür və göstərmir.O da ilk 
öncə Ni zamini,Nəsimini və mütləq Füzulini xatırlayır,özü də böyük sələfindən fərqli öz üslubuna 
xas tərzdə  

 
 Azərbaycan – 
 Tarixlər şahidi, 
 Nizamisi sərhədsiz təfəkkürü, 
 Nəsimisi həqiqət şəhidi. 
 Füzulisi – könlün 
 hər guşəsindən 
 xəbər verən, 
 eşqin bütün çalarlarını görən 
 dünya ürəkli bir sənətkar. (1, 36) 

 
 Burada Nizaminin də, Nəsiminin də, Füzulinin də dərk olunmuş poetik surəti cızılır, Füzuli qəl-

bin hər bucağından xəbər verən, eşqin, sevginin bütün rənglərini, çalarlarını görən dünya ürəkli bir 
sənətkar adlandırılır. Bu cür yanaşma, həqiqəti bu tərzdə ifadə etmə əslində Füzuli üslubundan 
doğan bir hadisə idi. ”Sənət eşqi” adlı şeir isə bu həqiqətin kökünə, mahiyyətinə varmağa imkan ve-
rir. Şeirin üzərində “Müəllimim Akif Süleymanova” sözləri yazılmışdır. Şair bildirir ki, o, orta mək-
təbdə oxuyarkən Akif Süleymanovun müdir olduğu həmin məktəbdə bir dərnək fəaliyyət göstərir. 
Əli Kərimin şairlik qabiliyyətini görən həmin müəllim bir gün ona üz tutub deyir: 

 
 Bir axşam dedin ki,möhkəm ol,Əli! 
 Səninki şeirdir, 
 səninki sənət! 
 Dedin o sözləri bir dostuma da, 
 Nə isə... qisməti deyilmlş əlbət! 
 Sənin işarənlə tapdım ünvanı, 
 Döydüm Füzulinin qapısını mən. 
 Sənin o sözlərin deyilməsəydi, 
 Nəçiydim indi mən 
 hardaydım görən? (1, 74) 

  
Əgər Əli Kərim hələ orta məktəbdə oxuyanda Füzuli şeirinin qapısını döyürsə, nə üçün qəzəl 

yazmaqla məşğul olmayib? Heç olmasa bir dənə qəzəl,rübai yazmayıb?Füzuli mövzularına üz 
tutmayıb? Əli Kərim əsərlərinin diqqətlə öyrənilməsi göstərir ki, o, Füzulidən orta əsr şeirinin for-
mal, zahiri xüsusiyyətlərini deyil, şeir necə olmalıdır, nədən, necə yazılmalıdır, zamanın, qəlbin, ru-
hun istədiklərini obrazlarla necə ifadə etmək lazımdır mətləblərini öyrənmişdir. 

 Füzuli “elmsiz şeir əsası yox divar olur və əsassız divar qayətdə bietibar olur” (6.43) deyə şair-
dən, şeirdən elmə söykənmək tələb edirsə, Əli Kərim Füzulinin bu “əsassız divar”sözlərini “özülsüz 
divar “ şəklində şeirə gətirir və yazır: 
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 Söz axtardım, tapmadım, 
 Misram qopub töküldü 
 Özülsüz divar kimi. 
 Girdim söz dünyasına 
 Çox gəzdim,çox aradım 
 Kəşfiyyatçılar kimi 
 Nəhayət onu tapdım.  
 Yerinə düşdüyündən 
 Bu söz nə qədər gözəl, 
 Əzəmətli və nəhəng! 
 Yorulmuşdum... 
 Uzandım 
 Bu sözün yamacına 
 Başımı söykəyərək. (1, 131)  

 
 Həqiqətən, Füzuli irsinə layiq olan bu parçada Füzulidən gələn təkcə “özülsüz divar” sözləri 

deyildir. Burada Füzuli və Əli Kərim yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan daha mühüm bir məqam 
vardır. Füzulidə də, Əli Kərimdə də söz axtarıcılığı, Əli Kərim demişkən “kəşfiyyatçılar kimi” söz 
axtarmaq, lazımi,yerinə düşən sözü tapmaq üçün axtarış aparmaq, onu tapmadıqca axtarışdan əl 
çəkməmək, yorulub əldən düşsə də, yolundan dönməmək həm ənənəyə bağlılığın, həm də novator-
luğun nəticəsidir. Məhz axtarışlardan yorulmamağın nəticəsidir ki, ”Əli Kərim mövzu məhdudluğu 
bilməyib; mövzu əlvanlağı, həm də seçilmiş mövzunu orijinal işləmə tərzi onun yaradıcılığını səciy-
yələndirən cəhətlərdəndir” (11, 356). 

 Yuxarıda Əli Kərim əsərlərindən gətirdiyimiz parçada onu Füzuli ilə bağlayan təkcə “özülsüz 
divar” sözləri deyildir, bəlkə də daha çox orada etiraf olunan axtarıcılıq ruhudur. Füzuli də farsca 
“Divan”ının dibaçəsində eyni mətləbə toxunaraq yazır: ”Elə vaxtlar olmuşdur ki, gecə səhərə qədər 
oyaqlıq zəhərini dadmış və bağrımın qanı ilə bir məzmun tapıb yazmışam. Səhər olanda başqa şair-
lərlə uyğun gəldiyini görüb, yazdığımı pozmuşam, ona sahib çıxmamışam. Elə vaxtlar da olmuşdur 
ki, gündüz axşama qədər düşüncə dünyasına dalıb, söz alması ilə məna gövhərini deşmişəm. Bunu 
görənlər: bu məzmun anlaşılmır, bu ləfz xalq arasında işlənilmir və xoşagəlməzdir – deyər-deməz, o 
məzmun gözümdən düşmüş, hətta onun üzünü köçürməmişəm”(7.20). 

 Əli Kərim Füzulinin qapısını döyəndə ondan bu həqiqəti öyrənmiş, lazımi, yerinə düşən sözü 
tapmayınca axtarışdan əl çəkməmiş, ona görə də həqiqətən 1950-60 –cı illər Azərbaycan şeirində 
etiraf olunan yenilikçi bir şair kimi tanınmışdır. Onun indi nümunə gətirdiyimiz parçasında da ənə-
nə və novatorluq məsələsinə çox doğru yanaşılmışdır. ”Şübhəsiz, şeir irəliyə doğru hərəkətində hə-
qiqi novator meyllərə güvənir və güvənməlidir. Lakin burada bir paradoks da var: şeirin novator-
luğu məhz ənənəyə münasibətin zəif olduğu yerdə zəif olur. O yerdəki ənənəyə münasibət qeyri-
dialektik, birtərəfli və passivdir, orada novatorluq da yoxdur...Bütün ənənələrə kamil yiyələnmədən 
yeni ənənə yaratmaq – novator olmaq olmaz”(3.82-83). 

 Əli Kərimin yaradıcılığında ənənəyə bu cür dialektik yanaşmanın, onu inkişaf etdirməyin gözəl 
nümunələri ilə qarşılaşırıq. Ancaq bir paradoks da vardır. Özünün dediyi kimi Füzulinin qapısını 
döyməklə etiraf olunan bir sənətkara çevrilən Əli Kərim vəzn, qafiyə normativliyinə sığmır, ona 
etiraz edir. R.Rza poeziyasının timsalında həqiqi sərbəst şeirə himn oxuyur. 

  

Amma şair var ki,  
 Zamanın doğma oğlu;  
 İdrakın zirvəsindən , 
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 Hissin yanğılarından 
 Keçir şeirinin yolu. 
 Əsrin ahəngi- vəzni, 
 Müqəyyəd qafiyəsi. 
 Gah qovuşan cüt ürək, 
 Gah da ki orkestrin 
 Toqquşub şaqqıldayan 
 Qoşa zərb alətitək... (1, 68) 
 

 Ancaq Əli Kərim elə bu şeirin özündə ümidi vəznə, qafiyəyə olan, ömrünü cansız əsərləri ilə 
birlikdə başlamamış bitirən şairlərdən də danışır, dönə-dönə özünün yeni şeirindən söhbət açır. 
Novator sənətkar olduğunu söyləməkdən çəkinmir. Əli Kərim qafiyəli və əruzla yazılan hər şeiri 
rədd etmir. Yeri gələndə özü də heca vəznində ənənəvi normalara tabe olan şeirlər yazır. ”Qayıt”, 
”Poçtalyon”, ”Bakı küləyi” və s. şeirləri kimi. Əli Kərim müasir şeirə Füzuli zirvəsindən baxır, o 
qafiyəli, vəznli şeirləri rədd edir ki, onlarda fikirləri his basmışdır. Təzə fikir yoxdur. 

 Böyük mütəfəkkir sənətkar M.F.Axundzadəyə həsr etdiyi “Qarlı qış axşamında” adlı şeirində 
Əli Kərim yenə bu mövzuya qayıdır. Əvvələn, onu qeyd edək ki, bu şeir də şairin Füzuli, Nəsimi, 
S.Vurğun, M.Müşfiq, R.Rza, Lermontov, Van Qoq və başqa görkəmli sənətkarlar haqqında 
yazılmış şeirləri kimi orijinal, yüksək poetik məziyyətlərə malik həqiqi bir sənət nümunəsidir. Şeir 
qarlı bir qış axşamında işdən evinə gedən M.f.Axundzadənin yolboyu etdiyi düşüncələri şəklində 
qələmə alınmışdır. Şeirin bir çox cəhətləri, xüsusən obrazlı dili Füzuli poeziyasının müasir dövrün 
tələbinə uyğun davamı kimi səslənir. 

 Əli Kərim M.F.Axundzadəyə həsr etdiyi şeiri yazarkən böyük ədibin yaradıcılığını bir daha 
nəzərdən keçirib, özünün ədəbiyyata, şeirə baxışları ilə onun ədəbi – tənqidi görüşləri arasında bir 
doğmalıq, yaxınlıq görüb və qənaətlərini həqiqi şeir dili ilə ifadə edir. Axundzadədən, onun fikir-
lərindən bəhrələnən, istifadə edən şair klassik irsə, onu həmin qaydada yaşatmağa, daha dəqiq de-
sək, bu irsdəki formanı, üslubu bugünkü şeirdə təkrarlamağa lüzum görməyərək yazır: 

 
 Ədəbiyyat da gərək 
 Mənasını dəyişsin. 
 “Ahü fəğan” yox olsun, 
 Söz zamanla döyüşsün. 
 Sızıltıyla ağlayan 
 “ Şeydayi – bülbül “ nədir? 
 Qəzəllərdə yıpranan 
 Ətirsiz və qoxusuz 
 Qalaq – qalaq gül nədir? (1, 134) 

  
 
Əli Kərim haqlı olaraq müasir ədəbiyyatdan sızıltı, ah-nalə, gül – bülbül söhbətləri deyil, zaman-

la ayaqlaşmaq, onun qayğıları ilə yaşamaq, pisliklərlə döyüşmək tələb edir. Səbuhi ilə birlikdə az 
qala qılınc götürüb yeni şeirə qarşı hücuma keçmək fikrində olan “qəzəlxanlar ordusu” ilə döyüşə 
hazır olduğunu bəyan edir. Bu novator şair belə hesab edir ki, dərd, qəm dünəndə qalmışdır. Bu 
günün şeiri sabahı düşünməli, onun arzuları ilə yaşamalıdır. Şairin “Muğamı dinləyirəm” şeirində 
bu baxımdan maraqlı məqam vardır. Tarın sarı simindən qopan səsləri dinlədikcə gah qəm, gah 
sevinc duyğuları keçirir, ilin dörd fəsli olduğunu duyur: 
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Dörd fəsli birdən duyub, 
Bircə anın içində. 
Üşüyürəm,yanıram 
həyəcanın içində.  
Həm arzu ,həm iftixar 
Həm təəssüf,həm vüqar 
Həm səadət.həm də qəm 
Birdən hiss eləyirəm. (1, 23) 

 
 Əlbəttə, şeirin mövzusu elədir ki, Füzuli qaçılmaz şəkildə buraya daxil olur, onun qəzəli xa-

tırlanır. Əli Kərim də S.Vurğunda, M.Müşfiqdə olduğu kimi, Füzuli qəzəlinin qəm mayasını unuda, 
ata, xatırlamaya bilmir: 

 

 Neçə yerdən odlayır ürəyimi 
 Füzulinin qəzəli. 
 Arzuları oyadır, 
 Bulaq üstdən qayıdır 
 Başda – yelənmi tir – tir əsən. 
 Üzdə təbəssümdən – ay. 
 Azərbaycan gözəli. 
 Dünənin dərdi, qəmi. 
 Bu günə də arzusan 
 Sabahınsa vüsalı. (1, 23-24) 

  

Dünən qəm, bu gün arzu, sabah vüsal olan Azərbaycan gözəli, Azərbaycan özüdür. Onun keç-
mişi, bu günü, sabahıdır. Şair dünənin qəmindən qurtarmaq, sabahın arzusu ilə vuruşmaq sabahkı 
vüsala dərin bir inam bəsləməklə yazıb yaratmışdır. Əgər o, çox sevdiyi Füzuli qəzəlindəki qəmi, 
kədəri görüb, duyub qəmlənirsə, bugünkü Azərbaycan gözəlinin yelənli kələğayı başında bulaqdan 
qayıtmasını seyr edib sabahkı vüsal arzusu, ümidi ilə sevincli duyğular keçirir. 

 Bu sevinc bir yandan Füzuli şeirinin ecazkar gözəlliyindən, məna və sənət əlçatmazlığından 
doğursa, o biri yandan sabaha ümiddən, gözəlliyin qələbəsinə inamdan qidalanır. Buradakı qəm isə 
Füzuli şeirində ifadə olunan böyük xalq kədərinin ağırlığından su içir. Bu xalq kədəri isə zamandan, 
dövrandan irəli gəlir. ”Füzuli” şeirində bu mətləb şairin özünün “...Fələklər yandı ahimdən” sözləri 
epiqraf gətirilməklə dolğun poetik ifadəsini tapmışdır: 

  

Füzuli , o nə dövran!.. 
- Görsələr yanır insan 
 Yanana od verdilər. 
 Füzuli, o nə kədər! 
 Görsələr donur insan, 
 Donana buz verdilər... 
 Füzuli,o nə qədər? –  
 Görsələr batır insan, 
 Batana dəryaları 
 Birdən bəxş eylədilər... (1, 32-33) 

 
 Bu şeiri təkcə Füzuli və onun dövrü haqqında şeir adlandırmaq, bəlkə də, səhv olardı. Burada 

Əli Kərimin öz taleyi, ona olan yanlış münasibət şeirin ümumi ruhuna hopmuş kimidir. ”Azərbay-
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can” jurnalında işlədiyi vaxt “yola verilməməsi”, işdən getməsi, mətbuatda haqqında qərəzli tənqidi 
yazılar çıxması və başqa məqamlar təsadüfi deyildir. (Bax:10) Xüsusilə, dövrün şairə olan müna-
sibətini əks etdirən məqamlarda avtobioqrafik cizgilər daha inandırıcı görünür. 

 

 Gəldi kəsdi qapının ağzını şöhrətlə ad. 
 Ey böyük ustad, 
 heyhat. 
 Ürəyində o ada,şöhrətə yer vardımı? 
 Min bir kədər əlindən 
 orda yer qalardımı?... 
 Bəzən də xanəndənin 
 cilvələndi sənəti 
 Qəzəllərindən ayrı  
 qəzəl oxunardımı? 
 Doğma sözlərinə də  
 Qəlbində yer vardımı? (1, 33) 

 
 Bu sözlər Füzuli üçün yazılıb, ona ünvanlanıb, ancaq açıq etiraf edək ki, bu parçalarda çırpınan, 

yanan, hətta öz sözlərinə də yer tapmayan qəlb həm də Əli Kərimin qəlbidir. Əli Kərimin ətrafında 
da elə bir mühit yaradılmışdı ki, şöhrətinə, şeirləri dillər əzbəri olmasına baxmayaraq, onun da 
qəlbində az qala öz şeirlərinə də yer qalmamışdır. 

 Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Bəkir Nəbiyev yazır: ”Ədəbiyyatımızın tarixində adı qalan şair-
lərdən, o cümlədən də çağdaş görkəmli sənətkarlarımızdan bircəciyini göstərmək olmaz ki, Füzuli 
şeirinin möcüzəsindən heyrətlənməmiş, onun müəzzəm obrazını, yaradıcılıq qayəsini öz üzərində 
bu və ya digər dərəcədə hiss etməmiş olsun” (2, 246). Bütün bu sənətkarlar arasında Əli Kərim bizə 
görə müstəsna yer tutur.Təkcə ona görə yox ki, onun “Füzuli” şeiri bütün bu mövzuda yazılan 
əsərlər arasında istər məzmununa, istər yüksək sənətkarlığına görə seçilir və əlçatmaz görünür. Heç 
bir şairin əsərində, Ə.Vahidi istisna etməklə, Füzuli adı, Füzuli sözü sənətkarın yaradıcılığına bu də-
rəcədə nüfuz etmir, onun poeziyasının əsl qida, ilham mənbəyinə, ustad – şagird münasibətini 
xatırladan münasibət səviyyəsinə qalxmır. O dövrün heç bir şairi Əli Kərim kimi Füzuli qapısını 
döydüyünü, şeir sənətinin sirlərini öyrəndiyini, ancaq onun sayəsində şair Əli Kərim olduğunu bə-
yan etmir. Heç bir sənətkar etiraf etmir ki, əgər Füzuli şeirinin qapısını döyməsəydim, ”nəçiydim 
indi mən, hardaydım görən” demir. Əli Kərim etiraf edir ki, ona şairlik, şeir yazmaq yolunu gös-
tərən də, onu şair Əli Kərim edən də Füzuli və onun şeiridir. Əli Kərim özü də qüdrətli bir sənət dili 
ilə bunu bəyan etməkdən çəkinmir. 
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Afag Yusifli 

 

The application to classic legacy as a factor of national  
self- comprehension in Ali Kerim’s creation 

 
SUMMARY 

 

In the article is analyzed Ali Kerim's classic heritage. The author considers the impact of 
classical music in the creation of the poetic master of Ali Kerim.  
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Обращение к классическому наследию в творчестве  
Али Керима как фактор национального самосознания 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 В статье анализируется отношение Али Керима к классическому наследию. Автор 

рассматривает воздействие классического наследия в становлении поэтического мастерства 
Али Керима. 
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Açar sözlər: Mirzə Əli Möcüz, Cənubi Azərbaycan, Qulam Məmmədli, Məmmədəli Niqabi, 
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 Görkəmli tədqiqatçı, salnaməçi, təzkirəçi, biblioqraf, tərcüməçi, Azərbaycan Respublikası-
nın əməkdar jurnalisti, XX əsr Azərbaycan ədəbi-ictimai və mədəni həyatında özünəməxsus xid-
mətlər göstərən Qulam Məmmədli (1897-1994) bənzəri olmayan bir həyat və yaradıcılıq yolu keç-
mişdir. Onun böyük xidmətlərindən biri də Cənubi Azərbaycanla bağlı ədəbi fəaliyyətidir. Q.Məm-
mədli sovet ordusu sıralarında 1941-1942 və 1944-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda olarkən 
yaranmış tarixi şansdan istifadə edərək Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı, dili və incəsənətinə aid orada 
əldə etdiyi zəngin materialların bir qismini “Vətən yolunda” və “Şəfəq” jurnallarında, “Azərbaycan 
“ qəzetində çap etdirməyə nail olmuşdur.  
 Q.Məmmədlinin Cənubi Azərbaycandakı ədəbi fəaliyyəti haqqında xüsusi araşdırma aparan 
tədqiqatçı D.Cabbarovanın yazdığı kimi “ədib (Q.Məmmədli – F.X.) özünə xas müdrikliklə anla-
yırdı ki, bu zəngin xəzinənin (Cənubi Azərbaycanda topladığı materialların – F.X.) xalqımızın 
ədəbi-ictimai tarixi baxımından böyük əhəmiyyəti vardır və bunları yalnız bu tayda (Şimali Azər-
baycanda – F.X.) çap etdirmək mümkün olacaqdır” (1, s. 171). 
 Həqiqətən də belə oldu. Q.Məmmədli 1946-cı ildə Şimali Azərbaycana qayıdandan sonra 
Təbrizdə topladığı materialların bir qismini (İran Azərbaycanının müasir şairləri, “Səttarxan” şeirlər 
toplusu, “Cənubi Azərbaycan şairləri” antologiyası) çap etdirdi (1, s. 171). 
 Q.Məmmədlinin hələ Təbrizdə olarkən şeirlərini tapdığı və orada mətbuat səhifələrinə 
çıxardığı, 1945-ci ildə isə “Seçilmiş əsərləri”ni nəşr etdirdiyi sənətkarlardan biri də görkəmli satirik 
şair Mirzə Əli Möcüz idi. O, Bakıya qayıtdıqdan sonra da Möcüzün əsərlərini 1980-ci ilədək 5 dəfə 
irili-xırdalı kitab şəklində nəşr etdirmişdir.  

1979-cu il İran İslam inqilabından sonra yaranan əlverişli şərait Q.Məmmədlinin cənublu 
ziyalılarla əlaqəsinə geniş imkanlar yaratdı. Həmin ildə Təbrizdə Yəhya Şeyda tərəfindən tərtib 
olunub nəşr edilən Möcüzün “Tazə və çap olmayan əsərləri” kitabını əldə edən Q.Məmmədli şairin 
əsərlərinin yeni nəşrini hazırlamaq fikrinə düşdü. 1982-ci ildə onun tərtibi ilə Möcüzün “Əsərləri” 
“Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən çap edildi. Kitabın çapa hazırlanma ərəfəsində Q.Məmmədlinin tanış 
olduğu ziyalılardan biri də Cənubi Azərbaycanda məşhur möcüzşünas kimi tanınan Məmmədəli 
Niqabi idi.Şəbüstər yaxınlığındakı Dizəc Xəlil kəndində anadan olan və orada yaşayan, xüsusi ali 
təhsil almasa da, şəxsi mütaliə nəticəsində Azərbaycan ədəbiyyatı və tarixini dərindən öyrənən 
M.Niqabi “Simayi-Dizəc Xəlil” adlı kitabın müəllifi, “Uşaq nağılları” (Təbriz, 1978), “Azərbaycan 
bayatıları” (Təbriz, 1979), “Uşaqların bağçasında qönçələr” (Təbriz, 1979), “Aşıq Xəstə Qasım” 
(Təbriz, 1979), “Həsən və Məhbubə nağılı” (Ə.Şəriətidən tərcümə, Təbriz, 1979) kimi kitabların isə 
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tərtibçisidir (11, s. 9). Bu xidmətləri ilə yanaşı, M.Niqabi ömrünün müəyyən hissəsini Möcüzün 
həyatı, yaradıcılığı və ədəbi irsinin tədqiqinə həsr etmişdir. M.Niqabinin Möcüzün əsərləri ilə ilk 
tanışlığı gənc yaşlarında başlamış, lakin o vaxtkı “şahlıq rejimində Azərbaycan dili rəsmən yasaq 
olduğu üçün” (9, I məq., s. 3) şairin şeirlərini yalnız gizli şəkildə oxumaqla kifayətlənmişdir. 1978-
1979-cu illərdə İran inqilabı ərəfəsində və İran İslam Cumhuriyyətinin təsisindən sonra Azərbaycan 
dili ilə bağlı yaranan nisbi azadlıq şəraitində bir çox milli şair, yazıçı, jurnalist və alimlər üçün ana 
dilində əsərlər yazıb çap etdirməyə əlverişli imkan yarananda M.Niqabi də özü yazdığı kimi 
“Möcüzü daha geniş səviyyədə Azərbaycan xalqına ... tanıtdıracaq bir kitabın yeri boş olduğu üçün 
... hövsələ və usanmadan bu zəmində çalışmağa başlayıb İstanbul, Şəbüstər, Tehran, Təbriz və 
Şahrud şəhərlərində şair haqqında bir çox tədqiqat” aparmışdır (9, I məq., s. 3).  
 Həmin dövrdə M.Niqabi Şimali Azərbaycan alimləri ilə də məktub vasitəsi ilə əlaqələr ya-
ratmağa cəhd göstərmiş və buna nail olmuşdur. Onun məktublaşdığı alimlərdən biri professor Ab-
bas Zamanov idi. A.Zamanov nəinki İrandan, həm də dünyanın digər ölkələrindən aldığı məktub-
ların məzmunu ilə həmkarlarını tanış edirdi. Bu fürsətdən istifadə edən Q.Məmmədli A.Zama-
novdan M.Niqabinin ünvanını alır və əlaqə yaratmaq qərqaına gəlir. 
 M.Niqabinin şəxsi arxivində Q.Məmmədlinin ona yazdığı 9 məktub saxlanılır. 2008-ci ildə 
Dizəc Xəlil kəndində M.Niqabinin evində qonaq olarkən o, bu məktubların surətini bizə hədiyyə 
etdi. Biz onları şəxsi fondumuza daxil edilmək üçün Naxçıvan MRDA-ya təhvil verdik (5, v. 1-7) 
və “Mirzə Əli Mösüz: mühiti, müasirləri və ədəbi irsi” mövzusunda yazdığımız elmlər doktorluğu 
dissertasiyasında (4), həmçinin “Cənubu Azərbaycan şairi Mirzə Əli Möcüz” adlı monoqrafı-
yamızda (2) ilk dəfə olaraq bu məktubların bəzisinə istinad etdik. 
 Fikrimizcə, böyük elmi dəyərə malik olan həmin məktubların şərhi üzərində dayanmaq 
faydasız olmaz. 
 Məktubların hamısı əski əlifba ilə yazılmış və Bakıdan göndərilmişdir. Bu məktubların hər 
birinin üzərində ayrıca şəkildə dayanmağı məqsədəuyğun hesab edirik:  

 15 oktyabr 1979-cu il tarixli məktub (5, v. 1). Q.Məmmədli M.Niqabinin ünvanını pro-
fessor Abbas Zamanovdan aldığını qeyd etdikdən sonra məlumat verir ki, o, 1945-ci ildə Təbrizdə 
Möcüzün “Seçilmiş əsərləri”ni çap etdirib. Bir neçə il əvvəl isə şairin Təbrizdə ikinci dəfə çap 
olunan kitabını gördüyünü ona bildirir. Q.Məmmədli həmin kitab haqqında Möcüzün “Əsərləri”nin 
1982-ci il nəşrinə yazdığı müqəddimədə daha ətraflə məlumat verir: “1960-cı illərdə naşiri, çap 
edildiyi il, şəhər və mətbəə göstərilməyən “Külliyati-divani-Mirzə Əli Möcüz» adlı əsərlər 
məcmuəsi İrandan Bakıya – Azərbaycan Respublikası EA-nın kitabxanasına göndərmişdi... hələlik 
rəsmi sənədlərdə sübut olunmasa da... bu nəşrin tərtibçisi və naşirinin Hacı Məhəmməd Naxçıva-
ninin kiçik qardaşı Hacı Hüseyn Naxçıvani olduğu haqda fikir vardır” (8, s. 18). Yəhya Şeydanın 
yazdığına görə isə “bu kitab Təbrizdə Şişəgərxana bazarında “Səadət” kitabfüruşunun (kitab 
mağazasının – F.X.) sahibi olan Mir Mahmud Hüseyni tərəfindən 1338-ci günəş ilində (1960 – 
F.X.) çapdan buraxılmışdı. Naşir şairin şeirlərini Əli Naxçıvanidən almış, Q.Məmmədlinin 1324-cü 
ildə (1945 – F.X.) nəşr etdirdiyi birinci cild ilə birlikdə Təbrizdə gizli şəkildə çap etmişdi” (9, XI 
məq., s. 3). 

 Məktubda Y.Şeydanın çap etdirdiyi Möcüzün “Tazə və çap olmayan əsərləri” kitabına da 
işarə edilir. Q.Məmmədli yazır: “Əgər bu xəbər doğrudursa, Sizdən xahiş edirim mənim bu 
məktubumu Yəhya Şeyda cənablarına oxuyasız və mənim adresimi ona verəsiz. Ona deyin ki, 
məktubu yazan Qulam Məmmədli Şeşkilanidir. Çox arzu edir ki, Sizdən bir məktub alsın”. 

 Q.Məmmədli bu məktubunda möcüzşünaslıq üçün son dərəcədə əhəmiyyətli bir məsələyə də 
toxunur: “Mənim eşitdiyimə görə guya bir nəfər şəbüstərli gedib Şahruda , orada Möcüzün sümük-
lərini çıxardıb gətirib Şəbüstərdə Şeyx Mahmud Şəbüstərinin məqbərəsi ətrafında basdırıbdır. Əgər 
bu xəbər doğrudursa, onun həqiqətini etibarlı yerdən bilib mənə yazsanız, Sizə minnətdar olaram”. 
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 Bu məsələyə Q.Məmmədlinin sonrakı məktublarında da toxunulmuşdur. Onun şərhini bir 
qədər sonraya saxlayaq. 

 Məktubun son abzasında Q.Məmmədli Möcüzün “Külliyyatı”nı (1982-ci ildə “Yazıçı” 
nəşriyyatı tərəfindən çap olunacaq M.Ə.Möcüzün “Əsərləri”nə işarə olunur – F.X.) çapa 
hazırlaması haqqında M.Niqabiyə məlumat verir. 

14 dekabr 1979-cu il tarixli məktub (5, v. 2). Məktubun əvvəlində Q.Məmmədlinin 
M.Niqabidən cavab məktubu alması və onların əlaqələrinin tez bir zamanda əməli müstəviyə 
keçməsi bəlli olur: “Siz istədiyiniz kitablar barəsində mən çalışaram... Mənə göndərdiyiniz kitabları 
hənuz almamışam. Alan kimi xəbər verərəm”. 

Məktubun Möcüzə aid hissəsində yazılır: “Keçən məktubumda yazdığım kimi Mirzə Əli 
Möcüzün sümüklərinin Şəbüstərdə basdırılması məsələsi... onun tərcümeyi-halını yazmaqda 
mühüm bir hadisədir. 
 Mən hal-hazırda Möcüzün “Külliyat”ını təbə hazırlayıram. Ağayi Yəhya Şeydanın təb 
editdirdiyi Möcüzün üçüncü təbi məndə vardır. Onsuz da mən Təbrizdən gələndə şairin bir çox 
şeirlərinin surətini Hacı Məhəmməd ağa Naxçıvanidən aldığım şeirlərdən yazıb götürmüşəm. Şeyda 
cənablarının çap etdirdiyi kitabdakı şeirlərin təqribən otuzu məndə var idi. Olmayanları oradan 
götürəcəyəm və külliyata daxil olacaqdır”. 
 Araşdırmalar zamanı aydın oldu ki, kitaba salınan yeni şeirlər aşağıdakı mənbələrdən 
götürülmüşdür: 

1. S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivindəki 
Möcüzün Fondundan – 6 şeir. 

2. “Külliyyati-Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri” kitabından – 30 şeir. 
3. “Tazə tapılan şeirləri” kitabından – 8 şeir. 
4. “Tazə və çap olmayan əsərləri” kitabından – 15 şeir. 
27 yanvar 1980-ci il tarixli məktub (5, v. 3).  
Məktubun Möcüzlə bağlı hissəsində Q.Məmmədli əvvəlki iki məktubunda M.Niqabidən 

məlumat almaq istədiyi “Möcüzün sümükləri” məsələsi ilə əlaqədar onun sorğusuna cavab olaraq 
yazır: “Siz soruşduğunuz Qurbanəli Məmmədzadə Bakıda yaşayır. Bir müddət xətti kitablar 
arxivində (o vaxtkı Azərbaycan Respublika Əlyazmalar Fondu nəzərdə tutulur – F.X.) işləyirdi. 
Onun qardaşı Bağır Məmmədzadə də Şurəvidədir. O, bu hadisəni qardaşı Qurbanəliyə danışıb və 
deyib. Möcüzün sümüklərini Şahrudda Şəbüstərə gətirən həmin bu adamdır”. 
 Məktubun sonunda Q.Məmmədli Möcüzün çapa hazırladığı kitabının vəziyyəti haqqında 
məlumat verir və M.Niqabidən xahiş edir ki, şairin “Be mən Tartən Hacı quyəd” və “ O gün ki 
Möcəm və Əbvab xarü zar oldu” misrası ilə başlayan şeirlərinin fotosurətini ona göndərsin. 

İndi qayıdaq Möcüzün cənazəsinin qalıqlarının Şahruddan Şəbüstərə aparılması məsələsinin 
üzərinə. 
 Əvvala, qeyd edək ki, 60 illik həyatının son bir ilini anadan olduğu Şəbüstər qəsəbəsindən 
xeyli uzaqda – İranın şimalında yerləşən Şahrud şəhərində yaşamışdır. Özünün yazdığına görə, 
Şəbüstərdə ona qarşı “maharibə elan edən” mürtəce qüvvələrlə “26 il vuruşduqdan” sonra (7, v. 1) 
bacanağı Xəlil Möhdəvi Nadirin dəvətilə Şahruda köçmüş, nisbətən sakit həyat sürmüş və orada 
vəfat etmişdir. 

 Q.Məmmədlinin dəfələrlə M.Niqabidən Möcüzün “sümüklərinin Şəbüstərə aparılmasının” 
təfsilatını öyrənməyi xahiş etməsi nəticəsiz qalmamışdır. Uzun araşdırmalardan sonra əldə etdiyi 
məlumatları dəqiqləşdirmək üçün M.Niqabi Möcüzün məzarının yerini müəyyənləşdirmək üçün 5 
sentyabr 1988-ci ildə Şahruda getmiş və şairin baldızı oğlu Yusif xan Möhdəvi Nadirlə görüşərək 
öyrənmişdir ki, Möcüz Şahrudun “Köhnə məzar” qəbiristanlığında dəfn olunub. Lakin 1960-cı 
illərdə şəbüstərli həmyerliləri onun cənazəsinin qalıqlarını çıxararaq Şəbüstərə aparmışlar (9, VI 
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məq., s. 3 diss...). Əldə olan digər faktlar bu məlumatın nəinki doğru olduğunu təsdiq edir, həm də 
şairin məzarının Şəbüstərə köçürülməsinin tam təfsilatını əks etdirir. Keçək faktlara:  

1. Möcüzün həmyerlisi prof. M.T.Zehtabi Almaniyada çıxan «Azərbaycan» dərgisinə ver-
diyi müsahibəsində deyir: “Mən Bakıda olanda 1963-1964 illərində Şəbüstərdən Bağır Məmməd-
zadə gəldi mənim yanıma. Dedim: “Get, Möcüzün qəbrini flan yerdən çıxart, gətir Şəbüstərdə bir 
yerdə saxlayın” . Bir il yarımdan sonra gəldi, dedi: “Bəli, getdik flan yerdə basdırdıq”“ (10, s. 48). 

2. M.Niqabi Təbrizdə farsca çıxan “Əhrar” qəzetinə verdiyi müsahibəsində yazır: “... Üç 
nəfər – Bağır Məmmədzadə, Əsgər Əkbəri və Mir Yusif Musəvi doktor Zehtabinin sifarişi ilə şairin 
sümüklərini və qəbir daşını Şahrudun “Köhnə məzar” qəbiristanlığından çıxarıb Şəbüstərə apar-
mışlar” (11, s. 9). 

3. B.Məmmədzadə, Ə.Əkbəri və M.Y.Musəvinin qarşısında Möcüzün cənazəsinin qalıqları 
yığılan qutu və qəbrinin başdaşını əks etdirən fotoşəkil (6). 

Hazırda Şəbüstərdə Möcüzün cənazəsinin qalıqları dəfn edilən yer gizli saxlanılır. Bunun səbəbi 
şairin vaxtilə ifşa etdiyi bəzi tiplərin indi müəyyən nüfuz sahibi olan övladlarının qəbir üzərində 
təhqiredici hərəkətlərə yol verəcəklərindən ehtiyat edilməsidir. Bu fikri bizə 1990-cı ilin avqustunda 
Şəbüstərdə evində qonaq olduğumuz prof. M.T.Zehtabi demişdir. 

 Möcüzün vəfatı və məzarı ilə bağlı təfsilat ilk dəfə olaraq bizim tərəfimizdən 2009-cu ildə 
Şimali Azərbaycan oxucularına çatdırılmışdır (3). 

20 may 1980-ci il tarixli məktub (5, v. 4). 
 “Şəbüstərdən aldığınız ümumi mənzərələrə və Şeyx Mahmud Şəbüstəri məqbərəsi fotosu 
məni çox məmnun etdi. Bu iki foto mütləq Mirzə Əli Möcüzün “Külliyyat”ı kitabına daxil olacaq 
və onlar oxucular üçün yeni bir hədiyyə olacaqdır”. Məktubda Möcüzlə bağlı bundan başqa bir şey 
yazılmayıb. Adı çəkilən fotolara gəldikdə isə onların heç biri Mıcüzün “Əsərləri”nə (1982) daxil 
edilməmişdir. Görünür, sovet senzurası buna imkan verməmişdir.  
 10 iyul 1980-ci il tarixli məktub (5, v. 5). 
 Q.Məmmədli Möcüzün Təbrizdə “Behruz” nəşriyyatı tərəfindən çap olunan “dördüncü 
çapına” görə M.Niqabiyə təşəkkürünü bildirir. Sonra bir daha xatırladır ki: “Mən Təbrizdə olanda 
mərhum Hacı Məhəmməd ağa özündə saxladığı Möcüzün bir bağlama şeirlərini mənə oxumağa, 
istifadə etməyə vermişdi. Mən Təbrizdə birinci dəfə Möcüzün “Seçilmiş əsərləri”ni çap etdirəndə 
haman bağlamadan istifadə etdim və bir çox şeirlərinin surətini götürüb Bakıya gətirdim”. 
 Məktubun sonunda Q.Məmmədli Y.Şeydanın çap etdirdiyi Möcüzün “Tazə və çap olmayan 
şeirləri” kitabının da çatdığını bildirir. 
 Bu kitablar əlinə çatandan az sonra Q.Məmmədli “Bakı” qəzetinin 31 iyul 1980-ci il tarixli 
nömrəsində onlar haqqında oxuculara məlumat vermiş və belə qənaətə gəlmişdir: “Görünür ki, Mö-
cüz Azərbaycan ədəbiyyatının ölməz söz ustalarından biri kimi daim yaşayacaqdır” . Q.Məmmədli-
nin Möcüzü bu cür yüksək qiymətləndirməsi M.Miqabi üçün yeni fikir deyildi. Çünki o, Q.Məm-
mədlinin hələ 27 yanvar 1980-ci il tarixli məktubundan oxumuşdu ki: “Möcüzün Azərbaycan 
mühitində və ədəbiyyatında meydana gəlməsi həqiqətən bir möcüz hadisədir. Sizi inandırıram, bir o 
qədər keçməz ki, Möcüz dünya xalqları ədəbiyyatında çox ali yer tutar. Bunu zaman və tarix 
göstərəcəkdir. Ona görə də ondan qalan hər bir şey – məktub, şeir, siz yazan kimi pərdi üzərinə 
yazılmış tarix və bir parça kağız tarixi mədrək və sənəd kimi saxlanmalıdır”. 
 Məktubda “pərdi üzərinə yazılmış tarix” sözlərinin şərhi üzərində də dayanmaq istərdik. 
 Möcüzün Şəbüstərdə yaşadığı Sisbəy məhəlləsində yerləşən bir balaxana, bir qəhvəxana və 
iki otaqdan ibarət olan evi bu gün də qalmaqdadır. Biz 2000 və 2002-ci illərdə Şəbüstərə səfərimiz 
zamanı həmin evdə olmuş və onun tavanındakı pərdilərə yazılmış naqis şəkildə olsa da, günü-
müzədək gəlib çatan Quran ayələrindən nümunələr, “Qəm məxor, cana, ke, qəm xorəd...” (“Qəm 
yemə, cana” ki, qəm yeyər...”) misrası ilə başlayan şeir parçası və 1309 rəqəmini görmüşük (Həmin 
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pərdilərin bizim tərəfimizdən çəkilən fotoşəkli və video çəkilişi şəxsi arxivimizdə saxlanılır – F.X.). 
Sonralar Möcüzün evini satın alıb orada yaşayan Mahmud ağa Şəmaylinin 2002-ci ildə Şəbüstərdə 
bizə verdiyi məlumata görə, o, tavanda və pəncərələrdə üzəri yazılı olan digər taxta parçalarını tə-
mir zamanı söküb saxlayırmış. Heç kim bunlara əhəmiyyət vermədiyi üçün sonralar onlardan 
təsərrüfat işləri üçün istifadə olunmuşdur. 
 22 avqust 1980-ci il tarixli məktub (5, v. 6). 
 Bu məktubdan aydın olur ki, M.Niqabi Q.Məmmədliyə “bir-birindən qiymətli olan sov-
qatlar” göndərmişdir. Bunların içərisində Möcüz Şəbüstəriyə aid olan fotoşəkillər və 1945-ci ildə 
Q.Məmmədlinin Şəbüstərdə kollektivlə birlikdə çəkilmiş fotoşəklin olması məktubda xüsusi şəkildə 
vurğulanır. Q.Məmmədlinin şəkilə verdiyi izahatdan müəyyənləşdirmək olur ki, həmin fotoşəkil 
Təbrizdə təşkil olunan “Şairlər məclisi”nin üzvlərinin 1945-ci ilin oktyabr ayında Möcüzün vətəni 
Şəbüstərə səfəri zamanı çəkilmiş və ilk dəfə “Şairlər məclisi” toplusunun həmin ildə çıxan 3-4-cü 
nömrəsində dərc edilmişdir. Q.Məmmədlinin bu fotoşəkildə əksi görünən şəxslər haqqında verdiyi 
məlumat çox əhəmiyyətlidir: “O şəkildə üçüncü şəxs mən oludğumu doğru yəqin etmişsiniz. Ha-
man şəkildə məndən sonra oturanlar bunlardır: Əbülqasım Kamil, Məhəmmədluyi Abbasi, Şəbüstər 
maarrif şöbəsi müdiri, Mir Mehdi Etimad, Cəfər Xəndan, Ənvər Məmmədxanlı, Seyfəddin Dağlı, 
Hilal Nasiri, mənim yanımda sağ tərəfdən Mir Mehdi Çavuşi. Yerdə oturanlar: sağdan üçüncü 
Niknam, beşinci Səhaf, altıncı Əli Fitrət, Yəhya Şeyda yuxarıda üçüncü sırada Ənvərin başı üstə”.  
 7 yanvar 1982-ci il tarixli məktub (5, v. 7).  
 “Səndən də məktub gələrmiş” cümləsi ilə başlayan məktubdan aydın olur ki, Q.Məmmədli 
ilə M.Niqabi arasındakı yazışmalara 16 ay fasilə verilmiş, nəhayət bu “durğunluğu” M.Niqabi ara-
dan qaldırmişdır. 
 Ona cavab məktubunda Q.Məmmədli bildirir ki, Möcüzün “Külliyyat”ını hazırlayıyıb nəş-
riyyata vermişdir. “O ki qaldı Sizin Möcüz barədə çalışmanız bu, vacib məsələdir... Elə etmək 
lazımdır ki, bir vaxt oxunması qadağan olan Möcüzün əsərləri dillər əzbəri olsun”. 
 M.Niqabinin həm Q.Məmmədli ilə məktublaşdığı vaxt, həm də ondan sonrakı dövrlərdə 
“Möcüz barədə çalışmaları kifayət qədər olmuşdur. O, Azərbaycan, fars və türk dillərində Şimali 
Azərbaycan, İran və Türkiyə mətbuatında Möcüzə aid 20-dən çox məqalə dərc etdirmiş, şair haq-
qında müasirlərinin 14 xatirəsini toplamışdır. Niqabinin bu istiqamətdə bir xidməti də o olmuşdur 
1979-cu ildə Möcüzün yuxarıda haqqında söz açdığımız “Tazə tapılan şeirləri” kitabını nəşr etdir-
mişdir.  
 Q.Məmmədlinin M.Niqabiyə yazdığı məktublarda həm Şimali, həm də Cənubi Azərbay-
canın ədəbi-mədəni mühiti, ziyalıları, kitab və əlyazmaları haqqında da maraqlı məlumatlar vardır 
ki, bu da başqa bir məqalənin mövzusudur. 
 Nəticə olaraq deyə bilərik ki, M.Niqabiyə yazdığı məktublar təkcə möcüzşünaslıqda qaranlıq 
qalan bəzi məsələləri aydınlaşdırmaq üçün yox, həm də ədəbi-mədəni əlaqələri öyrənən ədəbiy-
yatşünaslarımız üçün qiymətli mənbələrdən biridir. 
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Письма Гулама Мамедли к южно-азербайджанскому  
моджузоведу Мамедали Нигаби 

 
РЕЗЮМЕ 

 
 История исследования жизни и литературного наследия знаменитого сатирического 
поэта Южного Азербайджана Мирзы Али Моджуза охватывает период более 70 лет. По мере 
продолжения исследований в этом направлении раскрываются ипривлекаются к исследова-
нию новые факты и данные. 
 Впервые в статье упоминается о 9 письмах издателя произведений Моджуза Гулама 
Мамедли, написанных известному моджузоведу Южного Азербайджана Мамедали Нигаби. 
Автор, разъясняя некоторые коментарии этих писем, также вносит ясность затронутым 
вопросам и предлагает новые и оригинальные соображения. 

В результате приходится к выводу, что письма Г. Мамедли к М.Нигаби - это не только 
разъяснение некоторых темных вопросов в моджузоведении, но и один из самых ценных 
источников для наших литературоведов, изучающих литературно-культурные отношения. 
 
  

Farman Khalilov 
 

GulamMammadli's letters to southern Azerbaijani, critic of Muciz, 
Mammadali Nigabi 

 
SUMMARY 

 
The ivestigation history of the life and literary heritage of the famous satirical poet of South 

Azerbaijan, Mirza Ali Muciz, covers more than 70 years. As research continues, new facts and 
information are revealed and explored in this direction. 
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For the first time, the article deals with the 9 letters written by Gulam Mammadli, the 
publisher of Muciz's works, to Mammadali Nigabi, South Azerbaijan’s well-known critic of Muciz. 
The author clarifies some of the issues that the author touched and pointed to, along with a broad 
commentary on these letters, and suggested new and original considerations. 

As a result, it is concluded so that G.Mammadli's letters to M.Nigabi are not only a 
clarification of some of the darkest issues in the literary criticism, but also one of the most valuable 
sources for literary criticswho learn literary-cultural relations. 
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ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI İCTİMAİ-SİYASİ  

PROSESLƏR VƏ ƏDƏBİ TƏMAYÜLLƏR  
KONTEKSTİNDƏ 

 
Açar sözlər: avanqard qruplar, müstəqillik dövrü, ədəbi təmayüllər, müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı, novator meyillər  
Ключевые слова: авангардные группы, период суверенитета, литературные тенденции, 
Современная Азербайджанская литература, новаторские уклоны 
Key words: vanguard groups, independence period, literary tendencies, modern Azerbaijani 
literature, innovator ambitions 

 
1. Giriş 

XX yüzilliyin sonları – istiqlal ideyalarının milli düşüncəyə hakim kəsildiyi və Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin varisi kimi yenidən tarix səhnəsinə qədəm qoyduğumuz illər milli tarix səhnəsinə 
qürurverici hadisələrlə yanaşı, bir-birindən ziddiyyətli, kədərli günlər də bəxş etdi. 20 Yanvar faci-
əsi, elan olunmamış müharibə, torpaqlarımızın işğalı, qaçqınlıq problemi, yeni iqtisadi münasibətlə-
rin doğurduğu mənəvi aşınma, dünyaya intellektual inteqrasiya, qloballaşma prosesi ədəbi mühitdə 
həm də yeni mövzu bolluğu kimi təzahür etdi. Professor Tehran Əlişanoğlunun qeyd etdiyi kimi, 
həmin illər cəmiyyət həyatında baş verən çoxsaylı proseslər “ədəbiyyata elə mövzu, problematika, 
pafos və yanaşmalar diktə və təklif edir ki, daha əvvəlki dövrün ədəbiyyatında təsadüf, habelə 
təsəvvür də olunmur” [1, səh. 3]. 

2. Müstəqilliyimizin ilk illərində ədəbi prosesin mənzərəsi 
Dövlət müstəqilliyimizin ilk illərində ictimai-siyasi sferada baş verən dərin böhran, anarxiya, 

sovet cəmiyyətinin xarabalıqları üzərində çökən iqtisadiyyat, müharibənin vurduğu sağalmaz yara-
lar, mənəvi-psixoloji sarsıntılar ədəbi-estetik düşüncəni də çətin sınaqlarla üz-üzə qoymuşdu. Ölkə 
həyatında böyük təlatümlərlə müşayiət olunan tənəzzülün mənfi təsirləri onilliklər boyu totalitar 
rejimin himayəsinə sığınan ədəbi prosesin müstəqil şəkildə addımlayıb yeni ideyalarla zənginləşmə-
sinə əngəl törədirdi. Bütün bunlar ədəbiyyatın ideya-estetik xüsusiyyətlərinə, ədiblərin yaradıcı-
lığına ciddi təsir göstərmiş, ədəbi mühitdə ciddi durğunluq yaratmışdır. Nəşriyyat işinin tənəzzülü, 
kitab çapının nizamlanmaması, ədəbi disput və görüşlərin, yeni əsərlərin müzakirələrinin keçirilmə-
məsi ədəbiyyatın “yuxu”sunu daha da dərinləşdirirdi.  

Ədəbi prosesdəki durğunluq, haqlı olaraq, ziyalıları narahat edir, bu acınacaqlı mənzərə yüksək 
tribunalardan etiraf olunurdu. 1997-ci il oktyabr ayının 30-da Şəhriyar adına Mədəniyyət 
Mərkəzində keçirilən Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında professor Vilayət Quliyev bu prosesi 
öz məruzəsində belə ifadə etmişdir: “Etiraf etmək lazımdır ki, son qurultaydan ötən müddət ərzində 
nəsrimizin böyük uğurlarından söz açmaq bir qədər çətindir. Xüsusən də müasir ədəbiyyat tarı-
ximizə ayrıca bir mərhələ kimi daxil olmuş 60–70-ci illər və bir sıra yaddaqalan əsərlərin yarandığı 
80-ci illərlə müqayisədə son dövrün ədəbi qeyri-məhsuldarlığı daha aydın görünür” [2, səh. 3]. 

Bəs milli nəsrimizdə mövcud durğunluğa səbəb nə idi? Niyə “durğunluq dövrü”nün ədəbi 
prosesi üstündən onilliklər ötdükdən sonra indikindən maraqlı görünürdü?  

Əslində, bütün bunlar daha çox ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələrlə bağlı idi. 
“Cəmiyyətdə elə kəskin, sürətli dəyişikliklər baş vermişdir ki, nəsrimiz nəinki onu qabaqlaya və 
proqnozlaşdıra bilməmiş, əksinə, hadisələrdən geri qalmışdır” [2, səh. 3]. Professor Vilayət Quli-
yevin bu fikirlərini bütünlüklə ədəbiyyata, o cümlədən poeziya və bədii publisistikaya şamil etmək 
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olmaz. Nəsrin ətalətli hərəkətindən fərqli olaraq, manevr imkanları ilə fərqlənən bu janrlar cəmiyyət 
həyatının sürətlə dəyişən mənzərəsini – ictimai-siyasi, sosial təbəddülatları bədii fikir müstəvisinə 
gətirərək zamanın çağırışlarına cavab verməyə çalışmışdır.  

Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan nəsrində hadisəyə çevriləcək ədəbi nümunələrin 
ortaya çıxmaması ilə yanaşı, ictimai sifarişli bir sıra ədəbi problemlərin, o cümlədən hərbi vətənpər-
vərlik, müharibə mövzusunun bədii predmetə çevrilməsi çox ləng gedirdi. Həmin illər bir-birini iz-
ləyən qlobal çevrilişlər, cəmiyyət həyatında baş verən mürəkkəb ziddiyyətlər, keçid dövrünün sosial 
qayğıları, ağır güzəran, qloballaşma prosesinin gətirdiyi yad mentalitet milli nəsrdə ənənəvi nizamın 
ciddi şəkildə pozulması ilə nəticələnmişdir ki, cəmiyyətin bir üzvü kimi, yazıçılar da bunlardan yan 
ötə bilməmişlər. Həmçinin nəşr siyasəti və kitab çapının nizamlanmaması, söz sənətinin təbliğ 
mexanizminin işlək vəziyyətə gətirilməməsi, bəzi hallarda antiədəbiyyatın həqiqi söz sənətini 
üstələməsi də Azərbaycan nəsrinin inkişafını ləngidən səbəblər sırasında idi.  

3. Ədəbi mühitdə yeni canlanma prosesi 
Ədəbi mühitdə baş verən yeni canlanma respublikanın ictimai-siyasi həyatında müşahidə edilən 

sabitlik prosesi ilə bərqərar olmuşdur. Ölkədə nəşriyyat, poliqrafiya sisteminin təkmilləşdirilməsi 
ədəbi-bədii orqanlar ətrafında formalaşan keçid dövrü ədəbiyyatının kitablar aləminə keçməsinə 
şərait yaratmışdır. Müstəqillik dövründə Azərbaycan yazıçılarının ilk qurultayı isə respublikamızın 
ədəbi-mədəni sferasında mühüm hadisə kimi tarixə düşmüşdür. Azərbaycan yazıçılarının X qurulta-
yı ərəfəsində Ümummilli lider Heydər Əliyevin yaşlı və gənc nəsildən olan yazıçı və şairlərin bir 
qrupu ilə görüşləri, qurultayda mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın qarşısında duran mühüm məsə-
lələr barəsində dərin məzmun daşıyan proqram xarakterli nitqi, “Azərbaycan yazıçılarına dövlət 
qayğısının artırılması haqqında” 24 noyabr 1997-ci il tarixli Fərmanı Ulu öndər Heydər Əliyevin 
milli ədəbiyyatımızın inkişafına göstərdiyi böyük diqqət və qayğısının əməli təzahürü idi [3]. Hə-
min Fərmanda göstərildiyi kimi, 1998-ci ildən başlayaraq, Azərbaycan yazıçılarının yaradıcılıq im-
kanlarının genişləndirilməsi üçün onlara dövlət qayğısını artırmaq, respublikada ədəbi mühiti can-
landırmaq məqsədilə Azərbaycan yazıçılarının “Azərbaycan”, “Qobustan”, “Ulduz”, “Литератур-
ный Азербайджан” jurnallarının və “Ədəbiyyat” qəzetinin nəşri dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
həyata keçirildi, istedadlı gənc yazıçılar üçün fərdi təqaüdlər təyin olundu. Həmçinin Azərbaycan 
xalqının ədəbi irsinin təbliği və müasir yazıçıların əsərlərinin nəşrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
nəşriyyat, poliqrafiya və kitab satışı işləri yenidən qurularaq təkmilləşdirildi. Ulu öndərin bu 
Fərmanı ilə ədəbiyyata dövlət qayğısı daha da gücləndi, milli söz sənətində əsaslı dönüşün başlan-
ğıcı qoyuldu “və beləliklə, ədəbi mətbuatımız, deməli, ədəbiyyatımız və dolayısilə ədəbi dilimiz 
xilas olundu” [4]. 

4. Avanqard təmayüllər 
Ötən əsrin 80–90-cı illərinin dəyişən ictimai-siyasi proseslər fonunda getdikcə vüsət alan inqilabi 

ab-hava, istiqlal ideyalarından doğan ədəbi coşqunluq inkarçılıq meyillərini, etiraz ovqatını da güc-
ləndirmişdir. İdeoloji buxovların qırılması, siyasi-ideoloji azadlıqlar, dünya ədəbi prosesi ilə möh-
kəmlənən təmaslar, qloballaşma dalğası ənənəvi estetik düşüncə stereotiplərini qəti şəkildə inkar 
edən yeni yaradıcılıq təmayüllərinin və ədəbi qrupların ortaya çıxmasını şərtləndirmişdir. Həmin il-
lər milli ədəbi düşüncə müstəvisində zamanla ayaqlaşmağa çalışan yeni təfəkkür tərzinin görünmə-
si, əslində, tarixi zərurətdən doğan hadisə idi və ilk dövrlər Qərb cərəyanlarının bədii-estetik fikirdə 
əks-sədası ayrı-ayrı ədiblərin yaradıcılığında deyil, özlərini “avanqard” adlandıran kiçik ədəbi birlik 
və qrupların fəaliyyətində diqqəti cəlb etməyə başlamışdır.  

Mənşəcə fransız sözü (avant-garde) olan “avanqard” termini ilk öncə hərbi istilah (qabaqda ge-
dən dəstə), siyasi termin kimi işləndikdən uzun onilliklər sonra ingilis yazıçısı Lorens Sternin 1759–
1767-ci illərdə nəşr etdirdiyi 9 cildlik “Centlmen Tristram Şendinin həyat və düşüncələri” romanı 
[5, səh. 25–540] ilə bədii ədəbiyyata vəsiqə almışdır. 1910-cu illərdə isə avanqard təmayüllər Qərb 
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ədəbiyyatında geniş populyarlıq qazanmışdır. Həmin dövrdə öz zəmanəsinin zövqünü qabaqlayan 
Avropa və Amerika yazıçılarının (Ezra Paund, Tomas Eliot, Ceyms Coys, Gertruda Stayn və b.) 
bədii mətn və forma üzərində apardıqları çoxsaylı eksperimentlər söz sənətini bir sıra yeni 
tendensiyalarla zənginləşdirmiş, modernizm hərəkatına güclü təkan vermişdir. Qərb ədəbiyyatında 
avanqard ruhun nəfəsi, ötən əsrin əvvəllərində olduğu kimi, yüzilliyin ortalarında da güclü hiss 
olunmuşdur [6].  

Ötən əsrin 20-ci illərində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş verən məlum proseslər 
fonunda ədəbiyyatın “qırmızı rejim” tərəfindən ciddi nəzarətə götürülməsi, ideoloji basqının bər-
qərar olması milli söz sənətinin dünya mədəniyyəti məcrasında avanqard meyillərdən yetərincə bəh-
rələnməsinə əngəl törətmişdir. Avanqard yaradıcılıq istiqamətlərinin milli ədəbi düşüncədə təşəkkül 
tapması yalnız ideoloji yasaqların yumşaldığı 60–70-ci illərdə mümkün olmuşdur. Sovet rejiminin 
dayaqlarının laxladığı, respublikada istiqlal ideyalarının coşduğu ərəfədə isə avanqard ədəbiyyat 
tarixi zərurət kimi ortaya çıxmışdır.  

Ədəbi mühitdə sosrealizm rudimentlərinə, klassik ənənələrə qarşı ciddi mücadilə aparması ilə 
fərqlənən Rasim Qaraca hələ 1990-cı ildə “Xəzər” jurnalında dərc etdirdiyi “Bir dəqiqəlik səs-küy” 
məqaləsində avanqard ədəbiyyata ciddi ehtiyac olduğunu xüsusi vurğulayaraq yazırdı ki, 
“cəmiyyətin həyatında gedən yeniləşmə prosesi biz istəsək də, istəməsək də, ədəbiyyata, o 
cümlədən poeziyaya zəmanə ilə ayaqlaşmaq əmrini pıçıldayır, yaradan adamdan tələb edir ki, bir 
qədər çevik olsunlar” [7, səh. 88]. Müəllif daha sonra qeyd edir ki, sənət meydanında avanqardçı 
olanlar “təkcə zövq oyatmağı deyil, yeni düşüncə tərzi aşılamağı qarşılarına məqsəd qoyur, dünyaya 
və insanlara daha yığcam və kəsə, zamanın sürətinə daha uyğun münasibət bəsləməyi öyrədir, 
onlar... hər cür köhnəliklə əks cəbhədə dayanaraq mübarizə edirlər. Avanqardçılar daha əsaslı və 
ardıcıl mübarizə aparmaqdan ötrü öz birliklərini yaradırlar, proqram və manifestlərlə çıxış edirlər” 
[7, səh. 88]. 

Beləliklə, 1990-cı illərin əvvəllərindən milli ədəbi mühitində avanqardçılar “köhnəliklə” daha 
“əsaslı və ardıcıl mübarizə aparmaq” üçün ədəbi qruplarda birləşir, öz varlıqlarını təqdim etdikləri 
manifestlərdə açıq şəkildə bəyan edirdilər. Milli ədəbi mühitə daxil olan belə birliklərin ilk 
qaranquşu “Baca” (1990, yaradıcıları – R.Qaraca, A.Yaşar və İ.Bayramoğlu) ədəbiyyat dərnəyi 
olmuşdur ki, tezliklə bu birliyin “inqilabi pafosundan” “ilhamlanaraq” “Ağ yol” (1992), “2+” 
(1993), “Ay işığı” (1993, rəhbəri: R.Qusarçaylı), “Qarçiçəyi” (1995), “Avanqard” (1992–1998, 
rəhbəri: D.Osmanlı) və digər ədəbi qruplar da bir-birinin ardınca öz manifestlərini elan etmişlər.  

Çoxlu sayda siyasi partiya, ictimai birlik və cəmiyyətlərin sürətlə artdığı bir dövrdə gənclərin 
ədəbiyyata qrup şəklində gəlişi, ədəbi birlik yaratmaq istəyi nə ilə bağlı idi?  

1992-ci ildə “Baca” qrupunun həmtəsisçisi Azad Yaşar ədəbi qruplaşmaların artmasına səbəb 
olan cəhətləri izah edərkən yazırdı: “Yazıçıların qruplar təşkil etməsi, adətən, onların mənsub 
olduğu ədəbiyyatın qeyri-sağlam olduğundan irəli gəlir və çox zaman belə qruplar son nəticədə 
həmin ədəbiyyatı xilas etmək qayəsi daşıyır” [8, səh. 173]. Təbii ki, bu fikirləri birmənalı şəkildə 
qəbul etmək qeyri-mümkündür. Çünki minilliklərlə hesablanan tarixi, klassik ənənələri, qədim qay-
naqları, zəngin bədii faktları olan ədəbiyyat heç vaxt “qeyri-sağlam” ola bilməz. Avanqardçıların 
“ədəbiyyatı xilas etmək qayəsi”ni isə ədəbi prosesi canlandırmaq, söz sənətinə dəyişən zamanın 
tələblərinə uyğun yeni düşüncə tərzi aşılamaq cəhdi kimi qəbul etmək mümkündür. Hələ Xalq 
yazıçısı Elçin Azərbaycanın müstəqillik qazandığı ərəfədə “Ədəbiyyat” qəzetində dərc etdirdiyi 
“Ədəbi proses. Olum, ya ölüm” adlı məqaləsində dövrün ədəbi mühitini səciyyələndirərək bir ziyalı 
narahatçılığı ilə yazırdı: “...Söz azadlığı göz qarşısındadır. Lakin bu gün biz həmin “Söz azad-
lığı”ndan necə və hansı bədii-estetik səviyyədə istifadə edirik? O Sözün təəssübünü çəkməli olan 
ədəbi proses nə üçün bu gün bu qədər acınacaqlı, məlul bir vəziyyətdədir və nə üçün bu heç kimi 
narahat etmir?” [9, səh. 526] Müstəqilliyimizin ilk illərində isə demokratik hərəkatın yetişdirməsi 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

52 

olan “Yol” qəzeti yazırdı: “Yazıçısının sözü gücdən düşmüş xalq heç bir demokratik hərəkatda, 
azadlıq mübarizəsində axıra qədər, var gücü ilə iştirak edə bilməz... yazıçı sözünü gücdən salan hər 
şey təkcə yazıçıya qarşı deyil, həm də cəmiyyətə qarşı təxribatdır, cinayətdir. Və bu cinayət hələ də 
Azərbaycanda davam edir” [10, səh. 1]. Məhz 90-cı illərin ədəbiyyatında müşahidə edilən tənəz-
zülü, “ədəbi prosesin ölgünlüyü”nü aradan qaldırmaq, belə mürəkkəb və qarışıq zamanda yazıçı 
dünyasını qorumaq, ona qarşı törədilən “cinayət”i aradan qaldırmaq istəyi milli ədəbi mühitdə ədəbi 
birliklərin intensiv şəkildə meydana çıxmasını şərtləndirmişdir.  

Əlbəttə, ədəbi mühiti dirçəltmək istəyi təkcə “avanqardçıların” deyil, Azərbaycanın bütün yazıçı 
və şairlərinin ən böyük arzusu idi ki, onların bu mövqeyi “avanqard” təmayüllərdən fərqli olaraq 
mütəşəkkil formada deyil, ayrı-ayrı nəşrlərdə, ədəbi yığıncaqlarda fərdi şəkildə bəyan edilirdi. Çox 
nadir hallarda isə vəziyyətdən çıxış yolu birlikdə aranırdı: bir qisim ziyalı yaradıcı qurumlarda 
islahatların tərəfdarı kimi çıxış edir, digərləri isə çıxış yolunu ədəbi birlikdə, beynəlxalq səviyyəli 
qurumların təsis edilməsində görürdülər. Buna misal kimi, 1992-ci ildə bir qrup Azərbaycan 
yazıçısının (Rasət, Hüseyn Əfəndi, Sabir Sarvan, Nizaməddin Mustafa, Əhməd Oğuz, Məhərrəm 
Qasımlı, İlham Abbasov) Ümumtürk Yazıçılar Birliyini təsis etmək məqsədilə dünyanın türkdilli 
yazıçılarına müraciətini göstərmək olar. Həmin müraciətdə “müasir dünyanın ayrılmaz parçası olan 
türk dünyası insanının dünya ədəbiyyatında bütün miqyası ilə görünəcəyi yer”in boş qalmasından 
narahatlığını ifadə edən Azərbaycan yazıçıları qarşılarına heç bir siyasi məqsəd qoymadan sırf 
yaradıcı təşkilat olacaq Ümumtürk Yazıçılar Birliyini yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış edir və bunu 
tarixi zərurət kimi dəyərləndirirdilər. Bu məqsədlə türk xalqlarının yaşadığı bütün bölgələrdə 
təşəbbüs qruplarının yaradılmasını, Ümumtürk Yazıçılar Birliyinin təsis qurultayının çağırılmasını 
təklif edirdilər [11, səh. 15]. 

5. Novatorluq axtarışları 
İstiqlal ideyalarının doğurduğu “inqilabi pafos”, yeni ictimai-siyasi formasiyaya keçid bədii 

düşüncədən yeni poetik təfəkkür, fərqli baxış bucağı, model və prinsiplər tələb edirdi. Müstəqilliyi-
mizin ilk illərin bu vacib missiyanı öz üzərinə götürməyə çalışan “avanqard” birliklər “köhnəliklə” 
amansız mücadilə aparır, öz mövqelərini möhkəmləndirmək, yeni təfəkkürlü ədəbi nəsil yetişdir-
mək üçün nəinki yaradıcı gəncləri, hətta “on dörd yaşından yuxarı olan” [11, səh. 13] yeniyetmələri 
də öz qruplarına dəvət edirdilər.  

Beləliklə, yeni hərəkat yaratmağa hesablanmış təmayüllər ədəbi müstəvidə R.Qaraca, F.Uğurlu, 
A.Yaşar, Q.Ağsəs, O.Fikrətoğlu, Salam, A.Həsənoğlu, M.Astanbəyli, Xanəmir, Ə.Qoşalı kimi 
onlarla yeni imzaların görünməsi və ədəbi nəslin gəncləşməsi ilə nəticələnmişdir. Gənc ədəblərin 
yaradıcılıq axtarışları, estetik təcrübələri genişləndikcə yaradıcılıq keyfiyyətləri ilə təşkilatı baxım-
dan sələflərindən fərqlənən “Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi”, “EQO” Yaradıcılıq ordeni (1998), 
Azad Yazarlar Ocağı (2001) və digər ədəbi birliklər yaranmışdır. Həmin dövrdə ədəbi qruplar 
qismində fəaliyyət göstərən təkcə “avanqard” təmayüllər deyildi. Klassik ənənələri yeni dövrün 
tələblərinə uyğun inkişaf etdirməyi qarşıya məqsəd qoyan “Ədəbi klub” (1997, rəhbəri: Əjdər Ol), 
“Pərvanə” ədəbi məclisi (1999, rəhbəri: Qəşəm Nəcəfzadə) və digər bu kimi birliklər sənət aləminin 
müxtəlif görüşlü nümayəndələrini birləşdirərək klassik dəyərlərlə modern dəyərlər arasında körpü 
rolunu oynamağa çalışmışlar.  

Bədii təfəkkürün hər yeni inkişaf mərhələsi novatorluğu da aparıcı missiya kimi ön sıralara 
çıxarır. Bu baxımdan, milli ədəbi mühitdə meydana çıxan yaradıcılıq qurumları öz manifestlərində 
avanqard təmayüllər kimi təqdim edilsələr də, bu cəbhənin nümayəndələri daha çox qatı inkarçı 
mövqedə durmaları, “köhnəliklə” amansız mübarizə aparmaları, ənənəvi ədəbiyyatı ciddi tənqid 
etmələri ilə diqqət çəkmişlər. Beləliklə, ədəbi mühitdə inkarçılıq hərəkatı uzun müddət müşahidə 
olunmuş, əksər hallarda isə bu, ədəbi mübarizə səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir.  
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Poetik gerçəkliyə fərqli baxış bucağı sərgiləyən gənc ədəbi qüvvələr qatı inkarçılıq fəaliyyəti ilə 
yanaşı, bədii təfəkkürə yeni bədii vasitələr, obrazlar sistemi gətirmişlər. “Avanqard” təmayülllərin 
mövcud poetik kanonları tələm-tələsik rədd etmələri və bunu novatorluq axtarışlarının “mühüm 
komponentləri” kimi qələmə vermələri heç də birmənalı qarşılanmamış, bir çox mübahisələrə yol 
açaraq ədəbi mühitdə çaxnaşma ilə bərabər, bir canlanma da yaratmış, bütün diqqətin həyatın maddi 
qatına yönləndiyi bir dövrdə sənətə olan marağı yenidən dirçəltmişdir. Eyni zamanda bu novator 
meyillər daha çox eksperiment xarakter daşıdığından ədəbi prosesdə öz təsdiqini tapmamış, 
nəticədə yeni ədəbi qüvvələrin yaradıcılıq məhsulları müasir ədəbi prosesin ən yaxşı nümunələri 
səviyyəsinə yüksələ bilməmişdir. Əslində, “novatorluq ədəbiyyatın eksperiment aparmaq cəhdini 
deyil, onun inkişafının yeni bir mərhələsinin təbii və qanunauyğun xüsusiyyətlərini ifadə edir. Elə 
xüsusiyyətlərini ki, onlar ədəbiyyat tarixində bir hadisəyə çevrilir, ötəri və keçici olmur” [12, səh. 
15]. Tanınmış tənqidçi Vaqif Yusifovun bu mülahizələrini əsas götürsək, o zaman gənc ədəbi nəslin 
ədəbiyyata gətirdikləri yenilikləri söz sənətində süni şəkildə novatorluq yaratmaq cəhdi kimi 
dəyərləndirmək olar. Beləliklə, ötən yüzilliyin 90-cı illərində yeni ədəbi qüvvələrin “novatorluq 
meyli hoqqabazlığa çevrildi, bu sahədə bir ənənə yaratmaq imkanından məhrum oldu” [12, səh. 17]. 
“Avanqard” təmayüllər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində novator yaradıcılıq kimi deyil, daha çox 
islahatçılıq, eksperimentçilik, “klassik ənənələrə qarşı çevrilən bir hərəkat kimi” [12, səh. 15] kimi 
qaldı.  

Lakin buna baxmayaraq, yaradıcılıqlarının ilk çağı son dərəcə ziddiyyətli bir tarixi mərhələyə 
təsadüf edən gənc ədəbi nəslin “inqilabi pafosu” sənətə yeni nəfəs gətirmiş, bədii düşüncədə moder-
nizm fəallaşmış, postmodernizm meyillər təzahür etmişdir. Gənc ədəbi qüvvələr sənətdə novatorluq 
missiyasını öz üzərinə götürməyə cəhd edərkən daha çox inkarçılıq, eksperimentçilik yolunu seç-
mişlər. Yeni düşüncə stereotiplərinin, estetik konsepsiyanın formalaşdırılmasında yol verilən tə-
ləskənlik isə avanqard meyilləri zəiflətmiş, ədəbi birliklərin mövcudluq zamanını qısaltmışdır. Söz 
sənətində “hər bir yeniləşməni tarixi-mədəni şəraitin özü yetirməlidir. Müstəqilliyin ilk illərində 
özünü göstərən avanqard meyillər ədəbi prosesdə zəmin tapmadığından ilkin olaraq kifayət qədər 
inkişaf edə bilmədi” [13, səh. 86]. İndi həmin yaradıcılıq birlikləri keçid dövrünün poetik faktı kimi 
tarixə qovuşsa da, “avanqard” təmayüllərin gənc nəslin ədəbi fəaliyyətində, onların fərdi üslub-
larının formalaşmasında rolu olmuşdur.  

Ümumilikdə götürdükdə, müstəqillik dövrünün ilk illərində milli nəsr cəmiyyət həyatında müşa-
hidə olunun qlobal çevrilişləri, keçid dövrünün problemlərini, z iddiyyətli təbəddülatları ədəbi pred-
metə çevirməyə cəhd etsə də, bədii nümunələrin əksəriyyəti köhnə forma-məzmun keyfiyyətləri ilə 
təcəssüm tapırdı. Milli bədii təfəkkür Qərb mədəniyyətinə inteqrasiya etdikcə yeni fəlsəfi-estetik 
ideyalarla zənginləşir, ədəbi düşüncədə köklü dəyişikliklər baş verirdi. Bədii-estetik sferanı yeni 
fikir axınlarına qoşan bu tendensiya gücləndikcə Azərbaycan nəsri fərqli keyfiyyət dəyişiklikləri 
kəsb etmiş, yeni səmt və istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. 

6. Nəticə 
Ötən əsrin sonlarında Azərbaycan müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra ölkə həyatının 

bütün sahələrində baş verən tənəzzül, dərin böhran ədəbi-estetik fikrə də mənfi təsirini göstərmiş, 
söz sənəti çətin sınaqlarla üz-üzə qalmışdır. Müstəqilliyin bəxş etdiyi ideoloji-mənəvi azadlıqlar, 
dünya ədəbi prosesi ilə möhkəmlənən təmaslar, qloballaşmanın özü ilə gətirdiyi kosmopolit düşün-
cə tərzi, ədəbi-mənəvi sferada uzun müddət davam edən durğunluq klassik ənənələri qəti şəkildə 
inkar edən yeni yaradıcılıq təmayüllərinin ortaya çıxmasını şərtləndirmişdir. Qatı inkarçı mövqedə 
dayanan “avanqardçılar” bədii düşüncəyə bir sıra yeniliklər gətirsələr də, bu novator meyillər daha 
çox eksperiment xarakter daşıdığından ədəbi prosesdə öz təsdiqini tapmamışdır.  

Müstəqillik dövrünün ilk illərində milli nəsr cəmiyyət həyatında baş vermiş qlobal hadisələri 
bədii tədqiqatın predmetinə çevirməyə cəhd etsə də, bədii nümunələrin əksəriyyəti daha çox 
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stereotip qəliblər üzərində qurulurdu. Milli ədəbi-estetik fikir Qərb mədəniyyəti dövriyyəsinə daxil 
olduqca müasir Azərbaycan nəsri yeni ideyalarla zənginləşmiş, yeni məzmun-forma keyfiyyətləri 
kəsb etmişdir. 
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Садых Караев 
 

Современная Азербайджанская литература в контексте  
общественно-политических процессов и литературных тенденций 

 
РЕЗЮМЕ 

 

Азербайджанская литература в исследовании проанализирована в систематической форме 
в контексте общественно-политических процессов. В статье указано, что происходящая 
дегредация после приобретения суверенитета Азербайджана, оказался отрицательное 
влияние и на литературные процессы. Наблюдаемая дегредация в литературе привело к 
образованию новых творческих тенденций и литературных груп. Малые литературные 
объединения, которые называли себя «авангардами», интенсивным образом появлялись в 
1990-х годах. Авангардисты, которые стоящие в позиции отрицания, смогли внести ряд 
новизны в национальное литературное мышление. Но эти новаторские уклоны больше всего 
имели экспериментальный характер. И поэтому, они не смогли утверждаться, и найти свое 
место в литературных процессах. 

В первые годы суверенитета большая часть литературные произведения строились по 
старым стандартам. По мере слияния Азербайджанской литературы с Западной литературой 
старые стандарты теряли свое значение и литература по содержанию и форме приобретала 
новые качества. 
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Sadig Garayev 
 

Modern Azerbaijani literature at the complex of social-political  
processes and literary tendencies 

 

SUMMARY 
 

Research on the Azerbaijani literature at the complex of social-political processes and literary 
tendencies have analyzed systematically. Article shows that degradation of the country also affects 
literary process after receiving independence. Observations of the literature decline have been a 
reason for arise of new creativity tendencies and literary groups. The small literary union and 
groups, which called “vanguard”, have arisen in 1990s intensively. Vanguards have engaged in so-
lid contradictious position and brought several innovations to national literary thought. Because of 
the reason that these innovator ambitions have held only in experiments, it could not be approved 
and realized. 

The first years of independence the vast majority of prose works were created based on old 
pattern. By entering of Azerbaijani literature to Western culture circulation, old patterns have lost 
its prestige, literature content and form have assumed importance.  
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XII ƏSR AZƏRBAYCAN İNTİBAH ƏDƏBİYYATI  

NÜMUNƏLƏRİ ƏLYAZMALARDA  
 

Açar sözlər: müstəqil dövlət, inkişaf, cəmiyyət, mütəfəkkir, məktəb. 
Ключевые слова: суверенное государство, развитие, общество, деятель, школа 
Key words: independent state, development, society, thinker, school 

 
Azərbaycanda müstəqil dövlətlərin meydana gəlməsi iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə səbəb 

oldu. Mənbələr Azərbaycanda dənli bitkilərin bütün növlərinin (buğda, arpa, çəltik, darı və s.), 
müxtəlif texniki bitkilərin (pambıq, boyaqotu, kətan və s.), həmçinin cürbəcür bostan bitkilərinin 
becərilməsi barədə olduqca maraqlı məlumatlar verirlər. Şirvanda və Dərbənd ətrafında zəfəran, 
həmçinin kətan becərilirdi. Lənkəran və Şəki bölgələrində müxtəlif çəltik növləri əkilirdi. Aran, 
xüsusilə, Bərdə vilayəti qırmızı boyaq almaq üçün istifadə olunan qırmızıböcəyi ilə zəngin idi. Kür 
çayının hər 2 sahili başdan-başa taxıl zəmiləri və pambıq tarlalarından ibarət idi.  

Əhalinin təsərrüfat həyatında bostan və tərəvəz bitkiləri əkini də mühüm yer tuturdu. Bağçılıq da 
inkişaf etmişdi. O zaman Təbriz bağlarını salmaq üçün 900-dən çox kəhriz qazılmışdı. Lakin bu ki-
fayət etmirdi. İbn Havqəlin yazdığına görə, Dərbəndlə Səməndər arasındakı üzümlüklərdə 40000-ə 
qədər tənək vardı. IX-XI əsrlərdə Azərbaycanda ipəkçilik yüksək inkişaf etmişdi. Kənd tə-
sərrüfatının ən yüksək inkişaf etmiş sahəsi maldarlıq idi. Heyvandarlığın əsas forması yaylaq-qışlaq 
maldarlığı idi. Xəzər balıqla zəngin idi. Kür və Araz çayları boyunca yaşayan əhali balıqçılıqla da 
məşğul olurdu. Arıçılıq, bal və mum ixracı da Azərbaycanın iqtisadi həyatında mühüm rol 
oynayırdı.  

Cəmiyyətin əsas istehsalçısı kəndlilər idi. 2 qismə-uluclara və azad kəndlilərə bölünürdülər. 
Uluclar asılı kəndlilər idilər. Ərəb işğalları dövründə yaranmışlar. Öz torpaqlarını itirmək təhlükəsi 
qarşısında qalan kəndlilərin mühüm bir hissəsi ayrı-ayrı ərəb feodallarının himayəsinə sığınmağa 
məcbur olurdu. Nəticədə, həmin kəndlilərin torpaqları ərəb feodallarının əlinə keçir və ilcə (yaxud 
hami) torpaqlar adlanırdı. Uluclar, əsasən, əkinçiliyin yüksək inkişaf etmiş düzən rayonlarda 
yaşayırdılar. Dövlətə vergi verirdilər. Azad kəndlilər isə dağ rayonlarında yaşayırdılar. Azərbaycan 
kəndliləri oturaq həyat sürürdü. Torpaq üzərin - 24 də xüsusi mülkiyyət mövcud idi. Süni 
suvarmaya əsaslanan əkinçiliyin inkişaf etdiyi yerlərdə su üzərində də xüsusi mülkiyyət hökm 
sürürdü. Feodal torpaq mülkiyyətinin bir neçə növü var idi. Mülk (və ya əmlak) torpaqlar-irsi idi, 
mülk sahibləri (malik, məlik, və ya mülkədar) torpağı sata və bağışlaya bilərdilər. Camaat (icma) 
torpaqları-otlaqlar, örüşlər, meşələr, bataqlıqlar və s., bəzən əkin yerləri olurdu. Camaat torpaqları 
dövlətin mülkiyyətində idi, dövlətə torpaq vergisi-xərac verirdi. Xassə - ayrı-ayrı hökmdarların 
(xəlifələr, sultanlar və b.) və sülalələrin mülkiyyətində geniş torpaq sahələri vardı. Dövlətə məxsus 
olan, yəni gəliri birbaşa xəzinəyə gələn torpaqlara divani, və ya divan torpaqları deyilirdi. Şərti 
torpaq mülkləri-iqta sistemi də inkişaf etməkdə idi. İqta dövlətə xidmət müqabilində verilirdi. İqta 
sahibləri-iqtadarlar bilavasitə təsərrüfatla və ya təsərrüfatçılıqla məşğul olmur, bir qayda olaraq, öz 
iqtalarını icarəyə verirdilər. Zaman keçdikcə onlar iqtadarların xüsusi mülkiyyətinə çevrilirdi. Bu 
dövrdə vəqf torpaqları da yayılmışdı. Bu torpaqlar ayrı-ayrı ruhanilərə, dini və xeyriyyə 
müəssisələrinə, məscidlərə, mədrəsələrə və s. verilirdi. Kəndlilər vergini vəqf sahibinə və ya dini 
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müəssisəyə verirdilər. Torpaqdan istifadə müqabilində kəndlidən vergi üşr və ya üşur (1/10), 
sonralar isə xərac adlanırdı. (Bax: 2)  

Xərac toplayan vergi məmurları mütəqəbbil və ya amil, maliyyə müfəttişləri isə mütəsərrif adla-
nırdı. X-XI əsrlərdə xəracın müəyyən bir hissəsini pulla ödəyirdilər. O zaman ərəblər Azər-
baycandan 4-4,5 milyon dirhəm, Sacilərin hakimiyyəti dövründə 2 milyon, Salari hökmdarı 
İbrahimin dövründə də bu qədər xərac alırdılar. Xəracdan başqa, müsəlman əhalisi öz əmlakına 
görə nəzir verirdi ki, buna da zəkat və sədəqə deyilirdi. Müsəlman olmayan əhalidən can vergisi-
cizyə alınırdı. Ərəb işğalı dövründə mərkəzi hakimiyyət tərəfindən müəyyən olunmuş illik xəracı 
ödədikdən sonra bu feodallar öz torpaqlarında təkbaşına hakimlik edirdilər. IX-X əsrlərdə Azər-
baycan dünyanın çoxlu şəhərləri olan ölkələrdən birinə çevrildi. Siyasi müstəqillik iqtisadi 
tərəqqiyə, o cümlədən sənətkarlıq və ticarətin inkişafına, şəhərlərin meydana gəlməsinə müsbət təsir 
göstərirdi. Azərbaycanda mədəni həyatın yüksəlməsi ilə səciyyələnən XII əsr Azərbaycan intibah 
dövrü hesab edilir. Bu dövrdə paytaxt şəhərlər olan Təbrizdə, Şamaxıda, Naxçıvanda, Gəncədə və 
b. elmi mərkəzlər yaradılmışdı. Şirvanşahların və Eldənizlərin saraylarında dövrün ən yaxşı alimləri 
toplanmışdı. Onların riyaziyyat, təbiətşünaslıq, tibb, kimya, fəlsəfə, məntiq, hüquq, astronomiya, 
ərəb və fars ədəbiyyatı və b. sahələrdə böyük müvəfəqiyyət və uğurları olmuş, bir çoxları müsəlman 
mədəniyyəti və elminin xadimləri kimi tanınmışdılar. Bunlardan görkəmli alim Fəridəddin Şirvani 
30 il astronomiya ilə məşğul olmuş və bir neçe ulduz cədvəli tərtib etmişdir. XI-XII əsrlərdə təbabət 
sahəsində yüksək biliyə malik olan həkimlərdən Kafiəddin Ömər ibn Osman, Mahmud xoca, 
Rəşidəddin, atabəy Özbəyin şəxsi həkimi olan Cəlaləddin Təbib, Mühzəbəddin Təbrizi, Əkmələd-
din Naxçivani və b. göstərmək olar. Bunlar öz əsərlərində bir çox xəstəliklərin müalicə yolları nə-
zərdən keçirir, əczaçılıq və müxtəlif xəstəliklərin müalicə prinsipləri haqqındakı bütün məlumatları 
ümumiləşdirmişlər. (Bax: 4)  

Nəzərdən keçirilən dövrdə tarixi, filoloji, fəlsəfi məzmunlu xeyli əsər yaradılmışdır. Hərtərəfli 
biliyə malik olan Fəxrəddin Əbülfəzi İsmayıl ibn əl-Musanna ət-Təbrizinin qələmə aldığı “Tarixi-
Azərbaycan” əsəri də dövrümüzə yetişməyən əsərlərdəndir. “Şərqdə təşkil edilən ilk mükəmməl 
universitetlərdən birincisi” hesab edilən “Nizamiyyə” mədrəsəsində dərs deyən bir çox alimlər 
içərisində İsmayıl ibn əl-Musanna ət-Təbrizidən başqa, Xətib Təbrizi, gəncəli Əbu Hafs Ömər ibn 
Osman ibn Şueyb əl-Cənzini, Tacəddin Əbu-İ-Fədail Məhəmməd ibn əl-Hüseyn ibn Abdullah əl-
Urməvini, Əbul-Fadl Mahmud ibn Əhməd ibn Məhəmməd əl- Ərdəbilini, İbn Sinanın şagirdi 
Bəhmənyarı, görkəmli mütəfəkkir və sufi olan Şibahəddin Suhrəvərdini və b. göstərmək olar.  

XI-XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan poetik məktəbi özünün Nizami Gəncəvi, Əbül Üla 
Gəncəvi, Əfzələddin Xaqani, Fələki Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Məhsəti Gəncəvi və b. sə-
nətkarları ilə məşhur idi. Bu məktəbdə ədəbi sənətlə real həyat arasında bağlılığı, uzlaşmanı təmsil 
edən, Rudəkidən başlayaraq Firdovsi və b. şairlər, o cümlədən Qətran Təbrizi tərəfindən inkişaf 
etdirilən farsdilli şerin Xorasan-Türküstan səpkisindən-üslubundan fərqli olaraq yeni poetik “səbki 
təmtəraqi” adlı Azərbaycan üslubu yaradıldı. O dövrün görkəmli alimlərindən olan Əfzələddin 
Xaqaninin şerinin əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də fars dilinin hökmranlıq etdiyi şeir dilinə şairin 
doğma azərbaycan-türk sözlərini gətirməsidir. Bunlardan şairin “Məra dər parsi fohşi ke quyənd, be 
torki çərxeşan quyəd ke sənsən” (“farsca mənə söyüş desələr, çərxi fələk onlara türkcə deyər ki, 
sənsən”) misralı məşhur beytində işlədilmiş “sənsən” sözünü, eləcə də özünün şeir “Divan”-ında 
işlətdiyi su, Tanrı, vuşaq (uşaq), çuxa, qunduz, xatun, sürmə, qara qız, dağ, xan və s. bu kimi sözləri 
qeyd etmək olar.  

XII əsrin ortalarına yaxın yaranan Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin hakimiyyəti dövründə 
Gəncə və Şirvan poetik məktəbləri artıq ən yüksək inkişaf mərhələsinə yetişmişdir. Atabəylər sara-
yında fəaliyyət göstərən şairlər Xaqani tərəfindən təməli qoyulan yeni üslublu farsdilli Azərbaycan 
şerini yüksək sənətkarlıq səviyyəsinə çatdırmağa çalışırdılar. Lakin Xaqani zirvəsini fəth etmək, 
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Azərbaycan poeziyasını daha yüksək zirvələrə çatdırmaq səadəti Nizami Gəncəviyə nəsib oldu. Bu 
dövrdə mənşəcə türk olan Səlcuq hökmdarlarının, Atabəylərin, Şirvanşahların üstünlük verdikləri 
fars dili özünün inkişafı və təkmilləşməsində məhz Azərbaycan poetik məktəbinin nümayəndələ-
rinə, xüsusilə dahi Nizami Gəncəviyə borcludur. Onun “Xəmsə”si dünya ədəbiyyatının ən dəyərli 
nümunəsidir. Şair bu əsəri ilə şeir sənətini saraylardan və məddahlıqdan uzaqlaşdırıb, bu gün başa 
düşdüyümüz mənada bədii ədəbiyyat yaratdı. O, insanı özünün qəhrəmanı edib, onun hiss və həyə-
canlarını, duyğu və düşüncələrini, arzu və istəklərini tərənnüm edirdi. Şəxsiyyət, onun həyatı, ma-
hiyyəti, təfəkkür tərzi və fəlsəfəsi Nizamini düşündürən, onun poemalarının əsas xəttini təşkil edən 
mövzular idi. (Bax: 1)  

Nizami əsərlərində sənətkarlıq, forma və məzmun vəhdətdə olub bir-birini tamamlayırdı. Gör-
kəmli söz ustaları Əmir Xosrov Dəhləvini, Hacı Kirmanini, İmadəddin Kirmanini, Əbdürrəhman 
Camini, Əlişir Nəvaini, Hatifini, Füzulini və b. Nizami məktəbinin davamçiları hesab etmək olar. 
Bütün yuxarıda göstərilənlər, XI-XII əsrlərdə şimallı-cənublu Azərbaycan ərazisində elmin sürətli 
inkişafını, onun müxtəlif sahələrinə dair onlarla əsərlərin yazıldığını, bu əsərlərin əsasən dövrün elm 
dili olan ərəb dilində qələmə alındığını, Azərbaycan alimlərinin Yaxın və Orta Şərq müsəlman 
mədəniyyətinin inkişafında tutduqları əvəzedilməz və əhəmiyyətli mövqelərini açıqlayır. Elmin, 
mədəniyyətin bu inkişafı ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin və şəhər mədəniyyətinin ümumi yük-
səlişi ilə bilavasitə bağlıdır. XI-XII əsrlərdə Azərbaycanın ən böyük iqtisadi, siyasi və mədəni mər-
kəzləri olan Şamaxı, Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Beyləqan, Təbriz, Marağa, Urmiya və b. şəhərlərdə 
müxtəlif səciyyəli abidələr inşa edildi.  

Orta əsr Azərbaycan memarlığının inkişafını müəyyənləşdirən 3 əsas üslub istiqamətini əks 
etdirən Şirvan-Abşeron, Naxçıvan-Marağa və Arran memarlıq məktəbləri də elə bu illərdə təşəkkül 
tapır. Bu ocaqların üslub istiqamətində lokal cəhətlər, o cümlədən regionun etnik və sosial quruluşu 
həlledici rol oynayırdı. Əsas tikinti materialı yerli əhəndaşı olan Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbi 
üçün daha dayanaqlı, sadə və çox vaxt asimmetrik kompozisiyalar, saya memarlıq dekoru səciyyəvi 
olmuşdur. Daşla kərpicin birgə yanaşı işlədilməsi ilə tikilən Aran memarlıq abidələri qamətli 
kompozisiyası, daha zərif ayrintiları və incə görkəmi ilə Şirvan məktəbi nümunələrindən seçilirdi. 
Ən yüksək inkişaf mərhələsi Azərbaycan Atabəyləri dövləti dövrünə düşən, əsasən, bişmiş 
kərpicdən tikilən Naxçıvan-Marağa məktəbi abidələrinə bir sıra xüsusiyyətlər-binanın əsas tikinti 
kütləsi və üzlük örtüyünə ayrılması, üzləmə bloklarının işlədilməsi, gövdənin karkas sxemi, hər 
yandan fasadlı olmaq, dekorda həndəsi ornamentin üstünlüyü, şirli kərpiclərin işlədilməsi, epiqrafi-
kanın rolunun artması və s. xasdır. Bu dövrün abidələrindən Bakının-Qız qalası, Mərdəkan qalası, 
Şamaxının-Gülüstan qalası, Beyləqanın, Gəncənin, Təbrizin, Marağanın müdafiə divarları, Abşe-
ronun (Bakı, Mərdəkan, Nardaran, Ramana və s.) qalaları, məscid, mədrəsə və xanəgahlar (İçəri 
şəhərdə Sınıqqala minarəsi, Pir Hüseyn xanəgahı və s.), məqbərələr (Əcəminin yaratdığı memarlıq 
abidələri-Mömünə xatun-1186, Yusif ibn Küseyr məqbərəsi-1162, Qoşaminarə-1187, Cümə 
məscidi və s.), körpülər (Xudafərin (1027), Cuqa və s.), Gəncə qala qapıları- 1063, Şamaxıının 
Sündü kəndində tikilmiş günbəzli məscid-920, Əlincə qalası, Lerikdə Oğlanqala, X əsrdə Ağoğlan 
çayı sahilində tikilmiş Amaras monastrı özlərinə məxsus üslubları ilə fərqlənirdi. XII əsrdə 
Naxçıvan memarlıq üslubunda Marağada Göy günbəz, Urmiyada Üç günbəz məscidləri, Culfada 
sərdabələr ucaldılmışdı. XI-XII əsrlərdə tətbiqi incəsənətin bir sıra sahələrinin (saxsı qablara bəzək 
vurulması, parçaların rənglənməsi və naxışlanması, ağac, şüşə və s. emalı, metala naxış basılması, 
xalçaçılıq və s.-də) inkişaf səviyyəsi xeyli yüksəlmişdi.  

Ümumiyyətlə, XI-XIII əsrlərin əvvəlləri dövrünü Azərbaycan memarlığı tarixində dönüş mər-
hələsi saymaq olar. Bu dövrün geniş tikinti işləri Azərbaycan memarlığını yeni bina tipləri (qül-
ləvari türbə, mədrəsə), konstruktiv fəndlər (ikiqatlı günbəzlər, mərkəzi dayaqlı tağ örtüyü), me-
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marlıq elementləri (dairəvi minarə, ikiminarəli baştağ), memarlıq bəzəyi vasitələri (həndəsi orna-
ment, şirli kərpic, bloklarla üzləmə) və s. ilə zənginləşdirir.  
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Khatira Maharramova  
 

The example azerbaijani renessans literature of the 12th century in the ethics 
 

SUMMARY 
 

At the end of the 9th and the beginning of the X century, the strengthening of separatism of 
local judges and allies in the Arab Caliphate was marked by the creation of semi-autonomous or 
independent state institutions from the central government. At the end of the 70s of the 11th 
century, Azerbaijani lands were included in the Great Seljuk empire, which united the Central Asia 
to the Mediterranean Sea, from the Caucasus to the Persian Gulf. During the recession of the Seljuk 
state, there was a foundation for the formation of new types of state associations - Atadays. 
Founded in 1136 by Shamsaddin Eldaniz, Azerbaijan Atabeylar was one of the most powerful and 
powerful states of the time. The XII century, which is characterized by the rise of cultural life in 
Azerbaijan, is considered the period of Azerbaijan's renaissance, and in this period the Azerbaijani 
people are given world-renowned scholars, poets and architects. 

 
 

 
 

Хатира Магеррамова  
 

Oбразцы азербайджанской литературы ренессанс 12-го века в рукописях 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В конце 9-го и начале X века укрепление сепаратизма местных судей и союзников в 
Арабском халифате ознаменовалось созданием полуавтономных или независимых государ-
ственных учреждений из центрального правительства. В конце 70-х годов XI века азербай-
джанские земли были включены в Великую сельджукскую империю, которая объединила 
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Среднюю Азию с Средиземным морем, от Кавказа до Персидского залива. Во время спада в 
сельджукском государстве существовала основа для формирования новых типов государ-
ственных объединений. Основанный в 1136 году Шамсаддин Эльданис, Азербайджан Ата-
бейлар был одним из самых могущественных и могущественных государств того времени. 
XII век, который характеризуется ростом культурной жизни в Азербайджане, считается 
периодом возрождения Азербайджана, и в этот период азербайджанскому народу даются 
всемирно известные ученые, поэты и архитекторы. 
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“AMERİKA GÖZƏLİ” VƏ CƏMİYYƏTDƏKİ 
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Şeirlərində özünün poetik üslubunu müəyyənləşdirən Bəxtiyar Vahabzadə poemalarında 

yeni ictimai konflikt və kolliziyalar təsvir edir. Şairin poema yaradıcılığındakı bu keyfiyyət də-
yişikliyi bir tərəfdən müharibədən sonrakı dünyada gedən proseslərlə əlaqəli idisə, digər tərəf-
dən 50-ci illər Sovet Azərbaycanında millilik əhvali-ruhiyyəsinin artması ilə bağlı idi. Bu məna-
da Bəxtiyar Vahabzadənin poemalarının mövzu və məzmununda nəzərə çarpan miqyas genişli-
yi, yalnız keçmiş sovet məkanında cərəyan edən xaotik hadisə və proseslərlə məhdudlaşıb qal-
mır. Doğrudur, keçmiş Sovetlər Birliyində, o cümlədən Azərbaycan gerçəkliyində elə mühüm 
və aktual problemlər yoxdur ki, şairin ümumi yaradıcılığında ona toxunulmasın, münasibət ifa-
də olunmasın. Bu, əlbəttə, onun narahat yaradıcılıq xarakterinin bir əlamətdar xüsusiyyətidir. 
Digər tərəfdən, elə mövzulara və problemlərə rast gəlmək olur ki, şair onu yalnız milli məhdud 
çərçivə daxilində deyil, daha geniş və miqyaslı sərhədlər hüdudunda münasibət müstəvisinə 
çıxarmağa meyil və cəhd göstərir. Vətəndaşlıq mövqeyi Bəxtiyar Vahabzadənin poemalarında 
yeni mövzu və problematikaya gətirir. Dünyada, Qərb dünyasında, xüsusən qitənin o tayında –
Amerikada baş verən ictimai-siyasi proseslərlə yanaşı Bəxtiyar Vahabzadəni bu cəmiyyətdəki 
real gerçəkliklər, mənəvi-əxlaqi aşınmalar, böhran və deqradasiyalar da eyni dərəcədə düşün-
dürürdü. Şair poemalarında bəzən zamanı və məkanı dəyişməklə, əslində Azərbaycanda gedən 
prosesləri də qələmə alırdı. Onun özü bununla bağlı qeyd edirdi ki, Mərakeşə gedəndə gördüm 
ki, xalq öz dilində deyil, fransızca danışır. Şairin dediyinə görə “latın dili” şeiri məhz bu cür ya-
ranıb. Şeirdə latın xalqının olmamasına baxmayaraq dilinin yaşaması, bəzi xalqların isə yaşama-
sına baxmayaraq dillərini öldürüblər ideyası təsvir edilirdi. Ancaq bu şeirin dərcindən sonra da 
onu o zamankı MK-da sorğu-suala çəkirlər: “O zaman MK-da ideologiya işləri üzrə katib işlə-
yən mərhum tənqidçi-alim Cəfər Cəfərov məni yanına çağırdı. Onun tabeçisi və mənim gənclik 
yoldaşım mərhum şair Teymur Elçin də orda idi. Cəfər müəllim özü şeiri ucadan oxuyub üzünü 
mənə tutdu və: “Bu şeirlə nə demək istəyirsən?” – deyə sordu. Mən şeirin sonundakı Kasab-
lanka sözünü göstərib mətləbin ərəblərə aid olduğunu dedim. Cəfər müəllim elə bil bu sözə 
bənd imiş. Birdən bomba kimi partladı:  

– Yəni sən bizi bu qədər qanmaz hesab edirsən? Sənin nəyə və kimə işarə vurduğunu biz 
çox yaxşı anlayırıq.... 

Mən susurdum.. Nəhayət mən dillənib:  
– Mən bu şeirdə Kasablankada gördüyümü yazmışam. Sizi bunu hara yozduğunuzu isə 

başa düşmürəm, deyincə o: 
– Nə yazdığını sən cox yaxşı başa düşürsən. Sən burda bizi– Azərbaycanı– nəzərdə 

tutmusan. 
Mən: - Bunu mən demədim, Siz dediniz” (1, 67). 
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Bu baxımdan 1982-ci ildə qələmə alınan “Amerika gözəli” poemasında qaldırılan prob-
lemlər sovet gerçəkliyini göstərməsə də özünün ciddiliyi və aktuallığı ilə maraq kəsb edir. Diq-
qəti çəkən bir cəhət də odur ki, şair bu poemanı tamam fərqli bir struktur biçimində oxucuya 
təqdim edir. Bu baxımdan əsər bir fərdin–qəhrəmanın monoloqu təsiri də bağışlayır. Şairin poe-
manın əvvəlində verdiyi kiçik qeyd də bunu təsdiqləyir: “1973-cü il müsabiqəsində “Amerika 
gözəli” adını almış Emma Naytın dilindən”. Əsərin Amerikalı Emma Naytın dilindən səslən-
dirilməsi müəllifə sovet realllığında demək mümkün olmadığı mənəvi-əxlaqi problemləri təsvir 
etməyə tamamilə imkan verirdi.  

 Buna görə də poemanın Emmanın öz bəxtindən giley-güzarlığı ilə başlaması adi bir ha-
disə və situasiya təsiri bağışlamır, əksinə, əsərdəki əsas ideya və konfliktin mahiyyətini nişan 
verən təfərrüatları bütün mənzərəsi ilə əks etdirməyə yönəldilir: 

 
Yaman gileyliyəm öz taleyimdən, 
Varlı bir ailədə doğulmadım mən. 
Bu nə güzərandır? 
Kimdədir günah? 
Mənə öz bəxtim də üz göstərmədi. 
Kaş, gözəl olaydım... 
Onu da allah 
Bu yoxsul qızına qıyıb vermədi (2, 275). 

 
Bu özünüqınaq xarakterli mühakimələrdə obrazın şəxsi-mənəvi dünyası, düşüncələr aləmi 

də aydın şəkildə sezilməkdədir: bu gənc qadın nə üçün gözəl və varlı olmaq iddiasına düşüb, 
onu bu düşüncələr girdabına salan hansı səbəblərdir sualı istər-istəməz oxucunu əsərdə cərəyan 
edəcək hadisələri izləməyə, müşahidə və təhlillər aparmağa sövq edir. 

Ancaq əsərdəki təsvirlərdə və nəql olunan hadisələrdən belə məlum olur ki, allah heç də 
bu gənc qadının hər şeyini əlindən almayıb. Onun heç kəsdə olmayan, çoxlarına nəsib olmayan 
gözəl səsi, musiqi duyumu var. Yalnız müğənnilik sənəti ilə o, böyük şan-şöhrət və nüfuz sahi-
binə çevrilə bilərdi. Nədənsə Emmanı həyatın bu dolanbac labirintləri ruhdan salır, ondan 
musiqi təhsili barədə möhürlü, təsdiqli sənəd tələb olunması əl-qolunu bağlayır, həyata küskün 
nəzərlərlə baxmağa vadar edir. Maraq doğuran bir mühüm cəhət odur ki, onun güvəndiyi, 
arxalanaraq bel bağladığı yeganə ümidi də elə öz səsidir, bənzərsiz ifa tərzidir. “Mənim güvən-
diyim yalnız səsimdi, Müğənni olsaydım, bu da bəsimdi”, -deyən Emma çıxış yolları axtarmaq, 
ağır və dözülməz mənəvi boşluqlardan yaxa qurtarmaq üçün çox götür-qoydan sonra qonşudakı 
falçı qadını yeganə xilaskarı kimi seçir, onun vasitəsilə mənsəb sahibinə çevrilmək imkanlarını 
gerçəkləşdirmək qərarına gəlir. Əlbəttə, onun belə bir cəhddə səy göstərməsi yalnız maddi 
rifahla əlaqəli deyildi. Burada Emmanı Vyetnam döyüşündən (müharibəsindən) sinəsi medalla 
qayıdan Rudolfun diqqət və sevgisini qazana bilməməsindən yaranan xiffət hissi də az rol 
oynamır. Özündən qat-qat gözəl və yaraşıqlı olan Merinin gözəlliyini etiraf etməsi, onun bir 
dost kimi verdiyi dəyərli məsləhətlər Emmanın nəzərlərindən yayınmır. Merinin gözəlliyinə əsir 
olanların sayı hesaba gəlmədiyi halda, onun belə bir münasibətdən kənarda qalması Emmanı 
falçı qarının qapısına gətirən səbəblərdəndir. 

Poemada falçı obrazı cərəyan edən hadisələrin ümumi axarını dəyişən, qəhrəmanın daxili-
mənəvi aləminə yeni keyfiyyətlər aşılayan bir funksiyanı yerinə yetirir. Emmanın falçının 
yanına getməsi onun həyatını, maddi durumunu və rifahını nizama salır, ancaq bununla yanaşı 
onu əxlaqsızlığa, pul və sərvət düşkünü bir varlığa da çevirir. Adi vəziyyətdə “Emma kimdir?” 
sualına poemada konkret cavablar var: 
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Qonşumuz Rudolfun eşqinə yandım, 
Məni bəyənmədi, yamanca sındım... 
Çirkin ki, deyiləm, 
həm də bədənim 
Deyirlər, ülgüyə bənzəyir mənim. 
Qırx səkkiz ölçüyə necə tən gəlir 
Gen çiyin, 
Nazik bel, 
Qabarıq sinə 
Doğrusu, dərzilər məəttəl qalır, 
Mənim bədənimin biçimliyinə (2, 276). 

 
Az sonra falçı qarının göstərişləri əsasında Emmada baş verən ciddi dəyişiliklər büsbütün 

həyatını və mənəviyyatını dəyişir. Falçı qarı ilə Emmanın görüş səhnəsi, qarşılıqlı mühakimə-
lərdəki xarakterik məqamları poemanın diqqəti cəlb edən epizodları kimi dəyərləndirmək olar: 

 
Dedim: – Kəsəsini söylə, a falçı, 
Gözəl görünməyin nədir əlacı? 
Falçı pıçıldadı: – Boyalı çeşmək! 

– Mənmi taxmalıyam? 
– Xeyr, mən gərək 
– Yüz ölçüb bir biçəm burda hər şeyi. 

Sənsə hər sözümə “bəli” de ancaq. 
Mənim vəzifəmdir həmən çeşməyi 
Sənə baxanların gözünə taxmaq (2, 278). 

 
Qeyd edildiyi kimi, əsərin başlanğıcında və sonrakı hissələrində “Amerika gözəli” Emma 

Nayt öz taleyini, başına gələn və gətirilən ən müxtəlif hadisələri, özü nəql edir. Amerikada–ka-
pital dünyasında baş verən məkrləri, insan azadlıq və istiqlal mübarizələrinə həsr olunan epik 
əsərlərində də yaxından müşahidə etmək mümkündür. Hətta mənəvi-əxlaqi mövzularda qələmə 
alınan poemalarında da şair belə bir yaradıcılıq məziyyətlərinə sadiq qalır. Müşahidələr və ana-
loji müqayisələr onu təsdiqləyir ki, milli heysiyyatlar, əxlaqi-mənəvi dəyərlər prizmasından ya-
naşılan nümunələrdə bu daha qabarıq özünü büruzə verir. Daha dəqiq deyilsə, milli xarakterin 
və yaşantının insanın əsil siması və yaşam tərzi kimi müəyyənləşdirilməsi özlüyündə ümumbə-
şəri dəyərlərə də obyektiv və fəal bir yanaşma mövqeyindən münasibət bildirilməsinə geniş 
meydan açır. 

Bəxtiyar Vahabzadənin ayrı-ayrı yaradıcılıq sahələrindəki fəaliyyətində nəzərə çarpan bir 
sıra yaradıcılıq məziyyətlərini onun poetik irsinin tərkib hissələrindən olan epik irsində də iz-
ləmək, bütün dərinliyi və sistemliliyi ilə müşahidə etmək mümkündür. Artıq 50-ci illərin sonuna 
doğru onun poemaları mövzu və məzmun baxımından olduğu kimi, ideya və mündəricə ba-
xımından da dəyişir və inkişaf edir. Onun bu dövr poemalarının süjet xəttinə yeni ictimai kon-
flikt daxil olmaqla yanaşı, vətəndaşlıq qayəsi də nümayiş etdirilir. Tənqidçi Ə. Ağayev şairin 
yaradıcılığındakı bu inkişafı vaxtında müşahidə edərək yazırdı: “...50-ci illərin sonuna doğru 
onun yaradıcılığı aydınlaşmağa, fərdi poetik xüsusiyyətləri qabarıq görünməyə başladı, 60-cı 
illərdə isə bu proses daha da sürətləndi” (3, 207).  

Beləliklə, Bəxtiyar Vahabzadənin 60-cı illərdən başlayaraq poemalarında mənəvi-əxlaqi 
problemlərin təsvirinə, cəmiyyət hadisələrinin təhlilinə daha geniş yer ayırmasının şahidi olu-
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ruq. Şairin bu dövrdə yazdığı əsərlərdə poema janrının mövzu, məzmun və janr strukturu 
baxımından zənginləşdiyini aydın görmək olar.  
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  Yegane Huseynova 
 

“American beauty” and society are in reality 
 

SUMMARY 
 

 The Poet, who determines his poetic style in his verses, describes the new social conflict and 
collision in his poems. Such qualitative changes in the poem creativity are connected with the 
processes occurring in the world after the war on the one hand, and rising of nationalism mood at 50 
years in Soviet Azerbaijan on the other hand. In this sense the breadth of a significant scale of 
themes and content of poet’s poems are not limited by chaotic events and processes taking place 
only in the former soviet space. From the other side you can encounter such topics and contents that 
the poet tries to take out not only within the national framework but a broader relationship and 
scale. Citizenship in his poem brings new themes and issues.  
 

 
Егана Гусейнова 

 
"Американская красавица" и реальная действительность в обществе 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В его стихах поэта, его поэтический стиль, который описывает новых социальных конф-

ликтов и столкновений. В творчестве такие качественные перемены, происходящие в мире 
процессы с одной стороны и с другой стороны националистических настроений связан с уве-
личением В Советском Азербайджане в 50 году, после войны поэма. В этом смысле тема и 
содержание значительные масштабы события и процессы на постсоветском пространстве не 
ограничивается только хаосе genişliyini стихов поэта. С другой стороны, подобная тема и 
содержание, но более широкий масштаб и национальные рамки и не только пытается 
вывести отношения поэта что вы можете столкнуться. Его поэма приносит новые темы и 
вопросы гражданства.  
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Görkəmli türkoloq, iranşünas soydaşımız, xaricdə yaşayan ən görkəmli Azərbaycan alimlərin-

dən biri olan Turxan Gəncəyi 1920-ci il mart ayının 20-də Təbriz şəhərində dünyaya gəlmişdir. Orta 
təhsilini Təbrizdə bitirdikdən sonra on doqquz yaşında İstanbula gedərək oradakı universitetin türk 
və fars dilləri bölümünü bitirmişdir. Alim pedaqoji fəaliyyətə görkəmli şərqşünas A.Bombaçinin 
dəvəti ilə İtalyanın Neapol Universitetinin Şərqşünaslıq İnstitutunda başlamışdır. T.Gəncəyi bir sıra 
ölklərdə-İtaliyada (1949-1959), Almaniyada (1953-1956), İngiltərədə (1956-1969) elmi və pedaqoji 
fəaliyyətlə məşğul olubdur. O, 1969-1970-ci illərdə bir neçə aylığa İrana qayıtmış, sonradan yenə 
İngiltərəyə getmiş, ömrünün sonuna qədər bu ölkənin universitetlərində fəaliyyət göstərmişdir. 

Turxan Gəncəyi gənc yaşlarından istedadı və geniş erudisiyası ilə çalışdığı bütün elmi müəs-
sisələrdə diqqət mərkəzində olmuşdur. O, bir sıra Avropa dillərini gözəl bilir və əsərlərinin əksəriy-
yətini də bu dillərdə yazırdı. Mütəxəssislərin göstərdiyi kimi, alimin elmi maraqları əski özbək (çı-
ğatay), əski türk (osmanlı), əski Azərbaycan və fars-tacik ədəbiyyatını əhatə edirdi (1, s.20). 

Turxan bəyin ən iri həcmli əsərlərindən biri XIV əsrdə yaşamış özbək şairi Xarəzminin “Mə-
həbbətnamə” əsərinin nəşridir. Əsərin Londonun Britaniya muzeyində saxlanan uyğur nüsxəsinə 
əlavə edilən birinci hissəsi ön söz, transliterasiya və mətn barədə qeydlərdən, ikinci hissəsi ön sözlə 
mətnin italyancaya tərcüməsindən ibarətdir, üçün hissə isə poemada rast gəlinən türk sözlərinin 
lüğətini əhatə edir. 

T.Gəncəyinin ilk işlərindən biri böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin “Mühakimətül-lüğəteyn” 
əsərinin farscaya tərcüməsidir. Alimin Hüseyn Bayqaranın memuar janrına aid olan “Baburnamə” 
adlı nəsr əsəri haqqında məqaləsi böyük maraq kəsb edir. (Həmin məqalədə Xorasanın orta 
əsrlərdəki ədəbi mühiti barədə diqqətəlayiq mülahizələr vardır).  

Elxanilər dövrünün (XIII-XIV əsrlər) fars poeziyasında türk və monqol sözlərindən bəhs edən 
bir məqaləsində T.Gəncəyi göstərir ki, artıq Samanilər dövründə fars şairlərinin dilində türk dillə-
rindən götürülmüş sözlərə rast gəlmək olur. Sonrakı dövrlərdə, Qəznəvilərin və Səlcuqilərin 
hakimiyyəti zamanı fars dilinə türk sözlərinin axını artmışdır. Monqol istilası zamanı fars dilinə bir 
sıra monqol sözləri də daxil olmuşdur. 

Turxan Gəncəyinin Səfəvilər dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi sahəsində gördüyü ilk 
işlərdən biri onun 1959-cu ildə Neapolda işlədiyi zaman tərtib etdiyi Şah İsmayıl Xətai divanınının 
elmi-tənqidi mətnindir. Alim Neapolda çap edilən bu mətnə italyanca ön söz yazmışdır (Sonrakı 
illərdə Şimali Azərbaycanda Əzizağa Məmmədov, Cənubi Azərbaycanda Mirzə Rəsul İsmayılzadə 
yenidən Xətai divanın elmi-tənqidi mətnini tərtib etmişlər). Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 
xalqının milli varlığını, mədəniyyətinin, dilinin qədim tarixini inkar etmək istəyən bəzi tədqiqatçılar 
Səfəvilər dövründə ədəbiyyatın tənəzüllə uğradığını, Şah İsmayıl Xətainin şeirlərinin başqaları 
tərəfindən onun adından yazıldığını iddia edirlər. Turxan bəyin ilk dəfə tərtib etdiyi Xətai divanının 
elmi-tənqidi mətni bu iftiralara ən kəsin elmi cavab olmuşdur. Divanın 259 şeirdən ibarət mətnini 
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hazırlayarkən o, əsərin Parisin Milli kitabxanasındakı bir, Londonun Britaniya Muzeyindəki iki, 
Vatikanın Apostol kitabxanasındakı bir və tanınmış şərqşunas V.Minorskinin şəxsi kolleksiya-
sındakı bir əlyazma nüsxəsindən istifadə edib. Alimin bu nəşrinə yüksək qiymət verən görkəmli 
türkoloq alim A.Zayançkovski nəşrə yazdığı rəydə göstərirdi ki, Xətai divanında Azərbaycan dilinin 
tarixi üçün əhəmiyyətli faktlar üzə çıxır. (Qeyd edək ki, həmin mətn 2013-cü ildə AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi şurasının qərarı ilə yenidən çap edilmişdir. 
Bax: 2). Turxan bəy elmi-tənqidi mətni hazırlayarkən sadalanan əlyazmalar arasında qədimliyinə və 
tamlığına görə əsas nüsxə kimi istifadə etdiyi Paris nüsxəsi barədə yazır: “Həmin əlyazmanın 
üzərində 948-ci il (1541) tarixi göstərilmişdir ki, bu da şairin ölümündən 18 il ötdüyü deməkdir. 
Bizə çatan əlyazmalar arasında bu, ən qədimidir. Əlyazma xüsusi ənənənin əlamətlərini daşıyır və 
zənnimcə, transliterasiya şəklində təqdim ediləcək hər bir gələcək tənqidi nəşrdə onun linqvistik, 
üslubi və məzmun baxımından xüsusiyyətləri səliqə ilə tədqiq olunmalıdır” (2, s.7). 

T.Gəncəyinin ön sözdə verdiyi məlumata görə, Xətai divanının elmi-tənqidi mətnində istifadə 
olunan London nüsxələrindən biri XVI, digəri XVII əsrdə köçürülüb, Vatikan nüsxəsinin tarixi 
yoxdur, Minorskiyə məxsus əlyazma isə 1829-cu ilə aiddir. 

“İsfahandakı Səfəvi sarayında türk dilinin mövqeyi” adlı məqaləsində dövrü səciyyələndirən 
alim göstərir ki, Şah İsmayılın oğlu Şah Təhmasib osmanlıların təzyiqləri və həmlələri ucbatından 
1555-ci ildə paytaxtı Təbrizdən Qəzvinə köçürtdü. I Şah Abbas isə 1597-ci ildə Səfəvilər imperator-
luğunun mərkəzində yerləşən, İsfahanı paytaxt seçdi. Paytaxtın türklərin yaşadığı bölgələrdən İsfa-
hana köçürülməsi, təbii ki, Təbrizin siyasi və mədəni əhəmiyyətinə zərbə vurdu. Digər tərəfdən, I 
Şah Abbasın hərbi islahatları da ümumillikdə qızılbaş tayfalarının nüfuzunu və rolunu azaltdı. 
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Səfəvi dövlətinin əsasını qoymuş qızılbaş tayfalarının ana dili 
Təbrizdə və Qəzvində olduğu kimi, yeni paytaxt İsfahanda da sarayın və qoşunun işlək dili olaraq 
qalırdı. İsfahanın Abbasabad məhəlləsində yaşayanların dili, təbii ki, türk dili idi. Bu məhəllə 
paytaxtın qərbində Təbrizdən köçürülənlərin yaşaması üçün salınmışdı. 

Alim bir sıra Avropa səyyahlarının-Petra della Vallenin, Adam Olearinin, Şevalye Jan Şar-
dənin, Sansonun Rafael dü Mannın, Engelbert Kanpferin əsərlərini, Şah Səfinin (1629-1642) Avst-
riya-Macarıstan imperatoru II Ferdinanda və Şah Sultan Hüseynin (1696-1722) Saksoniya hersoqu 
və Polşa kralı Avqusta məktubunu nümunə gətirərək Azərbaycan türkcəsinin İsfahandakı Səfəvi 
sarayında yüksək mövqeyə malik olduğunu sübut edir. Alim fikrini sübut etmək üçün on bir il 
(1664-70, 1671-77) İranda yaşamış fransız səyyahı Şevalye Jan Şardənin səyahətnaməsindən belə 
bir sitat gətirir: “Türk dili qoşunun və sarayın dilidir, kişilər və qadınlar, xüsusən zadəgan 
ailələrində yalnız türkcə danışırlar. Bunun səbəbi odur ki, Səfəvi sülaləsi türdilli bölgədən və ana 
dili türk dili olan türkmanlar arasından çıxmışdır (3, s.24). T.Gəncəyi Azərbaycan türkcəsinin şeir 
və ədəbiyyat dili kimi Səfəvilər dövründən daha öncə formalaşması barədə yazır: “Səfəvilər 
dövrünün şeir və ədəbiyyat dili türk dilinin cənub-qərb qrupunun bir şaxəsidir. Bu şaxə Azərbaycan 
və İran Cəlairləri mühitində meydana gəlmiş, sonralar Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu sülalələrinin 
hakimiyyəti dövründə tam yetkinlik kəsb etmişdir (3, s. 25). 

Görkəmli tədqiqatçı Füzulinin türkcə divanının dibaçəsini nümunə gətirərək Səfəvilər 
dövründə Azərbaycan, osmanlı və özbək dilləri arasında mövcud olan ləhçə fərqləri barədə fikir 
söyləmiş, bildirmişdir ki, ilk dəfə olaraq Sadiq bəy Əfşar Azərbaycan türkcəsi anlamında “qızıl-
başca” sözünü işlətmişdir. Bu, Səfəvi dövründəki türkcəni göstərmək üçün işlədilən bir istilah idi və 
bu sülalənin süqutundan sonra siyasi və məzhəbi çalara malik olduğundan aradan qalxdı. 

 T.Gəncəyi Səfəvilərin ədəbiyyata, mədəniyyətə himayədarlıq etdiklərini göstərmək, həmin 
dövrdə ədəbiyyatın süqut etməsi barədə yanlış fikri təkzib etmək üçün yazılı mənbələrə, əlyaz-
malara müraciət etmiş, maraqlı elmi nəticələrə gəlmişdir. O yazır: “Geniş yayılmış fikrin əksinə 
olaraq Səfəvi şahları şeir və ədəbiyyatın hamisi olmuşlar. Bu şahlar və şahzadələrin bəzisi ikidilli 
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şair olmuş, türkcə və farsca şeiri eyni dərəcədə himayə etmişlər. Şah Abbas bir tərəfdən Şəfaiyə və 
başqalarına göstəriş verindi ki, cığatay şairi Heydərin “Məxzən” kitabını farscaya çevirsinlər, digər 
tərəfdən də Sadiqi Kitabdara tapşırırdı ki, Mövləvinin “Məsnəvi”sini türkcəyə tərcümə etsin” (3, 
s.25). 

 Turxan Gəncəyi əsərlərində Səfəvilər dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra görkəmli 
nümayəndələri barədə maraqlı məlumatlar vermiş, onların türkcə əsərlərini ilk dəfə olaraq 
oxuculara təqdim etmişdir. O, İstanbulda çıxmış “Türkiyyat məcməsi”ndə çap etdirdiyi “Sadiqi Əf-
şarın türkcə şeirləri” adlı məqaləsində XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin əvvələrində yaşamış gör-
kəmli şair, miniatürçü rəssam, təzkirə müəllifi Sadiq bəy Əfşarın həyatı barədə yeni məlumatlar 
verir. Məqalədə göstərilir ki, Sadiq bəy Şah İsmayılın meydana çıxdığı zamanlarda Şamdan öz 
arzusu ilə ona qatılmağa gəlib, İran və Azərbaycanda yerləşən Əfşar elinin Xudabəndəlü boyuna 
məxsusdur. Sadiqi 1532-ci ildə Təbrizin Vercü məhəlləsində dünyaya gəlmişdir. Sadiqinin Təbriz, 
Qəzvin və İsfahandan başqa Yəzd, Gilan, Lahican, Əbərkuh, Astrabad, Həmədan, Bağdad, Ətəbat 
(Nəcəf və Kərbəla) və Hələbdə olduğunu göstərən müəllif onun 1555-1560-ci illərdə Hələbdə ya-
şayan böyük osmanlı şairi Baqi (1526-1600) ilə görüşdüyünü bildirir. Sadiq bəyin “ Məcalisün-
nəfais” təzkirəsini və şeirlərini araşdıran tədqiqatçı onun Azərbaycan, osmanlı və cığatay türk-
cəsində eyni dərəcədə rahat yazdığını göstərir (4, s. 21).  

 XVII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi Vaiz Qəzvininin həyat və yaradıcılığı uzun müddət 
tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmışdı. Professor Turxan Gəncəyi Vaiz Qəzvininin londonun 
Britaniya Muzeyində saxlanılan farsca divanının əlyazmasından onun 9 qəzəlini üzə çıxararaq 
1971-ci ildə İstanbulda çıxan “Türk dili və ədəbiyyatı dərgisi”ndə nəşr etdirib, mövcud mənbələrə 
əsaslanaraq şair haqqında dəyərli məlumat vermişdir. Tədqiqatçı şairin yaradıcılığı barədə yazır: “ 
Daha ziyadə “Əbvabül – cinan” müəllifi kimi tanınan Mirzə Məhəmməd Rəfi Abbas II (1644-67) 
və Süleyman (1667-94) dövründə İsfahanda yaşamışdır. Farsca bir divan sahibi olan Vaizin həyatı 
haqqında təzkirələrdə çox az məlumat vardır. Siracəddin Əli xan Arzu “ Məcməün - nəfais”də onun 
farsca divanı haqqında belə yazır: “ Yeni mənalar icadında və yeni cilalar yaratmaqda zəmanəsinin 
yeganəsidir, öz prinsipinə və üslubuna əsasən əsərlərində mey və meyxanəyə dair sözlər çox azdır, 
şeirlərinin çoxu moizədir, bəlkə də onun qəzəl divanı “ Əbvabül-cinan”ın mənzum variantıdır” (5, s. 
185).  

 T.Gəncəyi göstərir ki, onun təqdim etdiyi qəzəllər XVII əsrdə İsfahanda inkişaf edən türkcə 
şeirin imla və şivə xüsusiyyətləri baxımından diqqətəlayiq bir yer tutur. Vaizin Azərbaycan türk-
cəsindəki şeirlərinin dilində ilkin nəzərə çarpan cəhət cığatay dil elementləri, bəzi sözlərin yerli dia-
lektdə yazılması, xalq dilindən gələn deyimlərin işlədilməsidir. Məsələn, bir çox hallarda çıxışlıq 
hal şəkilçısı cığatayca olduğu kimi – din şəklindən gedir (andin, məndin), “ağlamaq” yerinə “yığla-
maq”, “günəş” əvəzinə “quyaş” verilmişdir. “Könül” əvəzinə “köyül”, “”gülmək” əvəzinə “gül-
maq” yazılmasını isə yerli dialekt xüsusiyyəti kimi izah etmək lazımdır. Bir sıra sözlərin yazılışında 
samitlərin karlaşması (məs., yoltaş, taş, tüşti) da müşahidə olunur.  

 Səfəvilər dövrü Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri də Mirzə 
Möhsün Təsir Təbrizidir. O, Səfəvi hökmdarlarından Şah Süleyman və Sultan Hüseyn dövrünün 
dövlət adamlarından olmuşdur. Ulu babası I Şah Abbasın əmri ilə Təbrizdən İsfahana köçürülmüş 
Təsir 1655-ci ildə orada anadan olmuş, 1717-ci ildə vəfat etmişdir. Turxan bəy şair haqqında Xoşgu 
və Məhəmmədəli Tərbiyətin təzkirələrindəki məlumatları ümumiləşdirmiş, Mədrəseyi - Ali - 
Sipəhsalar kitabxanasında saxlanan 283 nömrəli əlyazmadan onun ana dilindəki şeirlərini götürərək 
1949 - cu ildə İstanbulda çıxan “Türk dili və ədəbiyyatı” dərgisində çap etdirmişdir. Alim məlumat 
verir ki, Təsir ana tərəfindən Məhəmməd Hüseyn Çələbinin, ata tərəfindən təbrizli Əbu İlxan 
Zərgərinin nəslindəndir. Dövlətin maliyyə işləri ilə məşğul olan şair uzun müddət Səfəvi sarayının 
müstövfisi olduqdan sonra Yəzd şəhəri vəzirliyinə təyin edilmiş, bütövlükdə 50 ildən artıq bir 
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müddət ərzində işlədikdən sonra 1708-ci ildə istefaya çıxmış, həyatının bundan sonrakı 9 ilində 
ətrafında hörmət və ehtiram görmüşdür. T.Gəncəyi Təsirin qəsidə, qəzəl və qitələrini ehtiva edən 
divanından başqa 7 məsnəvisinin adını çəkmişdir: “Məsnəviyi - minhacül - merac” , “Məsnəviyi – 
meymənət” , “Dəvətül - aşiqin”, “Gülzari - səadət ” , “Səmərətül - hicab” , “Məsnəviyi - cahannü-
ma” , “Məsnəviyi - hüsni - ittifaq”. Bundan başqa, alim göstərir ki, şairin əsərlərinin Mədrəseyi - 
Ali - Sipəhsalar kitabxanasında saxlanan əlyazması Məclisi - Şurayi - Milli kitabxanasındakı nüs-
xədən daha mükəmməldir. Burada şairin farsca divan və məsnəvilərindən başqa 447 beytlik türkcə 
şeirləri də vardır. Bu nüsxədəki farsca və türkcə şeirlərin ümumi həcmi 16 min beytdən artıqdır (6, 
s.118).  

 “İsfahandakı Səfəvi sarayında türk dilinin mövqeyi” adlı məqaləsində Turxan Gəncəyi belə 
bir fikir irəli sürür ki, Təsir Təbrizi Şah Süleyman və Şah Sultan Hüseyn zamanında sarayda 
məliküş-şüəralıq vəzifəsini də icra etmişdir. İran alimlərinə əsaslanan tədqiqatçı o zaman Məliküş - 
şüəranın üzərinə düşən vəzifə barədə yazır: “ Onun vəzifəsi bu idi ki, hər il Günəş Qoç bürcünə 
daxil olanda qabaqcadan padşahın tərifinə, yaxud baharın təsvirinə həsr olunmuş bir qəsidə yazsin 
və novruz bayramı günü onu gətirib hamının yanında padşahın hüzurunda oxusun, padşahın yeni 
tikilən bina və imarətləri barədə “tarix” desin və əmirin verdiyi istənilən mövzuda məsnəvi və 
qəsidə qələmə alsın” (3, s. 25). T.Gəncəyi Təsirin türkcə şeirlərinin başlıqları əsasında belə qənaətə 
gəlir ki, o, dövrünün məliküş - şüərası olmuşdur. 

 Səfəvi sarayı ilə yaxın əlaqəsi olan şairləri T.Gəncəyi aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 
a) Yalnız türkcə şeir yazan şairlər: Məsihi (“Vərqa və Gülşa”), Qövsi (“Divan”), Məlik bəy 

Avcı (“Divan”), Mürtəzaqulu xan Zəfər (“Divan”); 
b)  Farsca və türkcə divanı olan şairlər: Əmani və Sadiqi; 
c) Əsərlərini farsca yazan, amma müəyyən həcmdə türkcə şeirləri olanlar: Saib (türkcə 17 

qəzəl), Təsir Təbrizi (447 beytdən ibarət türkcə şeirlər). 
Görkəmli Azərbaycan alimi Turxan Gəncəyinin Səfəvilər dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının 

tədqiqi sahəsindəki fəaliyyəti böyük maraq doğurur. Alimin bu sahədəki ən böyük xidməti ondan 
ibarətdir ki, o, ilkin mənbələrə, əlyazma qaynaqlarına müraciət edərək ədəbiyyat tariximizin bir sıra 
naməlum səhifələrini üzə çıxararmış elmi dövriyyəyə daxil etmişdir. 
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Гюляра Алиева 
 

Турхан Гянджае как исследователь азербайджанской литературы  
Сефевидского периода 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Выдающийся азербайджанский ученый Турхан Гянджеи составил научно-критический 

текст дивана-сборника лирических стихов основателя Сефевидского государства Шах Ис-
маила Хатаи. Кроме этого, он написал ряд интересных статей об азербайджанской поэзии 
Сефевидского периода. На основе ряда источников он доказал, что в этот период в Се-
февидском дворце, находящемся в Исфахане азербайджанский язык имел очень большой 
статус. Он впервые познакомил читателей с тюркоязычными стихами таких азербайджан-
ских поэтов, как Садиг бек Афшар, Ваиз Газвини, Тасир Табризи. 

 
Gulara Alieva 

 
Turhan Ganjai as a researcher of the Azerbaijani literature  

of the Safavid period 
 

SUMMARY 
 

Outstanding Azerbaijani scientist Turhan Ganjai made a scientific-critical text of the divan -
collection of lyrical poems of the founder of Safavi state Shah Ismail Khatai. In addition, he wrote a 
number of interesting articles about the Azerbaijani poetry of the Safavid period. Based on a 
number of sources, he proved that during this period in the Safavid palace, located in Isfahan, the 
Azerbaijani language had a very large status. He first introduced the readers to the Turkish-speaking 
poems of such Azerbaijani poets as Sadig bey Afshar, Vaiz Gazvini, Tasir Tabrizi. 
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Nərmin Əliyeva 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, 
dissertant 
 

 ŞƏHRİYARIN MÜASİR İRAN ŞEİRİNİN  
POETİK İFADƏ TƏRZİNİN İNKİŞAFINDA ROLU VƏ  

“ŞEİR–E NOU” ƏDƏBİ HƏRƏKATI 
 

Açar sözlər: Məhəmmədhüseyn Şəhriyar və Nima Yuşic poeziyası, İran və Azərbaycan 
poeziyasında sərbəst şeir, şeir-e nou ədəbi hərəkatı. 
Key words: The poetry of Mahammad Husein Shahriyar and Nima Yushij, vers-libre poetry in 
Persian and Azerbaijani languages, “Sheir – e nou” Literary movement 
Ключевые слова: Поэзия Мухаммед Гусейна Шахрияра и Нима Юшиджa свободный 
стих в Иранской и Азербайджанской поэзии, литературное направление «Шеир – е 
ноу» 

 
XX əsr İran xalqlarının həyatında demokratik ruhlu ədəbiyyatın meydana çıxması, poeziya və 

nəsrdə yeni mövzu və forma axtarışlarının genişlənməsi ilə diqqəti cəlb edir. Məlumdur ki, 
Azərbaycan və fars ədəbiyyatının inkişafının müxtəlif dövrlərində yeniləşmə prosesləri getmişdir və 
faktiki olaraq hər bir dahi sənətkarın meydana çıxması ədəbiyyat tarixində müəyyən bir yeniliklə 
əlaqədar olmuşdur. Lakin XX əsr İran ictimai-siyasi və mədəni həyatında dönüş mərhələsi ol-
duğundan buradakı yeniləşmə prosesləri sıçrayışla gedirdi, inqilabi xarakter daşıyırdı, əsaslı key-
fiyyət dəyişiklikləri ilə bağlı idi. Bütün bunlar, əlbəttə ki, ədəbi inkişafa təsirini göstərməyə bil-
məzdi. Xüsusilə 1905-1911-ci illər Məşrutə İnqilabının ölkədə əhalinin siyasi fəallığını artırdığını, 
bu zaman geniş yayılan azadlıq ideyalarının ədəbiyyata təsir etdiyini qeyd etmək olar. Professor 
Böyükağa Hüseynov haqlı olaraq belə hesab edir ki, bu dövrdə İran ədəbiyyatında baş verən 
yeniləşmə prosesini bəzi tədqiqatçıların göstərdiyi kimi, qısa bir zaman kəsiyinə aid etmək olmaz, 
XX əsrdə nəzərə çarpanlar daha əvvəlki dövrlərdə başlamış hadisələrin davamı olmuşdur: “Biz yeni 
fars poeziyasının meydana çıxması prosesini bir çox İran, Avropa və hətta Sovet alimlərinin 
tutduqları mövqeyin əksinə olaraq, qısa müddətdə baş vermiş bir hadisə deyil, təqribən bir əsr 
davam edib yeni keyfiyyətli fars poeziyasının formalaşması ilə nəticələnən vahid bir proses kimi 
qiymətləndirir, buna görə də İranda “ədəbi yeniləşmə”nin nə XIX əsrin ikinci yarısında, nə Məşrutə 
inqilabı dövründə, nə də 1920-ci illərdə baş verdiyi barədə fikirlərlə razılaşa bilirik. XIX əsrin 
ortalarından XX əsrin ikinci yarısına qədər fars şeirinin keçdiyi dövrləri biz yeni İran ədəbiyyatı və 
poeziyasının meydana çıxması və formalaşmasında vahid bir prosesin qırılmaz həlqələri hesab 
edirik” (2, 35).  

XX əsrin 20-ci illərindən fars ədəbiyyatında, bütün İran xalqları ədəbiyyatında gedən 
yeniləşmə prosesi ideya-məzmun, eləcə də forma sahəsində özünü göstərirdi. Klassik şeirdə, əruzun 
ənənəvi formalarında dövrün tələbinə uyğun olaraq dəyişikliklər, islahatlar həyata keçirilməyə 
başlandı. Ədəbiyyatşünaslıqda bu islahatların başlanğıcı əsasən Nima Yuşicin (1895-1960) adı ilə 
bağlanır. Tədqiqatçılar göstərirlər ki, N.Yuşicə qədər də Mirzadə Eşqi, Əbülqasim Lahuti, 
Məliküşşüəra Bahar, İrəc Mirzə kimi şairlərin yaradıcılığında köhnə formalardan uzaqlaşmaq, yeni 
formalar yaratmaq cəhdləri olmuşdur.  

Qeyd edək ki, XX əsrin əvvəllərində İranda, Cənubi Azərbaycanda olduğu kimi, Şimali Azər-
baycanda da ədəbiyyatda klassik, ənənəvi formalardan uzaqlaşmaq meylləri, yeni forma axtarışları 
özünü göstərirdi. M.Ə.Sabir, H.Cavid, M.Müşfiq, Ə.Cavad və s. şairlərin yaradıcılığında klassik 
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əruz formaları sadələşdirildi, S.Rüstəm, M.Rəfili, R.Rza, S.Vurğun və başqaları əvvəlki şeir 
vəznlərinin tələblərindən azad olan sərbəst şeirin əsasını qoydular. Tədqiqatçıların göstərdiyinə 
görə, Cənubi Azərbaycanda bu proses daha əvvəl getmişdir: “Güney Azərbaycanda isə “təcəddüd” 
(müasirləşmə-çağdaşlaşma-yeniləşmə) adlanan bu hərəkat bir qədər də əvvəl, ötən əsrin əvvəl-
lərində, yəni, 1915-1920-ci illərindən, modernizm cərəyanının əsasən 1920-ci ildə Qərbi Avropanın 
bütün dövlətlərində, o cümlədən, Amerikada yüksəlişi dövründən başlanmışdı” (1, 184). Maraqlıdır 
ki, klassik ənənələrin davamçısı kimi tanınan Məhəmmədhüseyn Şəhriyar da istər farsdilli, istərsə 
də anadilli yaradıcılığında sərbəst şeirlər yazaraq şeirin formasında yenilikçilik hərəkatına 
qoşulmuşdu. Tacik alimi Nəsrin Cəfəri İran ədəbiyyatında, M. Şəhriyarın yaradıcılığında yeni şeirin 
dövrün tələbi olması ilə bərabər Avropa ədəbiyyatından da nümunə götürdüyü barədə yazır: 
“Məlum olduğu kimi, Avropa romantizmi məktəbi XVIII əsrin sonunda klassik məktəbə qarşı 
formalaşmışdı. Bu məktəb əsasən təbiətə, şəhər və kəndin sadə insanlarına diqqət yetirirdi. 
Klassiklərin ardıcılı olan M.Şəhriyar fransız ədibi Rene Şatobrianın əsərləri və Nima Yuşicin 
“Əfsanə” poeması vasitəsi ilə bu məktəblə tanış olduqdan sonra onunla daha çox maraqlanmağa 
başladı, hətta bir müddət Hafiz Şirazini yaddan çıxardı” (6, 19). Lakin İranda “şeir-e nou” adlanan 
yeni şeir cərəyanının nümayəndələrindən danışarkən yalnız Nima Yuşicin və Şəhriyarın adını 
çəksək dövrün ədəbi mənzərəsini sadələşdirmiş olarıq. Tədqiqatçılar yeni İran şeirinin 
yaranmasında ilk aparıcı qüvvələr kimi Cəfər Xamneyi, Şəms Kəsmayi və Təqi xan Rəfətdən 
danışırlar. Xüsusilə milliyyətcə azərbaycanlı olan Təqi xanın və onun ardıcıllarının xidmətləri 
yüksək dəyərləndirilir: “Müasir İran poeziyasının ilk şairi Mirzə Təqi xan Rəfət Təbrizi olmuşdur. 
Onun ideya və amallarını, bədii yaradıcılıq yolunu istedadlı tələbəsi Həbib Sahir böyük ehtiram və 
sədaqətlə davam etdirmişdir.O, “Modernistlərin bəyanatı”nı nəşr etdirmiş, ədəbi inqilabın əsas 
hərəkətverici qüvvəsi olan yenilikçi şairlərin məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirmişdi” (1, 184). 

Bütün bunlarla bərabər İran şeirində forma islahatlarının, yeni şeirin (“şeir -e nou”), sərbəst 
şeirin (“şeir- e azad”) əsas ustadı kimi Nima Yuşicin adı çəkilir. Şairin 1922-ci ildə nəşr etdirdiyi 
“Əfsanə” poeması sərbəst qafiyə sistemi, misralarının ölçüsünün müxtəlifliyi, dilinin sadəliyi, nitqin 
dialoq formasında qurulması ilə daha da sərbəstliyə yol verilməsi baxımından diqqəti cəlb edir. 
N.Yuşicə və digər yenilikçi ruhlu ziyalılara görə şeirin forması onun məzmununun ifadə edilməsinə 
kömək etməlidir, fikir oxucuya mümkün qədər aydın və lakonik şəkildə çatdırılmalıdır, ənənəvi 
forma məzmunun çatdırılmasına mane olmamalıdır. Lakin klassik poeziyanın formalarına adət 
etmiş bir çox şair və oxucular bu yeniliyi asanlıqla qəbul etmədilər, şeirin yeni formalarına qarşı 
kəskin tənqidi fikirlərlə çıxış etdilər. Nima Yuşic və onunla həmfikir olanlar belə hesab edirdilər ki, 
klassik şeirin formalizmindən, ciddi qayda-qanunlarından azad olan poeziya, “şeir- e nou”, “şeir- e 
azad” ölkə qarşısında duran ictimai-siyasi problemlərin daha aydın şəkildə ifadəsinə nail olacaq və 
dövrün müşküllərinin həllinə daha çox yardım edəcəkdir. Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, 
klassik poeziya bilicisi olan Nima Yuşic əvvəlki dövrün ədəbiyyatına qarşı deyildi. O, belə hesab 
edirdi ki, klassik poeziya nümunələri həm məzmun, həm də forma cəhətdən əski dövrün misilsiz 
sənət əsərləridir. Lakin müasir dövrün mürəkkəb problemləri yeni mövzuları, məzmunları ifadə 
etmək üçün yeni formalar tələb edir. Maraqlıdır ki, N.Yuşic Şəhriyarın sərbəst şeir formasında 
yazdığı “Qəlbin sayıqlaması” poeması barədə fikrini bildirərkən bu əsəri onun qəzəlləri ilə 
müqayisə edir: “Adam Şəhriyarın şeirlərini oxuyanda qəzəldən, öz üslubunuzda olan qəzəldən 
gözlədiyi ülvi halın şahidi olur. Həmin əhval-ruhiyyə Şəhriyarın özünün üslubunda qoşduğu 
şeirlərində də vardır. Bu hal “Qəlbin sayıqlaması” əsərində son dərəcə ali və hərarətlidir” (3, 74). 

Maraqlıdır ki, N.Yuşicin sərbəst şeirdə yolu ilə gedən ən görkəmli sənətkar klassik 
poeziyanın, Hafiz Şirazinin pərəstişkarı, qəzəl ustadı kimi tanınan, Azərbaycanın və İranın böyük 
şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyar olmuşdur. Qeyd etdiyimiz kimi, N.Yuşicin özü də klassik poeziya 
bilicisi olmuşdur. Şimali Azərbaycanda da sərbəst şeirin M.Rəfili, S.Rüstəm, R.Rza kimi 
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yaradıcıları klassik ədəbiyyatı gözəl bilir, bütün vəznlərdə yazırdılar. Əgər onlar doğma dilin 
incəliklərinə dərindən bələd olan, klassik ədəbiyyatdan məharətlə bəhrələnən sənətkar olmasaydılar, 
ən əsası isə istedadsız olsaydılar, poeziyaya gətirdikləri yeniliklər, sərbəst şeir nümunələri geniş 
oxucu kütləsi tərəfindən, təbii ki, qəbul edilməyəcəkdi. M.Şəhriyar da N.Yuşic, Şimali Azər-
baycandakı qələm dostları kimi yüksək istedad sahibi, klassik irsin bilicisi olmasaydı, sərbəst 
şeirləri ilə oxucuların diqqətini cəlb edə bilməyəcəkdi. Tacik alimi N.Cəfəri belə hesab edir ki, 
şeirlərinin çoxunu klassik janrlarda yazmış Şəhriyarı tam mənası ilə köhnə klassik məktəbin 
nümayəndəsi hesab etmək olmaz. Çünki o, köhnə məktəbin nümayəndələri kimi yalnız əruz 
bəhrində yazmaqda təkid etməmiş, yeni formalara da müraciət etmişdir: “Şəhriyar klassik şeirlə 
yanaşı yeni cərəyanlara da meyl edirdi və əmin idi ki, istənilən şeir üslubunda poetik ruh olmalıdır. 
Şeir öz mahiyyətini itirməməlidir. Qafiyələnmiş sözlər hələ şeir demək deyil. Şəhriyarın fikrinə 
görə, istənilən, poetik forma və üslub əgər dövrün dilində yazılmamışsa, ona yeni demək olmaz (6, 
15). Göründüyü kimi, tacik tədqiqatçısı Şəhriyarın yaradıcılığındakı müasirlik ruhunun yalnız forma 
ilə bağlı olmadığını, onun əsərlərinin dövrün əhvali-ruhiyyəsini əks etdirdiyini vurğulayır. O, xüsusi 
olaraq qeyd edir ki, böyük şairin istər klassik, istərsə də müasir formalarda yazdığı şeirlərinin ən 
diqqətəlayiq cəhəti zamanın tələbi ilə ayaqlaşmasıdır. 

Şəhriyar Nima Yuşicə həsr etdiyi “Əfsanə şairi” şeirində onunla həmfikrin olduğunu, hər iki 
şairin həyatının, taleyinin ortaq cəhətlərini nəzərə çatdırmışdır: 

 
ی خویشم من نیز چو تو شاعر افسانھ  

 بازآ بھ ھم ای شاعر افسانھ بگرییم
 برگشتن از آیین خرابات نھ مردی است
 با چشم خودی در غم بیگانھ بگرییم
 (7,155)  

 
Mən də sənin kimi öz əfsanəmin şairiyəm, 
Ey əfsanə şairi gəl birlikdə ağlayaq 
Xərabat yolundan üz döndərmək mərdlikdən 
Öz gözümüzlə yadların dərdinə ağlayaq. 

 
Bu şeirdə Şəhriyar da azad şeir vəznində yazıb-yaradarkən Nima Yuşic kimi əfsanələrdən 

bəhrələndiyini, romantik üsluba üstünlük verdiyini, poeziyada zəhmətkeş xalqın dərdlərinə biganə 
qalmadığını, şeirdə ictimai mövzulara fikir verdiyini, yeni üslubu, “şeir- e nou”nu bəyənməyən-
lərdən, tənqid edənlərdən qorxmadığını, əksinə, onlara şeirlə dərs vermək istədiyini ifadə edir. 

Məlum olduğu kimi, Şəhriyar “şeir-e nou”da N.Yuşicin yolunu davam etməyə başlayarkən 
onun “Əfsanə” poemasının təsiri ilə əvvəlcə “Gecənin əfsanəsi”, sonra “Dağın simfoniyası”, “Dəni-
zin simfoniyası” kimi romantik üslubda məsnəvilər yazmışdı. Lakin onun sözün əsl mənasında 
“şeir-e azad” vəznində, sərbəst vəzndə yazdığı şeirlər bu əsərlərdən sonra meydana çıxdı. Onun 
“Rəssam”, “Şeir və hikmət” adlı sərbəst vəzndə yazdığı şeirləri məramnamə xarakteri daşıyırdı. 
“Rəssam” şeirində müəllifin rəssamdan tələb etdikləri əslində şairin özünün qarşısında duran və-
zifələrdir. Ondan bütün ziddiyyətləri ilə dünyanı, zamanı, müasir dövrü, sevinci və kədəri, faciələri 
ilə insan həyatını təsvir etmək tələb olunur. Şair istəyir ki, sənətkar təsvir üçün boyaları qəlbindən, 
canından alsın, vicdanı əsas meyar götürsün, zindanlara salınmış, ömrü talanmış gəncin, ömrü 
günəş altında təndir kimi yanmaqla keçən qızın, keşikçi şallağı altında can verən məhbusun, məhv 
olan arzunun rəsmini çəksin: 
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 Elə bir tablo ki, 
 Onu hər görən 
 Hərəkətə gələcək mütləq. 
 Bəlkə də dəyişəcək yerini (4, 369). 

 
 Şeirdən aydın surətdə görünür ki, göstərilən məsələlərin şeirdə əksini tapması üçün sərbəst 

vəzn daha uyğundur. Şair “şeir-e azad”ı təbliğin ən optimal yolunu nümayiş etdirir, bu vəzndə mi-
silsiz bir əsər yaradır.  

Şəhriyarın sərbəst vəzndə yazdığı əsərlərdən biri də “Eynşteynə peyğam” şeiridir. Şeirdə XX 
əsrin dahi alimi, nisbilik nəzəriyyəsinin müəllifi, kəşfləri ilə atom bombasının meydana çıxmasına 
səbəb olmuş Albert Eynşteynə müraciət edilir. O, təəssüf edir ki, alimin kəşflərindən istifadə edib 
dünyanı məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qoyanlar vardır. Şair A.Eynşteyndən xahiş edir ki, dühası-
nın gücü ilə bəşəriyyəti məhv olmaq faciəsindən xilas etsin, insanların vicdan imperiyasında, qar-
daşlıq dünyasında yaşamasına kömək etsin: 

 
Vicdan imperiyası eylə cahanı. 
İşıqlı zəkanla, ulu dühanla 
Döndər sən behiştə, döndər dünyanı. 
Qoy qəlbi, elmiylə fərqlənsin insan! (4, 387). 

 
Musanı, İsanı, Məhəmmədi eyni bir məqamda, zirvədə görməyin tövsiyə edildiyi bu şeir gü-

nümüzün tolerantlıq, multikulturalizm çağırışlarıyla səsləşməkdədir.  
Şəhriyarın “Mumyalanmış adam” (“Mumiyayi”) əsəri də bir daha göstərir ki, şair həmişə for-

manı məzmuna görə seçmişdir. O, bu şeiri ona görə “şeir-e azad” vəznində yazmışdır ki, məhz bu 
formada fikri oxucuya tamlığı ilə çatdıra biləcəyinə inanmışdır. Şeir XX əsrin əvvəllərində və 
sonrakı dövrlərdə Qərb ədəbiyyatında və kinomatoqrafıyasında dəfələrlə toxunulmuş yüz illərdən 
sonra dirilən mumyalanmış adam mövzusuna həsr edilib.  

Mumyalanmış adam bu diyarın bir zaman gözəllik, arzu dünyası olduğundan danışır. Müəllif 
burada ölkəsinin qədim dövrlərdə abad olduğuna, indisə bərbad vəziyyətə düşdüyünə işarə edir. Şair 
mumyalanmış adamın dili ilə dövründən, həyatından şikayət edir: 

 
Yoxdur nicat üçün bir yer. 
Taleyimin qəzəbli qartalı 
Sakit gecənin qaranlığında, 
Şəhərin alatoranında (4, 375). 

 
Şəhriyarın “Dunay çayının bəşəriyyətə müraciəti” adlı şeirini oxuduqda görürük ki, buradakı 

təsvirlər, dərin ictimai- siyasi, fəlsəfi fikirlər yalnız sərbəst vəzndə ifadə oluna bilərdi. İlk baxışda 
müharibə əleyhinə yazılmış şeir təəssüratı yaradan bu əsərdə müəllif tarixi, siyasəti, dini yaxşı bilən 
yüksək intellektual səviyyəli şair kimi bəşəriyyətin keçdiyi inkişaf yolunu ibrət gözü ilə nəzərdən 
keçirmiş, gələcəyə baxmış, insanlara dünyanın taleyindəki məsuliyyətini xatırlatmışdır. Şeir bahar-
da təbiətin təsviri ilə başlanır, gözəl poetik təşbihlər bir-birini əvəz edir.. Lakin təbiətin bu çal-çağır 
zamanında Dunay çayı qəmlidir. Avropanın mərkəzində olan bu çay şahidi olduğu müharibələrin, 
qoynunda həlak olmuş əsgərlərin halına acıyır, göz yaşları axıdır.  

Şairin Dunayın dilindən dünyaya, ilk növbədə dünya müharibələrini törədən Avropaya, Qərb 
dünyasına müraciəti haqq-ədalət adından ciddi ittiham xarakteri daşıyır. Onu narahat edən bəşəriy-
yətin inkişafındakı ziddiyyətdir: İnsan bir tərəfdən kosmosu fəth etmiş, digər tərəfdən isə adamı öl-
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dürməyin ən müasir vasitələrini yaratmışdır. Şair soyuq müharibənin gətirdiyi fəlakətlərdən nara-
hatdır, insanları ayılmağa, fəlakətin kandarında ayaq saxlamağa çağırır: 

 
O yandan ərş mülkü kosmosun qamarlanması, 
Bu yandan gilyotin və qətl aləti... 
Təkcə bu iki qanlı müharibədəki ölüm  
Bəlkə də yüz milyon olub. 
İsti müharibənin qırğını bəlkə. 
Soyuq müharibənin yanında bir heç olacaq. 
Allahın lütfilə özünə gəl, ayıl! (4, 378). 

 
Şəhriyarın ana dilində yazdığı şeirlər içində də “şeir-e azad”ın, sərbəst şeirin dəyərli nümu-

nələri vardır. Belə şeirlərdən birini qüdrətli sənətkar həyat yoldaşının vəfat etdiyi, qızlarının ərə 
getdiyi vaxt, tamamilə tək, acınacaqlı həyat sürdüyü zaman yazmışdır. Tədqiqatçı Əsğər Fərdi tərtib 
etdiyi Şəhriyarın əsərlər toplusunda yazır: “Bu azad şeir də Şəhriyarın acınacaqlı həyatının 
tərcümeyi-halıdır” (5, 107). 

Şair yaradıcılığında günahsız müharibə, zorakılıq, özbaşınalıq qurbanlarından, onların faciə-
sindən dəfələrlə söz açmışdır. “Alnımın yazısı” şeiri sənətkarın şəxsi faciəsinə, tənhalıq faciəsinə 
həsr edilmiş, həcmcə kiçik olmasına baxmayaraq, dünya ədəbiyyatı miqyaslı sənət əsəridir. Şeirin 
ən dəyərli cəhəti tənha insanın psixoloji durumunu incəliklərinə qədər aça bilməsidir. Burada tənha 
insanın xüsusilə yuxudan ayıldıqdan sonra zaman qavrayışını itirməsi, özünü əvvəlki, daha gənc, ar-
vadının həyatda olduğu zamanda zənn etməsi, vəziyyəti anlayanda dözülməz əzablar çəkməsi, özü-
nü qəbirdə, qaranlıqda hiss etməsi, nəhayət öz-özü ilə danışması böyük sənətkarlıqla əksini tap-
mışdır. Məlum olduğu kimi, alimlər insanın tənhalığını “sosial ölüm” adlandırırlar. Burada da şairin 
daxilindən gələn səs ona deyir ki, sən artıq ölmüsən: 

 
İçərim sanki öz səsimlə deyir: 
-Sən ölübsən, qəbirdə xortlamısan!.. 
Bir kəsin qalmayıb, hamı getdi, 
Qoca da sən kimi qərib olmaz (4, 82). 

 
Fikrimizcə, Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsinə də, İrandakı 

“şeir-e nou” ədəbi hərəkatına da, “şeir-e azad”a da ən dəyərli töhfələrindən biri onun “Səhəndiyyə” 
poeması olmuşdur. Şairin ədəbiyyat tarixindəki ən böyük xidmətlərindən biri də “şeir-e azad”ı 
İranda Azərbaycan türkcəsinə də gətirməsidir. Qeyd edildiyi kimi, İranın farsdilli poeziyasında 
sərbəst şeir Şimali Azərbaycandan daha əvvəl tətbiq olunmuşdur. Şair ana dilində sərbəst şeir ya-
zarkən fransız dilini bildiyi üçün Avropa ədəbiyyatından, fars şairi Nima Yuşicdən nümunə gö-
türmüşdü. Bədii kefiyyətinə gəldikdə isə, qətiyyətlə deyə bilərik ki, “Səhəndiyyə” “Heydərbabaya 
salam” poeması ilə bərabər Şəhriyarın şah əsəridir. Poema Heydərbabanın daha uca dağ qardaşı, 
Cənubi Azərbaycanın ən hündür dağlarından biri Səhənd dağına, eyni zamanda, görkəmli Azərbay-
can şairi, Şəhriyarın dünyagörüşünün formalaşmasında, onun anadilli, vətənpərvər poeziyada in-
kişafında rol oynamış Bulud Qaraçorlu Səhəndə ithaf olunub. Əsərin ən diqqətəlayiq cəhətlərindən 
biri onun coşğun bir ilhamın məhsulu olmasıdır. Şair Ələsgər Zərrabiyə verdiyi müsahibəsində 
əsərlərini necə yazdığı barədə belə demişdir: “Yəni o şeirlər özləri gəlib, mən yazmışam. Onları 
kağıza köçürərkən heç özüm də bilmirdim ki, nə yazıram. Bu Haqq və mənəvi aləm tərəfindən olan 
ilham idi. Mən sinəmin genişləndiyini, köksündə bir işıq hiss edirdim. Bəzən gözlərim od saçırdı. 
Gördüm ki, şeir hey axır. Tələsik yazmağa başlayırdım. Bəzən də misralar uçub gedirdilər. Əgər 
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yubanıb yaza bilməsəydim, şeir gəlirdi və uçub gedirdi. Bax bu ilhamın yaratdığı hal idi. Mənim 
bəzi ilhami şeirlərim indiyədək çap olunub. Onlardan biri həmin “Mumiyayi” şeiri idi. “Şairin toy 
gecəsi”, “Qəlbin sayıqlaması”, “Gecənin əfsanəsi” və mənim bəzi qəzəllərim ilhami şeirlərdir” 
(3,108). Qətiyyətlə deyə bilərik ki, “Səhəndiyyə” görkəmli sənətkarın öz dili ilə desək, “ilhami” 
əsərlərindəndir. Ən maraqlı cəhət orasındadır ki, poema demək olar ki, bütün vəznlərdə yazılmışdır, 
burada əruzun da hecanın da, sərbəstin də əlamətləri vardır. Elə yalnız bu nöqteyi-nəzərdən əsər 
poeziyada novatorluğuna görə görünməmiş hadisədir. Şeirin vəzn və qafiyə sistemindəki yenilik, 
tamamilə yeni bir formadan istifadə edilməsi ədəbiyyatda görünməmiş, unikal bir sənət əsərinin 
meydana gəlməsindən xəbər verir. Poemada qafiyəli sözlərin ardıcıllıqla sıralanması həqiqətən 
novatorcasınadır, diqqətlə fikir verdikdə görürük ki, bu sıralanmanı şairin coşğun ilhamı diqtə 
etmişdir.  

Poema qışda qarlı-çovğunlu, yazda, yayda toylu-bayramlı Səhənd dağına, Azərbaycan 
təbiətinə həsr edilmiş bir himndir. Bu əsrarəngiz təbiət təsvirləri ilə zəngin olan əsəri diqqətlə 
nəzərdən keçirdikdə görürük ki, o, vətənpərvərlik mövzusunda yazılmışdır, müəllif sərhədlərlə ikiyə 
bölünmüş Azərbaycanın təbiətinin bir olduğundan, cənubdakı və şimaldakı dağların qardaş kimi 
səs-səsə verməsindən danışır, Sabirin vətəni Şirvanı, Bakını xəyalında canlandırır. Şair coşğun 
xəyalında şimalın və cənubun dağlarını, hər iki tayda həsrətlə yaşayan qardaşları görüşdürür, qovuş-
durur və birdən, hiss və həyəcanlarının zirvə nöqtəsində elə bil ki, yuxudan ayılıb real gerçəkliyə 
qayıdır. Arazın xalqını ikiyə böldüyünü yadına salır, ruh yüksəkliyi təəssüflə əvəz olunur: 

 
O tayın nərəsi qovzandı, ürəklər qulaq oldu, 
Yenə qardaş deyərək qaçmada başlar ayaq oldu, 
Qaçdıq, üzləşdik Arazda, yenə gözlər bulaq oldu, 
Yenə qəmlər qalaq oldu (4, 34). 

 
Bununla bərabər, poema nikbin əhvali-ruhiyyə ilə, xalqın bütün düşmənlərə, fitnə-fəsadlara, 

qələbə çalacağına inamla bitir. 
Klassik ədəbiyyat ənənələrinin, Nizami, Sədi, Hafiz, Saib Təbrizi yaradıcılığının davamçısı 

kimi tanınmış ustad sənətkar Məhəmmədhüseyn Şəhriyar qələmini şeirin bütün janrlarında və vəzn-
lərində uğurla sınamışdır. Nima Yuşicin ardınca “şeir-e nou ədəbi hərəkatına qoşulmasını şairin 
yeni dövrün tələbinə uyğun olaraq poeziyada məzmun və forma yeniliyinə ehtiyac duyması, onun 
güclü müasirlik duyğusu ilə izah etmək lazımdır. Unutmaq olmaz ki, Şəhriyar məzmuna uyğun 
olaraq istənilən formada, vəzndə yazmağı mümkün saymışdır. İstər fars, istərsə də Azərbaycan 
dilində yazdığı “azad şeirlər”i Şəhriyarı dövrünün böyük novator sənətkarı kimi nəzərdən 
keçirməyə imkan verir. Şairin Azərbaycan dilindəki sərbəst vəznli şeirləri, xüsusilə də “Səhən-
diyyə” poeması misilsiz sənət nümunəsidir. Hər üç vəzndə-əruzda, hecada və sərbəstdə yazılan bu 
əsəri ilə ustad sənətkar “şeir-e nou” hərəkatının digər nümayəndələrini, o cümlədən, Nima Yuşici də 
geridə qoymuş, Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsinə yeni bir inci bəxş etmişdir. Şəhriyarın “şeir-e 
azad” qəlbində yazdığı farsdilli və anadilli şeirləri ayrıca geniş və ətraflı tədqiqat işlərində 
araşdırılmalıdır. 

 
Ədəbiyyat: 

 
1. Fuad Esmira (Şükürova). Güney Azərbaycan poeziyasında yeni şeir ənənələri: Şəhriyar və azad 

(modernist) şeir “Səhəndiyyə” poeması əsasında // Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf 
yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi 
Konfransın materialları. Bakı: “Bakı çap evi”, 27-28 may, 2013, s.184-190. 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

76 

2. Hüseynov Böyükağa. “ XX əsr fars şeirində ənənə və novatorluq”. Bakı: “Elm”, 1975, 338 s. 
3. Şəhriyar farsdilli ədəbiyyatşünaslıqda. Bakı: “Nurlan”, 2006, 184 s. 
4. Şəhriyar Məhəmmədhüseyn. Seçilmiş əsərləri. Bakı: “Kitab klubu”, 2014, 440 s. 
5. Şəhriyar Ustad Seyid Məhəmmədhüseyn. “Divani-türki” . Bakı: “Əlhuda”-“Sabah”, 1993, 217 

s. 
6. Джафари Насрин. “ Мухаммад Хусейн Шахрияр и его место в новой персидской и тюрко-

азербайджанской поэзии” . Автореф. дисс… к. филол. н.Душанбе, 2012, 24 с. 
  ١٣٧۵نگاه ، تھران، ،)٢(دیوان شھریار  شھریار، حسین محمد .7

 
 
Narmin Aliyeva  

 
The role of Shahriyar in the development of poetic manner of expression in  

contemporary Iranian poetry and “Sheir-e nou” Literary movement 
 

SUMMARY 
 

In the article “The role of Shahriyar in the development of poetic manner of expression in 
contemporary Iranian poetry and “Sheir-e nou” Literary movement“ , the author analyzed 
Mahammad Husein Shahriyar’s tendency of wandering from classical traditional poetic forms and 
searching new forms by creating vers-libres poetry both in Persian and Azerbaijani languages. At 
the same time it was marked that creating his vers- libres masnavies “Gejenin efsanesi”(“The 
legend of the night”), “Daghin simfoniyasi”( “The symphony of the mountain”), “Mumiyalanmish 
adam” (“Mummified man”), such verses as “Ressam” (“An artist “), “Sheir ve hikmet” (“Poem and 
wisdom” ) and especially the poem “Sahandiyya” which have been written under the influence of 
Nima Yushij’s poem “Afsana” (“Legend”), M. Shahriyar preferred to romantic style and introduced 
himself as a great innovator of the time. 
 
Нармин Алиева  

 
Роль Шахрияра в развитии стиля поэтического выражения в coвремeннoй  

Иранской поэзии и литературное направление «Шеири-ноу» 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье «Роль Шахрияра в развитии стиля поэтического выражения в coвремeннoй 
Иранской поэзии и литературное направление «Шеири-ноу» рассматривается и анализи-
руется тенденция М. Шахрияра – известного продолжателя классических, поэтических тра-
диций создателя «свободного стиха» как на фарсидском, так и на родном азербайджанском 
языках, к отдалению от традиционных форм. 

В то же время подчеркивается предпочтение Шахрияра романтическому стилю, соз-
данных в манере «свободного стиха» месневи «Легенда ночи», «Симфония горы», «Человек-
мумия», стихов «Художник», «Поэзия и мудрость», особенно поэмы «Сахандия», которые 
были написаны под влиянием поэмы «Легенда» Нима Юшиджа. Тем самым, автор акцен-
тирует то, что Махаммад Гусейн Шихрияр является великим новатором своей эпохи.  
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Açar sözlər: Çingiz Abdullayev, “Mənim gözəl alibim”, “Üçüncü variant”, psixologizm, 
detektiv janrı 
Ключевые слова: Чингиз Абдуллаев, «Мое прекрасное алиби», «Третий вариант», 
психологизм, детективный жанр 
Key words: Chingiz Abdullaev, “My Beautiful Alibi”, “The Third Variant”, psychological 
analysis, the detective genre 
 
Çingiz Abdullayevin 190-a yaxın əsəri var və onların bəzilərində digərlərindəki qəhrəmanlar, 

yaxud hadisələrlə əlaqələr yaradılmışdır. Onlardan biri təkqol killerdir. Onun haqqındakı trilogi-
yadakı “Mənim gözəl alibim”, (1) “Üçüncü variant”, (4) “Saturnun tövbəsi” (3) əsərləri ilə “Gedər-
gəlməz” (2) və “Yaramazlar dairəsi” trilogiyasının birinci və ikinci kitabları olan “Yaramazların qa-
nunu” (5) və “Yaramazların kredosu” (6) əsərlərində müəyyən əlaqələr vardır. 

Bütün əsərlər SSRİ-nin dağılması, iqtisadi durumun qəfil pisləşməsi, sabit dövlətin ərazisində 
qəflətən ayrı-ayrı yerlərdə münaqişələrin yaranması, imperiyanın parçalanaraq 15 müstəqil res-
publikaya çevrilməsi, siyasi böhranın artması kimi mürəkkəb dövrü əhatə edir. Trilogiyadakı hadi-
sələr Rusiya, eləcə də keçmiş SSRİ (indiki MDB), Amerika, Avropa ölkələrində, həmçinin Əfqanıs-
tanda cərəyan edir. Bu dövrdə imperiyanın parçalanaraq mövcudiyyətini itirməsi, epoxaların dəyiş-
məsi, ideyaların toqquşması və digər hadisələrin dağılmış ölkənin vətəndaşlarına təsiri trilogiyanın 
əsas qəhrəmanının timsalında verilir və tədqiqatçı Q.Kazımov bunu belə qeyd edir: “Hər tarixi 
epoxa öz arsenalında insanların qəlbində adekvat yaşantılar yaradan özünəməxsus mənəvi-psixoloji 
və şəksiz-şübhəsiz qəbul olunan çıxış nöqtəsinə malikdir”. (7, 21). 

“Mənim gözəl alibim”, “Üçüncü variant”, “Saturnun tövbəsi” trilogiyasının baş qəhrəmanı 
keçmiş zabit, indi isə killerlik edən şəxs – Voronindir. Lakin bu killerin digər yazıçıların killer-qəh-
rəmanlarından kəskin fərqi vardır. O, Əfqanıstan müharibəsində yaralanmış və sol qolunu itirmişdir. 
Bu səbəbdən də heç kimdə şübhə doğurmur. Belə ki, oxucuda yaranan ilk reaksiya təkqol insanın 
necə, hansı üsulla, üstəlik, peşəkarcasına və sərrast atəş aça bilmək qabiliyyətidir. 

Təkqol qatilin acı taleyi, faciəsi, itkiləri birbaşa Əfqanıstan müharibəsi ilə bağlıdır. Hərbi 
xidmət dövründə snayper vərdişlərini qazanması onun adi killer deyil, yüksək “səviyyəli” dəyərlən-
dirilən killerə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Killer ləqəbinə belə açıqlama verir: “Solaxay ləqəbimi 
isə sol qolumu itirəndə mənə zarafatla qoyublar”. (1, 14) Ləqəb killerlər “birliyi”nin başçısı Kovaç 
tərəfindən verilmişdir, o, “işləri” ağırlıq dərəcəsinə görə bölüşdürür, paylaşdırır. Kovaç hələ Əfqa-
nıstan müharibəsindən Voroninlə tanış olan şəxsdir. “Mənim ayamamı da məhz elə Kovaç düşünüb 
tapmışdı – Solaxay. Bu mənim çox yaxşı istifadə etdiyim sol qolumun protezinə görə idi. Bu mənim 
gözəl alibimə görə idi”. (1, 124). 

Yazıçı hadisələrə verdiyi sonluqda isə onu nəinki digərlərinin, eləcə də öz həyatının, öz tale-
yinin qatilinə çevirir. Müəllif təkqolu Orta Asiyada hərbi xidmətdə olmuş, xüsusi təlim keçmiş 
övladı ilə qarşı-qarşıya qoyur. Nəticədə, ata ilə övlad öz iradələrinin əksinə bir-birilərinin qənimi və 
qatili olurlar. 
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Trilogiyanın əsas süjet xətti killerə verilmiş sifarişlər və onun bu sifarişləri yerinə yetir-
məsidir. Sifarişlər müxtəlif olduğu kimi, onların yerinə yetirilməsi də müxtəlif istiqamətdə aparılır 
və hər bir əməliyyat zamanı killerin həyata keçirdiyi praktiki işlərlə yanaşı, onun yaşadığı hiss-
həyəcanlar da təsvir edilir. 

Əfqanıstan müharibəsi dayandırılandan sonra artıq yadlaşmış ölkələrinə geri qayıtmış minlərlə 
zabit və əsgər sındırılmış həyatları ilə çarəsiz qalmışdılar. Sadalananlar Solaxayın simasında da öz 
əksini tapmışdır. Çingiz Abdullayev burada da cəmiyyətlə şəxsiyyət, cəmiyyətlə insan qarşıdurma-
sını önə çəkməyə çalışır. Ölkənin dağılması hər mənada ona təsir edir, keçid dövrü, formalaşmaqda 
olan və hələ də tam formalaşmayan yeni quruluşun ağırlıqlarını o öz üzərində, öz taleyində, hətta 
mövcud olmayan qolunda da fantom ağrılar vasitəsi ilə hiss edir. Müharibədən şikəst qayıdan 
Voronin ailəsi tərəfindən qəbul edilmir. İqtisadi cəhətdən süquta uğramış ölkədə əhalinin yaşayış 
səviyyəsinin həddindən artıq aşağı düşməsi böyük çətinliklər törədir. Gəlir, hətta gündəlik 
çörəkpulu qazanmaq üçün insanlar müxtəlif üsullara əl atmalı olurlar. Fiziki cəhətdən qüsuru 
olmayanlar üçün bu vəziyyətdən çıxış yolu asanlıqla tapılmadığı nəzərə alınsa, deyilənlərin şikəstlər 
üçün dəfələrlə çətin olduğu aydın olur. Bu səbəbdən də adi insanlarda olduğu kimi, fiziki qüsurlu 
insanlarda da yaşamaq uğrunda mübarizədə müxtəlif metodlardan istifadə etmək zərurəti yaranır. 

Burada bir paradoks da ondadır ki, qeyri-qanuni yollarla cəmiyyətdə özünə yer eləmiş, maddi 
maraqları hər şeydən üstün tutan, satqınlığa sakit, `norma kimi yanaşan adamlar cəmiyyətdə hörmət 
qazandıqları halda, döyüşlərin birbaşa iştirakçısı olmuş, dövlətə xidməti əsas amal tutan zabitlərə, 
sıravi döyüşçülərə, müharibə iştirakçılarına və digər bu kimi vətəndaşlara nə ailədə, nə cəmiyyətdə 
yer tapılmır. 

Söylənilənlər və üstəlik, adicə sağ qalmaq, yaşamaq, məhv olub getməmək kimi instinkt tri-
logiyanın baş qəhrəmanı – bir qolu olmayan Voronini düz yoldan sapmağa məcbur edir. Burada in-
sanın özünün özü ilə mübarizə aparması, onun mənəvi cəhətdən nə dərəcədə güclü, yaxud zəif 
olması, həyatın amansız imtahanlarından necə çıxması önə çəkilən məziyyətdir. Çünki tədqiqatçı 
V.Miryuşkinin söylədiyi kimi: “İctimai mühit şəxsiyyətin dəyər istiqamətlərinin formalaşmasına 
həlledici təsir göstərir”. (9, 7) 

Sadalananlarla yanaşı, sözsüz ki, yaşanmış müharibənin insan psixologiyasına mənfi təsiri də 
özünü büruzə verir. Dahi Ziqmund Freyd müharibə haqqında doğru analiz etmişdir: “...ehtimal ki, 
müharibə ölümə ümumi qəbul edilmiş münasibəti məhv edir. Ölümü daha inkar etmək olmaz; biz 
ona inanmağa məcburuq. İnsanlar həqiqətən ölürlər, həm də bir-birinin ardınca yox, çoxlu sayda, 
bəzən bir gündə on minlərlə. Ölüm daha təsadüfi hadisə deyil. Əlbəttə, güllənin bu və ya digər insa-
na tuş gəlməsi təsadüfdür: amma növbəti güllə sağ qalana qismət ola bilər və ölümlərin akkumulya-
siyası təsadüf təəssüratını məhv edir”. (10, 112) Sovet hakimiyyəti illərində “ideya uğrunda”, heç 
kimə aydın olmayan “sülh uğrunda” aparılmış müharibələrin, “amal uğrunda” hərbçilərin digər öl-
kələrə göndərilməsinin mənasızlığı, dövlət dağıldıqdan sonra isə “məfkurə uğrunda” törədilən bir 
sıra çirkinliklərin üzə çıxması da bəzi hallarda insanlarda pessimizmə gətirib çıxarır. Həmçinin öl-
kənin mövcudiyyətinə son qoyulduqdan sonra veteranlara hörmətin itməsindən, gedən müharibələrə 
və onların iştirakçılarına həqarətli münasibətdən doğan kəskin yaraları, cəbhədə yaralanmış və 
nəticədə bir qolunu itirmiş zabitdə həyata bədbin baxışları daha da dərinləşdirir. Təkqol haqlı olaraq 
düşünür ki, “bu dəyişikliklər olmasaydı, mənim həyatım da tamamilə başqa məcraya düşərdi. Ba-
bam kimi, mən də veteranların öz igid keçmişlərindən söhbət açdıqları pioner və komsomol yığın-
caqlarının tez-tez qonağı olardım. Müharibə iştirakçısı, döyüşçü zabit, üstəlik də əlil – keçmiş Sovet 
İttifaqında mənim gələcəyim təmin olunmuşdu. Ümumiyyətlə, heç getməyəcəyim yaxşı iş, bütün 
təntənəli yığıncaqlara dəvət, mənzil, maşın, bağ – bütün bunlar hamısı növbəsiz-filansız olacaqdı. 
Müharibə əlili üçün hər şey veriləcəkdi. Dağılmış Rusiyada mənə yalnız “şiş” göstərib məsləhət 



 
  

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

79 

gördülər ki, pulu gedib özüm qazanım. Əlil təqaüdümə yalnız ikicə kilo kolbasa almaq və taksi ilə 
aeroporta şütümək olardı”. (1, 16). 

Üstəlik, sifarişi yerinə yetirməkdən ötrü Amerika Birləşmiş Ştatlarına yollanan Solaxay orada 
veteranlara qarşı hörmətcil münasibətin şahidi olduqdan sonra əvvəl çıxardığı nəticəni təsdiqlə-
yərək, bir daha şüuruna həkk edir: “Sol qolum nümayişkaranə şəkildə bükülmüş və sancaqla bər-
kidilmişdi. Məni görən anda istənilən bəndə anlayacaq ki, Amerikanın qüdrəti uğrunda haralardasa 
döyüşmüş amerikan ordusunun veteranıyam. Şəhərin mərkəzini keçib gedənə qədər vəcdə gəlmiş 
baxışlarıyla məni yola salan amerikalı oğlan uşaqlarının çöhrələrini görəydiniz. Gərək böyüklərin 
üzlərindəki hörmət və ehtiramı duyaydınız. Hətta hiss etdim ki, bir qədər həyəcanlanıram. O Qor-
baçovu görüm lənətə gəlsin. Axı bizim ölkədə də veteranlara Amerika veteranlarından az hörmət 
etmirdilər. İndi isə bizi işğalçı adlandırır, ələ salır və adam yerinə qoymurlar. Bu fərqi hiss etmək 
üçün Amerikaya düşmək lazım idi”. (1, 60-61) 

Cəmiyyətdəki hərc-mərcliklə yanaşı, ailədə yaranan anlaşılmazlıqlar, problemlər də güclü 
neqativ təsiredici faktordur. Nə ailədə, nə də cəmiyyətdə vəziyyətin müsbət tərəfə yönəlməməsi, 
əlillik, daimi psixoloji pressinq yenicə müharibədən qayıtmış zabitin onsuz da zərbə almış psixolo-
giyasına təsirsiz ötüşmür. Zabit cinayətkar aləmin nüfuzlu bir killerinə çevrilir. 

Yazıçı trilogiyada killerin mənəvi-psixoloji durumunun dəyişməsini yüksək peşəkarlıqla 
vermişdir. Trilogiyanın əvvəlində killer öz əməllərinə haqq qazandırır, özunu cəmiyyəti mənfi in-
sanlardan təmizləyən ağacdələnə bənzədir. Zaman keçdikcə, killer qanlı məşğuliyyətinə davam edir, 
lakin həlledici məqamda öz oğlu ilə bir-birlərinin qatilinə çevriləndə yaşadığı sarsıntı ona tamam 
başqa bir acı həqiqəti anladır. Killer dərk edir ki, hətta naqis xarakterli də olsa, insan insandır və hər 
kəsin yaşamağa haqqı vardır, kiminsə digərini qətlə yetirib öldürməyə haqqı yoxdur. Həmin mənfi 
insanları da evlərində doğmalarının, yaxınlarının gözləməsini, onların da kiməsə əziz olmasını killer 
xeyli sonra, qatilinə çevrildiyi öz övladı qucağında can verərkən dərk edir. (3, 211-213). 

“Yaramazlar dairəsi” (“Круг негодяев”) trilogiyası Çingiz Abdullayevin yaradıcılığında xü-
susi yer tutur. Bu trilogiyaya “Yaramazların qanunu” (“Закон негодяев”) “Yaramazların kredosu” 
(“Кредо негодяев”), “Yaramazların vicdanı” (“Совесть негодяев”) əsərləri daxildir. Burada cina-
yətkarların, avtoritetlərin və mafioz qrupların SSRİ dağıldıqdan sonra keçmiş sovet respublikaları 
arasında görünən və görünməyən əlaqələrindən, “mehriban” ünsiyyətindən bəhs edilir. SSRİ da-
ğılarkən və respublikalar müstəqillik qazandıqları dövrdə də bir sıra postsovet respublikalarında 
milli münaqişə ocaqları yaranmışdı. Gürcüstandakı Osetiya və Abxaziyadakı iğtişaşların, Ermə-
nistanın Azərbaycanın Qarabağ və ona bitişik ərazilərini işğal etdiyi və digər bu kimi dövlətlərarası 
problemlərin yarandığı gərgin bir dövrdə mafioz qüvvələr, öz aralarında heç nə olmayıbmış kimi, 
əlaqə yaradır, çirkin əməllərini həyata keçirirdilər. Onlar üçün millət təəssübü deyil, pul və şəxsi 
mənafe anlayışı əsas yer tutur. 

Trilogiyanın birinci və ikinci hissəsində iştirak edən surətlərdən biri də “Vağ” ləqəbli 
killerdir. Trilogiyanın birinci hissəsində, yəni “Yaramazların qanunu” əsərində Vağ çox görünmür, 
bəzi yerlərdə oxucunun diqqətini çəkir, Vağın ilk göründüyü məkan Moskva vilayətində yerləşən 
Klinovsk şəhərində müvəqqəti qaldığı yerdir. Təsadüfən onun söhbətinin şahidi olmuş qoca qonşu 
bu şəxslərin cinayətkar aləmlə əlaqəli olduqlarını anlayır, lakin milis bölməsində onun söylədik-
lərinə ciddi münasibət bəsləmir, məhəl qoymurlar ki, bu da killerin qaçmasına açıq-aşkar şərait 
yaradır. Lazarev tərəfindən tutulmiş Vağa müxtəlif tapşırıqlar gəlir və s. (5, 278-285), ikinci hissə – 
“Yaramazların kredosu” isə mafioz qruplaşmalarının üzvü “Çopur” ləqəbli şəxslə Vağın dialoqu ilə 
başlayır. Burada killer tam fərqli sifariş – Dronqonu müvəqqəti mühafizə etmək, ekspertin 
görüşdüyü şəxsləri isə aradan götürmək, bunlardan sonra Dronqonu öldürmək – alır. Öz planlarını 
həyata keçirməkdən ötrü killer mehmanxanaya, Dronqonun yanına gəlir. Dialoq əvvəlcə 
xoşagəlməz bir tonla gedir, tədricən Dronqo killerin dərrakəli insan, düşmən tərəflər barədə kifayət 
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qədər dolğun informasiyaya malik olan şəxs kimi görür. Belə ki, janrın qanunlarına uyğun olaraq, 
cinayətkar aləmin iştirakçıları da, xəfiyyə kimi, dərin zəkaya sahib olmalıdırlar, bu, hadisələrin 
açılmasında bərabərlik yaradır, çünki əgər cinayət baş vermişsə, onun açılmasında xəfiyyə bütün 
intellekt imkanlarından istifadə edirsə, bu, əks tərəfin də düşüncə səviyyəsinin aşağı olmamasına 
dəlalət edir. Buna təsdiq kimi “Yaramazların kredosu” əsərində Vağla Dronqonun dialoqundan 
misal çəkmək olar: “ – Siz necə də təhlükəli insansınız”, – deyə Dronqo başını buladı, – mən həmi-
şə demişəm ki, yaxşı qatil – bu, ilk növbədə yaxşı düşünən qatildir. Güman ki, Siz yaxşı 
killersiniz”. (6, 237) Killerin də dialoqda maraqlı fikri vardır: “– Bəzən düşünürəm ki, Sizinlə əlaqə 
qurmağımla həyatımın ən böyük səhvini etmişəm, – deyə Vağ hədə-qorxu gəldi, – bu səhvimi elə 
düzəltmək istəyirəm ki”. (6, 238.). Üstəlik, dialoq zamanı Vağın Dronqonu detektiv janrının 
inkişafında böyük rolu olmuş ingilis yazıçısı Artur Konan Doylun qəhrəmanı olan məşhur xəfiyyə 
Şerlok Holmsa bənzətməsi ekspert-analitikdə ona qarşı rəğbət hissi yaradır: 

“–...hər halda, sən detekaçısan. Bu cür analitik düşüncə ilə sən Şerlok Xolms işləməli idin. 
– Biz Konan Doylu tanıyırıq. Adi killer üçün sən həddindən artıq oxumuş adamsan”. (6.260.). 
Vağ ləqəbi ona heç kimə inanıb etibar etmədiyinə görə verilmişdir, başqa qəhrəmanın dili ilə 

müəllif bunu açıqlayır: “O həmişə öz gölündə təkdir. Və heç vaxt ona heç kim lazım deyil. Bütün 
qətllərini o özü şəxsən planlaşdırmış və həyata keçirmişdir, öz əlləri ilə”. (6. 271-272) Bu 
xüsusiyyəti Dronqo da bilir və dəyərləndirir: “– Sən ki, həmişə tək çalışırsan”, – deyə Dronqo ona 
xatırlatdı, – “mən də sənin kimi individiualistəm. Səs-küylü kompaniyalardan mənim də xoşum 
gəlmir, ələlxüsus da bizim işdə”. (6, 291). 

Bu trilogiyanın məzmunu üzrə 2002-ci ildə Rusiyanın NTV kanalının sifarişi ilə Çingiz 
Abdullayev, Ramil Yamalayev və Zinovi Royzmanın ssenarisi əsasında sonuncunun rejissorluğu ilə 
13 hissəli “Dronqo” serialı çəkilmişdir. Filmdə hadisələrin inkişafı “qırmızı siyahı”nın axtarışı üzrə 
gedir. Vağ obrazını rusiyalı aktyor, ssenarist, kinorejissor, kaskadyor, trüklərin quruluşçusu və özgə 
bir filmin çəkilişləri zamanı 30 metrlik hündürlükdən qayadan uçub həlak olmuş Andrey Rostotski 
(1957-2002), Dronqo rolunu isə pribaltikalı İvar Kalnınş oynayır. Filmdə killer obrazı bir qədər 
fərqli verilmişdir. Filmdə aktyorun həyata sönmüş, gizli kədərli, bəzi hallarda isə heç nə ifadə 
verməyən baxışları onun daxili aləmini daha aydın biruzə verir. 

Filmin maraqlı epizodlarından biri killerin hal şahidi, mehmanxanada işləyən Semyonovanı 
öz köhnə evində qətlə yetirməsidir. Killerin daxili aləmini açmaq üçün burada rejissorla müəllif çox 
maraqlı bir nüans vermişlər. Həmin epizodda killer öldürdüyü digər şəxslərdən fərqli olaraq, bu işdə 
hal şahidi Semyonovanın günahsız olduğunu çox gözəl dərk etdiyinə görə, oyanmış vicdanı ona xaç 
çəkməyə məcbur edir və güllə açdığı məqamda o, qurbanının suçsuz simasını görməməkçün üzünü 
yana çevirir. Üstəlik, filmin ikinci seriyasının məhz bu epizodla bitməsi həmin hadisələrin gələcək 
inkişafında onun xüsusi əhəmiyyət daşıyacağına işarədir. 

Filmin başqa bir epizodunda mehmanxada baş vermiş atışma zamanı Dronqonun ortaq 
xanımının özünümüdafiə məqsədi ilə atəş açıb hücumçulardan birini qətlə yetirməsi səhnəsindən 
sonra killerlə həmin xanım arasındakı dialoq bir qədər fərqli məcrada gedir. Filmin 11-ci seriyasının 
34-cü dəqiqəsində Vağın qətlə yetirəcəyi adam haqqında siqnal alacağı barədə sakit-sakit danışması 
qadının səbrini tükəndirir və o, killerin belə danışmağına iradını bildirdikdə, maraqlı cavab alır. 
Burada killer özünün müharibədə iştirak etdiyini, neçə-neçə insanların ölümünü gördüyünü və 
...onun özünün dünən insana necə atəş açdığını xanıma xatırladır. Söhbətin sonunda qadın “bu – 
özünümüdafiə idi və insanları müdafiə etmək mənim vəzifəmdir” bildirir, killer cavabında “mənim 
vəzifəm isə qətlə yetirməkdir” söyləyir. Çox keçmədən Vağın halının pisləşərək onun vanna otağına 
üz tutmağı və 38-ci dəqiqədə güzgüdə öz simasına, öz gözlərinə, özünə baxması obrazın daxili 
aləmini açır. Bu baxışlarla o, güzgüyə baxmır, öz taleyinə, keçmişinə, daxilinə baxır. Zorla 
sakitləşməyə çalışan Vağ bu anda televiziyada yayımlanan xəbərlərdə öz fotosunu və axtarışa 
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verildiyini bildikdə, həmişə işlədiyi şəxsin onu satdığını dərk edir. Axtarışa verildiyi bütün Amerika 
boyu məlum olan məqamda da, ömrünün son anında da killeri təəssüfləndirən ən dərin peşmançılıq 
hissi təsadüfi hal şahidi Semyonovanı öldürməsidir. Filmin 11-ci seriyasının 43-cü dəqiqəsində 
killer bunu bildirir. 

Əsərdə hadisələrin gedişatının kəskin surətdə dəyişməsi nəticəsində Dronqo Nestor və 
“Köpək dişi” ləqəbli şəxslə girov götürülmüş xanımları azad etməyə yollanırlar. Onları xilas 
edərkən atışmada ağır yaralanmış Vağın daxili aləmini yazıçı ilə rejissor onun canını tapşırdığı anda 
açırlar. Filmdə Vağın ölümü daha emosional halda verilir və 13-cü, yəni sonuncu seriyada onun can 
verməsi səhnəsi tamaşaçıda dərin təəssüf və eyni zamanda rəhm hissi oyadır. Ən maraqlı psixoloji 
məqam isə onun Dronqonun əlləri üstə söylədiyi son sözlərdir. “Elə belə də olmalı idi. Bu – köşkdə 
işləyən qadına görə aldığım cəzadır...”. Bəstəkar Yevgeni Şiryayevin musiqisinin fonunda epizodun 
təsir qüvvəsi daha da qüvvətlənir. Əsərdə isə güllələnmiş Vağ son anında qəribə tərzdə gülüm-
səməyə macal tapır və Dronqoya “bu – günahlarımın təmizlənməsidir” – deyə söyləyir. (6, 322). 
Lakin Dronqo onun əsil adını soruşduqda, yenə də “Vağ” cavabını alır və onun əsil ismi oxucular 
üçün naməlum qalır. Filmdə isə 11-ci seriyanın 19-cu dəqiqəsində Dronqo ilə dialoqda killerin 
keçmiş zabit Semyon Totski olduğu məlum olur və Ukraynada vətəndaşlıq alaraq, sonradan 
Amerikaya getdiyi bildirilir. 

Filmdəki epizodlardan birində Çingiz Abdullayevin hər iki trilogiyası və “Gedər-gəlməz” 
(“Уйти и не вернуться”) (2) əsəri arasında əlaqə yaradılmışdır. Bu, filmin 11-ci seriyasının 26-cı 
dəqiqəsində Dronqo ilə Vağ arasında maşında gedən dialoqda öz əksini tapmışdır. Dronqo killerlə 
söhbət zamanı ona hansısa təhlükəsizlik xidmətində işə düzəlməyi təklif etdikdə, Vağ həbsə düşmüş 
insanın daha heç zaman normal iş tapa bilməyəcəyi cavabını verir. Vağın nəyə görə həbsə düşdü-
yünü soruşan Dronqonun aldığı cavabda bu iki trilogiya arasındakı əlaqə görünür. Vağ onun şikəst 
olmuş hərbçi dostunu lağa qoyub təhqir edərkən hisslərini cilovlaya bilməməsini və həmin şəxsi 
döydüyünü qeyd edir. Bu epizod Çingiz Abdullayevin “Gedər-gəlməz” əsərində təsvir olunmuşdur. 
Həmin dialoqda diqqətçəkən iki məqam var: birinci, filmdəki Vağla trilogiyadakı Solaxay arasın-
dakı oxşarlıqlar: hər ikisinin həyat yoldaşları müharibədən gəldiklən sonra onlarla yaşaya bilmir, 
hər ikisi ailələrindən çıxıb gedir, hər ikisi Əfqanıstanda döyüşmüşlər və o yaşda olan bütün şəxslər 
kimi, onlar da SSRİ-nin dağılmasını öz üzərlərində açıq-aşkar hiss edərək sonra həyatlarını qura 
bilməmişlər; ikinci məqam isə dünya şöhrəti qazanmış ekspert-analitik Dronqodur, belə ki, o da 
əvvəl ağır yaralanır, sonra dostlarını itirir, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra daha heç kimə gərək 
olmadığını dərk edir. 

“Gedər-gəlməz” (2) romanında Əfqanıstan müharibəsi, orada həyata keçiriləcək bir əməliyyat 
aparıcı süjet xətti olsa da, yazıçı həmin dövrün siyasi hadisələrinin analitik araşdırılmasını, tarixi 
dəyişiklikləri, qəhrəmanların hər birinin şəxsi həyatlarının vacib məqamlarını, xarakterlərinin 
özünəməxsus xüsusiyyətlərini, hətta ən iradəli, ən peşəkar səviyyəli kəşfiyyatçıların da adi insani 
hisslərdən məhrum olmamasını və digər bu kimi çalarları peşəkarlıqla qələmə almışdır. 

Əfqanıstana səkkiz nəfər ali dərəcəli kəşfiyyatçı göndərilir: Maşkov, Çondin, Paderina, Əkbər 
Asanov, Əli Rəhimov, Konstantin Semyonov, Albert Yelagin, Abdullo Daşmühəmmədov. Müxtəlif 
millətlərdən olan bu zabitlər birgə əməliyyatı həyata keçirəcəklər. Lakin onlar əməliyyatdan geri 
qayıtmayacaqlar, bunu yalnız o əmri yazanlar və rəhbərlikdə olanlar bilir. Mürəkkəb təbiətli Əfqa-
nıstanda çətin yollarla tapşırığı yerinə yetirən kəşfiyyatçılar bir-bir müxtəlif səbəblərdən həyatlarını 
itirirlər, plana görə belə də olmalıdır. Sağ qalanların isə bu hadisə həyatlarında, düşüncəsində həmin 
əməliyyat dərin iz buraxır. 

“Gedər-gəlməz” əsərində hadisələrin təsviri üç istiqamətdə gedir. Birinci istiqamət sırf hadisə-
lərin gedişatını – kəşfiyyatçıların tapşırığa yollanmaları, qarşılaşdıqları hadisələr və məkanların təs-
viridir. Burada səkkiz kəşfiyyatçının geri qayıtmayacağını əvvəlcədən bilə-bilə əməliyyata göndəril-
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məsi, iş prosesinin ağırlığı incə detallarla göstərilir və hər nüans oxucunun nəzərinə dəqiqliklə çat-
dırılır. Əfqanıstan dağlarında əməliyyat zamanı qarşıya çıxan gözlənilməz maneələr, əhali ilə ün-
siyyət qurmağın çətinliyi, yerli adət-ənənələrə və orada hökmranlıq edən dini qayda-qanunlara uy-
ğun davranmaq məcburiyyəti əsərdə ətraflı təsvir edilir. Müəllif əməliyyat zamanı kəşfiyyatçıların 
planlı və plansız şəkildə bir-bir həlak olması və bu zaman hətta ən iradəli şəxsin də qəlbində tüğyan 
edən hisslər və yaşanan faciənin dəhşətini çox gözəl təsvir edir. Yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi 
yetişdirilən kəşfiyyatçıların ölümlə sona çatacaq əməliyyata göndərilməsi və belə insanların faciəli, 
məqsədyönlü surətdə həlak olması dolğun şəkildə oxucuya çatdırılır. 

İkinci istiqamət ən son tarix, Əfqanıstan müharibəsi və onun başlanmasının görünən və görün-
məyən tərəfləri, siyasi tarixdir. Burada Çingiz Abdullayev XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq, hə-
min dövrdə və ondan sonra dünyanın aparıcı fövqəldövlətləri olan ABŞ və SSRİ-nin siyasi oyunla-
rının qurbanına çevrilmiş Əfqanıstanı və onun ərazisində gedən müharibəni dolğunluğu ilə oxucuya 
çatdırır. Həmin dövrdə cərəyan edən siyasi hadisələr təfərrüatı ilə təhlil edilir. Bu cür siyasi oyunla-
rın qurbanı isə, adətən, sıravi vətəndaşlar olur. Burada müəllif konkret tarixi faktlardan, sənədlərdən 
istifadə edir və təhkiyə daha da qabarıq və inandırıcı olur. 

Üçüncü istiqamət əsərin qəhrəmanlarının tərcümeyi-halları, onların həyatlarının ən yaddaqa-
lan səhifələri və dərin iz buraxmış hadisələridir. Bu, romanın ikinci hissəsində verilmişdir. Kəşfiy-
yatçıların hamısı keçmiş SSRİ-nin ayrı-ayrı respublikalarının vətəndaşları olmuşlar və hamının bir-
birinə bənzəməyən taleyi vardır. Dəstənin üzvlərinin hər birinin taleyində ürək sarsıdan dəhşətli 
faciə yaşanmışdır. Lakin onların hamısının təkcə bir ortaq cəhəti vardır: gedər-gəlməz yolda, Vətən-
dən uzaq, mücərrəd ideya uğrunda günahsız qurban getmək. Üstəlik, bu əməliyyat bitdikdən sonra 
da faciəsi sağ qalanlarda silinməz izlər qoymuşdur. Təkqol killer barədə kiçik bir epizod tərcümeyi-
hal xarakteri daşıyan “Xatirələr” başlığı altında verilən fəsillərin birində qələmə alınmışdır. 

“Gedər-gəlməz” romanında müəllif Voroninin bu yola düşməsinin səbəblərini aydınlaşdırır. 
Bu detal tam təfərrüatı ilə əsərin “Xatirələr. Baş leytenant Vyaçeslav Çerkasov” başlıqlı fəslində 
verilmişdir. Müəllif Çerkasovun restorandakı bir görüşü zamanı orada baş verən hadisəni belə təsvir 
edir. “Həmin günün axşamı Çerkasov dostu ilə restoranda şam edirdi. Kooperativləşmə və ka-
pitalistləşmənin ilk əlamətləri kimi, ölkədə varlı və çox varlı adamlar meydana gəlməyə başlamışdı. 
Qonşu masada oturanlar ikinci kateqoriyaya – həyatın çox varlı sahiblərinə aid idilər. Onlar əsaslı 
şəkildə dəm olandan sonra, biri hərbi geyimdə olan iki zabiti ələ salmağa başladılar. Mülki geyimdə 
olan Çerkasova toxunmadılar. Onun yanına gəlmiş bir qolunu itirən keçmiş desantçı zabitsə, beş 
nəfər qızışmış oğlanın onun hərbi keçmişini necə lağa qoyduğuna sakitcə qulaq asırdı. Sonra ayağa 
qalxdı… 

Çerkasov qarışmaya bilmədi. Həmin zabitlə birlikdə onları təhqir edənlərin beşinin də ağız-
burnunu bir-birinə elə qatdılar ki, üçü xəstəxanalıq oldu. Əvəzində, Çerkasov dərhal BKİ-nin şəxsi 
zabit heyətinin tərkibindən qovuldu. Heç kim baş verənləri aydınlaşdırmaq, baş leytenantın 
hərəkətlərinin motivlərini başa düşmək istəmədi. Sonralar Asanova danışdılar ki, keçmiş desantçı 
və snayper olan həmin birqollu zabit ölkənin ən məşhur killerlərindən birinə çevrilib. Şikəst olmuş 
həyatının əvəzini çıxırmış kimi” (2, 187). 

Və sonuncu fikir ilə də yazıçı keçmiş zabitlərin sonradan qatilə çevrilməsinin əsas səbəbini, 
insanın özünün özünə etiraf etmədiyi gizli həqiqətlərin üzə çıxarılması ilə psixoloji sarsıntıları 
göstərə bilmişdir. 

Təkqollu killerlərin mövcudluğu yalnız yazıçının təxəyyülünün məhsulu deyildir. Tarixdə bir 
qolu olmayan cinayətkarlar olmuşdur. Misal kimi bu şəxsləri göstərmək olar: marksist nəzəriy-
yəçisi, sovet inqilabçısı, adı tarixə Sovet Ordusunun yaradıcısı və ilk rəhbəri kimi düşmüş Lev 
Trotskini (1879-1940) öldürməyə çalışanlardan biri (L.D.Trotski İ.V.Stalinin əmri ilə Meksikada 
ispaniyalı sovet agenti Ramon Merkader tərəfindən qətlə yetirilmişdir) Bolqovkin (bu barədə 
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rusiyalı jurnalıist, siyasi xadim Alensandr Xinşteynin “Lubyanka zirzəmisi” əsərində qeyd edil-
mişdir); 2016-cı ildə İstanbul hava limanında baş vermiş terror aktında suçlandırılan (15), Avropada 
(Avstriya) siyasi qaçqın statusu almış və Rusiya hakimiyyəti tərəfdən 2003-cü ildən axtarışda olan 
və bu yaxınlarda Gürcüstanda əməliyyat zamanı öldürülən, vaxtilə çeçen döyüşçülərindən ibarət 
“Yarmuk” batalyonunun komandiri “Təkqol” ləqəbli Əhməd Çatayev; (14), birinci və ikinci çeçen 
müharibələrinin aktiv iştirakçısı, Ş.Basayevə yaxın qohumluq əlaqələri çatan, 2004-cü ildə onun 
mühasirədən çıxmağını təmin edərkən sağ qolunu və sol qolunun barmaqlarını itirmiş (16) sahə 
komandiri “Baysanqur” və “Yusif” ayamalı (13) İbrahim Tsakayev; Rusiyanın xüsusi təyinatlı 
“Alfa” qrupunun 2008-ci ildə hazırlıqları zamanı sağ qolunu itirmiş, 2014-cü il Maydan hadisələri 
zamanı Kiyevdə 39 nəfər (12) dinc etirazçıların güllələnməsində günahlandırılan (11), 1992-2014-
cü illərdə Ukrayna DİN-nin xüsusi təyinatlı milis bölməsi olan “Berkut”un komandiri mayor Dmitri 
Sadovnik. Onlar qollarınının birini döyüş şəraitində itirsələr də, fəaliyyətlərini davam etdirmişlər. 
Həmçinin killerlərdən ən məşhuru öz memuarları ilə populyarlaşmış, 12 qətldə günahı sübuta 
yetirilmiş və hal-hazırda öz cəzasını çəkən “Lyoşa-Soldat” ayamalı Aleksey Şestobitovdur. Lakin o, 
fiziki cəhətdən əlil deyildi. 

Öz strukturuna görə geniş imkanlara malik olmayan detektiv janrında kifayət qədər bəşəri 
problemlərin, müharibələrin, inqilabların, çevrilişlərin hər bir insanın həyatında və mənəvi aləmində 
buraxdığı mənfi izlərin həm həmin məqamda, həm də sonra törədəcəyi fəsadları və digər bu kimi 
amilləri yalnız bəzi hallarda oğru dilindən istifadə etməklə, konkret və sadə cümlələrlə, ritorik dil 
ilə insan faciəsini xırdalıqlarını açıb göstərmək və oxunaqlı əsərlər yaratmaq Çingiz Abdullayevin 
yaradıcılığının əsas xüsusiyyətidir. Digər əsərlərində olduğu kimi, “Mənim gözəl alibim”, “Üçüncü 
variant”, “Saturnun tövbəsi”, “Yaramazların qanunu”, “Yaramazların kredosu”, “Gedər-gəlməz” 
əsərlərində də Çingiz Abdullayev insanın anadan cinayətkar doğulmamasını, onu bu hərəkətə əl 
atmağa məcbur edən faktorları və həmin amillərin meydana çıxmasına məhz baş tutmayan, yaxud 
yaxşı yaşanmayan həyatın səbəb olduğunu önə çəkə və imkan daxilində onun hər hansı vasitə ilə 
qarşısını almaq yolunu, bu yol tapılmadıqda isə onun hansı faciələrə səbəb olacaqlarını yüksək 
peşəkarlıqla oxucuya çatdıra bilmişdir. Biz Engelsin alman şairi və romanisti Karl İmmerman 
barədə söylədikləri ilə razılaşmaya bilmərik ki, “dünya hadisələrini bir insanın ürəyində təsvir 
etmək ona çox yaxşı müyəssər olmuşdur” (8.139.). Engelsin fikirlərini Çingiz Abdullayevin də 
yaradıcılığına aid etmək olar. Təkcə trilogiyada deyil, yaratdığı əsərlərin çoxunda yazıçı dünyada 
baş verən ictimai-siyasi hadisələri bir nəfərin simasında təsvir edərək məzmunlu əsərlər yaratmağı 
bacarmış, heç kimin anadan cinayətkar doğulmadığını və mühitin, dözümsüzlüyün onları bu yola 
sürüklədiyini yaradıcılığında dolğun əks etdirə bilmişdir. 

 
Ədəbiyyat: 

 
1. Abdullayev Ç. Mənim gözəl alibim. Bakı, Nurlan, 2006, 168 s. 
2. Abdullayev Ç. Gedər-gəlməz. Bakı. Nurlan. 2008, 360 s. 
3. Abdullayev Ç. Saturnun tövbəsi. Bakı, Nurlar, 2010, 216 s. 
4. Abdullayev Ç. Ücüncü variant. Bakı, Nurlan, 2007, 272 s. 
5. Абдуллаев Ч. Закон негодяев. Москва, АСТ, 2001, 352 с. 
6. Абдуллаев Ч. Кредо негодяев. Москва, АСТ, 2001, 352 с. 
7. Казымов Г.М. Психологический анализ духовного героя и современные нравственные 

проблемы (на материалах произведений многонациональной советской прозы 80-х 
годов) Автореферат диссертации. Москва, 1990, 21 стр. 

8. Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. Институт Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС. 
Издание второе. Том 41. Москва, Политиздат, 1970, ХVIII 602 [2] с. 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

84 

9. Мирюшкин В.Д. Нравственно-пcихологические аспекты современной прозы о 
Великой Отечественной войне (К.Воробьев, Ю.Пиляр, В.Семин). Автореферат 
диссертации. Москва, 1990. 

10. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «я». Психологические технологии. 
Социальная психология. Москва, Академический проект, 2011. 123 с.  

11. http://expert.ru/2014/04/10/eks-glava-kievskogo-berkuta_-moi-rebyata-skazali-chto-
strelyali-ne-na-porazhenie/,  

12. http://gordonua.com/news/politics/yarema-o-pobege-eks-komandira-berkuta-sadovnika-ya-
ubezhden-chto-bez-pomoshchi-operativnyh-sluzhb-eto-ne-moglo-proizoyti-121840.html 

13. http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/97728/  
14. https://meduza.io/feature/2016/06/30/verbovschik-odnorukiy  
15. https://www.vesti.ru/doc.html?id=2771603 
16. http://zhurnal.lib.ru/z/zelew_a_j/znamenityechechencyiingushienciklopedijat-ja.shtml 

 
 

Табассум Мухтарова 
 

Образ однорукого киллера в творчестве Чингиза Абдуллаева 
 

РЕЗЮМЕ  
 

В статье раскрываются морально-психологические стороны главного героя трилогии 
Чингиза Абдуллаева о бывшем офицере ставшим одноруком киллером по кличке Левша. Tак 
же анализируются другие произведения, а именно «Уйти и не вернуться», в котором 
рассказывается об операции разведгруппы на территории Афганистана и о другой трилогии 
автора – «Круг негодяев», в котором рассказывается о мафиозных группировках Закавказье. 
Это произведение и трилогии никоим образом не связаны друг с другом.  

Но имя героя первой трилогии Левша упоминается вскользь в вышеупомянутых 
произведениях и это объединяет их.  

 
 

Tabassum Mukhtarova 
 

The Image of the One-Armed Killer by Chingiz Abdullaev 
 

SUMMARY 
 

It is spoken about killers in Chingiz Abdullaev`s novels, has opened moral-psychological side 
of the person, who has been officer in the past, but have turned to killer whose nickname is Left-
Handed. Also it is analyzed other novels, just the novel “To Go and do not Return”, where it is 
spoken about the operation of the reconnaissance party in the territory of Afghanistan and about 
another trilogy by author – “The Scoundrels` Circle”, where it is spoken about mafia-controlled 
groups in Transcaucasia. These novels are not connected with each other. But the name of the hero 
of the first trilogy Left-Handed has been referenced causally in the afore-mentioned and this 
character units them. 
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I 
 

“ Klassik türkdilli şeirin ilk inkişaf mərhələsi farsdilli şeirin geniş vüsət tapmış dövrünə təsadüf 
etmişdi. Fars poeziyasında isə bu zaman əruz artıq tamami ilə doğma vəznə çevrilmişdi. Hələ ki-
fayət qədər sabit ənənəyə malik olmadan yazılı türkdilli şeir həmin təsir altına düşmüş, onu örnək 
götürmüş, ondan ilhamlanmışdır... Orta əsrlərdə hakimiyyət sürən bir çox türk böyükləri də məhz 
əruz vəzninə üstünlük vermiş, sarayda yaşayan və ya saraya yaxın olan şairləri əruzla yazmağa təş-
viq etmişlər. Qısa bir zamanda əruz vəznində yazmaq yüksək, ali şeir səviyyəsinə yiyələnmək 
sinoniminə çevrilmiş, əruz “həqiqi şeir” ölçüsü kimi qanuniləşmişdir.”(1) 

XVI əsrdə Azərbaycan şairi Füzuli öz yaradıcılığı ilə türk əruz şerini yüksək zirvəyə qaldırdı, 
əruzda yazmaq ənənəsini qüvvətləndirdi və bu ənənənin ömrünü də bir neçə əsr uzatdı. “İran ədə-
biyyatı əsasında poeziya elminin öyrənməsi ilə məşqul olan”(2) Füzuli özünə qədər əruzla yazan 
türk (Azərbaycan) şairlərində hələ ərəbcədə olan “fəsahəti”, farscada olan “İsa dəmliyi” (3) görmür-
dü. Bu səbəbdən o, anadilli əruz üslubunu ərəb və fars dillərindəki səviyyəyə qaldırmağı qarşısına 
məqsəd qoymuşdu. (4) Füzuli türk əruz şeirindəki “əlfazi-namərbut”u mərbut və “nahəmvarı” 
həmvar etməklə, arzusunda olduğu “nəzmi-nazik”i yaratmaq uğrunda öz dühasını səfərbər etmiş və 
“bəndə tövfiq olsa bu düşvari asan eylərəm” (5) deyərək bu “tövfiq”ə nail olmuşdur. “Əruz” vəznli 
Azərbaycan poeziyasını ən yüksək səviyyəyə qaldıran Füzuli yaradıcılığı ərəb və fars dillərində 
təhsil almış əhli-mədrəsə və divan ədəbiyyatı tərəfdarları üçün elə bir cazibə mərkəzinə çevrilir ki, 
öz zamanından etibarən bir neçə əsr sonralara qədər, görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlı demişkən, 
“şairlər və ədiblər Füzulini ötməyə deyil, bəlkə ona yetişməyə, var qüvvələri ilə öz əsərlərini 
Füzulinin əsərlərinə bənzətməyə çalışırdılar” (6). 

Artıq təhsil almış xass, müəyyən bir sinfin, hakim təbəqənin oxuduğu divan ədəbiyyatının dili 
ilə çoxluq təşkil edən kütlənin başa düşdüyü ədəbiyyatın dili arasında ciddi fərqlər var idi. Fars və 
türk dillərində inkişaf edən divan ədəbiyyatından xeyli əvvəl xalqın başa düşdüyü və ruhunu 
oxşadığı ədəbiyyat- xalq ədəbiyyatı mövcud idi. Xalq ədəbiyyatında şeirin vəzni türk (Azərbaycan) 
dilinin təbiətinə uyğun olan “ heca” vəzni idi. “Əruz” vəznində yazılan divan ədəbiyyatında isə, bu 
vəznin tələblərinə görə ərəb və fars sözləri və tərkibləri baş alıb gedirdi. Bunun əksinə olaraq Azər-
baycan xalq ədəbiyyatında, xalq poeziyasında milli sözlər böyük əksəriyyəti təşkil edir. Ümumiy-
yətlə, bu iki ədəbiyyatın mövzusunda da fərq var idi. Türk alimi İsmayıl Həbib yazır: 

“İki ədəbiyyatın fərqləri böylə yalnız lisana, vəznə, şəklə aid deyildi, iki ədəbiyyatın təcəssüs 
tərzi, zövqlərinin başqalığı, sənət tələqqisi də yek-digərindən ayrı idi. Yüksək təbəqə ədəbiyyatı 
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ilhamlarını “divan” lardan, halbuki xalq təbəqəsi kəndi ruhundan alıyordu, birinin örnəyi “kitab”, 
digərinin örnəyi “həyat” idi” (7) 

Öz həyatiliyi və dünyəviliyi ilə divan ədəbiyyatından seçilən xalq ədəbiyyatının ən zəngin və 
möhtəşəm qolunu aşıq poeziyası təşkil edir. Bu ədəbiyyat “materyallarını, mündəricəsini, ideya-
larını, təsvir vasitələrini, obrazlarını, real varlıqdan alır və xəyali aləmə uyuşan, yaxud real varlığın 
obrazlarını rəmzlərə çevrib onlara mistik, mövhumi mənalar verən, inandırıcılıqdan çox uzaq 
rəmzlər yolu tutan ədəbi-bədii cərəyanlara qarşı durur”.(8) 

Füzuli anadilli Azərbaycan divan ədəbiyyatının səltənət taxtında əyləşən zamandan etibarən 
onun “ tilsim”inə düşməyən,tam cazibəsində həll olmayan şairlər də olmuşdur ki, onlar “heca” 
vəznli zəngin aşıq poeziyası üslubunda da yazıb-yaratmağa sadiq qalmışlar. Sadiq bəy Əfşar XVI 
əsrdə yaşamış Məhəmməd bəy Şəmsi adlı şair haqqında yazır: 

“Məhəmməd bəy دوکنوس  ( Sunduk ?) bəg qorçibaşı mülazimətinda bolur irdi. “Şəmsi” təxəllüs 
qıluri məşhur boldi. Qaliba kim, anların səbəbi-icadi bu irmiş kim, vərsaqi rəvişlərin xaspəsənd 
qılub şöhrət birkaylar...” (9) 

Artıq məlumdur ki, təzkirə müəllifləri əsrlər boyu divan ədəbiyyatı örnəklərini toplamış, 
ancaq əruzla yazılan nümunələri “həqiqi şeir” hesab etmişlər. Bu təzkirəçilər ənənəvi olaraq 
aşıqların və aşıq şeiri üslubunda yazan şairlərin tərcümeyi-halını qələmə almamışlar. Əgər hər iki 
vəzn və üslubda yazan şairin adı təzkirəyə daxil edilmişsə, təzkirə müəllifi onun ancaq əruzda 
yazdığı şeirlərindən nümunə verməklə kifayətylənmişlər. Sadiq bəy Əfşar ənənəyə qarşı çıxaraq 
aşıq şeiri tərzində yazan Məhəmməd bəy Şəmsinin adını çəkir və varsağısından bir bənd verir. 
Bunu, fikrimizcə, təzkirə ədəbiyyatında əlamətdar hadisə hesab etmək lazımdır. Bu hadisənin 
səbəbini nə ilə izah etmək olar? 

Səfəvilər sarayında Nəsimi, Əmir Əlişir Nəvai, Həbibi, Füzuli, Şahi kimi klassiklərlə yanaşı 
aşıq şeiri, xüsusilə də xalq arasında geniş yayılmış və sevilən varsağı (10) janrında yazılan şeirlər də 
dinlənilirdi. Ehtimala görə, o dövrün böyük el şairi aşıq Qurbani də bir müddət Şah İsmayıl sarayına 
yaxın olmuşdur.(11) Qurbaninin: 

 
Mürşidi-kamilim, şeyx oğlu şahım,  
Bir ərzim var qulluğuna, şah, mənim.  
Əziz başun üçün oxu yazğumu, 
Ağah ol halımdan gah-begah mənim 

 
-misraları bu ehtimalı gücləndirir. Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmayılın oğlu Əlqas Mirzə-

nin saray şairi və münşisi Xəzani13, Səfəvilər dövlətinin ərkanlarından Məhəmməd bəy Əmani,14 
həmçinin adı yuxarıda çəkilən, Səfəvi əmirlərindən olan ( کدونوس  - Sunduk ) bəy qorçubaşının müla-
zimi Məhəmməd bəy Şəmsi, Şah Abbas Kəbir15 kimi şairlərin yazdıqları qoşma, gəraylı və var-
sağılar bu dövr yüksək təbəqənin öz milli, xalq ədəbiyyatı və musiqisinə dərin rəğbət və diqqətinin 
təzahürü idi. Söz yox ki, Səfəvilər xanədanının bu diqqət və marağı anadilli klassik ədəbiyyatla 
yanaşı xalq şeiri şəkillərində ədəbiyyatın inkişafına da dərin təsir buraxdı. Məhz bu təsirin 
nəticəsidir ki, varsağıları ilə şöhrət qazanmış Məhəmməd bəy Şəmsi haqqında məlumat Sadiqi bəy 
Əfşar təzkirəsində özünə yer almışdır. 

Səfəviflər dövrü, öz anadilli ədəbi yaradıcılıqında ancaq türk (-Azərbaycan) xalq poeziyası 
üslubuna artıq önəm verən diqər şairlərdən biri də Sultan İbrahim Mirzə Cahi olmuşdur. 
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II 
 

Sultan İbrahim Mirzənin tərcümeyi-hali Seyid Əli Ale-Davud tərəfindən yazılaraq İran 
Ensiklopediyasında çap edilmişdir. Fars dilindən tərcümə edərək ixtisarla təqdim etməyi məqsədə-
uyğun sayırıq. Qeyd edək ki, Ale-Davudun mətninə əlavə olan bu [ ] mötərizələrdə verilən nömrələr 
bizim tərəfdəndir. 

“ İbrahim Mirzə hünər sahiblərindən olan Səfəvi şahzadələrindəndir.(qət. h.984/1577) Şair və 
elm sevər bu şahzadə Bəhram Mirzənin (I Şah İsmayılın oğlu), Şah Təhmasibin kürəkəniidi. Şeirdə 
“ Cahi ” təxəllüsündən istifadə edərdi. Onun müasirlərindən bir neçə kitabın müəllif olan Qumi, 
İbrahim Mirzənin təvəllüd tarixini hicri 946-cı ilin zülqədə ayının sonları (m.1540-cı il aprelin 
əvvəlləri) kimi göstərmişdir (“Xülasət-ət-təvarix” 635/2). Amma müəllif başqa yerdə ( “Gülüstani-
hünər”, 116) İbrahim Mirzənin qətlə yetirildiyi zaman 34 yaşında olduğunu göstərir ki, bu zaman 
onun təvəllüd tarixi h.950-ci ilə (m.1543) düşür. Təqiəddin Kaşaninin dediyinə görə, onun ana 
tərəfindən soyu Şirvanşahlara gedib çıxır (vərəq 85a). Atası Bəhram Mirzə h.956-cı ildə 33 yaşında 
vəfat etmiş və Məşhəddə torpağa tapşırılmışdır (Rumlu, 342). Atasının ölmündən sonra İbrahim 
Mirzənin tərbiyə edilməsini bibisi öz üzərinə götürür və beləliklə o, Şah Təhmasib sarayına yol 
tapır (Təqiəddın Kaşı, həmin mənbə [“Xülasətül-əşar və zübdətül-əfkar”], Qumi, “Xülasətül-ət- 
təvarix”. 640/2). Çox zəkalı olduğu üçün ətrafdakıların diqqətini cəlb etmişdir. İbrahim Mirzə uşaq-
lıqdan hekayə söyləməkdə xüsusi zövq və istedada malik idi. Hekayələri danışdığı zaman şahın 
xoşuna gəlsin deyə orada müəyyən dəyişiklıklər edərdi. Bu səbəbdən şah ona “Müslihəddin Çələbi” 
ləqəbini vermişdi. Bir az böyüdükdən sonra şah Məsum bəy Səfəvini ona lələ təyin edir. İbrahim 
Məsum bəyin evinə gedir və 7 il onun yanında qalır (Qumi. həmin əsər). O zamandan etibarən elm 
və hünər öyrənməyə başlayır. Sərf, nəhv, məntiq, məani, bəyan və s... elmləri Fəxrəddin Təbəsi və 
onun atası Şeyx Həsənəlinin yanında öyrənmişdir. Sonra öz dövrünün digər elmlərinin təhsilinə 
başlamışdır (“Gülüstani-hünər”, 108-109). O zaman Şah Təhmasib Qəzvin yaxınlığındakı Əlvənd 
kəndinin bir hissəsini ona bağışladı (Fəxrəzzəmani:759). H. 961-ci ildə [m.1554] Osmanlı Sultan 
Süleymanın fərmanı ilə Osman Paşa Zur şəhərinə hücum etdi. Şah Təsmasib İbrahim Mirzəni Əmir 
Qeyb bəy və Bədr xanla birgə o şəhərin hakiminə yardım gondərir. Onlar Osmanlı əmirlərindən bir 
neçəsini tutur, qoşunları da darmadağın edirlər (Rumlu, 376, Qumi “Xülasət-ət-təvarix”, 367/1). 
H.962-ci ildə Şah Təhmasib Təbrizdən Qəzvinə qayıdandan sonra, Məşhəd hakimi Həsən Sultan 
Rumlunu əzl edib, İbrahim Mirzəni o əyalətə hakim təyin etdi (həmin əsər, 370/1, Qəffari, 302) və 
öz qızı Sultanımı onunla evləndirdi. Əhməd Sultan Əfşarı lələlik vəzifəsinə və Mir Münşini 
[Qumininin atası] də onun vəziri təyin etdi (Əfuştei, 47, Qumi, “Gülüstani-hünər”, 35). İbrahim 
Mirzə h.963-cü ilin cəmadül-əvvəl ayında Məşhədə varid oldu. O,yeni vəzifədə qərar tapdıqdan 
sonra, həftənin üç gününü hökümət divanında dövlət işlərinə, qalan günləri isə elm və hünər 
işlərinə, o cümlədən, rəsm, xətt məşqlərinə, şeirə həsr edir. Elm adamları ilə, həmçinin sənətkar və 
şairlərlə həmsöhbət olurdu (“Xülasət-ət-təvarix” 385/1). H.964-cü ildə Dust xan Özbək tərəfindən 
məğlub edilmiş Xarəzm moğullarından bir qrup şahzadə Məşhədə sığındılar. İbrahim Mirzə bir 
müddətdən sonra onları Şah Təhmasibin sarayına göndərdi (Həmin əsər, 392/1)... İbrahim Mirzə 
h.974-cü ildə (m.1566) Xorasan hakimliyindən əzl edildi. Şahzadənin məddahlarından və onun 
yetişməsində rolu olan Qumi onun bu məqamdan azad edilməsinin səbəbini söyləməmişdir 
(“Xülasət-ət- təvarix”, 460/1)... Əmrə görə o, bir neçə il Səbzəvarda qalmalı olur [1]. Nəhayət, Şah 
Təhmasib ömrünün sonlarında lütfkarlıq edib onu Səbzəvardan paytaxta çağırır. İbrahim Mirzə hicri 
982-cı ildə (m.1574) Qəzvinə çatır və bir qrup Səfəvi şahzadəsi onun pişvazına gəlir (Qumi 
“Xülasət-ət-təvarix”, 588/1). Həmin ilin zülqədə ayında o, eşikağasıbaşı vəzifəsinə təyin olunur, 
eyni zamanda, şahın müsahibi, mülazimi və səltənət ümurunda məsləhətçisi olur (Həmin əsər, 589, 
642/2, Əfuştei, 51, Təqiəddin Kaşi, vərəq 85b, Hidayət “Rövzət-üs-səfa”140/8, Fəlsəfi, 15/1). Bu 
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hadisədən iki il keçdikdən sonra Şah Təhmasib ağır xəstələnir və hicri 984-cü ildə (m.1576) vəfat 
edir. Onun ölümündən sonra taxt-taca yiyələnmək uğrunda şahzadələr arasında ağır mücadilələr 
başlanır. Şah Təhmasibin oğlu Heydər Mirzə bir neçə gün atasının taxtında oturur. Lakin tezliklə 
qardaşı İsmayıl Mirzənin tərəfdarları onu öldürür. İsmayıl Mirzənin padşah olacağını öncədən başa 
düşən İbrahim Mirzə məsciddə hazır olur və şahlıq xütbəsini onun adına oxuyur. Həmin il səfər 
ayının 24-də Qəzvindən çıxır, Qahqah qalasının zindanından çıxan İsmayıl Mirzənin pişvazına 
gedir (Qumi, Həmin əsər, 607/1-618/2, İsgəndər bəy Münşi, 200/1, Rumlu, 479-480, Hidayət, 
“Rövzət-üs-səfa”, 156/8). Vatikanda saxlanılan siyasi sənədlərin birində II Şah İsmayılın Qəzvinə 
getməsi ilə əlaqədar belə bir qeyd vardır ki, II Şah İsmayıl öz müxaliflərinin qorxusundan şəhərə 
girdiyi zaman ona zərər yetirilməsin deyə İbrahim Mirzəni öz şahlıq çətirinin altına alır... (Fəlsəfi, 
21/1). II Şah İsmayıl hicri 984-cü ilin cəmadiül-əvvəl ayında səltənət taxtinda otutur. O, ilk növbədə 
İbrahim Mirzə ilə dost olduğunu və ona tam etibar etdiyini bildirir, çox keçmədən eşikağasıbaşı 
vəzifəsini ona layiq görməyib, həmin il şaban ayının 10-da ona möhürdarlıq məqamını verir və 
əlavə olaraq divanbəylik vəzifəsinə təyin edir (İsgəndər bəy Münşi, 206-207, Qumi, “Xülasət-ət-
təvarix”, 623-624/2). Həmçinin Kaşan və Ordubadı ona tiyul verir. 

Amma bu dinclik və qarşılıqlı etimad dövrü çox davam etmir. Əslində II Şah İsmayılın batin-
də İbrahim Mirzəyə etimadı yox idi. O da bu qəddar və qaniçən şahdan çəkinirdi. II Şah İsmayılın 
hakimiyyətə gəlməsindən təxminən 8 ay sonra İbrahim Mirzənin qardaşı, Qəndəhar hakimi Sultan 
Mirzə vəfat etdi [2]. Sultan Mirzənin üsyan qaldıra biləcəyindən ehtiyat edən II Şah İsmayıl İbra-
him Mirzənin hörmətini saxlayırdı (Hüseyni Astrabadi, 96- 97, İsgəndər bəy Münşi, 206-208/1, 
Əfuştei, 51, Rehrbern, 63). Əlinə fürsət keçən II Şah İsmayıl İbrahim Mirzənin ev dustağı edilməsi 
əmrini verir. İbrahim Mirzə ev dustaqlığından şaha ədibanə bir məktub yazıb onu həlak etmək fik-
rindən çəkinməyi tələb edir [3]. Amma bunun heç bir xeyri olmur. Hicri 984-cü ilin (m.1577) zil-
hiccə ayında yekşənbə günü İbrahim Mirzə şahın fərmanı ilə 34 yaşında kəndirlə boğulur. Dövrün 
şairlərindən Əbdi Qunəbadi bu hadisənin tarixini bir qitənin son beytində belə ifadə etmişdir: 

 
“Qoft tarix sale-qətl məra,  
Benəvisid “koşte-İbrahim” [4]. 

 
Çox keçmədi ki, İbrahim Mirzənin həyat yoldaşı, Şah Təhmasibin qızı Gövhər Sultan xanım 

bu dərdə dözməyib hicri 985-ci ildə (m.1577) vəfat etdi. Onun cənazəsi Qum şəhərinə aparıldı və 
Şahzadə Sultanımın sərdabəsində dəfn edildi (Təqiəddin Kaşi, vərəq 84a, Qumi, “Xülasət-ət-
təvarix”, 645/2). Hicri 986-cı ildə (m.1578) onların qızı Gövhərşad xanım atasının cənazəsini 
Qəzvindən, anasının cənazəsini isə Qumdan götürüb hər ikisini Məşhəddə Həzrət Rzanın asta-
nəsində dəfn etdirdi. (Həmin əsər, 672/2, “Gülüstani-hünər”, 117-118, Təqiəddin Kaşi, vərəq 
86ab). İbrahim Mirzənin yeganə övladı həmin Gövhərşad xanım, Quminin dediyinə görə (“Xülasət-
ət-təvarix”, 984/2), hicri 969-cu ildə (m.1561) Məşhəddə doğulmuşdu. 

İbrahim Mirzə çox dərrakəli, hazır cavab,xoştəb,yüksək səviyyədə tərbiyyə görmüş və olduqca 
müəddəb bir şəxsiyyət idi,eyni zamanda dövrünün tədavüldə olan bir çox hünərlərini də bilirdi. Xət-
tatlıqda ustad idi. Müxtəlif xətt növlərində yazmağı Deyləminin yanında öyrənmiş, sonra təkmilləş-
dirmişdi. Xüsusilə nəstəliq xəttini gözəl yazırdı (Həmin əsər, 401/1). Maliki Deyləmi Məşhəddə İb-
rahim Mirzənin kitabxanasında yaşıyardı. İbrahim Mirzə Mirəli Hərəvinin xəttini daha çox bəyənir-
di və onun üslubunu mənimsəmişdi. Bu xəttatın əsərlərinin təxminən yarısını, həmçinin başqa xət-
tatların da əsərlərini öz qiymətli kitabxanasında toplamışdı. İbrahim Mirzənin qətlindən sonra onun 
həyat yoldaşı bu əsərləri II Şah İsmayılın əlinə düşməsin deyə hamısını suya atıb məhv etmişdir. 
Sultan İbrahimin nəstəliqdən başqa cəli, xəfi xətt növlərinidə əla yazardı (“Gülüstani-hünər”, 106-
107, “Xülasət-ət-təvarix”, 635/2). İbrahim Mirzə dövrünün bir sıra elmlərinin bilicisi idi... Bununla 
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bərabər musiqidə və ifaçılıqda da ustad idi. Bu fənnləri zamanının böyük musiqi ustadı Mövlana 
Qasım Qanunidən təhsil etmişdi. Bir neçə musiqi alətinidə, xüsusilə tənburi gözəl çalırdı. Rəssam-
lıqda laiqli yer kəsb etmişdir. Bir çox mahir və ustad rəssamlar onun maddi və mənəvi hima-
yədarlığı ilə yetişmişdi. Onun həmçinin nişan almaqda, üzgüçülükdə, çövkan oyununda, qopuq [5] 
atmaqda, şahmatda məharəti varidi. Saz, zehgir, behlə, [6], tənbur düzəltməydə, səhhaflıq, təzhib, 
əkasslıq [7], rəngseçmə, zərgərlik, dulgərlik, xatəmbəndlik kimi sənətlərdə də mahir idi. Hətta 
aşbazlıqda, müxtəlif növ çörək və şirniyyatları bişirməkdə də usta idi (“Gülüstani-hünər”, 112-115, 
“Xülasət-ət-təvarix, 635- 637/2, İsgəndər bəy Münşi, 209/1)... 

İbrahim Mirzə farsca və türkcə şeirlər yazırdı. Təzkirəçilər onun şeirlərindən nümunələr 
vermişlər (Nümunə olaraq: Sadiqi Kitabdar [Əfşar], 25-26, xan Sədiq Həsən, 110, İman, 136-137, 
Azər Bəydili, 11-12; Kupamoli, 154-155; Səba, 17; Hidayət “Məcməül- füsəha”, 34/1). İbrahim 
Mirzənin qətlindən 5 il sonra qızı Gövhərşad xanim onun şeirlərini toplayib bir divan tərtib 
etdirmişdir. Xəttat Camal Məşhədinin xətti ilə yazılmış bu nəfis divanın bir nüxsəsi “Kaxe-
Gülüstan” kitabxanasında saxlanılır. Hicri 989-cu ildə (m. 1581- 1582) köçürülmüş və bu divanın 
müqəddiməsinidə Gövhərşad xanım bu şeirləri toplaması və tərtib etməsi barədə məlumat ver-
mişdir. Divan farsca nəsrlə yazılmış bir müqəddimə, qəsidə, qəzəl və rübailəri, həmçinin türkcə 
qəzəl, məsnəvi və qitələri ehtiva edir [8]. Əlyazmada akvarellə çəkilmiş 7 miniatür vardır. Birinci 
miniatürdə ehtimal ki, İbrahim Mirzə və onun qulluqçusu təsvir edilmişdir. Nüsxə İbrahim Mirzənin 
şağirdləri, o cümlədən, Abdullah Müzəhhib Şirazi və başqaları tərəfindən təzhiblənmiş və süslən-
mişdir (Səltənəti, 337-342/1; Qəzvini, 9-10/1; Bəyani, 127/1). Quminin dediyinə görə (“Xülasət-ət-
təvarix”, 637/2) onun İbrahim Mirzənin əsərlərini toplamaq məqsədində olmuşdur, lakin Gövhərşad 
xanım bu işi öhdəsinə götürdükdən sonra o, bundan vaz keçmişdir. (Tərbiyət , s.19). “İbrahimi 
lüğətnaməsi” adlı kitabın İbrahim Mirzəyə aid olduğunu qeyd etmişdir. Lakin bu səhv fikridir. 
Həmin kitab Şah İsmayıl Səfəvinin vəziri Şah Hüseyn Memar İsfahaninin oğlu Mirzə İbrahim 
tərəfindən təlif edilmişdir (Qolçine-Məani, 617/2; Münzəvi, 1937/3).  

İbrahim Mirzə özü bir sənətkar və şair olduqda sarayında bir grup hünər sahiblərini, şairləri 
toplamışdı. Onun sarayı və kitabxanası bu cəmin ümumi bir iş yeri idi. O, musiqi alimlərinə və mu-
siqi ifaçılarına xüsusi qayğısı və hüsn-rəğbəti olmuşdur. İbrahim Mirzənin himayəsindən bəhrə-
lənən şair və sənətkarlardan: Xacə Hüseyn Sənai Məşhədi, Mirzəqulu Meyli Hərəvi, Şeyx Rübai, 
Əbdi Qunabadi, Mir Vəcihəddin Xəlilullah, Əbdi Turahi; Mövlana Eyşi, Şeyx Məhəmməd Şəb-
zəvari; Abdullah Məzhəb Şirazi, Əliəsgər Kaşi, Sultan Mahmud Tənburi və Mövlana Qasım 
Qanuninin adlarını çəkmək olar. (bax.Qumi, Gülüstane hünər,34dən sonra)  

Seyid Əli Ale-Davud [9]. 
 

Məqalənin qaynaqları və izahları 
 

I 
 

1. Dadaşzadə Araz. XVIII əsr Azərbaycan lirikası, Bakı: Elm, 1980, s.170-171 
2. Qayıbova R. İngilis şərqşünasları Füzuli yaradıcılığı haqqında // Məhəmməd Füzuli: elmi- 
 tədqiqi məqalələr, Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1958, s. 306 
3. Füzuli. Hədiqətüs-süəda, Əlyazma, Məqalə müəllifinin şəxsi kolleksiyası, v.7a 

“ Ey feyzrəsani-ərəbü türkü əcəm, 
Qıldın ərəbi əfsəhi-əhli-aləm,  
Etdin füsəhayi-əcəmi İsadəm, 
Mən türkzəbandan iltifat eyləmə kəm”.  

4. Bizdən öncə bu xüsusda Məsihağa Məhəmmədi “Füzuli dilinin sirri” adlı qiymətli 
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məqaləsində bəhs etmişdir. Bax: Məhəmmədi Məsihağa : Tədqiqlər və tərcümələr, Bakı, Nafta-
Press, 2004, s.86 

5. “ Ol səbəbdən farsi ləfzilə çoxdur nəzm kim, Nəzmi-
nazik türk ləfzilə ikən düşvar olur. Ləhceyi-türki qəbuli-
nəzmi-tərkib etməyib, Əksərən əlfazi namərbutü nahəmvar 
olur. Məndə toviq olsa, bu düşvarı asan eylərəm, Novbahar 
olğac tikəndən bərgi-gül izhar olur”. 

Külliyyati-divani-Füzuli, İstanbul, “Əxtər” mətbəsi, h.1308 (1890), s.218 
6. Cabbarlı Cəfər. “ Füzuli haqqında” Məhəmməd Füzuli. Elmi-tədqiqi məqalələr, Bakı, 
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pur), Təbriz, Çape-əxtəre-şemal, 1327 ş., s.129 
10. Səfəvi dövlətini quran və onu ayaqda tutan, dayaq olan türk ellərindən biri də Varsaqlar 
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[1] Xorasandan uzaqlaşdıqı anları və Səbzvarda qaldığı illərin təəssüratı Cahinin farsca yazdığı bir 
qism şerlərində öz əksini tapmışdır. : “ ba deli səd pare ü hale pərişan mirəvəm inçinin əz rövzeye 
şahe xorasan mirəvəm ” (vərəq : 34) Tərcümə :Yüz para olmuş ürəklə mən pərişan gedirəm Böyləcə 
şahe Xorasan rövzəsindən gedirəm 
“Cahi şəhidi Tus məgər hümməti konət Kayət bürun tora əz gele Səbzvar pay” (vərəq : 41) 
Tərcümə:Cahi şəhidi Tus bəlkə hümmət eyliyə Çıxara Səbzvarın bu batağından ayağım  
“Zecəfa mənal Cahi nə nikust na səburi Bedəhət xuday rəhmi deli padişahe mara” (vərəq : 15) 
Tərcümə: Nalə etmə sən cəfadən Cahiya səbr etməyin lazim Noleydi kim salaydi rəhm şahın 
könlünə tanrım 
[2] : İbrahim Mirzə qardaşının vəfati münasibəti ilə farsca yazdığı dörd beytlik bir şeri məlumdur. 
Bax: ( Divan, əlyazma, Gülüstan nüsxəsi, vərəq 18.) 
[3] : Tərbiyət yazır: Deyilənlərə görə İbrahim Mirzə ölümünün yaxınlaşdığını bilmiş və aşağıdaki 
məktubu Şah İsmayıla yazmışdır. 
Ey qardaş, boyama sən əlini insan qanından Əlin üstə digər bir əl var ki güclüdür ondan Fələk o 
adamın ki başına gızıl tac qoyar Axırda qara topraq altında onu quyliyar 
Qəbrimiz bir neçə ay səninkindən köhnə görünər, ancaq sən bu çirkin işlərinlə ömründən bəhrə 
almazsan (Tərbiyət Məhəmmədəli. Danişməndani-Azərbaycan (tərcümə edəni: İsmayıl Şəms və 
Qafar Kəndili), Bakı, Azərnəşr, 1987, s. 164) 
[4] : “Bir güldür Heydəri kərrar bağından dərilmiş Adı İbrahim, Əhmədi pak nəslindən qalmış 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

92 

Başındakı tac yüksəlib, fələklərə dəydi. Onda ki, Rza qəbrinin önündə baş əydi O, dedi : mənim 
qətlimin tarixi üçün siz “koşte İbrahim” sözünü diyə qeyd ediniz” 
[5] : Qopuq - uzun bir ağac və ya dirək bir meydanın ortasında quylanır. Bu dirəyin başına hədəf ki-
mi istifadə etməy üçün qoun, qarpız və ya sikkə dolu cam qoyulurdu. Yarış zamanı ox atan süvarilər 
həmin hədəfi nişan alardılar. Hədəfi vurub salan yarışın qalibi hesab olunurdu. 
(Fəlsəfi Nəsrullah. Zindəqaniye-Şah Abbas, çape 5, 1 və 2-ci cild, Tehran, Elmi, 1371 ş.ss.697-698) 
[6] : Zehgir - kamanın (yayın) zehini (girişini) çəkmək üçün sümük və ya bynuzdan üzük kimi dü-
zəldilir. Kamanı çəkib ox atılarkən baş barmağa taxılır. Kamanın girişi (zehi) ona ilişdirilərək 
çəkilir. 
Behlə - alıcı quşlarla ova çıxan ovçuların gönnən tikilmiş əlcəyidir. Quş ələ qonduqda, onun 
caynaqları əl-qolu yaralamamaq məqsədi daşıyır. 
[7] : Əkkaslıq - keçmişdə əlyazma kitabların haşiyələrini bəzəməy üçün bir fənn idi. Nəzərdə tutulan 
kitabın haşiyəsi ölçüsündə qalın kağızdan bir çərçivə (Passpartoe) hazırlanır. Deyilən bu çərçivə 
üzərində ağac, gül və heyvan naxışları çəkilir və sonra bu rəsmlər ondan kəsilib, çıxarılır. Şablon 
(qəlib) surətinə çevrilən bu çərçivə kitab vərəglərin haşiyəsi üzərinə qoyulur. Şablon (qəlib) 
rənglənir və sonra bu naxışlar kitabın haşiyəsinə köçürülür. 
(Bu məlumat Mirase məktub saytından alınmışdır) 
[8] : Sultan İbrahim Mirzanın azərbaycanca yazdığı şerlər nə qəzəl nə də qəsidədir. Şairin ana dilli 
şerləri ancaq heca vəznində, Azərbaycan xalq ədəbiyyatı üslubunda yazılmışdır. 
[9] : Dayirətül məarifi bozork islami, cild 2, Tehran, Dayirətül məarif , 1368 ş., ss. 544-546 
 

 
 
Мухаммедали Хусейни 

 
Азербайджанский поэт и государственный деятель XVI века Ибрагим Джахи 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Одним из представителей азербайджанской поэзии XVI века является внук Шаха Ис-

маила Хатаи Ибрагим Мирза, который писал свои под псевдонимом «Джахи». Он был прави-
телем Мешхеда, кроме поэзии занимался каллиграфией, музыкой, покровительствовал пред-
ставителей разных видов искусства. Ибрагим Джахи кроме стихов, написанных классичес-
ких жанрах, писал еще стихи в стиле народного творчества. Наиболее известны его варсагы, 
написанные на простом азербайджанском языке. 

  
Mohammedali Husseini 

 
Azerbaijani poet and statesman of the 16th century Ibrahim Jahi 

 
SUMMARY 

 
One of the representatives of Azerbaijani poetry of the 16th century is the grandson of Shah 

Ismail Khatai Ibrahim Mirza, who wrote under the pseudonym "Jahi". He was the ruler of Mashhad, 
besides poetry he was engaged in calligraphy, music, patronized representatives of different types 
of art. Ibragim Jahi, in addition to poems written in classical genres, wrote more poems in the style 
of folk art. His varsags, written in a simple Azerbaijani language, are best known. 
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Şöhrət Səlimov 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 

elmi işçi 
 

 
RUHİ BAĞDADİNİN MƏHƏBBƏT LİRİKASI 

 
 

Açar sözlər: Ruhi, Bağdad, qəzəl, üz, yanaq, xətt, xal, Quran  
Ключевое слова: Рухи, Багдад, газель, лицо, щека, линия, точки, Коран 
Key words: Ruhi, Baghdad, gazelle, lycoe, cheek, line, point, Koran 

 
XVI əsr Bağdad ədəbi mühitində yaranmış Divan ədəbiyyatımız, mədəniyyət aləminə böyük 

bir iftixarla təqdim edə biləcəyimiz bir sənət məhsuludur. Bu dövrdə insan zəkası, öz yolunda çata 
biləcəyi son mərhələyə yüksəlmişdir. Xüsusilə əruz vəzninin dar çərçivəsi içinə bu qədər müxtəlif 
rəngarəng fikir, hiss və həyəcanı sığışdırmaq, tablo üstünə tablo çəkmək heç də asan başa gəlməmiş-
di.Divan ədəbiyyatı, Türk millətləri ədəbiyyatının ümumi inkişafı içində, nəzəri və estetik əsaslarını 
İslami mədəniyyətdən alaraq meydana gəlmişdir [1; s.389].  

 Ədəbiyyat orta çağlarda İslam düşüncə tərzi ilə mənəviyyat arasındakı əlaqənin anlaşılması 
üçün xeyli vacib bir sahə hesab edilirdi. Ədəbiyyat İslam xalqlarının demək olar ki, bütün sənətləri 
arasında üstün və imtiyazlı bir mövqeyə sahib idi [2; s.119]. 

XVI əsrdə eşq, məhəbbət divan ədəbiyyatı içərisində ən çox şeir yazılan mövzu kimi mühüm 
yer tutur. Eşq bütün yolların açıldığı bir meydan idi. Divan şeirində eşq, müxtəlif bənzətmələrə, 
təsvir və təşbehlərə mövzu seçilmişdir. Çox inkişaf etmiş bu təşbehlər, istiarələr və təsvirlər divan 
şeirində olduğu qədər heç bir ədəbi ənənədə bu qədər zəngin çalarlara mövzu olmamışdır [3; s.283]. 

Ruhi yaradıcılığının başlıca mövzusunu qəzəlləri təşkil edir. Şair vurğulayır ki, şeir yazmaq 
üçün aşiq olmaq lazımdır, şeir eşqlə yazılır, təməl mövzusu eşqdir, belə yazılan şeir hansı tərzdə 
olursa-olsun, gözəl olacaqdı. Bu səbəbdən divan şeiri “eşqin şeiri” kimi də tanınmışdır. Eşq 
insanların heç zaman dəyişməyən, nəsildən-nəslə keçərək günümüzədək gələn ən uca və ortaq 
duyğusudur. Ruhiyə görə, şeir gözəlləri vəsf etmək üçün yazılır və bu mənada bəyənilir, şöhrət tapır. 
Şeir yazmaq üçün başlanğıc şərt eşqdirsə, şeirin bünövrə mövzusu da təbii olaraq eşq və sevgilidir. 
Bu anlayış sadəcə mütəsəvvif şairlərdə deyil, Ruhi kimi çox klassik şairimizdə də özünü göstərir. 
Klassik ədəbiyyatımız bu mövzunu əsas götürərək eşq kimi ucalmış, böyük Füzuli də eşqə hər 
mövzudan daha üstün qiymət verir. “Təhəmmülü” (vəziyyəti) nə qədər zor olsa da, eşq vaz 
keçilməzdir, eşqin yoxluğu heç bir dəyər ifadə etməz: 

 
Eşq imiş hər nə var aləmdə, 
Elm bir qeylü-qal imiş ancaq [4; s.306].  

 
Ruhi bir şeirin şöhrət tapması üçün eşq və sevgili mövzusunun şərt olduğunu ortaya qoyur. 

Şairə görə gözəlin və gözəlliyin mövzu seçilməsinin özü şeiri gözəlləşdirir. Sevgilinin dodağı, 
yanağı, xətti, xalı şeiri şəkərdən şirin edir.Eşq də məhəbbətlə ifadə olunur. Ruhi şeirində davamlı 
olaraq məhəbbət mövzusuna geniş yer verir:  

 
Cahanda hər kimi görsən məhəbbətə tələbkardır, 
Ona görə dillərdə söylənən güftarı məhəbbətdir. 
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Düşelden dersi aşka hatırımdan nahv mahv oldı, 
Oxuyub yazdığım şeir indi ancaq məhəbbətdir [5; s.742, 446]. 

 
Ruhi yaradıcılığında bəzən bir beytdə bir neçə təşbehlə qarşılaşırıq. Klassik ədəbiyyatımızda 

şeir deyincə ağla ilk gələn təşbeh (bənzətmə) sənətidir. Şairin divanında bəzən hər beytdə bir ya bir 
neçə nümunəsinə rast gəlirik. Sözü daha təsirli demək üçün şeirdə təşbeh işlətmək divan ədəbiy-
yatını bir özəlliyi idi. Ruhinin lirikasında ən çox işlənən təşbehlər üz, yanaq, xətt və xalla bağlıdır. 
Bu təşbehlər şairin 400–dən çox qəzəlində işlədilmişdir. Ruhi Divanında bu gözəllik simvolları ilə 
əlaqəli beytlərin çoxluğu, bizə imkan verir ki, üz, yanaq, xətt və xalla bağlı geniş təhlil aparaq. 
Əlimizdəki çoxsaylı beytləri bu məqalədə işlədə bilməyəcəyimizi nəzərə alıb beytlər arasında seçim 
qarşısında qaldıq. Buna görə də Ruhi lirikasında işlədilən yanaq, xal və xətt sayını aydınlaşdırdıq və 
bu qənaətə gəldik ki, Ruhinin 1115 qəzəlindən 270-də yanaq, 132-də xətt, 39-da isə xalla bağlı 
beytlər vardı. Üz və yanaq şairin üzərində ən çox dayandığı gözəllik simvollarıdır. Bunun səbəbi, 
qaş, göz, dodaq kimi digər gözəlliklərin üzdə-yanaqda olmasıdır. Üz və yanaq gözəlliyi səbəbiylə ən 
çox diqqəti çəkən bir gözəllik simvollarıdır. Bu özəlliyi səbəbiylə, aşiqin könlünü alan, onu özünə 
bağlayan bir cazibə mərkəzidir [6; s.164]. 

Ruhi lirikasında üz yerinə işlədilən “rux, ruxsar (xoşsifətli), ariz” kəlmələrinin çoxunda 
əslində yanaq nəzərdə tutulur və yanaq daha çox xal, xətt və saç ilə birlikdə təsvir edilir. Yanaq 
haqqında söylənilmiş fikirlərin başında təravət və çöhrə gəlir. Yanaq sözünün sinonimi kimi lətafət, 
lətif, gülgün, al rəngli və ziba sifətləri də işlədilir. Utanma halı da, üzün qızarma gözəlliyi ilə təsvir 
edilir [7; s.163]. 

Rux kəlməsi Ruhi yaradıcılığına Füzulidən gəlir.Füzulidə rux bir gözəllik-şahmat termini kimi 
işlədilir:  

Şahdur hüsn büsatında bu gün ol gülrux, 
Ey Fuzulu məni avarə sürülmüş beydəq [8; s.181].  

 
Ruhi bu “çarəsiz dərd”ə, eşqə düşən insanın iki yolunun olduğunu dilə gətirir. Eşqə düşən in-

sanın edə biləcəyi iki şey vardır: ya təhəmmül, ya da tərki-diyar. Aşiq səbrli və dözümlü olub 
əziyyətə qatlaşmali, ya da tərki-diyar olub getməlidir: 

 
Dün bir əhli dərdə aşkun çarəsin sordum didi, 
Ya seferdür ya tahammül ikidən hali degül [5; s.702]. 

 
Böyük Füzuli lirikasında da eşq qəzəllərinin başlıca mövzusu olmuş və onu Şərq aləmində ta-

nıtmışdı. Şairin eşq duyğusunu şeirinə mövzu seçməsi, özünü aşiq obrazında göstərməsi bu ədəbiy-
yatın əsas şərtlərindəndir. Divan şairliyinin yolu da aşiqlik və sevgili yolundan keçir: 

 
Yar ilə agyarı həm-dəm görməyə olsa idi sabr, 
Terki gurbət eyləyüb azmi diyar itməzmi idüm [9; s.5]. 

 
Sevgili, divan şeirinin əsas obrazıdır. Aşiqin canına qəsd edər, zülüm və əziyyətə dözər. Mər-

həmətsizdir. Sevgili, aşiqin duyğularına qarşı sanki bir seyrçidir. Aşiq sevgilidən daima lütf göz-
ləyir. Eşqində səmimidir.Sevgili aşiq ilə öz arasında bir məsafə saxlayar. Sevgili könül mülkünün 
sultanıdır. Bu səbəblə Ruhi qəzəllərində sevgili həmişə uca tutulur: 

 
Bir ehli lutf güzel istərin dimiş Ruhi, 
Kosun bu fikri ki ol bu diyarda yokdur [5; s. 171]. 
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Divanlarda, xüsusilə qəzəllərin məzmununda minlərcə beytlə lənətlənən, özünə küfürlər edilən 
rəqib tipinin vəsflərindən bir qismi belədir: sevgilinin yanından ayrılmaz, sevgilidən etibar görür, 
sevgiliyə çox yaxın və sırdaşdır, sevgilinin vəslini arzular, aşiqə əziyyət verər, fitnəkar və yalançı, 
daşürəklidir. Aşiqi sevgilidən ayırır və sevgiliyə yaxın buraxmaz, özündən və şərindən qorxar, kafir 
və dinsizdir, yalnız özünü düşünür[10; s.334]. 

 
Gitdügi hane-i agyara acebdür yarun, 
Seg olan haneye girmez bu meseldür ki melek [5; s. 633]. 

 
Yanağın Ruhidə gül, al-qırmızı kimi simvollarla təsviri daha çox üzün təravətini, gəncliyini 

ifadə edir. Əslində gül, gözəl qoxusu və möhtəşəm görnüşü ilə zamanlardan bəri insanları dərindən 
təsirləndirmiş və bütün mədəniyyətlərdə hər zaman şairlərin diqqətini çəkmişdir. Nizamidən, Hafız-
dən Yunus Əmrədən, Taqordan, Xəyyamdan, Hötedən, Füzulidən, Ruhidən Vaqifə, Vurğuna, Əli 
Kərimə qədər, bütün dünya şairlərinin üzərində birləşdiyi tək çiçək güldür: 

 
Sona cığasıtək sərində teli, 
Ağ gül yarpağıtək ayağı, əli, 
Cismi dolu, nazik bədəni, beli, 
Görməmişəm dilbər bu nəzakətdə [11; s.19]. 

 
Ruhidən üç əsr sonra gələn Vaqifin lirik qəhrəmanı hər cür mistik fikirləri, tərkidünyalıq 

meyllərini, dünyəvi kədəri rədd edir, insanın real həyata, gözəlliyə olan tükənməz meylini boğmağa 
çalışan mürtəce qanun-qaydalara qarşı özünün yeni, nikbin dünyəvi hisslərini irəli sürürdü[12; s.5]. 

 
O vaxt gül yada düşmürdü, 
Gülü çörək əvəz edirdi... 
Gülü çörək məhv etmişdi... 
Gülü çörək yemişdi [13; s.113]. 

 
Əli Kərim poeziyasının isə əsas xüsusiyyətlərindən biri nikbinlikdi. Şərqdə, o cümlədən Azər-

baycanda həyat eşqi ilə bağlı olan sənət, poeziya, hər cür nikbin fikir, öz mahiyyəti etibarı ilə, hə-
mişə mürtəce hisslərə, tərkidünyalıq ideyasına qarşı durmuşdu. Gül, eşqdə sevgilini təmsil edir. Bül-
bül isə ona yanıb-odlanan aşiqdir. Şeiriyyatda şairlər (aşiqlər) sevgilinin yanağının al rəngini güldə 
tapmışlar. Əsrlərdi ki, gül sevilmiş, göylərə qaldırılmışdı. Zaman-zaman Füzulidə və ondan bəhrələ-
nən Ruhidə “güli rəna” olaraq bilinən iki rəngli güldən söz açılmışdı. 

 
Sərvü gül nəzzarəsin neylər sənə heyran olan, 
Kim qədin sərvü rüxün gülbərgi rənadır sənin [8; s.187]. 

 
Ruhi lirikasında isə sevgilinin gül rəngli yanağının əksi, aşiqin yaşlı gözlərində suya qonmuş 

təzə güldür. Sevgilinin yanağı daima təzə bir güldür. Bu səbəbdən canlıdır, cəzbedicidir. Ayrıca tayı 
və bənzəri yoxdur: 

 
Bülbül olduksa nola her güle mail degülüz, 
Yeter ey Ruhi bize arız-ı canan güli surh [ 5; s.110]. 

 
Ruhi güllə bağlı təşbehlərində gülü bir obraz kimi təsvir edir. Sevgilinin üzündə dodağını 
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görən heyrət etməkdən özünü saxlaya bilmir. Sevgilinin yanağı aşiq üçün cənnətdən gələn bir 
tikansız güldür. Sadəcə “gül” kimi rəftarı adətdəndir: 

 
Hardur çeşmüme sensüz oda yansun gülzar, 
Güli cennetdür o ruhsarı dil-efruz bana [5; s.41]. 

 
Sevgilinin yanağı Füzulidə “güli nesrin” (yaban gül) kimi təsvir edilir: 

 

Bagiban şümşadü nəsrinin mənə ərz etmə kim, 
Ol qədü rüxsardir şümşadü nəsrinim mənim [8; s.237]. 

 
Ruhidə yaradıcılığında yanağın gül yarpağına bənzədildiyinə də rast gəlirik. Burada gülün 

rəngi, lətafəti, təzəliyi, cəzbediciliyi böyük önəm daşıyır. Bununla birlikdə gül səmən, yasəmən 
yarpağı kimi də təsvir edildiyini görürük: 

 
Nezaketle ruhın berki güli siraba benzetdüm, 
Arak-nak oldı afet bilmem alındı bu sözden mi [5; s.1079]. 

 
Ruhidə lirikasında sevgilinin yanağı al-qırmızı rəng kimi, lalə, deyə təsvir edilir. Sevgilinin 

yanağı lalə qarşısında daha gözəl görünür. Sevgilinin yanağı qədər gözəl bir lalə XVI əsrdə artıq şeir 
mövzusu ola bilməzdi. Ayrıca sevgilinin boyu və yanağı qarşısında sərv və lalə getdikcə dəbdən 
düşürdü. Klassik şeirimizdə XVI əsrə qədər sözü gedən lalələrin yabanı bitki kimi təsvir edilməsi də 
məlumdur. Sərv və lalə dağlarda, çöllərdə bitdiyi üçün şeirdə də kənd adamları kimi utancaq bir 
obrazda verilirdi. Bunun üçün utancaq, ədəb-ərkan bilməz bir çiçək olaraq düşünülən lalə, həm də 
çəkingənliyin simvolu kimi göstərilirdi. XVI əsrdə yanağın yasəmən, qərənfil kimi güllərə təşbehi 
yenə də rəng mənasında nəzərdə tutulurdu. Ruhinin digər bir qəzəlində sevgilinin yanağı qərənfilə 
bənzədilir və ona gül bağçasının bəzəyi deyilir: 

 
Ger olmasa hem-rengi ruhı yar karanfil, 
Olmaz idi arayişi gülzar karanfil [5; s.742]. 

 
Ruhi yaradıcılığında yasəmənin gözəl qoxulu bir çiçək olması, rəngiylə yanaşı qoxusu ilə də 

sevgilinin yanağına təşbehində önəmli bir vasitə kimi işlədir: 
 

Gam-ı hatt-ı ruhunla ölse ey haddi semen Ruhi 
Mezarı üstine yeşil çemen yerin tuta hara [5; s. 52]. 
Ruhinin bu qəzəli Füzulinin oxşar qəzəli ilə də səsləşir: 
Həvayi-rövzeyi-kuyin, bahari-gülşəni canim, 
Nihali-qamətin sərvim, üzarın yasəminimdir [8; s.111]. 

 
Ruhi yaradıcılığında yanağın bağ, çəmən, bənövşə, gülşən, laləzər və bahar kimi ifadələrlə 

təsvir olunmasına səbəb gözəlliklə bağlıdır. Şairin bir qəzəlində sevgilinin yanağı ilə sözügedən ifa-
dələr müqayisə olunur.Sevgilinin saçından və yanağından ayrı düşəndə bağ aşiqə adətən bir zindan 
olur. Aşiq, sevgilinin İrəm bağı kimi olan yanağını görməyə, görə bilməyə olan ümidini heç bir 
zaman itirmir. Aşiq o gözəllik bağından nərgiz, sünbül, nəstərən istəməsə, sevgilini görə bilməz: 
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Bir berk eline girmez iken bagı ruhundan, 
Hem nergisu hem sünbülü hem nesteren ister [5; s.254]. 

 
Divan ədəbiyyatında yanaq ilə bağlı təsvirlər daha cox Zöhrə, Ülkər, Sürəyya ulduzları ilə əla-

qəli də təsvir edilir.Yanaq aya, günəşə, dan yerinə, göyə, gündüzə, nura, Ülkər, Zöhrə kimi ulduzlara 
bənzədilir.  

 
Ruhlarun teşbih iderem nura hatun zulmete, 
Olmasaydı mümteni ger cemi enveru zalam [5; s. 830]. 

 
Ruhinin qəzəllərində sevgilinin yanağının gün, gündüz, göy üzü, sabah, səhər, nur kimi təsviri 

şairə yenə Füzulidən gəlir.O burada yanağı aydınlıq və işıq, gecə-gündüzlə bağlayır: 
 
Hattı sebzile o gabgab mahzenül-esrardur 
Lutfı hüsnile o arız matlau lenvardur [5; s. 286]. 

 
Füzulidə isə gün, sevgilinin yanağına aşiq kimi nur verir. Sevgili üçün bu adi haldı. Çünki 

göydən və yerdən həmişə aşiqləri vardır: 
 

Olur rüxsarına gün ləlinə gül-bərgi tər aşiq, 
Sənə əksik degül gökdən yağar, yerdən bitər aşiq. [8; s.180]. 

 
Divan ədəbiyyatında rast gəlinən digər təsvirlərdən biri də yanağın bir kitaba, səhifəyə, 

lövhəyə bənzədilməsidir. Üzdəki xəttlər yazı kimi təsvir edilir. Ruhi bu xətləri yazıya bənzədir. Bu 
səbəblə yazının yazıldığı sətir ilə yazı arasında münasibət qurur. Sevgilinin yanaqları daha çox gö-
zəlliyindən kitab kimi təşbeh edilir. Sevgilinin yanaqlarının kitabında isə heç bir xəta ola bilməz: 

 
Yokdur galat kitabı ruhında disem nola, 
Tashih olınca nüshada olur kenar hat [5; s. 568]. 

 
Füzulinin bir beytində sevgilinin yanaqları təravəti, parlaqlığı ilə yazıya bənzədilir, xətlər 

(üzdəki tüklər) təsiriylə səhifə və risaləyə təşbeh edilir: 
 

Əzəl katibləri uşşak bəxtin qarə yazmışlar, 
Bu mazmun ilə xət ol səfheyi rüxsarə yazmışlar [8; s.139]. 

 
Yanağın Rum, Rum Şahı, Misir, Nil, Bağdad kimi təşbehlərlə təsviri Ruhidə yenə üzün təra-

vəti və gəncliyi ilə bağlıdır. Ancaq dövrün, XVI əsrin bu ifadələr haqqındakı düşüncə tərzi də bu 
münasibətdə olduqca önəmli bir yer tutur. Sevgilinin üzü, yanağı bəyazdır. Rum kəlməsi Ruhi 
şeirində bəyaz bədənli insanların yaşadığı coğrafiyanı nəzərdə tutaraq işlədilmişdir. Bəzən də yanaq 
Misirə, xətt Şama bənzədilmişdir. Şairlərimiz bu mənalara görə bir çox sənətlər əsərləri yaratmışlar. 
Hər şairin qəzəllərində bu xətt məzmununa təsadüf edilir. Hər divanda xal, xətt rədifli qəzəllər var-
dır[14; s.196]. 

 Ruhi lirikasının bir özəlliyi də xəttin yanaq, dodaq, xal, saç, ağız, çənə ilə birlikdə təsvir edil-
məsi, müxtəlif təşbeh və məcazlara mövzu olması və şeirdə mərkəz nöqtə kimi verilməsidir. Xəttin 
üzə gözəllik verməsi, şeirdə işlədilməsi həmişə məqbul sayılmış, ancaq böyüməsi və qaralması üzün 
gözəlliyinə xələl gətirdiyi üçün yaxşı görünməmişdir. Ruhidə bu təşbeh və məcazlar böyük Füzuli-
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dən gəlirdi:  
Yüze gelmekle hatun hüsne ne noksan oldı, 
Yine yirinde letafet yine yirinde safa [5; s. 35]. 

 
Divan ədəbiyyatında bəzən xətt sevgilinin üzündə görünən xətt deyil, bəsirətsiz insanların 

gözünə enmiş bir pərdə kimi də verilir. Ruhi lirikasında xətt aşiq üçün bir vəfa əlamətidir. Ruhinin 
bir çox qəzəllərində sevgilinin gözləri, qaşları, xalı, xətti və zülfü mömin olan insan üçün beş dəfə 
qılınan namazın qarşılığıdır. Füzuli lirikasında isə xətt, eşq əhlinə qəm məclisində qanla dolu təqdim 
edilmiş bəla peymanəsidir: 

 
Dövri rüxsarində xəttin heyəti eşq əhlinə, 
Bəzmi-gəmdə qan ilə dolmuş bəla peymanəsi. [8; s. 318]. 

 
Xətt Ruhi lirikasında abır, ənbər, müşk, əsrar, toz kimi çalarlarla da verilir. Şeiriyyatda xəttin 

(ətrafa qoxu saçan) “ənbər-fəşan”a bənzədilməsi nədir? Ənbər, Hind dənizlərində yaşayan ada balı-
ğından əldə edilən, yumşaq, yapışqan və qara rəngdə, gözəl qoxulu bir maddədir. Ənbər balıqlar 
tərəfindən kənara atılır. Ənbər su üzərində parça-parça üzərək görünür və sahilə çıxır. Divan şairləri 
ənbərdən, qoxusu və rəngi ilə bəhs edirlər. Sevgilidəki xətt və xal ənbərin sanki özüdür[7; s.30]. 
Müşk isə ceyranın göbəyindən hazılanan maddədir.Buna nafə də deyilirdi. Erkək ceyranlarda olan 
bu maddə, heyvanı narahat etdiyi üçün, heyvan sürtünərək bu maddəni yerə salarmış. Bu qara maddə 
düşdükdən sonra ətrafa qoxusu yayılar və yerini bəlli edərmiş. Xam maddə kimi işlədilən müşkdən 
şüşələr dolusu ətir əldə etmək mümkün imüş. Qoxusu və qara rəngi ilə sevgilinin qoxusu, xalı, qaşı, 
saçları və s. müşkə bənzədilir [7; s. 286]. 

Ruhi aşağıdakı beytində xətt, abır kimi təsvir edilir. Qoxulu maddələrin gözə zərər verməsi 
bəllidir. Abir da aşiqin gözlərinə zərər verir: 

 
Çıkdı hatun gözlerüm kan dökmeden oldı alil, 
Gerçek imiş kim zarardur aynı insana abır [5; s. 321]. 

 
Ruhi lirikasında xətt rəqəm və hərəkə kimi verilir və xətt yazıya bənzədilərək namə kimi təq-

dim edilir. Bəzən bu söz “name-i amal, bəzən name-i mahabbet, bəzən də name-i ecel” kimi işlədilir. 
Sevgilinin qaşları da bu namələr üzərindəki möhürə (tuğra) bənzədilir. Sevgilinin xətti, onun 
gözəlliyinə bir dəlildir: 

Hatt-ı sebzün virdi çün aşıklara hatt-ı eman, 
Salsun elden hançerün min-bad çeşm-i kattalun [5; s.629]. 

 
Rühi qəzəllərində xətt Quran ayəsi, müqəddəs kitab kimi də işlədilir: 

 
Olmayınca fazlı Hak olmaz esrarı hatun, 
Okumaz bi-ilm olan ayatı Kuranı dürüst [5; s.82]. 

 
Xəttin Quran ayəsinə təşbehi üz ilə bağlıdır. Sevgilinin üzü Quran şəklində düşünüldüyü üçün 

xətt də yazıya bənzədilmiş, Qurana təşbeh edilmişdir: 
 

Sen tururken oturup ben hatunı vasf itsem, 
Sakın incinme kişi okusa Kuran oturur [5; s.166]. 
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Rühi bu qəzəli yazarkən Füzulinin aşağıdakı qəzəlindən bəhrələnmişdir. 
 

Saldı xəttin zövqini dil canə, qanlar uddurub, 
Tıfl tək kim, oxudarlar zəcr ilə Quran ona [8; s.56]. 

 
Rühi lirikasında aşiq sevgilinin üzünün gözəlliyini xəttin örtməsindən xoşu gəlməz və bunu 

istəməz.Yanaqdakı bu tüklər aşiq üçün kədər, qara yazı, qara xəbərdir. Aşiqin könlünü oğurladığı 
üçün şair bu xətlərə “ugru, yağmacı” deyir: 

 
Gönüller mülkini yagma iderse nola ol arız, 
Yanında hattu halı gibi yagmacı sipehler var [5; s.264]. 

 
Xətt, zaman-zaman divan ədəbiyyatında sehrbaz və cadugər kimi də qarşımıza çıxır. Hər nə 

olursa-olsun xətt, aşiq üçün bir “afəti dövran”, bir afəti candır: 
 

Nice can kurtaralum halu hatı zülfünden, 
Dostum her biri bir afeti devran ancak [5; s.591]. 

 
Ruhini bu beyti Füzulinin aşağıdakı qəzəli ilə eyni məzmundadır. 

 
Xəttinin afəti can oldugunu bildirdin, 
Lütf qıldın ki, məni vaqifi-məzmun etdin. [8; s.185]. 

 
Rühi lirikasında xətt axşam, kölgə, kafir, qaranlıq, gecə, qara və s. kimi ifadələrə də təşbeh 

edilir: 
Hatından mülki hüsne yok zarar ziri karaltıdur, 
Koyılsa cümleye ol hali anber-bu yetər tenhi [5; s.26].  

 
Ruhidə xətt kölgə kimi təsvir edildiyi zaman saçın kölgəsi, bahar buludunun gülüstan üzərin-

dəki gölgəsinə işarə edilir. Bu təsvir Füzulidən gəlir. Füzuli lirikasında aşiq, sevgilinin ayna kimi 
üzünə baxanda sevgilinin üzündəki görünən xal və xətdirmi, yoxsa aşiqin göz bəbəyi və kirpiyinin 
əksidirmi,deyə qərar verməz. Bəzən bu aynada görünən qara saçların əksi xətdir, bəzən də aynaya 
düşən xətt deyil, aşiqin qara bəxtinin bir əksidir: 

 
Xalü xəttin bilmən ol ayinei ruxsar üzrə, 
Ya gözümdən əks salmış mərdümü müjgan ona. [8; s.56]. 

 
Ruhidə xətt bəzən sevgilinin üzündə aşiqin qara bəxti kimi insanı hürküdən bir buluddur. O, 

qəzəllərində xətti həm də şirazə, yaqut, zümrüd və firuzəyə bənzədir. Şirazə, kitab səhifələrinin 
dağılmasını əngəlləyən və ipdən düzəldilmiş lentdir. Xətt də sevgilinin gözəllik kitabının dağılma-
sını əngəlləyən bir şirazə kimi təsvir edilir: 

 
Germi ruhunda hat degül üstadı “lem-yezel”, 
Hüsnün kitabına yeni şiraze bağladı [5; s.1043]. 

 
Rühi qəzəllərində xal bütün fitnələrin qaynağıdır. Sevgilinin saçı altında gizlənərək, əl altından 

bir çox işlər görür. Olduqca fitnəkardır. Bu da üzün mah (ay) olaraq düşünülməsindən irəli gəlir. 
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Şair axır zamanlar “İşin el altından işler”, deyə fitnələrin artacağını dilə gətirir: 
 

Ziri zülfündə nihan olmışdur amma fitnedür, 
İşin əl altından işlər hali müşkinün sənün [5; s.692]. 

 
Ruhi yaradıcılığında xalın harami, tarrar, yol kəsən kimi təsvirinə də rast gəlirik. Onun bu 

qəzəllərində əsasən Rum eli, Bağdadın hırsızları, sevgilinin gözəllik xəzinəsindəki xalları isə 
Həbəşli hırsızlar (ogru) düşünülür və xalların burada olmasına təəccüb edilir.  

Heç bir mövzu Ruhi lirikasında eşqdən önə keçə bilməmişdir. Şair qəzəllərində sadəcə eşqi və 
eşqin insana gətirdiyi ruh hallarını min bir gözəllik şəkilində tərənnüm etmişdir. Onun şeirinin bu 
xüsusiyyətləri klassik şeir ənənələrini üstələmiş və realizmə doğru daha bir addım atmışdı. Məsələn, 
Ruhinin Divanını başdan sonadək oxuyan yüzlərcə misranın əslində tək bir kəlmədə birləşdiyini, 
insan və təbiət gözəlliyinin vəhdətində görəcəkdir.Bu səbəblə aşağıdakı beytlər dediklərimizi 
müxtəsər olaraq bir daha təsdiq edir: 

 
Sakın aşka yaklaşma Ruhi ki aşk, 
Beladur beladur beladur bela [5; s. 32]. 

 
Eşq, sadəcə bir bəladır və ondan mümkün qədər uzaq durmaq gərəkdir. 
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Шохрат Салимов 
 

Любовная лирика в творчестве Рухи Багдади 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В XVI веке любовная лирика доминировала на всеми остальными жанрами.Газели 
преобладали в творчестве Рухи Багдади. Рухи считал, что стихи созданы для описания кра-
соты.Поэтому основная тема стихов-любовь. Поэт очень красиво описывает любовь и все 
проявления этого большого чувства, которое приносит челевеку столько радостных мгнове-
ний.  

 
Shohret Salimov 

 
love lyrics in creativity of Rukhi Baghdadi 

 
SUMMARY 

 
In the XVI century, love lyrics dominated all other genres. Gazelle prevailed in the works of 

Ruhi Baghdadi. Rukhi believed that poems were created to describe beauty. Therefore, the main 
theme of poetry is love. Poet describes beautifully the love and all the manifestations of this great 
feeling, which brings so many joyful moments to the person. 
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İLQAR FƏHMİNİN “QARĞA YUVASI”  
ROMANI POSTMODERN ROMAN  

TƏHKİYƏSİNDƏ 
 
 

Açar sözlər: tarix, roman, müstəqillik, xarakter 
Ключевые слово: история, роман, независимость, характер 
Keywords: history, novel, independence, character 
 
Azərbaycan detektiv romançılığında yeni səhifə açaraq, postmodern tarixi detektiv roman 

janrının ilk nümunələrini yaradan İlqar Fəhminin “Qarğa yuvası” silsilə romanlarında Koroğlu və 
dəlilərinin romantik igidlik fəlsəfəsinə, mərdlik ideallarına tarixilik və reallıqdan ziyadə fərqli baxış, 
yanaşma tərzi vardır.  

Çoxsaylı müasir romanlar içərisində öz oxunaqlığı ilə seçilən İlqar Fəhminin romanları janr 
rəngarəgliyi (tarixi dedektiv, teatral roman) ilə də fərqlənir. Tamamilə yeni səpkidə detektiv roman 
yaradan kimi detektiv janr üzərində qurulan əsərlərində həm milli-tarixi qəhrəmanların, həm də 
müasiri olduğumuz insanların daxili psixoloji vəziyyətlərini açıb göstərməyə çalışır. 

Postmodernizmin bərabər üstünlüyə malik, rəngarəng üslub çoxluqları tarixin yeni aspektdə 
dərkinə hesablanır. Publikanı təəccübləndirməyi, şoka salmağı ilə müəyyənləşən uğuru sayəsində 
posmodernizm nəinki həyata, eləcə də gerçəkliyə yeni, fərqli baxış sərgiləyir. Postmodernist konsep-
siyaya görə, yazıçı əsər deyil, mətnin yaradıcısıdır. Mətnin oxucu tərəfində qavranılması prosesi isə 
postmodernizmin aparıcı kateqoriyalarından olan dekonstruksiya əsasında aparılır. XVII-XVIII 
əsrlərə aid qəhrəmanlıq dastanı olan “Koroğlu”nun dekonstruksiyası əsasında yazılmış “Qarğa 
yuvası” romanının qəhrəmanları da qədim dastan qəhrəmanı, Cəlalilər hərəkatının başçısı Koroğlu, 
Keçəl Həmzə və onun dəliləridir. Əsərdə Koroğlu və onun silahdaşlarının apardığı mübarizənin real 
faktları deyil, daha çox müəllif təxəyyülünün məhsulu olan hadisələr təsvir olunur. 

Yazı üslubunda şərq təfəkkürü və qərb yazı texnikasını uğurlu şəkildə birləşdirməyi bacaran 
müəllifin tarixi şəxsiyyətlərə müəllifin fərqli baxışlarını əks etdirən “Çənlibel tülküsü” yarım tarix-
detektiv romanında tarixi şəxsiyyətlər və onların həyatları fərqli şəkildə, tarixi reallığından ziyadə 
yazıçı təxəyyülündən qidalanan hadisələr kimi təsvir olunur. Bu baxımdan roman məhz yarımtarixi 
əsər adlanır. 

Postmodernizmə xas olan “ənənədən imtina yolu tutmur, keçmiş irs və dəyərlərdən daha çox 
ironik kontekstdə yanaşma” tərzindən bəhrələnərək romanda tarixi həqiqətlərin üzə çıxarılmasına 
cəhddən daha artıq Koroğlu və onun dövrünə müəllif təxəyyülünün məhsulu olan əlavələr, ştrixlər 
əlavə edilmişdir. Açıq ironiya hiss olunan bu yanaşma nəinki oxucunu qıcıqlandırır, əksinə, bizə 
uşaqlıqdan yaxşı tanış olan qəhrəmanların həyati xarakterləri daha inandırıcı görünür. Bu isə 
müəllifin orta əsrlər şərq təfəkkürünə nə qədər yaxşı bələd olduğunun, şərq düşüncə tərzinə sadiqlik 
və sevgisinin nəticəsidir ki, oxucu bu cür fərqli yanaşmanı yadırğamır, təbii qəbul edir.  

Keçəl Həmzə dostluqda etibarlı, çətinliklərə qarşı mübarizə aparmağı bacaran tədbirli, xüsusi 
hörmətli baş qəhrəman kimi təqdim olunursa, Koroğlu real təsvirinin əksinə qorxaq, sadəlövh, qeyri-
adi qəhrəmanlıqdan uzaq, fövqəl güclərə malik dastan qəhrəmanı kimi deyil, həyati bi obraz əsər 
qəhrəmanı kimi təqdim olunması diqqəti cəlb edir. Dastandan fərqli olaraq əsərdə Koroğlu öz gücün-
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dən daha çox Həmzənin hiyləsinə etibar etməsi, Qara Mahmudun hiylələri qarşısında nə edəcəklərini 
kəsdirə bilməməsi müəllif tərəfindən əlavə edilən ştrixlərdəndir və Koroğlunu tamamilə fərqli 
yöndən təqdim edilir, qarşımızda başqa bir obraz yaranır. Romanda Koroğlu xarakterik müsəlmandır, 
yanında molla saxlayır, məscidi var, ramazanı qeyd edir, dəliləri də namaz qılan, oruc tutan, namaz 
qılan mömin insanlardır.  

Bir çox postmodern romanlarda əsas qəhrəman obrazı tarixi şəxsiyyətlərin prototipi və ya 
mifoloji irs əsasında yaradılır. Dastanda qorxmaz, igid, fantastik gücə malik olan mifikləşmiş Ko-
roğlu obrazı və dəliləri əsərdə tam fərqli cizgidə, insani real keyfiyyətləri ilə təsvir olunmuşdur. Bir 
nərəsi ilə yeri-göyü titrədən Koroğlu əsərdə Qara Mahmudun kələkləri qarşısında aciz qalan adi 
insana malik keyfiyyətlərlə xarakterizə olunur. 

Əsərdən gətirilmiş parçadan da göründüyü kimi Koroğlu romanda qorxaq, aciz deyil, qəh-
rəmanlığı, igidliyi ilə ad çıxarmış, xalqın son ümid, pənah yeri olan bir qəhrəmandır. İlqar Fəhmi das-
tandan əfsanəvi gücə malik Koroğlunu qorxmazlıq zirvəsindən endirərək, Keçəl Həmzənin hiyləsinə 
möhtac qoyur və bununla da bir növ mərdliyin, qəhrəmanlığın hiylədən asılı vəziyyətə düşməsinə 
işarə edir. Ola bilsin ki, müəllif bu məqamda Koroğluya aid edilən real gücün əldə edə bilmədiyi 
məqamların hiylə yolu ilə asanlıqla alınmasına işarə edən məşhur “tüfəng kəşf olundu, igidlik əldən 
getdi” məsəlini də əsas götürmüşdür.  

Müəllif Koroğlu obrazına əlavə etdiyi əlavə ştrixlərindən başqa həm də dövrün məkan və 
şəraitinə öz təxəyyülünün məhsulu olan ştrixləri də artırmışdır. Dövrün məişət və dil quruluşuna, 
adət-ənənə və dini inanclarına, Çənlibelin təsvirinə edilən fərqli əlavələr də bura daxildir.  

Dastan variantından fərqli olaraq müsbət planda təqdim olunan, hiyləgərliyinə və çoxbilmiş-
liyinə görə Koroğlu tərəfindən “Çənlibel tülküsü” adını qazanan Keçəl Həmzə Koroğlunun yaxın 
silahdaşı, məsləhətçisi, Çənlibelin “detektiv xəfiyyəsi” simasındadır. Öz məharəti və çoxbilmişliyi ilə 
Koroğlu və dəlilərini Qara Mahmud tərəfindən qabaqcadan hazırlanmış sui-qəsdin üstünü açır və 
Çənlibel əhlini təhlükədən xilas edir.  

Dastana və qəhrəmanlarına məxsus bir çox xarakterik əlamət və xüsusiyyətlər romanda da qo-
runub saxlanmışdır. XVII əsrə aid tarixi məlumatları dərindən öyrənən yazıçı bu dövrə məxsus milli-
məişət və tarixi atributları düzgün əks etdirməyi bacarmışdır. 

Detektiv roman ünsürlərinin də olduğu əsərdə mistik mahiyyət daşıyan hadisə və məqamlar 
üstünkük təşkil edir. Üç ayrı müstəqil hissədən (“İlk sui-qəsd”, “Kölgədə əqrəb”, “Qarğa yuvası”) 
ibarət olan “Çənlibel tülküsü” ədəbi layihəsinə müəllif mifik ünsürlər qataraq maraqlı roman nü-
munəsi yaratmışdır.  

İlk əvvəl müəllif oxucunu sirrin-sehrin mövcudluğuna inandıraraq, dərvişlər, Səfəvi sarayı və 
Çənlibel arasında baş verən sirli hadisələr, bəzi simvollardan yararlanaraq oxucunun marağını özündə 
saxlamağa, nəticə etibarilə əsərin oxunaqlı olmasına müvəffəq olur. 

 Əsərdə ölü qarğalar simvolik obrazdır. Hər basqınından sonra Qara Mahmud tərəfindən bir 
nişanə kimi istifadə olunur. Ölü qarğalar, sufi dərvişlərin peyda olması, üzərində yazılar olan təsbeh 
dənələri, insan meyidlərinə basılmış damğalar və s. əsərin dedektiv xarakterindən əlavə, həm də 
mistik ab-havasını gücləndirir.  

“Qarğa yuvası” romanında hadisələr Koroğlunun can sirdaşı aşıq Cununun Qara Mahmudun 
adamları tərəfindən döyülüb damğalanması və Qara Mahmudun Koroğluya ismarıcı ilə başlayır. Qara 
yuxular görən Koroğlu Çənlibeli başına götürən peyin iyinin təsiri ilə yuxudan ayılır və hadisələr aşıq 
Cununun yarımcan səhnəyə daxil olması anından etibarən dramatikləşməyə başlayır. Bundan sonra 
hadisələr postmodernizmə xas olan oyun prinsipi üzrə davam edir. Dastandan kənar olan hadisələrin 
və ifrat dekonstruksiyaya məruz qalmış obrazların romana daxil edilməsi ilə davam edir. 

Koroğlunun dəlilərindən olan Həmzə quldurların izini tapmaq məqsədi ilə Ərdəbilə yollanır və 
Səfəvilər sarayında Şeyxin kitabxanasına daxil olur. Kitabxanada olarkən dünyanın bütün sirlərinin 
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yazıldığı və gizli məkanlarda qorunub saxlanan kitabların içərisində saraya məxsus məxaric jur-
nalından quldurlara aid izləri tapır. 

Roman çağdaş romançılıqda daha çox müraciət edilən çoxqatlılıq prinsipi ilə yazılmışdır. Bu 
modelə xas olan zaman və məkan arasında əlaqə, bu əlaqənin itməsi və hadisələrin inkişaf etdiril-
məsində postmodernizmə xas olan labirint effektindən genişliklə yararlanılmışdır. 

Əsərin dil xüsusiyyətləri və süjet quruluşu baxımından nağıl elementləri ilə zəngindir. Nağıl 
təhkiyəsinə uyğun olaraq xalq danışıq dilindən istifadə edən müəllif bəzi hallarda genişliklə fars söz-
lərindən və ifadələrindən istifadə etmişdir.  
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Роман Ильгара Фахми «Гнездо ворона» постмодернистском аспекте 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Роман Ильгара Фахми « Гнездо ворона» написано в постмодернистском стиле. В этом 

романе наше историческое прошлое описывается по-новому. Мотивы романа взяты из 
народного фольклора. Короглу и его храбрые сотрудники представлены совершенно новом 
аспекте. В романе борьбы Короглу и его коллег не являются реальными фактами борьбы, а 
скорее являются результатом воображения автора. Роман- одна из самых замечательных 
работ в современных азербайджанских романов.  
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The novel by Ilgar Fahmi "The Nest of a Raven" is a postmodern aspect 

 
SUMMARY 

 
The novel by Ilgar Fahmi "The Nest of a Raven" is written in a postmodern style. In this 

novel, our historical past is described in a new way. The motifs of the novel are taken from folk 
folklore. Koroglu and his brave staff are represented by a completely new aspect. In the novel of 
struggle Koroglu and his colleagues are not real facts of the struggle, but rather are the result of the 
author's imagination.The novel - one of the most remarkable works of modern Azerbaijan novels.  
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QAZAX XALQININ BÖYÜK OĞLU MUXTAR AUEZOV 
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Key words: Kazakh deserts, enlighteners, akyn, written literature, artistic heritage, novel of 
Abay, literary influence, scientific research  

 
 
XIX əsrdə qazax xalqının ictimai-siyasi həyatında, habelə ədəbiyyatında baş verən dəyi-

şiklikləri yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar. Belə ki, əsrin ortalarında 
feodal-patriarxal, qəbilə-tayfa münasibətlərinin hökm sürdüyü qazax səhralarının çar Rusiyası 
tərəfindən işğalı başa çatdırıldı. Bu da qazax xalqının istər sosial-iqtisadi, istərsə də ictimai-mədəni 
həyatında bir sıra köklü dəyişikliklərin baş verməsi ilə nəticələndi. Bayların, feodalların zülmü 
altında əzilən qazax xalqı indi də çarizmin boyunduruğu altında yaşamağa məhkum olundu. Bütün 
bunlara baxmayaraq, qazax xalqı rus mədəniyyəti ilə dialoq və əlaqələrin təsiri altında təşəkkül 
tapmağa başlayır. Qabaqcıl rus ziyalıları ilə qazaxların ünsiyyətə girməsi rus mədəniyyəti, habelə 
Avropa ədəbiyyatı incilərinin qazax səhrasında mənimsənilməsi, mütərəqqi ideyaların yayılması və 
s. digər məsələlər Qazaxıstanda yeni ab-havanın yaranması üçün zəmin yaratdı. Bu prosesin başlan-
ğıcında qazax maarifçiləri İbray Altınsarin, Abay Kunanbayev və Çokan Vəlixanov dururdu. Qa-
zaхıstanın qabaqcıl ziyalıları хalqın maariflənməsinə çalışır, mədəniyyəti təbliğ еdir və ruslaşdırma 
siyasətinə qarşı çıхırdılar. Maarifçi və pеdaqоq İbray Altınsarın ilk qazaх məktəbinin əsasını qoyur 
və qadınların təhsil almasına çalışır. О, qazaх məktəblərinin şagirdləri üçün ilk dərs vəsaiti olan 
“Qırğız müntəxabatı” kitabını hazırlayır. Kitabda pedaqoqun “Gəlin, uşaqlar, oxuyaq”, “Biliklərə 
yiyələnən xalqlar”. “Kasıb olsan da oğurluqla dost olma”, “Akının ədalətli sultana müraciəti”, 
“Yay”, “Çay” və digər şeirlərində müxtəlif səpkili ictimai-sosial, tarixi, etik-fəlsəfi, doğma təbiət 
səhnələri, aydın və sadə formadan istifadə edilməklə qələmə alınmışdır. İ.Altınsarinin şerlərində 
xalq təhsilinin əhəmiyyəti, elmi fikrin dəyəri vurğulanır. Onun poetik yaradıcılığında qazax aulunda 
mövcud olan bərabərsizlik, bayların, xanların xəsisliyi və qəddarlığı ifşa olunur, ruhanilərin xalqı 
aldatma istəyi tənqid atəşinə tutulur, istismarçı sinfin ikiüzlülüyü, yalançılığı və böhtançılığı, 
əxlaqsızlığı əks etdirilir. 

 Maarifçi, müasir qazax yazılı ədəbiyyatının banisi, şair, ictimai xadim Abay Kunanbay ya-
radıcılığında dövrün çatışmazlıqlarını göstərməyə çalışmışdır. Şairin yaradıcılığının zirvəsi hesab 
edilən "Əqliyyə" əsərində xalqa müraciət edərək: "Ey mənim xalqım, bu qədər təbii sərvətimiz ol-
duğu halda niyə yoxsulluq içində yaşayırıq? Xarici varlılar az da olsa dövlətin inkişafı, xalqın güza-
ranının yaxşılaşması üçün nə isə edirlər, bizim qazax bəyləri isə iki şeyi bacarır: çoxlu ət yeməyi və 
çoxlu arvad almağı" – deyir. Rus və digər xalqlarla müqayisə aparan A.Kunanbayev qazax xalqının 
vəziyyətinə acıyır, nicat yolunu maariflənməkdə görürdü. 
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Qazaхıstanda ХIХ əsrin sоnu-ХХ əsrin əvvəllərinə qədər еlmi mərkəzlər, dеmək оlar ki, yох 
idi. Burada yalnız çох da böyük оlmayan 4 kənd təsərrüfatı еlmi idarəsi və rus cоğrafi cəmiyyətinin 
Qərbi Sibir şöbəsinin Sеmipalatin filialı fəaliyyət göstərirdi. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq qazax ədəbiyyatı özünün çiçəklənmə dövrünə qədəm 
qoyur. Bu zaman müasir qazax ədəbiyyatının əsasları qoyulur, ədəbi dili tam formalaşır, yeni üslubi 
formalar yaranır. Əgər bu dövrə qədər qazax xalqı arasında yazılı ədəbiyyat şifahi xalq ədəbiyyatına 
nisbətən zəif inkişaf etmişdirsə, artıq əsrin əvvəllərindən başlayaraq yazılı ədəbiyyatda bir sıra 
janrlar yaranıb təşəkkül tapmağa başladı.  

Bunlardan biri də roman janrıdır. Bu janrın ilk kamil nümunəsini XX əsr qazax ədə-biyya-
tının görkəmli nümayəndəsi Muxtar Auezov yaratdı. Yazıçının “Abay” romanını tədqiqatçılar haqlı 
olaraq “qazax xalqının həyatının ensiklopediyası” adlandırırlar. Düzdür, bu əsərə qədər bu janrda 
ilk nümunələr meydana gəlmişdir. Onların sırasında milli folklorun epik növünün bazasında forma-
laşaraq inkişaf edən qazax nəsrinin əsas yaradıcıları M.Dulatovun, C.Aymautovun, Şəkərimin, 
S.Torayqırovun, S.Kobeyevin, B.Maylinin, S.Seyfulinin və başqalarının adlarını çəkə bilərik. 

M.Auezovun bədii irsi zəngindir. O, çoxsaylı pyeslər (“Enlik və Kebek”, “El ağası”, 
“Baybişə və tokal”, “Ayman-Şolpan”, “Sərhəddə”, “Xan Kenə”, “Ağ ağcaqayın”, “Oktyabr uğrun-
da”, “Abay” – L.Sobolevlə birlikdə və s.), hekayələr və povestlər (“Fırtına”, “Yetim nəsibi”, “Oxu-
muş vətəndaş”, “Çöl hekayələri”, “Evlənmə”, “Yaslı gözəl”, “Qanlı gecə”, “Karaş-karaşda olay” – 
Aşırımda atəş”, “Barımta”, “Gənc nəsil” və s. müəllifidir.  

Keçmiş sovet ədəbi-mədəni həyatında bədii və elmi əsərləri ilə kifayət qədər tanınan və 
güclü nüfuz sahibi olan yazıçı sovet məkanına daxil olan bütün xalqların, o cümlədən türk xalqla-
rının ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə yaxından maraqlanmış, imkanı dərəcəsində qayğı göstərmiş və 
təbliğinə diqqət yetirmişdir. Məsələn, vaxtilə qırğız eposu “Manas”ı “Dədə Qorqud” eposu kimi 
xalqa ziyanlı abidə kimi qaralama kampaniyasına start veriləndə xalqın bu möhtəşəm xəzinəsini 
müdafiə edənlərin önündə M.Auezov dururdu. Tatar şairi, əsirlikdə dünyasını dəyişmiş Musa Cəli-
lin II Dünya müharibəsindən sonra bəraət almasında və ona Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilmə-
sində M.Auezovun xüsusi xidmətləri olmuşdur. 

M.Auezov Azərbaycan xalqına, ədəbiyyatına, müxtəlif dövrlərdə yazıb yaratmış söz usta-
larına həmişə diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Azərbaycan xalqı da öz növbəsində qardaş qazax xal-
qının bu görkəmli şəxsiyyətinin əsərlərini, xüsusən də, məşhur “Abay” romanını sevə-sevə oxumuş-
dur, tədqiqatçılar, şair və yazıçılar onun həyatını, yaradıcılığını müntəzəm şəkildə tədqiq və təbliğ 
etmişlər. M.Auezov S.Vurğun, M.Hüseyn, M.İbrahimov kimi sənətkarlarla dost olmuş, qarşılıqlı 
ədəbi-mədəni əlaqələrin daha da güclənməsinə səy göstərmişlər. 

M.Auezovun Azərbaycanla, onun ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə qarşılıqlı əlaqələri proble-
mini şərti şəkildə aşağıdakı qruplara ayırmaq mümkündür: birincisi, sənətkarın Azərbaycan şair və 
yazıçıları ilə şəxsi, dostluq əlaqələri; ikincisi, əsərlərinin dilimizə tərcüməsi; üçüncüsü, onun həyat 
və yaradıcılığının milli filologiya elmində araşdırılması, dördüncüsü, əsərlərinin Azərbaycan 
ədəbiyyatının oxşar nümunələri ilə tipoloji baxımdan tədqiqi (təəssüf ki, M.Auezovun irsi bu 
baxımdan demək olar ki, araşdırmalara cəlb edilməmişdir). 

M.İbrahimovun və M.Hüseynin xatirələrindən məlum olur ki, “möhtəşəm ağacı xatırladan” 
(M.İbrahimov) Muxtar Auezov Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatı ilə kifayət qədər yaxından 
tanış imiş (1, 236-248). Qazax yazıçısı Nizami Gəncəvinin, M.Füzulinin, M.F.Axundzadənin, S.Rə-
himovun əsərlərini, M.İbrahimovun “Gələcək gün”, M.Hüseynin “Abşeron” romanlarını nüfuzlu 
söz deyə biləcək dərəcədə mütaliə etmişdir. Mehdi Hüseyn xatirələrində bildirir ki, M.Auezov 
S.Vurğunun şeir dilinin nümunəvi təmizliyini və ifadəliliyini, Azərbaycan dilinin ərəb və fars 
sözlərindən təmizlənməsində oynadığı rolu xüsusi qeyd edirdi: “bu müşahidə göstərir ki, Muxtar 
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Ömərxan oğlu yalnız böyük söz ustadı deyildi, ümumiyyətlə, türk dillərinin incə bilicisi olmuşdur” 
(1, 246-247). 

M.Auezovun zəngin ədəbi-bədii, elmi-nəzəri irsindən dilimizə az nümunə tərcümə edil-
mişdir. Onun Azərbaycan oxucusuna çatdırılan əsas əsəri “Abay” romanıdır. Məlum olduğu kimi, 
M.Auezov romanında yalnız Abayın bənzərsiz obrazını yaratmamışdır, eyni zamanda onun həyat və 
yaradıcılığının ilk və ən nüfuzlu tədqiqatçısı kimi tanınmışdır. Bunu nəzərə almaqla Abayın vəfatı-
nın 50 illiyi münasibəti ilə onun “Qazax xalqının böyük oğlu” məqaləsi dilimizə çevrilərək nəşr 
olunmuşdu (2). 1954-cü ildə işıq üzü görmüş “Abay” romanını dilimizə Ələkbər Abasov tərcümə 
etmişdir (3). Rus dilindən tərcümə olunmuş əsər oxucular və mütəxəssislər tərəfindən maraqla qar-
şılanmışdır. Roman çap olunandan bir il sonra C.Məmmədov və İ.Gözəlov əsərin tərcüməsi ilə bağlı 
resenziya yazmışdılar. Müəlliflər resenziyada mütərcimin söz, cümlə səviyyəsində qeyri-dəqiqlik-
lərinə (məsələn, podrajat sözünü təqlid etmək əvəzinə yamsılamaq kimi götürülməsinə və s.) diqqət 
yetirmişlər (4). 

Azərbaycanda M.Auezov şəxsiyyətinə və irsinə maraq müəllifin sağlığından başlansa da, 
onun həyat və yaradıcılığının tədqiqi və təbliği sahəsində sistematik işlər müəllif dünyasını dəyi-
şəndən (doğrudur, M.Auezov itkisinə ölkəmizdə də biganə qalmadılar. Onun vəfatı münasibəti ilə 
dövrü mətbuatda nekroloq dərc olundu - 5) sonrakı dövrə təsadüf edir. 

1977-ci ildə Qazaxıstanda, keçmiş SSRİ-də, o cümlədən, Azərbaycanda Muxtar Auezovun 
anadan olmasının 80 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd olundu. Yubiley məqalələri arasında yazı-
çı Mirzə İbrahimovun məqaləsi elmi səviyyəsi ilə seçilirdi. Qazax həmkarının həyat və yaradıcılığı 
haqqında təsviri mənzərə yaratmaması baxımından bir çox yubiley yazılarından fərqlənən bu məqa-
lədə yazıçının “Abay” romanı təhlil edilmişdir.  

Müəllif məqaləsində üç cəhətə xüsusi diqqət yetirmişdir: Abay obrazının özünəməxsusluğu-
na, tarixi romanda psixoloji təhlildən məharətlə istifadə olunmasına və əsərin müasirliyinə. 
M.İbrahimov haqlı qeyd etmişdir ki, tarixi əsərdə bir çox müəlliflər “psixoloji motivləri... çox za-
man açmağa belə cəhd göstərmir”; M.Auezov isə “böyük ustalıqla təsvir etdiyi əsərin ruhunu, icti-
mai mübarizələrin mənasını, mahiyyətini açıb göstərir, qəhrəmanların daxilini, ürəyinin çırpıntısı-
nın, fikir və hisslərini, mübarizəsini, tərəddüdlərini, qətiyyətini inandırıcı təsvir edir” (6). Yeri gəl-
mişkən M.İbrahimovun məqaləsi işıq üzü görən qəzetdə S.Əhmədovun tərcüməsində yazıçının 
“Yas içində” adlı psixoloji hekayəsi də verilmişdi (7). 

Yubiley münasibəti ilə qələmə alınmış məqalələrdən biri istiqlal şairi Xəlil Rza Ulutürkə 
məxsusdur. Türk xalqları ədəbiyyatının mahir bilicilərindən, ardıcıl tərcüməçilərindən və tədqi-
qatçılarından olan şair də qazax ədibinin həyatını işıqlandırmadan onun yaradıcılığının, xüsusən də 
“Abay” romanının səciyyəvi cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsinə önəm vermişdir.  

X.R.Ulutürk məqaləsində belə bir cəhətə diqqət yetirmişdir ki, romanda Abayla yanaşı, 
qazax xalqının də möhtəşəm obrazı yaradılmışdır. O, haqlı qeyd etmişdir ki, roman on üç ilə yazılsa 
da, yazıçı əsəri qələmə almağa bütün ömrü boyu hazırlaşmışdır. Muxtar Auezov “Abay” epopeya-
sında yalnız qüdrətli bir şairin deyil, həmçinin onun timsalında doğma qazax xalqının möhtəşəm 
surətini yaratmış, xalq mənəviyyatını kəşf etmişdir (8). Şairin bu müşahidəsini bir çox söz ustaları 
nəzərə çarpdırmışlar. Kamerunlu yazıçı B.Matib romanı oxuduqdan sonra yazırdı: "Mənim əvvəllər 
qazaxlar haqqında heç bir məlumatım yox idi. İndi isə onları tanıdım, hətta çox yaxından tanıdım” 
(9, 96). 

Yubiley münasibəti ilə ədəbi ictimaiyyətin mövqeyini ifadə edən imzasız yazı da çap 
olunmuşdu (10). M.Auezovun həyat və yaradıcılığı haqqında Q.Əliyevin ümumi təsəvvür oyadan 
məqaləsi (11) ilə müqayisədə H.Razinin məqaləsi dəqiq müşahidələri ilə daha çox maraq doğurur. 
Məqalədə onun elmi fəaliyyətinin təhlili ön plana çəkilmiş, yazıçının ölkəmizlə əlaqələri məsələsinə 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

108 

diqqət yetirilmiş, haqlı olaraq “Abay” romanı “Don Kixot”, “Səfillər”, “Spartak”, “Birinci Pyotr” 
kimi əsərlərlə müqayisə edilmişdir (12). 

Maraqlıdır ki, Abayın yubileyində Muxtar Auezovun məqaləsi dilimizdə çap olunduğu kimi, 
onun özünün yubileyində də başqa bir qazax müəllifinin məqaləsi oxuculara çatdırılmışdır. Gör-
kəmli yazıçının 90 illik yubileyi münasibəti ilə Rüstəm Canquzinin işıq üzü görən “Qazax xalqının 
böyük oğlu” adlı məqaləsi elmi-nəzəri dəyərindən başqa, həm də azərbaycanlı müəlliflərin məqalə-
lərini dəyərləndirməyə də imkan vermişdir.  

Yazıçı barəsində mövcud nəzəri ədəbiyyatı maksimum dərəcədə bilən qazax müəllifinin 
məqaləsi ilə tanışlıq (13, 29) Azərbaycan yazıçı, şair və alimlərinin məqalələrinin elmi səviyyəsinin 
yüksək olduğunu təsdiqləyir. Maraqlıdır ki, M.İbrahimov qazax alimindən on il əvvəl məqaləsinin 
adında M.Auezovun qazax xalqının böyük oğlu olduğu mülahizəsini irəli sürmüşdür. Yazıçının 
həyat və yaradıcılığı ilə bağlı qazax müəlliflərinin əsərlərinin azərbaycanlı oxucuların mütaliəsinə 
verilməsinə sonrakı illərdə rast gəlmək olur (14). 

Azərbaycan filologiya elmində M.Auezovun həyat və yaradıcılığı yalnız yubiley vaxtı öyrə-
nilməmişdir (15). Onun haqqında ilk Azərbaycan ensiklopediyasında məlumat verilmişdir (16, 
479). Asif Əfəndiyev sənətdə, xüsusən də bədii ədəbiyyatda zaman konsepsiyası tədqiq olunan mə-
qaləsində M.Auezovun “Abay” romanına da müraciət etmişdir. Müəllif məqalədə keçmişlə gələcəyi 
müqayisə etmiş, romanda mühüm əhəmiyyət kəsb edən nəğməni rəmz kimi götürmüşdür.  

Yazıçının təsvirində keçmiş xalqı heç bir itkiyə məruz qalmadan gələcəyə aparan milli ener-
jidir. Müəllifin fikrinə görə, buna görə də onun əsərində keçmişdə olan gözəllik tərənnüm edilir. 
“Bu gözəlliyin ən qiymətli nişanəsi - nəğmədir. Nəğmə romanda rəmz rolunu oynayır. O, xalqın 
gələcəyə gətirdiyi itməz, əvəzsiz, daimyaşar sərvətdir. Nəğmə həm daimi inkişaf, həm də daimi 
özünəqayıtmadır. Nəğmə dünənin bu günə aidliyidir” (17). 

1990-cı ildə Azərbaycan-qazax ədəbi əlaqələri tədqiq olunan kitab nəşr olunmuşdur. Öz-
özlüyündə kifayət qədər sanballı elmi dəyər daşıyan kitabda təəssüf ki, M.Auezov və Azərbaycan 
probleminin tədqiqi M.Hüseynin, M.İbrahimovun xatirələri və bəzi məlum elmi məqalələrin 
sadalanması ilə məhdudlaşdırılmışdır (1, 236-249, 256-258). 

Muxtar Auezovun həyat və yaradıcılığı uzun illərdir Azərbaycanın ali məktəblərində tədris 
olunur. Fənni daha yüksək səviyyədə mənimsətmək üçün proqramlar, dərs vəsaitləri və dərsliklər 
hazırlanıbdır. “Türk xalqları ədəbiyyatı" fənninin yaradıcısı və bu sahədə ilk dərsliyin müəllifi 
Pənah Xəlilov 1966-cı ildə yazdığı dərsliyində qazax ədəbiyyatına xüsusi bölmə, həmin bölmədə 
isə Muxtar Auezovun həyat və yaradıcılığının araşdırılmasına geniş yer ayırmışdır. 

Müəllif dərsliyində sənətkarın həyatı, bədii, elmi yaradıcılığı, tərcüməçi kimi fəaliyyəti haq-
qında yığcam təsəvvür oyatdıqdan sonra yazıçının “saysız-hesabsız qolu olan nəhəng çaya” bənzət-
diyi “Abay” romanının üzərində ətraflı şəkildə dayanmışdır. Romanın bəzi süjet xətlərinin (mə-
sələn, Kodarın ölümü, Əmir və Ümitey arasındakı sevgi və s.) dolğun təhlilini verən tədqiqatçı 
Abayla atası Kunanbay arasındakı narazılıqlara, konfliktlərə xüsusi diqqət yetirmişdir. Təəssüf ki, 
dərslikdə zamanın tələblərinə uyğun olaraq konfliktin sinfi mövqedən işıqlandırılmasına meyl 
göstərilmişdir.  

 Tədqiqatçı düzgün qeyd etmişdir ki, ilk baxışdan tam müstəqil təsir göstərən süjet xəttinin 
hər biri romanın əsas qəhrəmanı Abayın bir xarakter kimi səciyyələndirilməsinə tabe etdirilmişdir. 
“...Müstəqil süjet xəttinə malik olan həmin faciə (Kodarın öldürülməsi nəzərdə tutulur - T.T.) 
Abayın insanpərvərliyini, feodal zülmünə bu yeniyetmənin nifrətini, adlı-sanlı ruhanilər haqqında 
onun təsəvvürünün necə dəyişdiyini göstərmək üçün epopeyanın ümumi süjetində mühüm bir 
həlqədir” (18, 387). 

N.Məmmədovun qazax ədəbiyyatı kursu üzrə hazırladığı metodiki vəsaitdə də Muxtar 
Auezovun həyat və yaradıcılığı əksini tapmışdır. Vəsaitin tələblərinə uyğun olaraq müəllif yazıçının 
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həyatı və yaradıcılığı barədə dolğun mənzərə yaratmağa çalışmışdır. Romanın təhlilində əsas ob-
razlar ön plana çəkilmişdir. Məlum olduğu kimi, əsərdə Kunanbay Abay qədər canlı və monumental 
obraz olaraq təsvir edilmişdir. N.Məmmədov bunu yazıçının sənətkarlıq məharəti ilə əlaqələndirə-
rək yazır: “M.Auezovun sənətkar kimi ən böyük xidməti ondan ibarətdir ki, o, qazax ədəbiyyatında 
ilk dəfə obrazın dialektikasına vara bilibdir, insan xarakterindəki ziddiyyətin vəhdətini göstərməyi 
bacarıbdır” (19, 58). 

Tədqiqatçı romandakı qadın obrazlarının böyük məharətlə yaradıldığını, yazıçının tarixi 
həqiqətlərə sadiq qaldığını, doğma xalqın adət-ənənələrini, həyat və düşüncə tərzini və s. sənətkar-
lıq məharəti ilə təsvir etdiyini vurğulamışdır. 

Qazax xalqının görkəmli yazıçısı, dramaturqu, alimi, ictimai xadimi Muxtar Auezov cəmi 64 
il yaşasa da, özündən sonra zəngin və dəyərli bədii, elmi və publisistik əsərlər qoyub getmişdir. Sə-
nətkarın əsərlərinin dəyəri, müasirliyi, aktuallığı, Azərbaycan ədəbiyyatındakı bir çox sənətkarlarla 
ruhi, əsərlərlə tipoloji yaxınlığı onun həyat və yaradıcılığının milli filologiya elmində müntəzəm 
şəkildə araşdırılmasına əsas verir. 
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Наргис Алиева 
 

Великий сын Казахского народа Мухтар Ауэзов 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 

В статье говорится о развитии просветитель ского движения в Казахстане конца Х1Х - 
начала ХХ века, послечего началось бурное развитие науки и образования в Казахстане. 
Огромную роль в этом движении сыграли Чокан Велиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай 
Кунанбаев. В 50-ые годы ХХ века увидел свет роман Мухтара Ауэзова «Абай», который дал 
толчок развитию художественной литературы какв Казахстане, так и в литературах дуригих 
тюркских народов.  

 
 

Nargis Aliyeva  
 

Mukhtar Auezov - The Great Son of Kazakh people 
 

SUMMARY 
 

The paper deals with development of Enlightenment movement in Kazakhstan at the end of 
the 19 th and beginning of the 20 th centuries after its conquer by Russian Empire. Afterwards 
science and education in Kazakhstan began to develope. Such famous enlighteners as Ibray 
Altunsarin, Abay Kunanbayev and Chokan Velikhanov played great role in that movement. In the 
50- s of the 20 th century Mukhtar Auezov`s novel that stimulated development of Kazakh fiction 
as well as literature of other Turkic peoples was published.  
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN  
AĞIR İLLƏRİNİ ƏKS ETDİRƏN  

ROMAN - “MƏLƏKLƏR VƏ İBLİSLƏR” 
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Key words: Roman, Demons , Angels, nation, fact, independence, truth 
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Əlisa Nicatın zəngin ədəbi bədii irsinə nəzər yetirərkən tarixi romanların xüsusi yeri, çəkisi 

olduğunu görürük. Müəllif bu romanlar vasitəsilə oxucunun tarixi yaddaşını silkələyərək özünəqa-
yıdışı təmin etməyə çalışır. Özünəqayıdışın yollarını arayarkən yenidən milli məfkurə savaşına qal-
xır. Millət milli istiqlal, məfkurə savaşında o zaman qalib olur ki, qarşısında dayananın bütün güclü 
və zəif cəhətlərinə dərindən bələd olsun.Mövzu ilə əlaqədar əsas obyekt Əlisa Nicatın “Mələklər və 
İblislər” romanını tədqiqata cəlb etmək daha məqsədəuyğundur. Əsərin ilk adı “Şanlı Cümhuriyyət” 
olmuş və ilk dəfə “Hürriyyət” qəzetində çap edilmişdir. Əsərdə milli istiqlal məfkurəsini ön plana 
çəkərək istiqlala, azadlığa can atan cümhuriyyət tərafdarları- Mələklərlə cümhuriyyət əleyhdarları- 
İblislərin mübarizəsinin fonunda xeyirlə şərin mübarizəsi əks olunur. Romanın mövzu obyekti kiçik 
zaman dilimində yaşanan böyük tarixi hadisələrdir. Əsərin tarixi kontekstdə dəyərləndirilməsi, daha 
incə məqamlara diqqət yetirilməsinə ehtiyac vardır. Çünki tarixi həqiqətlərin üzərinə çəkilmiş pər-
dəni aralamağın zamanı çoxdan keçir. Tarixi obyektiv şəkildə aparılan araşdırma bir sıra qaranlığa 
işıq tutmuş olacaqdır. Tarixi həqiqətlərin bədii həllini tapması, tarixi reallığın bədii həqiqətə çevril-
məsi nəsrin uğuru kimi qiymətləndirilir. İşin bu fabulada götürülməsi tədqiqata geniş imkanlar 
verir.  

Özünəqayıdışın yollarını arayarkən yenidən milli məfkurə savaşına qalxır. Millət milli istiq-
lal, məfkurə savaşında o zaman qalib olur ki, qarşısında dayananın bütün güclü və zəif cəhətlərinə 
dərindən bələd olsun. Əlisa Nicatın ərsəyə gətirdiyi bu əsərdə də məhz bu istiqamət ətraflı işıqlan-
dırılır. Oxucusunu təkcə milli ideallara söykənərək arxayınaşlaşmamağa səsləyir. Fikirlərini isə də-
qiq tarixi faktlarla əsaslandırmağa çalışır. Xalqın zəif cəhətlərini ümümiləşdirərək sadə, aydın, asan 
başa düşülən şəkildə düşmənin dilindən verməsi əsəri oxuyan hər bir oxucuda vətəndaş kimi bu 
istiqamətdə müəyyən tədbirlər görməyə təhrik edir. Stepan Şamuyanın dilindən təqdim olunan 
fikirlər bir növ həyəcan siqnalıdır. “... Gəlin görək özlərini müsəlman adlandıran son vaxtlar bir 
neçə nəfər tərəfindən uydurulmuş azərbaycanlı adı ilə əvəz edilən, əslində isə tatar olan bu xalq 
kimdir, necədir və nə vəziyyətdədir. Heç zaman kimlikləri məlum olmayıb heç bir tarixçi səyyah 
tərəfindən müstəqil etnos, xalq kimi qeydə alınmayıblar. Heç bir yazılı abidələri yoxdur. Bütün 
abidələrinin kitabələri ərəb və fars dillərindədir. Özlərinin hesab etdikləri bütün şair və aşıqları belə, 
özünün milli mənsubiyyətindən heç yerdə bəhs etmir. Milli şüuru bu cür sıfır dərəcəsində olan 
ikinci bir xalqa rast gəlmək qeyri-mümkündür. Yalnız dini mənsubiyyətləri mövcuddur ki, bu da bir 
o qədər dərində deyil və tamamilə zahiri mahiyyət daşıyır. Bundan artıq heç nə ilə fərqlənmirlər. 
Təsadüfi deyil ki, bizim bunlarla 1905-ci ildəki mücadiləmiz erməni-müsəlman davası adlandırılır. 
Deməli, milli varlıq kimi heç bir mütəşəkkil şüura malik deyillər və sosio-psixologiya qanunlarına 
görə, heç vaxt da malik olmayacaqlar. Hərçənd ki, bəzi şair, ədib və publisistləri son vaxtlar bu 
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barədə möhkəm çığır-bağır salırlar lakin bunlar faydasızdır. Çünki daxillərindən gələn oyanış 
mümkün deyil. Təbii ki, dil özünəməxsusluqları olsa da, bildiyimiz kimi bu dil vahidliyi onların 
özlərini vahid bir millət kimi hiss etməyinə zərrəcə kömək etmir.” (5, 17) Vətənpərvər yazıçının 
bütün bunları ağrıdıcı dillə söyləməsi onun əsl vətəndaş mövqeyindən xəbər verir. Romanın başqa 
bir fəslində türk generalissimusu Ənvər paşanın cənubdakı qardaş xalqı erməni vəhşiliyindən qoru-
maq üçün göndərdiyi köməkdən imtina edib şəxsi mənafeləri naminə xalqı taleynin ümidinə bu-
raxması əsl faciədir. Ehsan paşanın Yusif Ziyaya “Hürriyyət istəməyən xalqa onu zorla vermək 
olarmı? Verilsə də bunun nə faydası? Bir ay sonya geri alınmayacaqmı? Bunlar artıq Hatayinin öv-
ladları deyillər əfəndim” söyləməsi acı həqiqətdən başqa bir şey deyil. Çünki haqqı verməzlər alar-
lar.  

Milli şüurun demək olar ki, yuxuya getməsi siyasi şüura da təsirsiz qalmır. Deməli, əsas mü-
barizə, əsas dava milli şüurun , milli yaddaşın oyadılmasından və bərpasından başladılmalıdır. Mü-
asir ədəbiyyatımız bu davada bayraqdar rolunu oynayır və böyük kütləni öz ardınca apara biləcək 
gücə malikdir.  

“Mələklər və İblislər” romanı açılmış və ya qaranlıq qalan səhifələri işıqlandırılmağa 
çalışılmışdır. Təqdim olunan süjetdə əhvalatlar ayrı-ayrı fəsillərdə demək olar ki, bəzək-düzəksiz 
tarixi faktlarla olduğunu kimi təsvir edilir. Müəllifin əsər üzərində səylə , ürək yanğısı ilə gərgin 
işləməsi istinad etdiyi mənbələrin dəqiq adlarını təqdim etməsindən bəlli olur. “Uzun illər yaşanıb, 
qısa müddətə yazılan roman” Nəriman Nərimanovun, tarix elmləri doktoru Musa Qasımovun və 
fədakar tədqiqatçı Adıgözəl Məmmədovun kitablarındakı faktlardan və bir sıra başqa məxəzlərdən 
istifadə edilmişdir. Müəllifin tarixiliyə birincilk verib bədiiliyi kölgədə qoyması əsərin qismən 
qüsurlu məziyyəti hesab edə bilərik. “... tarixdən roman yazan müəllif təkcə bədii təxəyyülünə, 
istedadına güvənə bilməz. Bununla yanaşı o həm də yüksək səviyyədə tarixi məlumata, biliyə elmi 
təfəkkürə malik olmalıdır, hadisələri və obrazları təqdim edərkən tarixi həqiqətə, obyektiv 
gerçəkliyə sadiq qalmalıdır, tarixiliklə müasirliyin vəhdətini gözləməlidir... 

Romanda bir birinə zidd iki qütbün qarşıdurmasını müəllif xeyirlə şərin deyil, İlislərlə 
Mələklərin savaşına bənzədir. Çünki hər zaman iblislər min bir hiylə, yalanla, böhtanla, mələk 
cildinnə girərək məqsədinə nail olmağa çalışır. Tarixi reallığı nəzərə alaraq müəllif romanı kədərli 
sonluqla yekunlaşdırır. Lakin müəllif məqsədinə nail ola bilir. Belə ki, qaldırılan problemlərin son 
dərəcə aktuallığını ortaya qoyur. Tədqiqatçıları həmin dövrü yenidən araşdırmağa çağırır. Sovet 
ideoloji sisteminin uzun illər həqiqəti gizlədərək milli dövlətçilik üçün, xalq üçün yanan xeyirli işlər 
görməyə çalışan və mübarizə aparan qəhrəman oğulları vətən xaini kimi təqdim etmiş, ikizülü 
yaltaqları, satqınları, danosbazları isə sovet Azərbaycanı üçün yanan qəhrəman kimi tanıtmışdır.  

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəriman Nərimanov, Cəfər Cabbarlı, Fətəli Xoyski, Üzeyir 
Hacıbəyov, Abdulla Şaiq, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Ənvər Paşa, Yusif Ziya, Mircəfər Bağırov, 
İosif Vissarionoviç Stalin, Stepan Şamuyan, Pankratov və başqa tarixi şəxs və şəxsiyyətlərin 
obrazları yaratsa da, tam dolğunluğu ilə verə bilməmişdir. Bəlkə də buna səbəb müəllif diqqəti 
dövrün canlı təsvirinə yönəltmək istəməsi olmuşdur. Lakin bununla belə tarixin fonunda obrazlar, 
qəhrəmanlar canlı, daxili aləmlərinin açılmasında biri digərinə köməkçi rolu oynayır. Romana ön 
söz yazmış professor Tofiq Hüseynoğlu əsərlə bağlı fikirlərini belə ümumiləşdirir: “1918-20-ci illər 
müstəqil, azad Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaradılması, onun möhkəmləndirilməsi və 
qurulması uğrunda döyüşlər, sürgün və repressiyaların ilk dalğalarının başlanması, Cənubi 
Azərbaycanın taleyi və s. kimi olduqca çox və mürəkkəb problemlər yazıçı tərəfindən “mələklər və 
iblislər”in münaqişəsi kimi qələmə alınır və bütün bunların hamısı üç zamanın müstəvisində 
istedadlı bir müəllif mövqeyindən əks etdirilib qiymətləndirilir”. (5, 6-7) 

Əsər Azərbaycan tarixinin faciəli səhnələrini canlandırmaqla keçmişdə yol verilmiş 
səhvlərdən ibrət dərsi götürməyə səsləyir. Müəllif qarşısına qoyduğu məqsədə müəyyən mənada 
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nail olsa da ədəbi mühitin bu barədə laqeyidsizliyi ağrıdıcı məqamlardandır. Bunu əsərin sonunda 
da xüsusi qeyd edir. Təqdim etdiyi dialoqlarda düşmənin iç üzünün açılması ilə yanaşı vətənin hər 
qarışının qiymətli olduğunu dilə gətirir. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan tarix boyu müharibələr 
meydanı olmuş, işğallara məruz qalmış, dəfələrlə parçalanmış, bölünmüşdür. Belə parçalanmanın 
biri də XX əsrin ikinci onilliyində baş verdi. Əlisa Nicatın qələmə aldığı dövr də Azərbaycanın şanlı 
olduğu qədər, ürəkağrıdıcı tarixi səhifələridir. Bu tarix yaşanıb, lakin doğru, düzgün yazılmayıb. 
Onu yazanlar illər boyu istədiklərini yazıb nəsillərə yazdıqları formada öyrədiblər. Müəllifin 
məqsədi də bu yanlışlığa müdaxilə edərək oxucusunu həqiqəti öyrənməyə çağırır. Tarixin qələmə 
alınan iki illik bir məhələsi iki əsrdə yaşana biləcək olaylarla zəngindir. Bu da “Hələ də yatmış, 
oyanmaq istəməyən xalqın” azadlıq, istiqlal mücadiləsinin bir prizmadan görüntüsü idi. Iki il 
müddətində iki qütbün, iki qövmün mübarizəsi nəticəsində əldə olunan zəfərlər, xalqın və 
mücahidlərinin sevinci, xoşbəxt yaşantıları ürəkləri riqqətə gətirdiyi qədər, yadelli, işğalçı 
simasında iblislərin törətdiyi qətllər, soyqırım, azğınlıq bir o qədər məyus edir. Bir-birinə zidd 
hadisələrin əsər boyu biri digəri ilə əvəzlənməsi, hadisələrin bağlılığı müəllifin peşəkarlığının 
nəticəsidir. Əsərdə vətənin azadlığı, işıqlı gələcəyi üçün çalışan insanları təkcə vətən, xalq, millət 
sevgisi deyil eyni zamanda dostluq, xeyirxahlıq, qarşılıqsız edilən yaxşılıq kimi humanist duyğular 
aşılanır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin zamanında Kobanı, yəni gələcək Stalini ölümün 
pəncəsindən qurtarması onun özünü də ölümdən xilas edir. “Xeyirxahlıq toxumları bəzən sürətlə 
cücərir, bəzən isə bunun üçün uzuz illər tələb olunur. Beləcə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 
Bakıda olduğunu eşidən Milli Məsələlər Üzrə Ümumrusiya Kommisarı və Bolşeviklər partiyasının 
büro üzvü İosif Stalin tələsik Qafqaza-Bakıya gəldi”, heç zaman həbs olunaraq ölmünün icrasını 
gözləyən Rəsulzadıni xilas etdi. Başqa bir nümunəvi hadisə Mircəfər Bağırovla Lavrenti Pavloviç 
Beriya arasında yaşanır. Casus kimi həbs olunan Beriyanın adını güllələnəcəklər siyahısında görüb 
xilas edən Cümhuriyyətdə bir yerdə işlədiyi tələbə dostu Mir Cəfər Bağırov xilas edir. “Mən bunu 
heç vaxt unutmayacağam, əziz Mir Cəfər, heç zaman”-deyə pıçıldaması illər sonra Bağırovu həm 
ÇEKA sədri, həm də partiyanın birinci katibi kimi uçurumdan xilas edir. “Bunun isə həm birbaşa, 
həm də dolayısı yolla xalqımızın, vətənimizin taleyində hədsiz dərəcədə böyük rolu olacaq. Çünki 
heç übhə yoxdur ki, Mircəfər Bağırov olmasaydı Azərbaycan ya tamamilə boşaldılıb ermənilərə 
veriləcək, ya da kiçik bir vilayət kimi qalacaqdı” (5, 279). 

Müəllifin qabartdığı mövzulardan biri də Azərbaycan ərazilərinin hissə-hisə bölünüb 
parçalanması məsələsi idi. Belə ki, erməni millətçi daşnaklarının, gürcü menşeviklərin göz dikdiyi 
ərazilər xalqımızdan hansı formada qoparılıb verildiyi ürək yanğısı ilə Nəriman Nərimanovun 
apardığı mübarizənin fonunda təsvir edilir. Bu baxımdan Abdilla Şaiqlə dialoqu tarixi hadisələrin 
təsviri maraqlıdır. “Əzizim Şaiq, yurdumuzu dirigözlə udurlar. Özü də bəla orasındadır ki, 
ətrafımdakı özümüzünkülər daha çox əleyhimə çıxırlar, nəinki yadlAR. Gürcülər Borçalını, 
Qarayazını, ermənilər Zəngəzuru, Naxçıvanı, Göyçəni, Qarabağı tələb edirlər. Gürcülərin hələ 
üstəlik Zaqatalada, ermənilərin də Qazaxda gözləri var. Ruslar neftimizi müftə daşıyıb alırlar azdır, 
addımbaşı mikoynları, mirzoyanları, sərkisləri müdafiə edib üstümüzə qısqırdırlar. Lenin də hey 
mənim dediyim rayonları gürcülərə güzəşt etməyimi xahiş edir ki, guya bununla onlar Sovet 
hakimiyyətini qəbul etməyə razı olacaqlar. Guya sovetlə.dikdən sonra geri alarıq. əhalinin doxsan 
faizindən çoxu müsəlman ola-ola zorla əlimizdən alırlar. Heç bilmirəm hansı torpağımızı qoruyum. 
Lap başımı itirmişəm” (5, 56-57). Burada Nəriman Nərimanovun xalq üçün yanan sovet 
Azərbaycanının rəhbəri kimi görürüksə, əsərin başqa fəslində cümhuriyyət yaranan dövrdə vətənin 
işıqlı sabahı üçün çalışan fədakar kimi qarşımıza çıxır. Fətəli xan Xoyskinin “əminəm ki, siz 
xalqımıza xidmət etmək üçün kommunistlərə, bolşeviklərə qoşulmusunuz ” söyləməsi 
Nərimanovun əsl niyyətinin daha da açılmasına rəvac verir. Doktor Rusiyadakı böhranı nəzərdə 
tutaraq “Nə qədər ki, ruslar bir-birini qırmaqdadırlar, Bakı ermənilərin əlindən alınmalı, Şamuyan 
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cəhənnəmə vasil edilməlidir. O, gec-tez Rusiyaya qaçacaq və daim Leninin qılığına giribölkəmizi, 
ərazilərimizi, yenidən zəbt etməyə, parçalamağa, Zəngəzuru, Naxçıvanı, Dağlıq Qarabağı ələ 
keçirmək niyyətindən əl çəkməyəcək. Mənim siz dediyiniz kimi onların içində olmam çox vacibdir, 
deyərdim ki, hədsiz dərəcədə vacibdir. Çünki onların partiyasında bizdən heç kim yoxdur. Azacıq 
da olsa nüfuzu olan yenə tək mənəm. Məni Lenin tanıyır və bütün şərq siyasətini mənimlə danışıb 
həyata keçirirlər” (5, 154-155). Müəllif Nəriman Nərimanovu vətənin mənafeyi naminə hər cür 
çətinliyə dözən şəxsiyyət kimi təqdim edir. Biz əsərdə Mir Cəfər Bağırov ovrazını da uzun illər 
sovet ideologiyasına xidmət edən yanaşma ilə tanıdılan şəxsiyyətlərə fərqli ampulada görürük. O da 
Nərimanov kimi vətənin mənafeyi üçün çalışan sözdə “əsl sovet vətəndaşı” olsa da, əslində millətini 
sevən fədakarlardan biridir. Belə fədakarlara qarşı qoyulan yaltaq, ikiüzlü, qorxaq, riyakar, 
rərbərlərə xoş gəlsin deyə mənliyini ayaqlar altına atan insanlar isə uzun illər, sovet dövründə 
xalqın rifahı üçün çalışan şəxslər kimi təqdim olunmuşdur. “ Azərbaycanda bolşevik çevrilişinin 
həyata keçirilməsində iştirak edən milli bolşeviklər- Əliheydər Qarayev, Mirzə Davud Hüseynov, 
Çingiz İldırım, Səməd Ağamalıyev və başqaları Lenin və Stalin üçün necə deyərlər peşka idilər. 
Onları heç kim saya almır, milli lider kimi nəzərdə tutmurdu” (5, 280). Əlisa Nicatın uzun müddət 
araşdıraraq ərsəyə gətirdiyi bu romanda tarix yenidən açılır, gizlədilən həqiqətlər gün üzünə 
çıxarılır. Təsvir olunan dövrün sosia-siyasi məsələlərinə sərt şəkildə münasibət bildirən müəllif 
bəzən bu problemu günümüzün reallıqları ilə də əlaqələndirməyi bacarır. Cəmiyyətin eybəcər-
ləşdirdiyi küt, nadan, dayaz insanların yaratdıqları əngəllər aşılmaz hesab olunsa da işıqlı fikirlərin 
qarşısında tab gətirə bilmir. Yazıçı əsər boyu, fəsildən fəsilə keçdikcə xeyirlə şərin bir-birini ardıcıl 
izləməsini vətənin istiqlalı üçün çalışanlarla bu azadlığa mane olanlar arasında təqdim edir. Belə 
təqdimat Azərbaycan romanı üçün yeni tərz, yeni forma idi. Əsərin məzmun orijinallığı, ideya 
yeniliyi oxucu, eləcə də ədəbiyyatşünaslar üçün çox maraqlıdır. Yazıçı bütün hallarda əsərin 
mövzu-məzmun və ideya vəhdətini böyük ustalıqla qorumuşdur. Yazıçı əsərə sırf tarixi cəhətdən 
yanaşmır mövzu haqqında eşitdiyi əhvalatların kökünü araşdıraraq nə dərəcədə həqiqət olduğunu 
ortaya qoyur. Belə əhvalatlardan biri də sonuncu Bakı xanlarından olan II Mirzə Məhəmməd xana 
babalarından qalan üzüyün ermənilər tərəfindən qarət olunaraq götürülməsi ilə bağlıdır. Guya öz 
milləti üçün çalışan şamuyanlar, pankratovlar əslində varlı Azərbaycan ailələrini qarət edir 
qənimətlər ələ keçirərək varlanmağa can atırdılar. Iki quldur tərəfindən oğurlanan qədim, tarixi 
üzüklər Stepan Şamuyanın, sonra Sergey Kirovunin əlinə keçəndə MirCəfər Bağırovun səyi və 
təkidi nəticəsində Azərbaycan Tarix muzeyinə təhvil verilir. Müəllif araşdırmasından məlum olur 
ki, “...muzeyin gizli fondunda 1990-cı ilə qədər qorundu.1990-cı ilin ortalarında mücrü birdən-birə 
yoxa çıxdı. Lakin onu heç kim axtarmadı, cinayətkarlar da cəzalandırılmadı. Və günlərin bir günü 
üzüklər Ermitajın Şərq Xalqları şöbəsinin otaqlarının xüsusi qorunan stellajlarının birində özünə 
əbədi məskən tapdı” (5, 168). Bu əhvalatla tarixi keçmişə laqeyidlik məsələsini qabardaraq bu 
yöndə oxucunu maarifləndirməyə çalışır. Əsər boyu Azərbaycanın istiqlal savaşı aparan ideoloqlar 
bu davanı “yalnız siyasi çərçivədə deyil, həmçinin mədəni-kulturoloji aspektdə dərk etməkləri üçün 
milli-mənəvi xəzinəmizin təbliğinə mühüm yer ayırırdılar” (7, 12).  

Əsər boyu vaxtaşırı qabardılan erməni məsələsi, bu mövzuya diqqəti daha çox cəlb etməsi 
son iki əsrlik tariximizdə baş vermiş milli bəlaların səbəblərindən biri kimi dəyərləndirilir. 
Müstəqillikdən sonra yaranan ədəbi nümunələri nəzərdən keçirərkən bu qənaətə gəlmək olur ki, 
uzun illər ürəklərdə dolanan istiqlala qovuşmaq arzusu, onun tərənnümünə və ya keçdiyi yola həsr 
olunmuşdur. Şübhəsiz ki, millətin azadlıq yanğısı heç zaman sönməyəcəkdir. Inanırıq ki, əsrin 
sonlarında bu mövzu ədəbiyyatımızda hazırkı reallıq kimi yox, tarixi gerçəklik kimi əks 
olunacaqdır. M.Ə.Rəsulzadənin söylədiyi kimi “Azərbaycanın bu qədər fəlakətlər nəticəsində əldə 
etdiyi bir qazanc varsa, o da bu istiqlal fikrinin rüsuxidir. Şimdi istiqlal və hakimiyyəti-milliyyə 
sevdasilə yaşayan bir Azərbaycan gəncliyi vardır ki, ÇK-nın amansız edamlarına rəğmən, gecə-
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gündüz çalışıyor, ilk fürsət və imkanı bəkləyib duruyor. Bu fürsər gəlincə o, meydanə çıxacaq və o 
zaman yanıq könlündə atəşin cizgilərlə mənən mənquş bulunan bayrağı maddətən yüksəldərək 
deyəcək ki: 

-Əvət, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!” (6)  
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SUMMARY 

 
In modern Azerbaijan literature genre of historical romance is passing through a new stage 

of its development. We can see the new attitude towards historical events and facts based on 
national ideology. In view of this writers tried to cover in his works different periods of 
Azerbaijan’s historical past, and he was able to outline the most significant historical merits of 
outstanding statesmen and commanders. Not only in modern period but also during existence of 
Azerbaijan in genre of novels written work about motherland especially showing and describing a 
problem of independence brightly express itself. A. Shukurlu in novel “The Angels and the 
Demons” the main feature is not only content but also problematic idea in original which is 
considered to be a perfect nove. Alisa Shukurlu was able to revive the socio-political picture of the 
era in the novel " The Angels and the Demons ", which he wrote on the subject. 
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Роман, отражающий тяжелые годы Демократической  

Республики Азербайджан - «Ангелы и демоны» 
 

PЕЗЮМЕ 
 

В современной азербайджанской литературе жанр исторической романтики проходит 
через новый этап своего развития. Мы можем видеть новое отношение к историческим 
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событиям и фактам, основанным на национальной идеологии. Ввиду этого писатели 
пытались осветить в своих работах разные периоды исторического прошлого Азербайджана, 
и он смог изложить важнейшие исторические заслуги выдающихся государственных деяте-
лей и командиров. Не только в современный период, но и во время существования Азер-
байджана в жанре романов написана письменная работа о Родине, особенно демонстри-
рующая и описывающая проблему независимости, ярко выражает себя. А. Шукурлу в романе 
«Ангелы и демоны» главная особенность - не только содержание, но и проблематичная идея 
в оригинале, которая считается идеальной новее. Алиса Шукурлу смогла возродить 
общественно-политическую картину эпохи в романе «Ангелы и демоны», который он 
написал на эту тему. 
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Leyla Quliyeva 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 

dissertant 
 

CULİYA SKOTT MEYSAMİNİN  
“YEDDİ GÖZƏL”Ə YAZDIĞI ÖN SÖZ 

 
 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Yeddi gözəl”, Gəncə, İraqi-əcəm, Vəhid Dəstgərdi 
Key words: Nizami Ganjavi, "Seven Beauties", Ganja, Iraqi-ajam, Vahid Dastgardi 
Ключевые слова: Низами Гянджави, «Семь красавиц», Гянджа, Ираги-Аджам, Вахид 
Дастгарди 

 
 Nizami Gəncəvi irsini müntəzəm araşdıran və şairin “Yeddi gözəl” poemasını yenidən ingilis 

dilinə çevirən Culiya Skott Meysaminin adıçəkilən poemaya yazdığı ön söz xüsusilə diqqəti cəlb 
edir. C.S.Meysami Nizaminin Gəncədə doğulub böyüməsi fikri ilə razılaşır, lakin şairin atasının 
Qumdan gəlməsi fikrində israr edir. O, yazır: “Onun (Nizaminin) atası Gəncəyə İranın şimalında 
yerləşən Qumdan gəlmişdi. Ola bilsin ki, bir məmur olmuşdu, anası isə kürd əsilli idı; hər iki 
valideynini erkən itirən Nizami dayısı tərəfindən böyüdülmüşdü. Üç dəfə evlənmiş, poemalarında 
onların hər üçünün öldüyünü bildirərək Məhəmmədə tövsiyələr vermişdir” (1.11). Bu fikri Meysa-
mi çox ehtimal ki, ona qədərki bir sıra şərqşünaslardan və Nizamişünasların əsərlərindən götür-
müşdür. Qeyd edək ki, şairin əcdadının Qumla bağlı olması ilk dəfə XVIII əsrin ədəbiyyatşanas 
alimi və şairi Lütfəli bəy Azərin “Atəşgədə”sində iddia edilmişdir. O, şairin “İsgəndərnamə” 
əsərindən aşağıdakı iki beyti nümunə gətirərək, guya, onun Qumun Qohestanında anadan olduğunu 
bildirmişdir.  

 
 چو در گر چھ در بحر گنجھ گمم
 ولی از قھستان شھر قمم
 بھ تفرش دھی ھست با نام او

ظامی در آن جا شده نامجون  
 
(Gəncə dənizində itsəm də dürr tək, 
Lakin Qum şəhərinin Qohestanındanam. 
Təfərroşda bu adda bir kənd var  
Nizami orada namcu olub (doğulub)). 

 
Qum və Təfərroş İraqi-əcəmdə yerləşir. Nizaminin bu kənddən (yəni İraqi-əcəmdəki 

Qumdan) olmasını bu beytdən kənar heç bir mənbə təsdiqləmir. Nizamini dərindən araşdıran İran 
alimi Vəhid Dəstgərdi “Gəncineyi-Nizami” əsərində bu iki beytin Nizami beytləri ilə tam oxşar 
olduğunu və dilin həmin dil olduğunu bildirsə də, köhnə nüsxələrdə bu iki beytin olmadığını yazır 
və əlavə edir ki, onların yerləşdiyi yerin mətləblə heç bir əlaqəsi yoxdur , mənaca uyğun gəlmir (2, 
yb). 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Nizaminin Parisdə Milli Kitabxanada saxlanılan 763-cü il 
(miladi 1360-cı il) tarixli ən yaxşı və ən köhnə əlyazmasında həmin beyt yoxdur və Riyönün 
göstərdiyi kimi bu beyt sonradan əlavə edilmişdir. 
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 Alim daha sonra yazır: “Nizaminin doğulduğu yerin həmin Gəncə şəhəri olmasını, yoxsa 
İraqda doğulub və uşaqlıq vaxtında atası ilə Gəncəyə getməsini sübut etmək üçün şeirlərində heç bir 
dəlil yoxdur, həm də bütün təzkirəçilər onun Gəncədə doğulduğunu yazırlar. Amma onun əslinin 
İraqdan olması dəqiqdir” (2.yb) Fikrin ziddiyyətli olması göz qabağındadır. Farscadan dəqiq tər-
cümə etdiyimiz birinci cümlədə V.Dəstgərdi şairin “uşaqlıq vaxtında atası ilə Gəncəyə getməsini” 
sübut etmək üçün əldə fakt olmadığını yazırsa, bunun ardınca onun əslinin İraqi-əcəmdən olduğunu 
bildirir və bunu şairin bəzi beytləri ilə əsaslandırır. Nümunə olaraq aşağıdakı beytləri göstərə 
bilərik:  

 
 نظامی ز گنجینھ بگشای بند
 گرفتاری گنجھ تا چند، چند
 برون آر اگر صیدی افکندھای
 روان کن اگر گنجی آکندھای
 چنین نزلی ار بخت روزی بود
 سزاوار گیتی فروزی بود

 
“Bu iki beyt mənəvi və ləfzi baxımdan tam bir-birilə əlaqəlidir. Mükəmməl zövq sahibi bilir 

ki, Qum və Təfərrüşə aid iki beytin bu iki beyt arasında yeri yoxdur. Belə ki, Nizaminin iraqlı 
olması dəqiqdir, atası və nəsli İraqi-əcəmdən əhli olmuşlar. Onun Qumdan və Təfərrüşdən olması 
barədə dəqiq məlumat əlimizdə yoxdur və bu iki beytin yerinin (mətnlə) qeyri-mütənasibliyi və 
onun köhnə nüsxələrdə olmaması , ola bilsin ki, onun sonradan əlavə olunduğunu göstərir” (2, yd).  

Yenə də qeyd edirik ki, Nizaminin atasının və yaxud kökünün İraqi-əcəmdən olması sadəcə 
ehtimaldır, əldə bunu təsdiqləyəcək heç bir fakt yoxdur. Böyük İran alimi Əbdülhüseyn Zərrinkub 
bununla bağlı yazır: “Nizami Gəncədə, Aran ölkəsində dünyaya gəlmişdir… Onun nəslinin “Qum 
şəhərinin Qohestanı”na mənsub olması şəksiz nüsxə yazanların və sonrakı təzkirəçilərin ixtirasıdır 
və o öz əsərlərinin heç bir yerində bunu təsdiq etmir” (3.14)  

   Nədənsə, bir çox avropalı alimlər, o cümlədən alman alimi Herman Ete və Culiya Skot da 
bu fikrin üzərində dayanaraq, şairin atasının İraqi-əcəmdən gəlməsini əsaslandırmağa çalışmışlar. 
Bir daha təkrar edirik ki, Nizamininn əsərlərində bu fikri təsdiq edən beytə rast gəlinmir, buna 
baxmayaraq, bir çox tədqiqatçılar sadəcə olaraq onun İraqla bağlı beytlərinə istinad edərək onun bu 
ölkəyə bağlılığını iddia edirlər. Vəhid Dəstgərdi bununla bağlı şairin əsərlərindən aşağıdakı beytləri 
misal gətirir:  

 
 گنجھ گره کرده گریبان من 
 بی گرھی گنج عراق آن من
 بانک بر آورد جھان کای غالم
 گنجھ کدام است نظامی کدام
 (مخزن االسرار)

 
Vəhid Dəstgərdi bu beytlə bağlı yazır: “Yəni yaşayış və məskunluq yerinə bağlılıq olmasaydı, 

İraqi-əcəm mülkünün xəzinəsi mənim olardı və mən həmin diyardanam, Gəncə mənim yaxamı 
özünə bağlayıb, bu yerdən İraq səmtinə gedə bilmirəm” (2.yc). 

 
 عراقی وار بانک از چرخ بگذاشت 
 آھنگ عراق این بانک بر داشت
 (خسرو و شیرین)
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Alim ikinci beyti isə belə izah edir: “Fəzilətinin avazı, biliyinin əks-sədası dünyadan getmiş 
İraqın elm və ədəb böyüklərindən biri kimi Nəkisa avazəsaz İraq ləhcəsi ilə özünü dünyada yaşadır” 
(2.yc).  

 عراق دل افروز باد ارجمن
  د
 کھ آوازه فضل ازو شد بلند
 (شزفنامھ)

 
 Alim bu beytləri şairin “İraq-ül-əsl olmasına” (yəni İraq əsilli olmasına) nümunə göstərsə də, 

göründüyü kimi, burada isbatedici, Nizaminin atasının, həqiqətən, İraqdan gəlməsini sübut edən 
fakt yoxdur. Bu beytlərdən Nizaminin məqsədinin nə olduğunu irəlidə araşdıracağıq. Hələlik 
məsələyə Culiya Skot Meysaminin münasibətini öyrənək. Məlum olduğu kimi, Nizami saraydan 
uzaq olsa da, əsərlərini hökmdarlara töhfə olaraq göndərməklə onların hesabına yaşayıb yarat-
mışdır. Bu məqsədlə şair ikinci poemasını - “Xosrov və Şirin”i birdən-birə üç hakimə göndərmişdi: 
İraq səlcuqu II Toğrul ibn Arslana (1177-1194), eldəgiz Şəmsəddin Əbu Cəfər Məhəmməd Cahan 
Pəhləvana (1174-1186) və onun qardaşı, o zaman hələ hakim olmayan Müzəfərdin Osman Qızıl 
Arslana. Y.Bertels yazır: “Buradan belə görünür ki, şair hər necə olursa olsun zəhmətinin bahasını 
almağa çalışırmış, başqa sözlə deyilsə, Nizaminin bu məbləğə şiddətli ehtiyacı varmış” (4, 40). 

C.S.Meysami də bu fikri təsdiqləyir. O, Nizaminin saraydan uzaq olması məsələsinə to-
xunuraq burada həqiqətən ciddi arqumentlər səsləndirir. O, çox doğru olaraq həmin dövrdə şairlərin 
həyat və yaşayışının şahlar tərəfindən təmin edildiyini, əsərlərinin saraylarda qorunub saxlanıldığını 
və əsas himayədarlarının hökmdarlar olduğunu vurğulayır. Nizaminin də öz şeirlərini müxtəlif yerli 
şəhzadələrə həsr etməsinə, onların alicənablığını vəsf etməsinə baxmayaraq, saray həyatından uzaq 
olduğunu diqqətə çatdırır və bunu şairin yalnız öz ədəbi müstəqilliyini və toxunulmazlığını qoru-
maq arzusu ilə etdiyini bildirir. Amma tədqiqatçı nədənsə heç bir fakta əsaslanmadan Nizaminin 
Gəncədə məhbus olmasından danışır. O, yazır: “Nizaminin tez-tez Gəncədə məhbusluqdan, rəqib-
lərinin paxıllğından və qısqanclığından şikayət etməsi bu təcridin onun öz seçimi olmadığını gös-
tərir” (1, 13). Tədqiqatçı bu zaman şairin “Sirlər xəzinəsi” əsərindəki “Gəncə gereh kərde geribane-
mən” beytini nəzərdə tutur. Belə çıxır ki, Nizaminin yaxası əgər Gəncəyə “düyünlənməsəydi”, o, 
mütləq İraqa gedəcəkdi. Atabəylər dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldənizin ölümündən (1175) sonra 
Azərbaycanın sərhədlərində vəziyyəti sabitləşdirmək üçün Gəncəyə xeyli silahlı qüvvələr 
yerləşdirilmişdi. Bu halda Gəncədən çıxmaq çox təhlükəli idi (5, 138)  

 Bizcə, şairin İraqa can atması ilə bağlı məsələ heç də belə deyil. Məlum olduğu kimi, İraq və 
Bağdad uzun zaman xilafətin paytaxtı, dünya xəzinələrinin ən zənginlərindən birinin yerləşdiyi 
məkan olmuşdur. Nizami əsərlərini kimə göndərirdisə, ondan onun həyat və yaradıcılığını, ən azı 
kağız və mürəkkəbini təmin edəcək vəsaiti ala bilmirdi, buna görə də şair varlı və zəngin İraqa can 
atır, bu qədim ölkədən ala biləcəyi qonarar hesabına yaradıcılığını davam etdirməyə çalışırdı. Digər 
tərəfdən, o zaman İraqda türk sultanları hakimlik edirdi. XI əsrin ortalarında xilafət artıq ayrı-ayrı 
müstəqil dövlətlərə parçalanmış, yeni bir fateh xalq meydana çıxmışdı. Orta Asiyadan keçib gələn 
bu xalqın qarşısında maneə ola biləcək Xorasanda hakimlik edən Qəznəvilər adlı qüvvə 1040-cı ildə 
tamamilə darmadağın edildi. Bağdad xəlifəsi bu yeni qüvvəyə tabe olmaq zorunda qaldı. Səlcuq 
hökmdarı Məlikşahın zamanında səlcuqların dövləti Əfqanıstandan başlayıb qərbdə Bizansı, 
cənubda Misiri və Qafqazın böyük hissəsini əhatə edirdi (4, 11-12).  

 1135/1136-cı ildən 1225-ci ilədək Azərbaycan (əsasən indiki Cənubi Azərbaycan ərazisini 
əhatə edirdi) və Arran əyalətləri səlcuq sultanlarının İraqi-əcəmdəki böyük atabəyləri kimi 
Eldənizlər sülaləsi tərəfindən idarə olunmuşdur. Eldənizlər (bəzən Eldəgəzlər və ya Eldəgizlər də 
adlandırılır) sülaləsinin əsası İraqi-əcəmdəki səlcuq sultanının azad edilmiş qulamı (döyüşçü-qul) 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

120 

olmuş qıpçaq mənşəli Şəmsəddin Eldəniz tərəfindən qoyulmuşdur. Səlcuq imperiyasının dağılması 
dövründə Azərbaycan atabəyləri (yəni, səlcuq taxtı varislərinin regenti) olmuş Eldənizlər, 1181-ci 
ildən etibarən müstəqil yerli hakim kimi ərazini idarə etməyə başladılar. Eldənizlər dövlətinin 
varlığına, 1225-ci ildə daha əvvəl gürcülər tərəfindən ələ keçirilmiş ərazilər də daxil olmaqla, dövlət 
ərazilərinin Cəlaləddin tərəfindən tutulması ilə son qoyulmuşdur. Ehtimal ki, Şəmsəddin Eldəniz 
Azərbaycan üzərində nəzarəti 1153-cü ildə, Sultan Məsud ibn Məhəmmədin sonuncu favoriti Qass 
bəy Arslanın ölümündən sonra əldə etmişdir. (6) 

       
Fikrimizcə, “Sirlər xəzinəsi”ndəki:  
 بانک بر آورد جھان کای غال
 م

م است نظامی کدامگنجھ کدا   
  
Beytin mənasını da burada axtarmalı oluruq. (Nizaminin özünün qeyd etdiyi kimi, 570-ci ildə 

(miladi tarixi ilə 1174-1175-ci illər) qələmə alınmış əsər Nizaminin gözlədiyi effekti doğurma-
mışdır) (7) Məlum olduğu kimi, poema Bənu Mənguçək xanədanının üzvü Fəxrəddin Bəhram şah 
Davuda (1225-ci ildə vəfat etmişdir) və Kiçik Asiya səlcuqunun vassalı, Ərzincan hakimi II Qılıc 
Arslana (1156-1188) ithaf edilmişdir. Bizcə, Nizami burada “qulam” sözü ilə onun yaradıcılığını 
dəyərincə qiymətləndirməyən yerli hakim eldəgiz (eldənizlərin) Şəmsəddinə işarə vurmuş, İraq 
hakiminin daha səxavətli olduğunu qeyd etmək istəmişdir.  

Bu məsələ ilə bağlı “Xosrov və Şirin” poemasının epiloqunda verilmiş Qızıl Arslanla görüş 
səhnəsinə müraciət etmək yerinə düşər. Gəncənin 30 günlüyünə gəlib çıxmış Qızıl Arslan Nizami 
ilə görüşmək üçün onun yanına çapar göndərir. Nizami qərargaha gəldikdə soltanın çadırında böyük 
işrət məclisi keçirilirdi. Nizaminin gəlməsi xəbərini eşidəndə şərabın yığışdırılmasına, musiqi və 
nəğmənin kəsilməsinə göstəriş verir. Söhbətin sonunda şah mərhum qardaşı Məhəmməd Cahan 
Pəhləvanın “Xosrov və Şirin” müqabilində ona verdiyi iki kəndi alıb-almadığını soruşur. Əlbəttə, 
şair heç nə almamışdı və bunu dilinə də gətirə bilməzdi. Buna görə də məsələnin müxtəlif çətin-
liklərlə bağlı olduğunu izah etməyə çalışır. Bertels bununla bağlı yazır: “... o, baxşışın alınmamasını 
Cahan Pəhləvanın ölümü ilə əlaqədar olan cürbəcür çətinliklərlə izah edir. Bu, əlbəttə, bəhanə idi, 
çünki Cahan Pəhləvan 1186-cı ildə ölmüşdü, buna görə də Nizaminin əsərinə qiymət vermək üçün 
onun ixtiyarında altı illik bir zaman vardı” (4.42). Buna görə də Qızıl Arslan şəxsi mülklərindən biri 
olan Həmdünya kəndini ona bağışlamaq zorunda qalır. Özü də şairə torpağın mədaxili yox, onun 
ancaq özü verilir. Göründüyü kimi, Atabəylər sarayı və hakimiyyəti Nizami Gəncəviyə bir elə də 
diqqət yetirmədiyindən və onun nəhəng istedadını lazımınca qiymətləndirmədiyindən, şairdə İraqa 
getmək, orada hökmdarın səxavətindən bəhrələnmək arzusu baş qaldırmışdır. Şair “Şərəfnamə”də 
İraqın ən zəngin torpaqlar olduğunu bu şəkildə diqqətə çatdırır: 

 
Gümüş küp və qızılı teşt istəyirsənsə, 
Gərək İraq torpağından o yana keçməyəsən. 

 
C.S.Meysami Nizaminin yaşayıb yaratdığı dövrdə Azərbaycanda fars dilinin mühüm ədəbi 

fəaliyyət forması olduğunu yazır. O, mərkəzi İran və Əfqanıstan olan Samanilər və onların 
davamçıları Qəznəvilərin zamanında fars ədəbiyyatının çiçəkləndiyini və X-XI əsrlərdə Şərqin 
aparıcı ədəbiyyatına çevrildiyini bildirir. Məlum olduğu kimi, Səlcuqilər 1040-cı ildə Qəznəviləri 
məğlub edib, öz hakimiyyətlərini qərbdə İraqa aparıb çıxardıqları zaman ərəb, fars ədəbiyyatı 
onların da sarayına daxil olmuşdu. Bertels Nizaminin bu dildə yazmasını “epoxanın tələbi” 
adlandırırdı: “Epoxanın şəraiti onu fars ədəbi dilini işlətməyə məcbur edirdisə də, ancaq bu dili 
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qədimləşdirmək, onu xəyali bir saflığa çatdırmaq həvəsi, əlbəttə, Nizami üçün faydasız idi” (4.131-
132) Həqiqətən də, Firdovsidən fərqli olaraq, Nizaminin əsərlərində nə qədim fars sözlərinə, nə 
təmiz fars dilinə, nə də mənasız fars əfsanələrinə yer verilməmişdir. Nizami kifayət qədər ərəb və 
türk sözləri işlətmiş, bununla da dilin bədii imkanlarını xeyli genişləndirmişdir.  

C.S.Meysami daha sonra yazır: “…o zaman bir neçə dil və dialektdə danışılan Azərbaycanda 
əsas dil yerli azəri dialekti olmuşdur”. Lakin o, bu dialektin hansı dilin dialekti olması barədə 
məlumat vermir. Alim daha sonra yazır “…amma XI əsrdə türklərin Qərbə köçü ilə türk dili geniş 
yayılmışdı. XII əsrin ortalarınadək qabaqcıl şairlər məmnuniyyətlə onların himayəsində olmuş və 
bu poeziyada ritorikanın inkişafına, metaforadan, texniki terminologiyadan istifadəyə, xristian 
görüntüsünə şərait yaratmış, “Xorasan” və “Şərq” üslubu ilə təzad təşkil edən fərqli “Azərbaycan” 
poetik üslubunun inkişafına səbəb olmuşdur” (1.17). Deməli, Meysaminin yazdıqlarından belə çıxır 
ki, onun qeyd etdiyi azəri dialekti türk dili deyil. Əslində, Meysami burada İran alimi Əhməd Kəs-
rəvinin heç bir elmi əsası olmayan, cəfəng “azəri dili” ideyasını təkrar edir. Məsələyə münadibət 
bildirməzdən əvvəl, qondarma “azəri dili” məfhumunu aydınlaşdırmaq lazım gəlir ki, bu məqsədlə 
fars vikipediyasından götürdüyümüz bəzi yanlış məqamları olduğu kimi təqdim edirik: “Azəri dili 
Qərbi İran dilləri ailəsinə mənsub olan və Azərbaycan bölgəsində türk dili yayılmazdan öncə rəvac 
tapmış dildir. Bu gün onun işlənmə dairəsi məhdudlaşmışdır. Azərbaycan xalqının qədim dilinin 
tarixi kökünü araşdıran iranşünas alimlər bu əqidədədirlər ki, qədim azəri dili midiyalılardan ya-
digar qalmış və dəyişilmiş bir dildir və ariya kökünə malikdir. İslam tarixçiləri və coğrafiyaşü-
nasları onu parsi, pəhləvi və azəri adlandırıblar. Baxmayaraq ki, Qərb şərqşünasları uzun zaman 
öncəki bu dili öyrəniblər, amma ilk dəfə İranda onun üzərində geniş tədqiqatı Əhməd Kəsrəvi 
aparıb. Əhməd Kəsrəvi “azəri və yaxud Azərbaycanın qədim dili” kitabında bu dildən və onun tat 
dili ilə əlaqəsindən danışmışdır. Dilçilər tat və hərzəni dillərinin mövcudluğuna işarə edərək bir 
neçə Şərqi Azərbaycan kəndində, Ərdəbildə, Nəmində, Xalxalda, Ənbəranda, Pilərudda, Minabadda 
o qədim dilin qalıqlarının olduğunu bildirirlər. Bu dil həmçinin talış dilinə yaxındır. Azəri dili 
pəhləvi dilinin qollarından biridir, ərəb həmləsindən, türk tayfalarının hücumundan sonra da öz 
həyatını davam etdirmişdir. Lakin o diyarda türk dilinin ayaq tutması ilə yavaş-yavaş azəri dili 
zəifləmiş və yox olmuşdur. Azərbaycan kəndlərindən və bölgələrindən bəzilərində bu ləhcənin 
qalıqları qalmışdır”.  

Əslində, Azərbaycanın bəzi regionlarında İran dilləri qrupuna aid edilən bəzi etnik qrupların 
dilləri burada bilərəkdən “azəri dili” kimi təqdim olunur. Müəllifin dediyindən belə məlum olur ki, 
türklərin gəlişinə qədər bu yerlərdə ancaq azəri dili olub. Əgər belədirsə, “Kitabi- Dədə Qorqud” 
kimi mükəmməl bir türk dastanı bu ərazidə necə ərsəyə gəlib? Yaxud türk dili sonradan bu 
torpaqlara gəlibsə, onda Xaqani Şirvani necə onu farsca söyənlərə türkcə cavab verirdi: 

 
گویند مرا در پارسی فحشی کھ   

 .بھ ترکی چرخشان گوید کھ سن سن
 (Əgər mənə farsca söyüş söysələr, 
Fələk onlara türkcə deyər ki, sənsən). 

 
 Digər tərəfdən, Əhməd Kəsrəvi “Azəri və yaxud Azərbaycanın qədim dili” kitabının “Türkcə 

necə və nə vaxt Azərbaycana yol tapdı?” adlı ikinci bölümündə yazır: “Səlcuqların Dəndanğanda 
Sultan Məsud Qəznəvi üzərində qələbə çalması ən böyük tarixi hadisələrdən biridir. Çünki o 
müharibənin və qələbənin nəticəsində türklər İranda, İraqda, Suriyada, Kiçik Asiyada yayıldı və bir 
neçə böyük padişahlıq meydana gətirdilər, onların şəhərsalmaları hətta Danub çayının o biri sahilinə 
gedib çıxdı” (9.55)  
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 İstər-istəməz sual meydana gəlir: Əgər səlcuqilər türk dilini Azərbaycana gətirib onların o 
vaxtaqədərki dillərini dəyişiblərsə, onlar işğal etdikləri digər ərazilərdə niyə bu işi görməyiblər? 
Niyə fars, ərəb və digər dillər dəyişib türkləşməyib?  

 C.S.Meysami Arranın paytaxtının, coğrafiyaçılar tərəfindən Qərbi Asiyada ən gözəl şə-
hərlərdən biri kimi təsvir edilən Gəncənin o zaman mühüm və güclü sərhəd şəhəri, ipək istehsalının 
və ticarətin mərkəzi sayıldığını yazır. O, bu şəhərin yalnız 1150-ci ildən Eldənizlər (Bax. "Nizami 
və onun dövrü") tərəfindən idarə edildiyi vaxtdan başlayaraq ədəbiyyat və elmi fəaliyyətin əsas 
mərkəzi olduğunu bildirir və Gəncədən çıxan şairlər arasında məhz Nizaminin şəhərin rəmzi kimi 
tanındığını diqqətə çatdırır. İstər-istəməz sual doğur – heç bir elmi və ədəbi ənənəsi olmayan 
şəhərdə birdən-birə Nizami kimi şair necə yetişə bilərdi? 

 Amma Meysami onu doğru qeyd edir ki, Nizaminin əsərlərindən çıxış edərək onun tərcü-
meyi-halına düzəliş edilməsi cəhdlərlərinə baxmayaraq, şairin həyatına dair məlumatların 
əksəriyyəti qaranlıqda qalmışdır. “Nə şairin hökmdarlarla əlaqələri, onlara nə vaxt əsərlərini 
yazması dəqiq müəyyənləşməyib; əlyazmaları öz dövründən sonraya aid olduğu üçün, şübhəsiz ki, 
onlarda çoxlu səhvlər, təhriflər və interpretasiyalar var” (1, 15). 

 Nizaminin böyük bilik sahibi olması şübhəsizdir. Şairlər bir çox sahələrdə müəyyən biliyə 
malik ola bilərlər; amma Nizami bir istisnadır. Onun poemaları göstərir ki, o təkcə ərəb və fars 
ədəbiyyatını, şifahi və yazılı ənənələri deyil, həm də riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, astrologiya, 
kimya, təbabət, Qurani-Kərim, islam nəzəriyyəsi və şəriət, tarix, əxlaq, fəlsəfə və ezoterik düşüncə, 
musiqi və vizual incəsənət kimi fərqli sahələrlə də yaxından tanış olmuşdur.  

C.S.Meysami bu məsələdə tam haqlıdır. Həqiqətən də, Nizaminin bütün bədii əsərləri elmi 
əsaslara malik olmuşdur, Nizami onları yazmamışdan qabaq müxtəlif dillərdə olan mənbələrə üz 
tutmuş, onları saf-çürük etmişdir. Bu mənada Nizami böyük tədqiqatçı alimdir.  

 
 سخنرا نشان جست بر رھبری
 ز یونانی و پھلوی و دری
 از آن پارسی دفتر خسروان
 کھ بر یاد بودش چو آب روان

 
 (Yunan, pəhləvi və dəri dillərinin rəhbərliyinə sığındı, xosrovların farsca dəftərini su kimi 

əzbərlədi). 
 

 باز جستم زنامھ ھای نھان
 کھ پراکنده بود گرد جھان
 زان سخنھا کھ تازیست و دری
 در سواد بخاری و طبری
 وز دگر نسخھا پراکنده
 ھر دری در دفینی آکنده
 ھر ورق کاو فتاد در دستم
 ھمھ را در خریطھ بستم
 چون از ان جملھ در سواد قلم

گزیده بھم ملھ امگشت سر ج  
 گفتمش گفتنی کھ بپسندند
 نھ کھ خود زیر کار بر او خندند
 دیر این نامھ را چو زند مجوس
  جلوه زان دادھم بھفت عروس
 تا عروسان چرخ اگر یک راه
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 درعروسان من کنند نگاه
 از ھم آرایشی و ھم کاری
 ھر یکی را یکی کند یاری

 
 (Dünyaya səpələnmiş gizlin namələrə yol tapdım. Buxari və Təbəri əsərlərində və eləcə də 

digər nüsxələrdəki ərəbcə, dəricə olan sözlərdən pərakəndə dəfinə dürrünü çıxardım. Əlimə düşən 
vərəqləri bir yerə toplayıb xəritə bağladım. O cümlədən qələm nüsxələrində olanı baş cümlə seçildi. 
Deməli olanları dedim ki, bəyənsinlər, savadlı adamlar ona gülməsinlər. Bu namənin günbəzini 
məcus Zəndi kimi yeddi gəlinlə bəzədim. Göyün gəlinləri əgər bircə dəfə mənim gəlinlərimə 
baxsalar, həm bu bər-bəzəkdən, həm də bu işdən hər birini özünə aşiq edər). 

 
نسخھ بر داشتم مایھ ھازھر   

 بروبستم از نظم پیرایھ ھا
 ز یارت ز تاریخھای نوی
 یھودی و نصرانی و پھلوی 
 گزیدم ز ھر نامھ نغز او
 زھر پوست بر داشتم مغز او 
 زبان در زبان گنج پرداختم
 از آن جملھ سر جملھ ساختم 
 ز ھر یک زبان ھر کھ آگھ بود 
 .زبانش بی ز بیغاره کوتھ بود 

 
 (Hər nüsxədən onun mayasını çıxardım, nəzmdən ona bəzək vurdum. Yəhudi, pəhləvi və 

nəsrani dilindəki tarixlərə baş çəkdim, hər məktubun mahiyyətini araşdırıb çıxardım, hər dəridən 
onun məğzini götürdüm, dil içində dil xəzinəsinə girişdim, o cümləni baş cümlə etdim, bu dilin hər 
birinə bələd olan dilini töhmətdən saxlar.)  

Nizami elmi əsası olmayan heç bir tarixi hadisəni qəbul etmir. Nizamişünas alim İbrahim 
Quliyev yazır: “Nizami İsgəndərin zərdüşti məbədlərini dağıtmasına ona görə bəraət qazandırır ki, 
onlar bu dini təhrif etmişdilər, onu nağıl və əfsanəyə çevirmişdilər (10, 66).  

 
  جز افسون چراغی نیفروختند
  جز افسانھ چیزی نیاموختند

(Ovsundan başqa bir çıraq yandırmazdılar,  
əfsanədən başqa bir şey öyrənməzdilər)  

 
 Nizami “İskəndərnamə”ni yazarkən İskəndərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı reallığa uyğun 

olmayan mənbələrlə qarşılaşdığını və həqiqətə uyğun omadıqları üçün onları kənara tulladığını 
bildirir. Bu bir daha Nizaminin böyük tədqiqatçı alim olduğunu göstərir.  

 Biz belə bir yanaşmanı Nizaminin bütün əsərlərində görürük. “Həft-Peykər” poeması orta çağ 
elminin faktiki tərkib hissəsidir və orada həmin dövrün hadisə və proseslərinə dair çoxlu işarə var 
və biz bu əsərdə tarixi faktların bədii təxəyyüldə ardıcıl və sistemli inikasını görürük. Bu əsərdə 
Nizami poeziya sənəti haqqında geniş mülahizələrini və bilgilərini ortaya qoymuşdur. Onun 
fikrincə, nitq insanları heyvanlardan ayıran ilahi vergidirsə, onda poeziya nitqin ən yüksək for-
masıdır. C.S.Meysami bu əsərə çox doğru olaraq orta çağ elminin ensiklopediyası kimi yanaşmışdır. 
O yazır: “Həft-Peykər”də o (Nizami Gəncəvi-Leyla Quliyeva) özünü poetik xəzinə yaratmaq üçün 
qiymətli daşlarla işləyən zərgərlə müqayisə etmişdir. O, diqqəti həm öz işinin dəyərinə, həm də 
özünün seçməkdə, çəkməkdə və öz varlığını formalaşdırmaqda olan, poemasını səliqəyə salıb 
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bəzəyən yaradıcı qabiliyyətlərinə çəkirdi. O, iddia edirdi ki, nitq insanın yeganə xatirəsidir və ona 
öz cizgilərinin təbiətini öyrədir. Nizami poeziyanın təsviri rolunun insanın özünü tanımasında 
mühüm rol oynadığını iddia edirdi” (1.9). 

C.S.Meysami həm də bu əsərdə “Sirlər xəzinəsi”ndən başlanan epik poema yaradıcılığının 
kulminasiya nöqtəsinə çatdığını, şairin poetik istedadının bulaq kimi çağladığını bildirir. 
C.S.Meysami poetik qüdrətin Nizamiyə Allah tərəfindən verilmiş bir vergi olduğunu da qəbul edir 
və onun “Sirlər xəzinəsi”ndə gəldiyi qənaətlə razılaşır: “Məxzən-ül-Əsrar”da Nizami şairləri “cən-
nətin bülbülləri”, peyğəmbərlərdən sonra ikinci sırada dayanan şəxslər və poeziyanı “peyğəmbərlik 
örtüsünün kölgəsi” adlandırmışdır. O fəxr edirdi ki, onun din və müqəddəs kitabdan ilham alan 
poeziyası "cənnətin ağacında oturacaq və onu ruh aləminin rəhbəri edəcək".  

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda “Yeddi gözəl” öz fundamental tədqiqatını gözləmək-
dədir. Bu əsər təkcə poetik bir inci deyil, həm də Nizamiyə qədərki tarixin, siyasi-mədəni mühitin, 
dini-elmi fəlsəfənin yekunudur.  
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 Лейла Гулиева 

 
Предисловие Джулии Скотт Мейсами к поэме «Семь красавиц» 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье анализируются научные исследования, посвящённые жизни и деятельности 

Низами Гянджеви, написанные известным английским учёным, профессором университета 
Нью-Йорка Джулией Скотт Мейсами, которая перевела произведение Низами Гянджеви 
“Семь красавиц” на английский язык. Автор статьи высоко оценивает деятельность Д.С.Мей-
сами по изучению наследия Низами Гянджеви и входит в научную полемику в некоторых 
фактах биографии и творчества поэта. В статье также даются отрывки из произведений 
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Низами Гянджеви на персидском языке. Автор статьи в конце отмечает, что произведение 
“Семь красавиц”нуждается в фундаментальном исследовании. 

 
 

Leyla Guliyeva 
 

A preface written by Julia Scott Meisami to “Seven Beauties” 
 

SUMMARY 
 

The article deals with the scientific researches devoted to the life and activities of Nizami 
Ganjavi that are written by Julia Scott Meisami, a well-known English scholar, professor of New 
York University, who translated Nizami’s work “Seven Beauties” into English. The author of the 
article highly appreciates J.S.Meisami’s activities on the heritage of Nizami and engages in 
scientific polemics about some moments of the poet’s biography and works. In the article are used 
Nizami’s original Persian works, as the occasion arises. Finally, the author declares that Nizami’s 
work “Seven Beauties” needs to a fundamental research.  
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Sevinc Bayramova 
AMEA Məhəmməd Füzuli adıma Əlyazmalar İnstitutu, 
elmi işçi 

 
İBN HACİBİN ƏSƏRLƏRİNİN  
BAKI ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ 

 
 
Açar sözlər; İbn Hacib, əlyazma,paleoqrafik təsvir, şərh, sərf, nəhv, əruz. 
Ключевые слова: Ибн Хаджиб, рукопись, палеографическое описание, комментарий, 

сарф, нахф, аруд. 
Key words: Ibn Hadjib, manuscript, paleographic, description, commentary, sarf, nahv, 

arud. 
 

Orta əsrlərdə yaşayıb yaratmış Azərbaycan alimlərindən olan İbn Hacib h. 570/ m. 1175-ci ildə 
Misrin İsna qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. Alimin ata-anası bu qəsəbəyə İraq sərhəddinin şimal 
şərqində yerləşən “Dəvin” və ya “Düveyn” qəsəbəsindən köç etmişdirlər. Yaqut əl-Həməvi “Mu-
cəmul-Buldan” əsərində “دوین” “Dəvin”Azərbaycan sərhədlərinin şərqində Tiflis yaxınlığında yer-
ləsən və həmin dövürdə Arrana bağlı olan bir yer idi.” deyə məlumat verir. [ 1,632] Atasının ha-
ciblik (köməkçi) etdiyindən İbn Hacib kimi tanınan alimin əsl adı, Əbu Əmr Cəmaləddin Osman 
bin Əbu Bəkr bin Yunusdur. Zaman keçdikcə əd-Dəvini, əl-Misri, ən-Nəhvi kimi də tanınmışdır. 
Təhsilini Qahirədə almış alim dövrünün demək olar ki, bütün elmlərinə yiyələnmişdir. Uşaq yaşla-
rınqan Qurani-Kərimi əzbərləyən İbn Hacib, sonralar dini və dünyəvi elmləri də yüksək səviyyədə 
öyrənmişdir. O, hər zaman elm əhlinin hörmət və sevgisini qazanmışdır. İbn Xəlliqan onun haqqın-
da belə deyir; “ Əbu Əmr, yəni İbn əl-Hacib hələ kiçik yaşlarından Qurani-Kərimi əzbərləmiş, 
İmam Malikin məzhəbini tutaraq, həmin məzhəb üzrə fiqhlə (İslam hüququ) məşğul olmuş, ərəb 
dili, təcvid, qiraət elmləri ilə maraqlanmış vətanınmış bir şəxsiyyət halına gəlmişdir. Dərin elmi 
vəyüksək axlaqi xüsusiyyətləri səbəbiylə bir çox alimin tərif vətəqdirinə nail olmuşdur” [2, 250]. 

Yüksək zəka və əxlaq sahibi olan alim təhsilini bitirdikdən sonra tələbəyetişdirməklə bərabər 
müxtəlif sahələrə aid qiymətli əsərlərin də müəllifi olmuşdur. İbn Hacibin əsərləri Şərqdən Qərbə 
hər tərəfə yayılmışdır. Avropada daha çox islam hüququ sahəsində tanınan alim, Şərqdə dilçi 
kimişöhrət qazanmışdır. Müxtəlif elm sahəsində dəyərli əsərlərin müəllifi olan İbn Hacib ən böyük 
məharətini ərəb dilçiliyindən bəhs edən Nəhv və Sərf elmində göstərmişdir. Belə ki, İbn Hacib Orta 
əsirlərin ən böyuk dilçi alimlərindən sayılır. Alimin bu sahədə yazdığı bir çox əsərləri vardır. Bun-
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lardan qrammatikanı ətraflı və əsaslı şəkildə ələ alıb açıqladığı “əl-Mufassalfi-n-nəhf”, sintaksis 
bölümündən bəhs etdiyi “əl-Kafiyə” , morfologiyadanbəhs edən “əş-Şafiyə” və s. əsərlərini qeyd 
etmək olar.Alim yazmış olduğu bu əsərləri ilə ərəb dilçiliyinin inkişafına misilsiz tövhələr ver-
mişdir. İbn Hacibin xüsusi ilə nəhv sahəsində bir çox həmkarı ilə fikir ayrıqları olmuş və onlarla 
sağlam elmi diskusiyalar aparmışdır. Ərəb dilçiliyisahəsində yazmış olduğu dəyərli əsərlərindən do-
layı həmçinin “Nəhvi” təxəllüsü ilə də tanınmışdır.Deyə bilərik ki, alimin ərəb dilçiliyinin nəhv bö-
lümünü əhatə edən “Kafiyə” əsəri, bu sahədə yazılmış əsərlərin şahıdır. Onu daha çox tanıdan əsəri 
də məhz “Kafiyə” olub. Əsərin məzmun baxımından qısa olmasina baxmayaraq bütün nəhv möv-
zularını əhatəli şəkildə ələ alır.Müəllif əsərin bəzi yerlərində ifadə etmək istədiyi nəhv qaydalarını 
sadəcə olaraq misallarla vermişdir. Buna görə də onun kitabını yaxşı bir şəkildə başa düşə bilmək 
üçün nəhv elm sahəsinda müəyyən qədər biliyə sahib olmaq lazımdır. Qeyd edək ki, “Kafiyə” əsə-
rini başa düşmək üçün mütləq mənada əsərə yazılmış şərhlərdən də istifadə etmək lazımdır. Bu ki-
tab ərəb dilini yeni öyrənənlər üçün yox, bu sahədə müəyyən qədər elmi bazası olan tələbə və şa-
girdlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəhv elmi sahəsində təməl kitablardan biri sayılan “Kafiyə” əsə-
rinə başda müəllifin özü olmaqla bərabər bir çox alim tərəfindən çox sayda şərh və haşiyələr yazıl-
mışdır. Yazılmış şərhlər içərisində ən məşhuru və ən çox rəğbət qazananı isə, Molla Caminin şərhi 
olmuştur. Bu şərh doğrudan da təqdirə layiq şərh olub uzun illər boyu Osmanlı mədrəsələrində 
oxudulmuşdur.Bu əsərlər yüzillər boyu dərs kitabları olaraq tədris olunur [ 3,182]. 

İbn Hacibin əsərlərinin əlyazmalarına dünyanın bir çox əlyazmalar saxlanılan kitabxana , mu-
zey və institututlarında rast gəlmək olar. AMEA nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-
nun fondunda da, alimin əsərlərinin və həmin əsərlərə yazılmış şərh və haşiyələrin əlyazma nüsxə-
ləri mühafizə olunur. Qeyd edək ki, qorunub saxlanılan əlyazma əsərləri içərisində daha çox 
mövcud olanı “əl-Kafiyə”əsərinin nüsxələridir. Bu fondda əsərin 12 ədəd əlyazma nüsxəsi var. 
Həmin büsxələrA-294, A-412, A-532, A-1028, B-162, B-191, B-733, B-2519, B-4534, B-4622, B-
5220, B-6026 şifrələri altında mühafizə olunur. Mövcud nüsxələrdən bəziləri naqis və çox 
köhnəlmiş vəziyyətdədir. Nüsxələr içərisində Şəki və Qəbələnin Bum kəndində köçürülmüş 
nüsxələri də vardır.Biz Şəkidə məşhur kitabşunaş alim Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə tərəfindən 
h.1265/m. 1848-ci ildə köçürülmüş əlyazmanüsxəsinin elmi paleoqrafik təsvirinə nəzər salaq. 
Əsərin əvvəli və sonu aşağıdakı kimidir.  

Əvvəli: وضع لمعني مفرد الكلمة لفظ...  
Sonu:   .و ما حذف و المفتوح ما قبلھا تقبل الفا
Əsərin mətni Rusiya istehsalı olan ağ rəngli vərəqlərə qara mürəkkəblə səliqəli nəsx xətti ilə 

yazılmışdır. Mətndə başlıqlar və ayrı-ayrı sözlər qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazmanın səhi-
fələri arasına salınmış ağ, sarı, yaşıl və çəhrayı vərəqlərdə, eləcə də mətnin haşiyələrində narın oxu-
naqlı nəsx xətti ilə əsərə çoxsaylı izahlar yazılmışdır. Katib əsəri başqa nüsxələrlə müqayisəli şəkil-
də tədqiq edərək, mətnin haşiyələrində nüsxə fərqlərini qeyd etmişdir. Əlyazma həm Avropa, həm 
də Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Əsər əlyazma toplusunun 96b-110avərəqlərini əhatə edir. Ölçüsü 
22,5x17 sm.dir. Cildi basma Şərq medalyonları ilə işlənmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. [4, 309; 5, 
96b-110a] 

Əsərin Qəbələdə Bum kəndində köçurülmüşəlyazma nusxəsinə də qısaca nəzər salaq.Əsər 
Rusiya istehsalı olan vəırəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə yazılmışdır. Mövzu başlıqları qırmızı 
mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Hər səhifədə 10 sətir var. Katib 
tərəfindən əsərin nüsxə fərqləri mətnin haşiyələrində qeyd edilmişdir. Əsər əlyazmanın 1b-37b 
vərəqlərini əhatə edir. Əlyazmanın ölçüsü 17,5x22sm, həcmi 139 vərəqdir. Cildi yoxdur.Əsər h. 
1320/1902-03 -cü illərdə katib Məhəmməb bin Cəfər Bumi tərəfindən Məsum Əfəndi əl-Buminin 
mədrəsəsində köçürülmüşdür. [6, 1b-37b] 
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“Kafiyə”əsərinə 80-ə qədər şərh , haşiyə və təliq yazılmışdır. [7, 1370]Əlyazmalar institutu-
nun fondunda da məşhur alim Molla Caminin “Fəvaiduz- zuaiyyə” və Şeyx Ziyaəddin Usturaba-
dinin şərh və haşiyələrinin 10 dan çox əlyazma nüsxələri vardır. Cəlaləddin Əhməd bin Əli bin 
Mahmud əl-Ucdəvaninin yazdığı “ Şərh əl-Kafiyə”əsərinin bir nüsxəsi də bu fondda qorunur. Bu 
əlyazma nüsxəsi digərləri ilə müqayisədə daha qədimdir. Belə ki, əsər h.729/m. 1328-29-cu ildə 
Təbriz şəhərində Abdullah bin Əhməd bin Məhəmməd əl-Çarpərdi əl-Bəyazidi tərəfindən 
köçürülüb. Bu katibin Əhməd Çarpərdinin ailəsindən və ya yaxınlarından biri olduğunu düşünürük. 
Həmin əsərin elmi-paleoqrafik təsvirinə nəzər salaq. Əlyazma əsərinin əvvəli və sonu belədir. 

Əvvəli: الحمد هللا الذي شرح صدورنا بنور االسالم...  
Sonu:   .و اهللا اعلم بالسواب  ...ان تھتك الستر علي عوارالصدیق 
Əsər Şərq istehsalı olan noxudu rəngli qalın vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə yazıl-

mışdır. Mətndə قولھ sözl qırmızı və qara rəngli mürəkkəblə nisbətən qalın xətlə yazılmışdır. Mətnin 
kənarlarında və sətir aralarında sonlara doğru getdikcə azalan qeydlər aparılmışdır. Əlyazma Şərq 
üsulu ilə səhifələnmişdir. Baslıqlar qara və qırmızı rəngli mürəkkəblə nisbətən qalın xətt nümunəsi 
ilə yazılmışdır. Əlyazmanın əvvəlində alimin adı gözəl xətt nümunəsi ilə yazılmışdır. Əsər əlyazma-
nın 113b-237a vərəqlərini əhatə edir.Əlyazmanın kənarlarında nəmdən əmələ gəlmiş ləkələr vardır. 
Əlyazmanın ölçüsü 16x24 sm., həcmi 237 vərəqdir. Cildi üzərində Şərq medalyonları olan acıq 
qəhvəyi rəngli köhnəlmiş dəridir. [8, 113b-237a] Qeyd edək ki, “Kafiyə” əsərərinin şərhinin özünə 
belə bir çox alimlər təırəfindən şərh və haşiyələr yazılmışdır. Ruknəddin əl-Həsən ibn Məhəmməd 
əl-Astrabadi tərəfindən yazılmış “Vafiyə fi şərhil-Kafiyə” əsərinin əlyazmaları da bu fonndda C-
587, B-2758, B-3402, B-4717 şifrələri altında mühafizə olunur. 

İbn Hacibin “Kafiyə” nin bacısı adlandırdığı “Şafiyə” əsəri də ərəb dilçiliyinin sərf (morfolo-
giya ) bölümündən bəhs edən, bu sahədə yazılmış çox məşhur əsərdir. Alim bu əsəri yazmaqla ərəb 
dilçilk elmi sahəsində yenilik etmişdir. O vaxta qədər ərəb dilçiliyi sahəsində yazılan əsərlərdə sərf 
və nəhvi bir yerdə ələ alırdılar. İbn Hacib bu əsəri yazmaqla bir ilkə imza ataraq, sərfi nəhvdən ayı-
rıb onu mustəqil elm kimi təqdim etdi. Əsərdə sərflə əlaqəli bütün mövzular qısa və əhatəli şəkildə 
ələ alınmışdır. 

Əlyazamalar İnstitutunun fondunda əsərin 6 ədəd əlyazma nüsxəsi mövcuddur və bunlar A-
532, A-550, B-47, B-733, B-2001, B-5545 şifrələri altında mühafizə olunur.Əsərin əlyazma 
nüsxələrindən bir neçəsinə diqqət yetirək.Əsərin Şəkidə, məhşur Azərbaycan kitabşunas alimi olan 
Əbdülqəni Nüxəvi Xisəqarizadə tərəfində köçürülmüş nüsxəsiB-733 şifrəsi altında mühafizə olunur. 
Katib Abdurrahman tərəfindən h. 1182/m. 1865-ci il, Cumadiyəl-axir ayının ortasında Qarsda, 
Kunəxi-zadə mədrəsəsində köçürülən nüsxəsi də B-2001 şifrəsində qorurur. Nüsxələr içərisində 
h.1253/m. 1837-ci ildə, Rabiul-əvvəl ayında, əsr namazından əvvəl köçürülüb tamamlanmış 
əlyazma nüsxəsinə elmi-paleoqrafik təsfininə nəzər salaq.Əsərin əvvəli və sonu aşağıdakı kimidir. 

Əvvəli: اما بعد فقد سألني من ال یسعني مجالفتھ ان الحَق بمقَدمتي في ... الحمد هللا رب العالمین... قال الشیخ االمام 
  ..االعراب مقدمة في التصریف

Sonu:   .و اما الحروف فلم یكتب منھا بالیاءغیر بل الي وعلي حَتي و اهللا اعلم بالصواب
Əlyazma Rusiya istehsalı olan vərəqlərə qara mürəkkəblə səliqəli nəsx xətti ilə köçürülmüş-

dür. Mətndə sərf elmi ilə əlaqəli terminlər və “و” bağlayıcısı qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. 
Əlyazma Şərq və Avropa üsulu ilə səhifələnmişdir. Hər vərəqdə 11 sətir var. Bəzi sətirlərin arasında 
müəyyən qeydlər aparılmışdır. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, katib mətni köçurərkən bəzi 
nusxələrlə olan fərqləri də qeyd etmişdir. Vərəqlərdə nəmdən əmələ gəlmiş ləkələr vardır. Katib 
Abdulqəni Məhəmməd Əfəndi Nuxəvi əl-Qışlaqi əsəri məşhur Aqxundzadə Hacı Abdullah Əfəndi-
nin xidmətində yazmışdir. Katib həmçinin bu nüsxəni məşhur şeyx və övlüyalardan olan Şeyx Yusif 
Qışlaqı ən-Nuxəvinin yazdığı nüsxədən köçürdüyünü kitabın sonunda qeyd edir. Əsər məcmuənin 
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228b-267a vərəqlərini əhatə edir. Əlyazmanın ölçüsü 16,5x 22 sm.dir.Cildi Şərq medalyonları ilə 
bəzədilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. [9, 228b-267a] 

“Şafiyə” əsəri də “Kafiyə” əsəri kimi alim, tələbə və elm əhlinin marağına səbəb olmuş və 
çox bəyənilmişdir. O üzdəndir ki, əsərə alimin özü başda olmaqla 50 dən çox şərh, haşiyə və təliqlər 
yazılmışdır. Yazılmiş şərhlər içərisində ən çox bəyəniləni Razi və Çarpərdinin şərhləri olmuşdur. 
Onu da qeyd edək ki, hməd bin Həsən Çarpərdi Orta əsrin məşhur Azərbaycan alimlərindən-
dir.Onun da elmin müxtəlif sahələrində yazığı əsərləri vardir. Dində İmam Şafinin yolunu tutan 
alimİslam elmləri və ərəb dili sahəsində də qiymətli əsərlərin müəllifidir.Onun “Şafiyə” əsərinə 
yazdığı “Şərh əş-Şafiyə fit-Tasrif” əsəri elm əhli tərəfindən çox bəyənilmiş və uzun illər Osmanlı 
mədrəsələrində dərs kitabı kimi tədris olunmuşdur. Əsər dəfələrlə çap edilmişdir. AMEA Əlyaz-
malar İnstitutunda Əhməd Çarpərdinin şərhinin 18 ədəd əlyazma nüsxəsi var. Bu nüsxələr müxtəlif 
zamanlarda fərqli məkanlarda yazılmışdır. Həmin nüsxələrdən Azərbaycanın Şirvan vilayətində 
köçürülən nüsxənin elmi-paleoqrafik təsvininə nəzər salaq. Əsərin əvvəli və sonu belədir. 

Əvvəli: فخر الملة و الدین أبو عبد اهللا أحمد بن الحسن ... أما بعد فیقول...نحمدك یا من بیده الخیر و الجود
  ..ابن الحاجب... لمل كان كتاب التصریف الذي صنفھ الفاضل المحقق...الچارپردى

Sonu: ألنھا بمعناھا في الغایة و األنتھاء...  
Əsər Avropa istehsalı olan vərəqlərə qara mürəkkəblə, nisbətən qalın nəsx xətti ilə köçürül-

müşdür.قولھ sözü isə qırmızı rənglimürəkkəblə yazılmışdır. Əsərdə orta əsr mətnşünüslıq nü-
munələrindən istifadə edilmiş və qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazmada izahları açıqlanan söz, 
ifadə və cümlələrin üstündən qırmızı mürəkkəblə xətlər çəkilmişdir. Mətnin kənarlarında sonlara 
getdikcə azalan qeydlər vardır. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Əlyazmanın 74a-130a və-
rəqlərinə qədər olan hissəsi korlandığından əlyazma oxunmaz vəziyyətə düşmüşdür. Əlyazmanın 
ölçüsü 15x20,5sm., həcmi isə 205 vərəqdir.Cildi qəhvəyi rəngli dəridir. Əsərin əlyazması h.1125/ m. 
1713-cü ildə, bazar günü, Şirvan vilayətində (Şamaxıda), katib Amal bin Molla Şərif bin Molla 
Yusif tərəfindən Molla Əyyub Əfəndinin mədrəsəsində Kazım əl-Həsənin xidmətində yazılmışdır. 
[10,74a-130a] 

İbn Hacib İslam hüququ sahəsində də qiymətli əsərlərin müəllifidir.Bu sahədə yazdığı 
əsərlərindən olan “Muxtəsarul-Muntəha”əsərinin dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Əlyaz-
malar institutunun fondunda da bir çox nüsxələri vardır. Həmin nüsxələrdən B-7545 şifrli nüsxənin 
elmi-paleoqrafik təsvirinə nəzər salaq.Əsrin əvvəli və sonu aşağıdakı kimidir. 

Əvvəli:   ..اما بعد فاني لما رأیت قصور الھمم في االكثار میلھا علي االیجتز...  رب العالمینالحمد هللا
 Sonu:   ...و یغفد شرط من شروط االنتاج كما تقدم
Rusiya istehsalı olan ağ rəngli vərəqlərə qara mürəkkəblə nəstəliq xətti ilə yazılmış əsərdə , قال

.اما بعد, اعلم, اقول Sözləri və bəzi hərflər qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazma əsəri Şərq üsulu ilə 
səhifələnmişdir. Hər səhifədə 11 sətir vardır. Əvvəldən və sondan bir-neçə vərəq boş buraxılmışdır. 
Əlyazmanın əvvəlində katibin doğum və ölüm tarixi yazılmışdır. əlyazmanın ölçüsü 17x20,5 sm, 
həcmi 52 vərəqdir. Cildi noxudu rəngli kartondur. Əsərin əlyazması katib Məhəmməd Hüseyin 
Əfəndi tərəfindən h.1305/m. 1887-ci ildə Qutqaşendə (indiki Qəbələ) Əmrah Əfəndinin xidmətində 
yazılmışdır. [ 11] 

Qeyd edək ki, alimin digər əsərlərinə olduğu kimi bu əsərinə də böyük maraq olmuş, ona 
alimlər tərəfindən şərh və haşiyələr yazılmışdır. Fonddahəmçinin Qazi Adəddin İcinin əsərə yazdığı 
şərhinin ona qədər əlyazma nüsxələri vardır. Bunlar arasında Şəkidə və Qutqaşendə (indiki Qəbələ) 
köçürülmüş nüsxələribizim üçün daha dəyərlidir. Həmin nüsxələrə nəzər salaq. Əsərin əvvəli və 
sonu belədir: 

Əvvəli:   .اهللا و بعد فان في عنایة... الحمد هللا الذي براء االمام  
Sonu:   و یفقد شروط االنتاج كما تقدم
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Əlyazma əsəri Avropa istehsalı olan nazik, noxudu rəngli vərəqlərə qara mürəkkəblə nəstəliq 
elementli nəsx xətti ilə yazılmışdır. اقول, قال,وبعد, sözləri qızmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Əsərdə 
Orta əsr mətnşünaslıq nümunələrindən də istifadə olunmusdur və bu işarələr qırmızı mürəkkəblə 
yazılmlşdır. Sətir aralarında və haşiyələrdə müxtəlif istiqamətli çoxsaylı qeydlər aparılmışdır. Hər 
səhifədə 15 sətir var. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. Əsər əlyazmanın 1b-31b vərəqlərini 
əhatə edir. Əlyazmanın ölşüsü 15x21 sm, həcmi isə 187 vərəqdir. Cildi qopmuş vəziyyətdədir. 
Üzəri Şərq medalyonları ilə bəzədilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. Əlyazma əsəri h. 1133/m.1720-
ci illdə katib Abdullah bin Nəzir tərəfindən Şəkidə, Pir, İxvan sahibi olan Məhəmməd Əlinin 
xidmətində yazılmışdır. [12, 1b-31b-2356] 

Digər B-2356 şirfəsində olan nüsxəsi isə katib Abdullah bin Hacı Abdurrahman əl-Qutqaşeni 
tərəfindən h. 1227/m. 1812., Rabiul-əvvəl ayı, Cümə günü, Sərkeş kəndində Abdurrahman Əfən-
dinin xidmətində yazılmışdı. [13, B-220] 

Əsərin şərhinə Əfdəlzadənin yazdığı haşiyə də bu fondda mühafizə olunan əlyazmalar 
arasındadır. Bu əlyazma nüsxəsi əsəri h.1243/m. 1827-ci ildə Imam Əbu Bəkr əl-Bəqalaninin ən 
kiçik tələbəsi olan katib Hacı İsmayıl tərəfindən köçürülmüşdü. [14, 78b-100a] Həmin haşiyənin 
əvvəli və sonu belədir. 

Əvvə  هللا اردف التسمیة في التحمید في مفتتح الكالمقولھ احمد... Sonu: عادة یتناول التعریف القطعي و الظني وصح  
  .علي المذاھب كلھا 

Elmin müxtəlif sahələrinə dəyərli əsərləri ilə öz tövhələrini verən alim, eyni zamanda 
ədəbiyyatı çox gözəl bilir və sevirdi. Buna görədir ki, alim zaman-zaman şerlə də maraqlanmış və 
bu sahədə müxtəlif məzmunlu şerlər yazmışdır, İbn Hacib şair deyildi, lakin onun yaradıcılığında az 
da olsa bəzi mənzum əsərlərinə rast gəlmək olur. Qeyd edək ki, bu mənzum əsərlər çox sadə olub 
onun ağıl və düşüncələrini əks etdirir. Buna misal olaraq “Kafiyə” əsərinə müqəddimə olaraq yaz-
diğı “Vafiyə” və səmai müənnəslər haqqında yazdığı “əl-qasidətyu-l-muvəşşəha” əsərini göstərə bi-
lərik.  

İbn Hacib ərəb ədəbiyyatını və əruz elmini də yüksək səviyyədə bilirdi. Onu bu sahənin alimi 
kimi də taniyırdılar. Bu sahədə yazdığı“əl-Məqsadu-l-Cəlil ilə ilmi-l-Xəlil” əsərini bunamisal gös-
tərə bilərik. Bu əsər “Qasidə fi ilm əl-Aruz”olaraq də adlanır. Alimin bu əsəri Əruz elmi sahəsində 
yazılmış çox qiymətli əsərdir. Əlyazmalar İnstitutunun fondunda ərəsin özünə rast gəlməsək də 
Bədrəddin bin Qasımın “Şərh qasidətul-arudiyyə libni Hacib” adlı əsərinin iki qiymətli nüsxəsi 
vardır ki, bunlar da B-6315 və C -198 şifrələri altında saxlanılır. Əsərin əvvəli və sonu aşağıdakı 
kimidir.  

Əvvəl:   .أما بعد .قصیدة االمام ابي عمرو بن الحاجب في علم العروض تعلیق علي فھذا 
  علي الباسھ من لباس فضلھ حلال الحمد هللا ذي العرش المجید 

  و بعد ان عروض الشعر قد ضغبت 
Sonu: واال ضمار زحاف و الزحاف ال یدخل االوتاد الحمد هللا غلي كل حال و في كل حین.  
Əlyazma Avropa istehsalı olan parıltılı vərəqlərə qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə yazılmışdır. 

Əsərdə verilən beytlərin və açıqlamaları verilən söz və ifadələrin ust hissəsindən qırmızı mürək-
kəblə xətlər çəkilmişdir. Bəsmələ, و, اعلم, و بعد  və bir çox sözlər qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. 
Mətnin bəzi vərəqlərinin kənarlarında bir neçə söz qalın və qara mürəkkəblə yazılmışdır. Hər sə-
hifədə 13 sətir var. Əsərdə Orta əsr mətnşunaslıq nümunələrindən də istifadə olunmuşdur. Əlyaz-
manın ölçüsü 22x17,5sm, həcmi 75 vərəqdir. Əsər əlyazmanın 31b-75b vərəqlərini əhatə edir. 
Əlyazmanın cildi, kənarları döymələrlə bəzədilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. Bu nüsxə katib Şeyx 
Məhəmməd bin Hacı Xəlil tərəfindən h.1282/m.1865-ci ildə köçürülmüşdür. [15, 31b-75b] 

Əsərin digər nüsxəsi isə, katib Çələbi bin Hacı Əhməd Əfəndi tərəfindən h.1269/m.1852-ci 
ildə Kələkərə kəndində yazılmışdır. Əsər əlyazmanın 6b-43a vərəqlərini əhatə edir. Əlyazmanın 1a- 
6b-yə qədər olan vərəqlərdə Qurani-Kərimdən bəzi ayələr və müxtəlif beytlər var. Əlyazma Şərq 
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üsulu ilə səhifələnmişdir. Hər səhifədə 13 sətir var. Cildi zoğalı rəngli dermantindir.[16, 6b-43a] 
Sonda yüksək elmi və əxlaqı ilə yanaşı şair ruhunu özündə daşıyan alimin yazdığı şerlərindən biri-
nin tərcüməsi nəzərinizə çatdırırıq. 

 
Saçlarıma düşən ağlar mənə çox nəsihətçi oldu. 
Hər nə qədər günahım olsa da. 
Rəbbimin əffindən əsla ümüd kəsməm 
Çünkü o necə günahları əff edib örtmüşdür. 
Əgər Rəbbimin əffi sadəcə yaxşılara xas olsaydı 
Günahkarlar ondan başqa kimdən əf dilər, kimə yalvara bilərdi? 

 
Son olaraq qeyd etmək istərdik ki, Orta əsrlərdə fəaliyyət göstərən alimlərimiz eyni zamanda 

bir neçə elm sahəsi üzrə öz fəaliyyətlərini davam etdirirdilər. İbn Hacib yaradıcılığına nəzər salanda 
bunu bir daha aydın görürük. Bunun səbəbi İslam Şərqində mövcud olan məktəb və mədrəsələrin 
verdiyi təhsilin hər tərəfli olması ilə bağlı idi. Alimin bir çox elm sahəsində qələmə aldığı dəyərli 
əsərlərinin əlyazma nüsxələri demək olar ki, Şərqdən Qərbə dünyanın bir çox nüfuzlu kitabxana və 
muzeylərində mövcuddur.  
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Севиндж Байрамова 
 

Бакинские рукописи работ Ибн Гаджиба 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Статья средневековый ученый Ибн Хаджиб известные произведения рукописных ко-
пий из которых доступны в Институте рукописей НАНА сделок.Ученый работает на самых 
различных областях науки всегда привлекала внимание ученых.Таким образом, произведе-
ния различных ученых интерпретировать их, комментарий, окантовка и талиги написано. 
Следует отметить, что труды Ибн Хаджиба спространилась по всему миру с востока на 
запад. Рукописи, хранящиеся в ряде институтов, библиотек и рукописных копий его работ 
находятся в музеях. 

 
 
 
Sevinj Bayramova 

 
The Baku manuscripts of the works of Ibn Hadjib 

 
 

SUMMARY 
 
 

Article medieval scholar Ibn Hadjib known works of handwritten copies of which are 
available at the Institute of Manuscripts of ANAS deals. The scientist works on different fields of 
science has always attracted the attention of scholars The scientist works on different fields of 
science has always attracted the attention of scholars. Therefore, the works by various scholars 
interpret them, edging written. Note that the works of Ibn Hadjib spread all over the world from 
East to West. Manuscripts stored in a number of institutes, libraries and manuscript copies of his 
works are found in museums. 
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Səbinə Əhmədova 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 

dissertant 
 

NADİM ŞEİRLƏRİNİN QRAFİK-ORFOQRAFİK  
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  
  
Açar sözlər: qrafik-orfoqrafik, mətnşünaslıq, paleoqrafik, tekstoloji-filoloji 
 Key words: graphical-orthographical, textual study, polygraphical, textual –philological 
 Ключевые слова: графическо-орфографический, текстология, лиграфический, 
текстологическо-филологический 

 
XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin əvvəli Azərbaycan ədəbiyyatı, xüsusilə poeziyasını qələmə 

aldığı bədii-poetik nümunələrlə zənginləşdirən sənətkarlardan biri də Hüseyn Nadim Naxçıvanidir. 
Nadimin əruz vəznində qələmə aldığı əsərləri məzmun və forma etibarilə zəngin olduğu kimi 
qrafik-orfoqrafik xüsusiyyətləri də rəngarəngdir. 
 AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Hüseyn Nadim Naxçıvaninin əsər-
lərininin yer aldığı iki əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Bu araşdırmada ilk dəfə olaraq bu əlyazma nüs-
xələri və Nadimin əsərlərindən ibarət nəşr olunmuş “Divan”ı qarşılıqlı şəkildə tədqiqata cəlb edil-
mişdir. 

Məşhur mətnşünas alim D.S. Lixaçevin yazdığı kimi, həqiqətən də bir mətni paleoqrafik 
baxımdan oxumaq kifayət deyildir. Həm də o mətnin tekstoloji mənasını başa düşmək lazımdır (1, 
20). Bilindiyi kimi, mətnşünaslığın əsas məqsədi mətnin necəliyini, tarixini, dilini dəqiqləşdirmək, 
sonra da bu əlyazmaları bir küll halında öyrənməkdir. Bu baxımdan Hüseyn Nadim əsərlərinin 
mətnlərinin tarixini tədqiq edərkən oradakı fərqlərin səbəbləri müəyyənləşdirilmiş, onların bir çox 
tarixi-ədəbi, ictimai səbəbləri üzə çıxarılmışdır. Bu işdə şairin şəxsiyyəti, bütöv yaradıcılığı, ədəbi 
zövqü, mənəvi aləmi, ideologiyası əsas tutulmuşdur. Əsərin ideoloji-estetik cəhətləri mətndəki dəyi-
şiklikləri izah edəcək dairədə tədqiq olunmuşdur. 
 Bütün bunları nəzərə alaraq məşhur mətnşünas alim Y.E.Bertels yazır: “Əlbəttə klassik mətnlərin 
nəşri sadəcə bir neçə qədim əlyazmanın seçilib birləşdirilməsindən ibarət deyil. Bir abidənin nəşri 
nə mexaniki, nə də sadəcə texniki işdir. Bu mürəkkəb tədqiqatın xüsusi növüdür” [2, 202]. 

Hüseyn Nadim Naxçıvaninin “Divan”ının tekstoloji tədqiqinə biz əsasən onun AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan əlyazmalarını cəlb etmişik. 

Tədqiqat işimizin bir hissəsi olaraq Hüseyn Nadimin qeyd olunan bu əlyazmaları paleoqrafik 
cəhətdən tədqiq olunmuş, əlyazmalar oxunmağa çalışılmışdır. Bu zaman təbii olaraq bir çox çətin-
liklərlə qarşılaşmışıq. Mətndə, heç şübhəsiz, pozulmuş, çətin oxunan, oxunması mümkün olmayan 
yerlər də olmuşdur. Yazılmış hərflərin müxtəlif qrafik formaları da xüsusi diqqət tələb edir. Aydın 
yazılmamış yerlərdə mətndəki ümumi fikrə əsaslanmışdır. Ümumiyyətlə, əsərin yazıldığı dövrün 
dili, orfoqrafyası, fonetik, morfoloji, sintaktik normalarını bilmədən mətni duzgün oxumaq olmazdı. 
Bu baxımdan Nadim əsərləri ədəbi abidə olduğundan dövrünün ədəbi forma və üslubunu bilmək ki-
mi məsələ də həll olunmuşdur. Belə ki, mətndəki təsadüfi, bilərəkdən edilmiş səhvləri, dəyişik-
likləri, onların səbəblərini öyrənmədən mətni tekstoloji cəhətdən oxumaq mümkün deyil. 

Məlum olduğu kimi klassik mətnlərin oxunmasında bir çox problemlər mövcuddur. Şərq 
mətnşünaslığının nəzəri problemlərinin araşdırılmasına həsr olunmuş tədqiqatlardan aydın olur ki, 
bu problemlər aşağıda qeyd olunan səbəblərdən qaynaqlanır: 
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- Abidənin dilini, imla qanunlarını, qrammatik qaydalarını və s. zəif bilən, yaxud bilməyən 
katibin mətnlərdə yol verdiyi təhriflər; 

- Yazılan mətnlərdə türk dillərinə xas olan söz və ifadələrin ərəb və fars mənşəli söz, ifadələrin 
yazılışı zamanı yol verilmiş təhriflər; 

- Müəllifin dövrünə xas olan yazı və imla qaydalarının dəyişdirilərək, yazı qaydalarına uyğun-
laşdırılması üzündən yaranmış təhriflər; 

- Klassik poeziyada istifadə edilmiş inversiyaların pozulması ilə yaranmış təhriflər; 
- Ərəb əlifbasının çətinlikləri üzündən meydana gəlmiş təhriflər; 
- Klassik abidələrdə istər müəllif, istərsə də qeyri-müəllif redaksiyaları nəticəsində yaranmış 

fərqlər; 
- Pis şəraitdə saxlanma, yaxud təbii fəlakətlər nəticəsində dağılmış əlyazma abidələri başqa 

nüsxələr əsasında bərpa edilərkən yol verilmiş təhriflər; 
- Müəllif və katibin diqqətsizliyi səbəbindən yol verilmiş müxtəlif xarakterli təhriflər; 
- Əlyazmanın xəttinin aydın olmaması, yaxud çoxlu istifadə üzündən bəzi hissələrin xarab 

olması üzündən katibin, yaxud xəttatın onu düzgün oxuya bilməməsi nəticəsində meydana gəlmiş 
təhriflər və s. [2, 112-113]. 

Hüseyn Nadim Naxçıvani “Divan”ının mətnşünaslıq cəhətdən araşdırmaqla onun əsərlərinin 
mətnində mövcud olan qrammatik, leksik və orfoqrafik xüsusiyyətləri göstərmək mümkündür. Biz 
bu tədqiqat işində Nadim Naxçıvani əsərlərini tekstoloji-filoloji tədqiqata cəlb edərək şairin yaşa-
dığı dövr Azərbaycan dili haqqında müəyyən qədər təsəvvür yaratmağa cəhd etdik və eyni zamanda 
Azərbaycan dilinin tarixi inkişifam mərhələsinin bir hissəsini işıqlandırmağa çalışdıq. 

Azərbaycan dilində ismin xəbər şəkilçisi əsasən –dır4 formasındadır. Nadimin şeirlərində isə 
biz bu şəkilçinin yalnız iki, -du2 variantlarına rast gəlirik: 

 
 Babi‐cənnətdür, budur ol gündə rəhbər ayinə. 
 Azimi‐üqba olan saətdə Xətmi‐ənbiya [3, 98]. 

 
 Nadima, ruzi‐cəzadə, bil, şəfaətdür sənə, 
 Anla, dut dəstində övsafi‐Peyəmbər ayinə [3, 99]. 

 
 Könüldən et kənar, ey əql, bu bihudə sevdadur, 
 Rüxi‐dildarı tərif eyləsən, gər hərfi‐bicadur, 
  
 Rüxi‐dildarə aldanma, sənə bu məhru ədadur, 
 Nə lazımdur bu şirintəb cəhandə ləhvkar olsun [3, 104]. 

 
Müasir Azərbaycan dilində ismin I şəxs mənsubiyyət şəkilçisi –ı4 formasındadır. Nadim 

şeirlərində isə biz bu şəkilçinin söz sonlarında yalnız “ى” hərfi ilə yazılmış formasını müşahidə 
edirik. Ahəng qanunundan asılı olmayaraq bu qəbildən şəkilçilər yalnız –ı və -i formalarında 
oxumaq mümkündür:  

 
Xüldi‐bərinə eylə rücu, sölə halımı, 
Oğlı ölən o zöhreyi‐Zəhrayə, Cəbrəil [3, 236]. 
 
Gülzarinə xar əl tapub, axır güli soldı, 
Faş eyləmə, doğrandı Əli Əkbərün, öldi [3, 482]. 
Qolı bağlı, biməcər ərusi‐naçari, 
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Rüxsarə göz yaşım etmə rəvan, Qasim [3, 591]. 
 
Alubdı qarə gözi tazə bir hilal əlinə. 
O şəhd ləbləri şirindi şəhdü şəkkərdən [3, 35]. 

 
Bundan başqa mənsubiyyət şəkilçisi olan I şəxsdə-ım4, II şəxsdə -in4 formaları Nadimin şeir-

lərində yalnız -um, -üm və -un, -ün formalarında işlənir.. 
 Mələkül‐mövt oturar sinəvün üstündə sənün, 

 
 Xeyr elə, Nadim, o dəm dərdüvə dərmanı ola [3, 23]. 

 
  Qəlbimi məcruh edüb əbrulərün, insaf qıl, 

Həq rizası, aşiqi‐canana azar eyləmə [3, 34]. 
 

Bəxtimi kəc qaşlarun zülfün təkin eylüb qəra, 
Tazədən lütf etməgə bir busə dildar istərəm [3, 52]. 

 
Ahəng qanunun pozulması (qapalı və açıq saitlərin ahəngi) Nadimin yaradıcılığında normaya 

dönür: 
Əlimdən əqlimi aldı hilali‐əbrulər, 
Bu can evini əcəb qarə bir məzar elədi [3, 44]. 
 
Xeymələr yandı, yetiş dadə, Hüseyn, qardaş, həray, 
Bir nəfər yox yetə imdadə, Hüseyn, qardaş, həray [3, 312]. 

 
 Sonu “k” hərfi ilə bitən sözlərə şəkilçi artırıldıqda “k” “g”-ya çevrilir. Bu hal Bakı, Şirvan 

dialektlərində olduğu kimi Naxçıvan dialektinə xas formalarda Hüseyn Nadimin yaradıcılığında da 
təzahür olunur.  

Azərbaycan dilində II şəxs təkin mənsubiyyət şəkilçisi olan -ın4 şəkilçisi ilə bitən sözlərə is-
min təsirlik və yönlük hal şəkilçiləri qoşulduqda dəyişir. Bu qaydanı II şəxs cəmin mənsubiyyət şə-
kilçisi olan -ınız4şəkilçisinə də şamil etmək olar. Belə ki, Bakı dialektində “dilüvi”, Şirvan dialek-
tində “diliyi”, Şəkidə “dilou”, Cənubda “dilivi” və s. şəklində işlənir. Bu hal Nadim şeirlərində iəs 
əsasən –ıva, -uva, -üvə, -üviformalarında təzahür edir: 

 
Meylüvi salma dedim, kafərü biganələrə, 
Yandırır həşrə kimi cismüvi azar oduna [3, 26]. 

 
Əhsən ola o gözlərüvə, məh cəmaluva, 
Qurban olum yanağuva, ol qarə xaluva. 

 
Bəxş etgilən bu aşiqə bir busə naz ilə, 
Canım fəda o ləblərüvə, gül yanağuva. 

 
Bu aşiqi‐bəlakeşüvə mərhəmət buyur,  

   Qoy bu ləblərini ol gülə bənzər dodağuva [3, 26]. 
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Azərbaycan dilində mövcud ahəng qanununa uyğun olaraq ismin cəm şəkilçisinin iki variantı 
işləndiyi halda Nadim şeirlərində demək olar ki, bu şəkilçi daha çox bir variantda –lərşəklində 
işlənmişdir: 

 
Get ədulərdən biqədri bir içim, bari, su al, 
Bir içim su tap, ətəşdən yandım, ey sərvər əmu [3, 629]. 
Nə də əğyarlər ol yar ilə həmsöhbət ola. 
Nə, Xuda, bülbül olaydı, nə də gülzardə gül [3, 25]. 
 
Qoy gedim bir yetişim şövq ilə Cananimə mən, 
Şühədalər yolumı gözləyür əlan, anacan [3, 457]. 
 
Çoxdı yarəm, ey güruhi-bihəyalər, vırmayun, 
Rahimi gözləllə övladi-Peyəmbər, vırmayun [3, 480]. 

 
Burada bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, ismin cəm şəkilçisi olan –lərərəb qrafikası ilə 

yazılmış Nadim şeirlərində sonu “l” hərfi ilə bitən isimlərə qoşulduğu zaman iki “ل” hərfi ilə ya-
zılmaqla yanaşı üzərinə qoşalaşdırıcı “ِّ” təşdid işarəsi də qoyulur. Məsələn: چوللِّر ;دلِّلر ;گلِّلر ;الِّلریمvə s. 

Hüseyn Nadimin şeirlərində “y”, “g” əvəzlənməsi də özünü göstərir. Azərbaycan dilində işlə-
nən –maq2 məsdər şəkilçisi tələffüzdə özünü göstərən –max2formasında Məhəmmədhüseyn Şəh-
riyarın şerlərində müşahidə edilməkdədir [4]. Bu nüans Nadimin yaradıcılığında da “vurmax”, 
“ayırmax”, “edax”, “keçmax” və s. formalarda təzahür edir:  

 
 Rəhm et bizi-biçarəyə, biyari yetimux, 
 Haris, bizi öldürmə, bu şəhr içrə qəribux. 
 
 Peyğəmbərə bu zülmlərin cümlə əyandur, 
 Axır bu gecə biz sənə mehmanux, amandur [3, 611]. 
 
 Fəsli-xəzan yetişdi, gül qaldi xar əlində, 
 Səyyadi-xunfikarun oldux şikar əlində [3, 122]. 

 
Hüseyn Nadim şeirlərində sözlərdə xüsusilə fellərdə -lar2 cəm sonluğunun təsiri ilə assimilya-

siya müşahidə olunur. Yəni tələffüzdəki kimi, şeirlərdə söz sonundakı “r” fonemi “l” foneminə 
çevrilir. Misal üçün: deyirlər–deyillər; eylərlər–eyləllə; olur–oluvə s. Bununla yanaşı feillərdə III 
şəxsin cəmini bildirən -lar2 şəkilçisi çox vaxt -la2 şəklində işlədilir. Məsələn: qoyubla, eylüblə, 
versəllə, yüzüblə və s. 

 
Qoyubla susuz itrəti-ətbari bu ayda, 
Eylüblə şəhid qolsuz Ələmdarı bu ayda [3, 201]. 
 
Öldürsələr səni, eylərlə dəstgir, 
Qolbağlı gəzdirəllə zəlilanə, ey baba [3, 282]. 

 
Çox güman eylərlə Əkbər şövq ilə damad olub, 
Neyləyim bilməzlə zülm ilə evim bərbad olub [3, 513]. 
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Dedim ki, əmmələrün toy hənavı bağlallar, 
Yaralı başıvın üstə nəinki ağlallar [3, 515]. 

 
Digər türk dillərində olduğu kimi Azərbaycan dilində mövcud olmuş lakin günümüzdə artıq 

işlənməyən və daha çox klassik poeziyada qarşılaşdığımız -qıl2, -gıl2 felin əmr şəkilçisi digər 
klassik şairlərdə olduğu kimi Nadimin də şeirlərində tez-tez işlənmişdir: 

 
Tərəhhüm eyləgilən Həqq rizası, Nadimüvə, 
Həmayil et qoluvı boynuma, dayan, səbr et [3, 72]. 
 
Yetgilən imdadə, ya mövla Əmirəlmöminin, 
Çeşmimə zindan olub dünya Əmirəlmöminin [3, 110]. 

 
Nadiməm, qurtargilən, rəhm eylə zillətdən məni,  
Lütf ilə azad eylə dinsiz vilayətdən məni [3, 112]. 
 
Əyağə dur, gözüvi açgilən səni Tari, 
Fəraq mövsümidür qoy öpüm yüzün, bari [3, 516]. 

 
Müasir Azərbaycan dilində feilin şühudi keçmiş zaman şəkilçisi –dı4formasındadır. Hüseyn 

Nadim şeirlərində isə biz digər klassiklərimizin yaradıcılığında olduğu kimi bu zaman şəkilçisinin 
yalnız –dı2 variantını müşahidə etməkdəyik: 

 
Əziz idim, vəli imdi əsirü xar oldum, 
Hüseynim öldi, qəmü möhnətə düçar oldum. 
Minayi‐Kərbübəla içrə güllərim soldı, 
Cənab Qasimimün toy təbağı qan oldı [5, 41a]. 
 
Çəkdi nərə ol kəlbi-kəmtərin, 
Durdı çün rikab üstə ol ləin [5, 56b]. 
 
Badi-xəzan əsüb soldurdı gülzarım, 
Qəmdən həlak olar bu cismi-naçarım [5, 78a]. 

 
“İcazə aldı Yəqubdan ol Yusifi-Kənan” [3, 451], “Leyla fəğanə gəldi ki, guya bu hal ilən” [3, 

524], “Mülki-Əraq məxrəc edir Şahi-cəhan Mədinədən” [3, 146], “Heyrətdə qaldi aləm, ya Sahibi-
zəmanə” [3, 122]. Nümunələrindən də göründüyü kimi Nadimin şeirlərində yer alan feli bağlamalar 
klassik Azərbaycan ədəbiyyatına məxsus söz ustadlarının şeirlərindəki kimi işlənmişdir. Bununla 
yanaşı müasir dilimizdəki -ıb4və -araq2 şəkilçilərinin yardımı ilə işlənən feli bağlamalar klassik po-
eziyada mövcud olan formada işlədilmişdir. Misal üçün “öpüb”, “öpərək” feli bağlaması Nadimin 
şeirlərində “öpübən” şəklində verilmişdir. Şair klassik şeirlərdə olduğu kimi, XX əsrin əvvəllərinin 
şeir dilinə uyğun olaraq fikrini belə ifadə edir: 

 
Öpübən iyləyib ağlardı Peyəmbər boğazın, 
Dad o gündən ki, açub Şimri-sitəmkər boğazın [3, 202]. 

 
Əkbərü Əsğərini təşnə şəhid eyləyəcək, 
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Ümmi Leyla görübən zülmi, hərasan olacaq [3,152]. 
 
Çün yəqin oldı qəra üstə qəra bağlamağım, 
“Va Həsən” söyləyübən illər ilən ağlamağım [3, 395]. 
 
Xəyal eyləmə səndən sora rəha ollam, 
Əli, Əli deyübən qəlbi pürbəla ollam [3, 517]. 

 
Azərbaycan dilində feilin indiki zaman forması əsasən –ır4 şəkilçisi ilə ifadə olunur. Hüseyn 

Nadim yaradıcılığında isə biz indiki zaman şəkilçisini digər klassiklərin şeirlərində də daha çox 
işlənmiş –ur2 formasında görürük: 

 
Hər şamü səhər növhə edər Nadimi‐naçar, 
Bu möhnəti çün əldə qələm eyləyür izhar, 
Ol vəqtə kimi xeyməni yandırdıla küffar, 
Yüz qoydı gözi yaşlı biyabanə əyalun [3, 315]. 
 
Yandırur şəm oduna cismimi pərvanə kimi, 
Çünki həsrət eləyüb vəslinə cananə məni [3, 43]. 
 
Nadimi-qəmzədəni şövq ilə bihuş elədün, 
Dolanur kuçələri zarü pərişan, demişəm [3, 53]. 
 
Sən həmayil tək qulac zülfün yenə sal boynuma, 
Artırur vəslin mənim ahü fəğanım, nazənin [3, 64]. 
 
Nə xəyalatü nə tədbirü təşəbbüs, nə fikir, 
İstəyürsən məgər aləmdə Süleyman olasan? [3, 82]. 
 
Ağlaram bu qəmdə, cümlə şiələr qan ağlayur, 
Mərdü zən, şahü gəda olmuş nəvaxan, ağlayur [3, 217]. 

 
Azərbaycan dilində feilin qeyri qəti-gələcək zaman şəkilçisi –ar2 formasındadır. Nadim şeirlə-

rində bu şəkilçi assimilyasiyaya uğrayaraq sözlərdə “gələrəm – gəlləm”, “ölərəm – ölləm”, “bilərəm 
– billəm”, “alaram – allam” və s. kimi şəkillərdə işlənir. Burada maraqlı bir cəhəti də qeyd etmək 
lazımdır ki, bu şəkilçinin işləndiyi bəzi sözlər ərəb əlifbası ilə yazılarkən şəkilçidə olan “r” səsinin 
assimiliyasiyaya uğrayaraq “l”ya dəyişməsi ilə yanaşı “ل” hərfinin üsütünə qoşalaşdırıcı “ِّ” yəni, 
təşdid işarəsi də qoyulur: 

 
 گللِّماوستھقبرونبواولساممكونبرده
 .[49a ,6]سیللِّمغبارنىذلفوملھاخامردى 

 
Başun dalınca, oğul, Şamü Kufəyə gəlləm, 
Əsirə qızlaruva mən də pasiban olam [3, 211]. 
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Yaralı başuva pərvanə ollam, 
Başun hər bəzmə getsə, sənlə gəlləm, 
Yaralı nəşün üstə zülf yollam, 
Yanınca gəlləm hər bazarə, Əbbas [3, 428]. 
 
Viranələr içrə, ey Əli, naləyə gəlləm, 
Asandı məgər hicr odı, mən halımı billəm, 
Hicranə dəvam etməgə yox taqətim, ölləm, 
Yansam da əgər atəşi-hicranə, Alullah [3, 545]. 

 
Feilin şəkilləri Füzulidə olduğu kimi, “eləməyin” – “eləmün”, “tutmayın” – “tutmun”, “söy-

ləyib”– “söylüb”, “eyləyibsiz” – “eylübsüz”, “qoymayıb” – “qoymub” və s. kimi formalarda Nadim 
şeirlərində təzahür edir: 

 
 Yarələr suzişi-qoymub, əmu, məndə dəxi tab, 

   Gün önündən məni, gəl, kölgəyə çək, eylə səvab [3, 559]. 
 

Oxlanub susuz hülqi Əsğərün, 
 Zibh edüblə bir‐bir köməklərün [3, 107]. 

 
Bir qılıc zəxmi sənün aramuvi əldən alub, 
Qan axub ətrafuva, mehrabdə bihiss salub, 
 
Firqətündə Zeynəbi-mahi-liqa ağlar qalub, 
Yandırub zülm atəşin əhli-şəqavət, ya Əli [3, 110]. 

 
Müasir Azərbaycan dilində feilin əmr şəkli əmr, xahiş, məsləhət, təklif, nəsihət və s. bildirir. 

Əmr şəkli feilin kökünə və ya başlanğıc formasına müvafiq şəxs şəkilçisi artırmaqla dözəlir. Bunlar 
I şəxs cəmdə -aq, -ək, II şəxs cəmdə-ın2, III şəxs tək və cəmdə -sın4 formasındadır. Hüseyn Nadim 
şeirlərində biz felin əmr III şəxsdə olan əmr şəkilçisini yalnız –sun2formasında müşahidə edirik: 

 
Qarət eləsün xeymələrim zümreyi‐kafər, 
Qalsun bədənim ərseyi‐meydandə bisər, 
Quran oxusun növki‐cidadə başım əzbər, 
Gər nizə başında gələ cövlanə, rizayəm. 
Bu sinəmə ol Şimri‐dəğa çəkməli çıxsun, 
Kəssün başımı, xaneyi‐Peyğəmbəri yıxsun, 
Mən zibh olunan vəqtə, anam Fatimə baxsun, 
Qanım verə zinət bu biyabanə, rizayəm [3, 229]. 

 
Günümüzdə Azərbaycan dilində inkar ədatı olaraq “deyil” kəlməsi işlədilir. Nadimin şeirlə-

rində isə bu ədad digər klassiklərimizdə olduğu kimi “ گیلد ” yəni, “degil” şəklində yazılmışdır: 
 
Xaricilər bu vücudin şəninə münkir degil, 
Bu Şəhün əmri olubdur xəlqə rəhbər ayinə [7, 97a]. 
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Hülqi məcruh degil Hərmələ peykanilən, 
Hələ bidar degil, yuxlayub Əsğər bu gecə [6, 54b]. 
 
Bu zəmini-Kərbəlanı həşrətək abad edəm, 
Bu çölə gəlməkdə məqsud izzəti‐dünya degil [6, 25a]. 
 
Ölürəm, əmmə, müyəssər degil Əkbər görüşi, 
Çün düşüb başimə ol şibhi-Peyəmbər görüşi [3, 633]. 
 
Şəhla gözüvi xuni-cəfa doldurı, qardaş, 
Razi degiləm, getmə bu meydanə, bəradər [3, 641]. 

 
Bundan başqa Nadim şeirlərində sözlərdə “y” səslərinin “g” ilə dəyişməsi də çox müşahidə 

olunur: 
Dəgdi gözümə tülkisifət hacı bu yerdə, 
Xər sərçulu tək əgri qoyub tacı bu yerdə [3, 30]. 
 
Yüz igirmi dört min bərhəq Peyəmbər, 
Həqqi-Süleyman, Nuhü İskəndər [3, 134]. 
 
 
Yandı könül mülki sərasər bu qissədən, 
Qəlbim alovlanub genə yeksər bu qissədən [3, 139]. 
 
Dəgdi çün məşkinə ox, su tökülüb yer yüzinə, 
Söylədi, qətlim üçün imdi kim istər, yerisün [3, 419]. 
 

Azərbaycan dilində olan ilə (-la2) bağlayıcısı Nadim şeirlərində ayrı və birləşik “ایلھ” və ya 
 :şəklində yazılsa da bir çox halda “ilən” formasında da işlədilir ”لھ“

 
Kəsməyüb Şimri-dəğa xəncər ilən xəncərimi, 
Saribanım hələ qət eyləməyüb əllərimi [7, 32a]. 
 
Belə zülm ilən cəhanda öldürüblər hansı şahi? 
Bir tərəf əsiri-düşmən, bir tərəf şəmatət olsun [7, 42b]. 
 
Hamı bu dəstə ilən sən elə zəvvar bizi, 
Gələn il Nadimün olsun genə zəvvarun, Hüseyn [6,54a]. 
 
Mən gələndə bu dəştə, çox cəlal ilən gəldim, 
Əkbər ilə Əbbasi-məhcəmal ilən gəldim, 
Övnü Cəfərü Qasimi-növcəvan ilə gəldim, 
İmdi yox mənlə bir həmzəban, xudahafiz [6, 49a]. 

 
Nadim şeirlərində çox işlənən “eylədim” feili ərəb qrafikası ilə yazılarkən “ایلدیم” və “ایلدم”, 

“edər” feili isə “ایدر” formalarında yazılır. “Ev” sözü isə “ایو” kimi yazılmışdır. Bundan başqa 
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“dedim” kəlməsi دیدم; “eylədim”– ایلدیم,ایلدم, tut (dut) –دوط şəklində verilmişdir [7, 12a, 16b, 25a, 
45b; 200, 11a, 16b, 18b, 58a, 63b].  

Azərbaycan dilində mövcud olan “a” və “ə” fonemi Nadim şeirlərində sözlərin sonunda 
əsasən “ه” bəzən isə “ا” ilə yazılır. Məsələn: ایاغھ – ayağə, مصیبتھ – müsibətə, حالمھ – halimə, باشینھ – 
başinə, تمامھ – təmamə, جھاندا – cəhanda, مكانھ – məkanə, قانھ – qanə və s. kimi [7, 24a, 29a, 35a, 65b; 
200, 52a, 54b, 58a]. 
 İsimlərdən sifət düzəldən –lı4 Nadim şeirlərində yalnız –lu2formasındadır və ərəb qrafikası ilə یاشلو 
– yaşlu; باشلو – başlu; داشلو – daşlu; قاشلو qaşlu və s. şəklində yazılır [7, 25a, 32b, 42a; 200, 23a, 
30b].  

Elə sözlər var ki, onların orfoqrafiyasında vahid prinsipə əsaslanılmamışdır. Eyni söz bir 
şeirdə bir cür digər şüirdə isə tamam başqa şəkildə yazılmışdır. Hətta elə sözlər var ki, bir şeirin 
misralaraında belə fərqli orfoqrafik xüsusiyyət daşıyır. Misal üçün Nadimin “Qurban kəsilim adu-
və” misrası ilə başlayan sinəzənində rədif olan “gəldin” kəlməsi ərəb qrafikasıya ilə bir misrada 
 formasında yazılmışdır [6, 24a-24b]. Bir ”گلدون“ şəklində yazıldığı halda növbəti misrada ”گلدین“
başqa söz, “veribdir” sözü nadim şeirlərində ərəb qrafikasında yazılarkən “ویروبدور” formasındadır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Nadim əsərlərindən ibarət iki əlyazma nüsxəsi vardır ki, bu nüsxələr 
də ərəb əlifbasının nəstəliq xətti ilə qələmə alınmışdır. Nəstəliqin bədii bir xətt kimi formalaşması 
və inkişafı XIV yüzilliyin ikinci yarısındanbaşlayır. Əksəriyyət tərəfindən nəstəliq xəttinin müəllifi 
kimi qəbul edilən Mir Əli ibn HəsənTəbrizinin həm də vaxtilə nəstəliq barədə ayrıca bir risalə yaz-
dığı məlumdur. “Xətlər gəlini”adlanan nəstəliq səfəvilər dövründə özünün inkişaf zirvəsinə çatmış-
dı. Göründüyü kimi, nəstəliq xətti sırf Azərbaycan əlayazmalarına aid xəttir və bu xəttin də özünə-
xas cəhətləri vardır. Belə ki, nəstəliq xəttində horizontal cizgilər uzanır, vertikallar isə gödəlir. So-
nuncu xüsusiyyət, yəni ayrı-ayrı hərflərin üfüqi cizgilərinin uzanması islam yazılarına xasolan bir-
ləşdirici cizgilərin uzanmaq imkanına (kəşidə xəttinə) mütabiq olduğu üçün yazıda anlaşılmazlıq or-
taya çıxa bilərdi. Nəstəliq xətti ilə yazılmış Azərbaycan əlyazmalarından göründüyü kimi, bu halda 
katiblər müxtəlif dəqiqləşdirici diakritik işarələrdən istifadə edirdilər [8, 169]. Nəstəliq yazısında 
dişsiz yazılan “sin” hərfi kəşidə xəttinə oxşadığından bu hərfi fərqləndirmək üçün katiblər onun al-
tında ya üç nöqtə qoymaq, ya da altında və ya üzərində əlavə, kiçik bir “٣” yazmaq üsulundan isti-
fadə etmişlər. Nadimim əsərlərinin əlyazma nüsxələrində də bu maraqlı faktla tez-tez qarşılaşmaq 
mümkündür. Məsələn: 

 
اویانالفظلیمابوعلمداریموز  قولآچگوزون

[7,15b; 6, 39a, 49a]. 
 
Sonda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nadim əsərləri transfoneliterasiya edilərkən müxtəlif 

dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu dəyişikliklərin bir çoxu həm onun oğlu Məhəmməd Abdullayev 
tərəfindən həm də Nadim əsərlərini “Divan” formasında nəşrə hazırlayan Mustafa Mailoğlu tərəfin-
dən edilmişdir. Sözsüz ki, şairin əsərlərinin nəşri üçün çalışan hər iki şəxs yaşadıqları dövrə uyğun 
dil xüsusiyyətlərinin tələblərinə əsasən bunu etmişlər. Burada başqa bir məqsəd də Nadim yaradıcı-
lığının geniş kütlə tərəfindən tanınmasına, oxunmasına da şərait yaratmaqdan ibarətdir. Lakin belə 
olduğu təqdirdə Hüseyn Nadimin əsərlərinin orijinallığı itir. Şairin yaşadığı dövrdə mövcud olan dil 
və orfoqrafiya xüsusiyyətləri onun əsərlərində özünü biruzə verir və bu da Azərbaycan dilinin hə-
min dövrə aid xüsusiyyətlərini öyrənmək baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Buna görə də biz şairin 
yaradıcılığını, xüsusilə mətnşünaslıq baxımından öyrənərkən onun əsərlərinin yalnız ərəb qrafika-
sında olan əlyazma nüsxələrindən istifadə etdik və ümid edirk ki, bu kiçik tədqiqatımızla Azər-
baycan ədəbiyyatının, dilinin tarixi inkişaf dövrünün müəyyən bir hissəsinə işıq sala bilmişik. 
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Sabina Ahmadova 

 
Graphical-orthographical peculiarities 

of nadim’s poems 
 

SUMMARY 
 

One of the masters of the word enriching Azerbaijan poetry at the end of the XIX,beginning 
of theXX cc.with his artistic-poetical examples is Huseyn Nadim Nakhchivani. As Nadim’s 
works,written in aruz, carry great value from content and form point of view, so their graphical-
orthographical peculiarities are also very colorful. There are two Huseyn Nadim Nakhchivani’s 
manuscript copies at the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of ANAS.In this 
article these manuscript copies and “Divan”consisting of Nadim’s works are firstly and mutually 
investigated.The language and orthographical peculiarities in the period the poet lived, appear in his 
works and are very important from point of view of studying peculiarities of that period. That is 
why, while studying the poet’s creative activity, especially from textual criticism point of view, 
we’ve used the manuscript copies in Arabic alphabet and hope by this investigation we could have 
thrown light on the definite part of Azerbaijan literature and language. 
  

 Сабина Ахмедова 
Графическо-орфографические особенности 

стихотворений надима 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Один из мастеров слова Азербайджанской поэзии конца ХIX начала ХХ вв., обогащаю-
щий ее своими художественно-поэтическими образцами, является Гусейн Надим Нахи-
чевани. Произведения Надима, написанные в стиле аруз, очень многогранны, как с точки 
зрения содержания и формы, так и графическо-орфографических особенностей. В Институте 
Рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА хранятся две рукописные копии Гусейна 
Надима Нахичевани. В этой статье эти рукописные копии и «Диван», состоящий из работ 
Надима впервые были вовлечены в совместные исследования. Языковые и орфографические 
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особенности периода, в котором жил поэт, проявляются в его произведениях и это очень 
важно с точки зрения изучения особенностей того времени. С этой целью, в этом исследова-
нии нами были использованы копии рукописей поэта исключительно в арабской графике и 
мы надеемся смогли пролить свет в определенный период исторического развития Азербай-
джанской литературы и языка. 
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Əbilova Zəkiyyə 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent 
  
 

 
ƏLYAZMA VƏRƏQLƏRİNDƏKİ  

ƏLAVƏ QEYDLƏR, YAXUD ONLARIN  
HƏYAT SALNAMƏSİ 

 
 

Açar sözlər: əlyazma, vərəq, əlavə qeydlər, həyat salnaməsi 
Key words: manuscript, paper, additional notes, life`s chronicle 
 Ключевые слова: рукопис, лист, заметки, летописи жизни 

 
 Mədəni irsin, xalqın mənəvi sərvətinin qiymətli bir hissəsi olan kitab müdrik babalarımızın 

yadigarı, tarixin canlı şahidləridir. Çox qədim tarixi olan Yaxın və Orta Şərq xalqları orta əsrlərdə 
öz qədim yazılı mədəniyyətlərini əlyazma kitabları vasitəsi ilə inkişaf etdirərək ağır və keşməkeşli 
yol keçdikdən sonra kitab çapına başlaya bilmişlər. Əlyazma kitabı gərgin, çoxcəhətli bir əməyin 
məhsuludur. Əlyazmaların üzünün köçürülüb çoxaldılmasında xeyli adam iştirak edirdi. Bu işdə 
xəttat, nəqqaş, müzəhhib, səhhaf və mücəllidlərin böyük xidmətləri olub (1.XX). Bu gün əlimizə al-
dığımız hər bir əlyazma çətin və zəhmətli işin nəticəsidir. 

Bu yazıda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində mühafizə 
olunan islam əqai və şəriətindən bəhs edən bir neçə əlyazmanın vərəqlərindən topladığım qeydləri 
nəzərinizə çatdırmaq istərdim. 

B-4457/24112 şifirli əlyazma “Şərhu aqaidin-Nəsəfi”adlanır. İslam əqaidindən bəhs edən əsər 
Nəcməddin ən-Nəsəfinin (v.537/1142) əsərinə Sə`ddəddin Təftəzaninin (v.792/1389) yazdığı şərh-
dir. Mustafa bin Molla Abdullah ibn Hacı Əli tərəfindən Lək kəndinin sakini Əhməd Əfəndi Hacı 
Əlinin Şirvanın Çay Arxı kəndindəki mollaxanasında köçürülmüşdür. Mətn 1817-ci ildə kufi ele-
mentli rüq`i xətti ilə köçürülmüşdür. Əlyazmanın səhifələnməmiş birinci vərəqində anonim müəl-
lifin ərəbcə bir bəndlik şeiri köçürülmüşdür. Şeirin tərcüməsi aşağıdakı kimi səslənir: 
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(Bu) dünya azdan da azdır (olduqca qısadır), 
Ona aşiq olan alçaqdan da alçaq. 
Kor olan qövmi dəryada qərq edər, 
Tərəddüd edənlərə doğru yol göstərər (2, 1).  

 
B-2063/15120 şifrli əlyazma “Şərhu aqaidin-Nəsəfi” nin başqa bir nüsxəsidir. Bu məcmuədə 

Nəsəfinin “Əqaidi”nə yazılmış iki şərh və bir haşiyə köçürülmüşdür. Birinci şərh əlyazmanın 2b-
68a vərəqlərini tutur və Sə`dəddin Təftəzaniyə məxsusdur. Mətn 1033/ 1623 -cü ildə anonim xəttat 
tərəfindən nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür. Əlyazmanın 68a vərəqində ərəb əlifbası ilə, Azərbaycan 
dilində, nəstəliq xətti ilə aşağıdakı beyt köçürülmüşdür:  

 
Ləblərin mərcanə bənzər, dişlərin dürdanəyə, 
Ağzını bir kəz öpəydim, fərfərəm ki, qaniyə(4.68a) . 

  
Məcmuəyə daxil edilmiş ikinci şərh də “Şərhu aqaidin-Nəsəfi” adlanır və 62b-102b vərəqlərini 
tutur. Bu Əhməd bin Musa Xəyalinin Nəsəfinin “Əl-Əqaidi”nə yazdığı başqa bir şərhdir. Əhməd 
bin Musa Şəmsəddin Əl-Xəyali Əl-Əzniqi İstanbuli Əl-Osmani hənəfi fiqh alimidir. 863/1458-ci 
ildə Bursada vəfat etmişdir. “Xəyali” təxəllüsünə rast gələn xəttat görünür, məlumatlı olduğundan, 
digər bir Xəyalini xatırlamış, onun şeirini mətnin həmişində köçürmüşdür. Həmin şair XIX əsr 
Azərbaycan şairi Mirzə İsa Hacı Məhəmmədrəhim oğlu Xəyalidir. “Təzkireyi-ziyar” müəllifi Mirzə 
İsa Xəyali “Fövcül-füsəha” ədəbi məclisinin üzvü olmuşdur (9). Əlyazmanın 69a vərəqində şairin 
aşağıdakı şeiri köçürülm üşdür:  

 
Xəyalinin xəyalını xəyal etdim xəyal imiş, 
Xəyal olur xəyal edən Xəyalinin xəyalını. 
Xəyalinin xəyalını xəyal etsə müxəyyallar,  
Xəyali də xəyal etsə, xəyal irməz xəyalına. 
Xəyalinin xəyalını xəyal etməz müdərrislər,  
Xəyali də xəyal etməz Xəyalinin xəyalını. 
Xəyalinin xəyalını xəyal elə xəyalına, 
Xəyalidir xəyal olan Xəyalinin xəyalına (4.69a).  

 
Əhməd bin Musa Xəyalinin Nəsəfinin “Əl-Əqaidi” nə yazdığı haşiyə isə məcmuənin 103 b-

138a vərəqlərini tutur və vərəqlərdə heç bir qeyd yoxdur. “Əqaün-Nəsəfi” nin digər bir şərhi B-
5547/27739 şifri altında institutumuzda mühafizə olunmaqdadır. Şərhin müəllifi Təftəzani Sə`ddəd-
din Səud bin Ömərdir. Mətn məcmuənin 1b-87b vərəqlərində qara mürəkkəblə, rüq`ə əlamətli nəs-
təliqlə anonim katib tərəfindən köçürülmüşdür. Əlyazmanın 1a vərəqində Molla Abdi Sə`imin 
Azərbaycan dilində bir neçə beyti köçürülmüşdür: 

 
Ey şəm`i-səfa, olmasa yüzündə niqabın,  
Pərvanə kimi ay və güni yandıra tabın. 
Ey müzhəri-haqq pur tək hər göz necə baxsın,  
Hər qolum yetər həzrətinə Ali-Cənabın, 
İnşa Allah görüm ahım ucundan o da yansın. 
Şol xari-müqilan ki, yolun kəsdi məcazın (3.1a). 
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Əlyazmanın 86a vərəqində nəstəliq xətti ilə şam ağacı şəklində iki şeir köçürülmüşdür. Aşağıda 
verilən həmin şeirləri Xəyaliyə mənsub olduğunu güman etmək olar: 

 
I. Ey üzü gül, zülfü sünbül, nazlı yar,  

Bəsdir, yaxma məni hicrin oduna.  
İki şəhla gözün canımı aldı, 
Məni yüz min bəlaya saldı. 
Didar min həsrəti canımda qaldı. 
İki ləbin şəhdi- şəkər kayindir,  
Küfür zülfün aşiqin imanıdır, 
Hüsni məğrur olma,dünya fanidir, 
Qara zülfin mənim dinim, imanım. 
 

 II.  Qətran gözün tökər məkr ilə qanım, 
Ey əzizim, ey sultanım, ey xanım. 
Bəsdir, yaxma məni hicran oduna, 
Xalis deyər sərgədanı olduğum. 
Kəkli tək bir nişanı olduğum. 
Öz başın üçün ,ey qurbanı olduğum. 
Bəsdir, yaxma məni hicran oduna. 
Gəldi novruz, ay ata, mollaya bir zad olmaya,  
Vermək-almaqdan dəxi bir nəsnə bunyad olmasa. 
Tuta əski xərci əz xatiri-pərişan olur 
Təlimə təsir edər ki, sizdən imdad olmasa, 
Bir səhih sözdür, əzəldən demiş ustadlar, ana 
Süd verməz olur uşağına, fəryad olmasa. 
Biz necə şad olalım ki, mollamız şad olmasa,  
Kəsbi-şagird olmaz, səyi-ustad olmasa (3.86a). 

 
B-5682/28758 şifrli əlyazma da “Şərhu əqaidin-Nəsəfi” adlanır və müəllifi Sə`dəddin Səud 

bin Ömər Təftəzanidir. 1188/1774- cü ildə tamamlanan mətn suls və şikəstə xətləri ilə 
köçürülmüşdür. 1 a vərəqində bir neçə beyt verilib. Nəstəliqlə Azərbaycan dilində köçürülmüş 
misrada deyilir: 

  Verən ziba ərusinin talaqın mərd imiş bildim,  
  Hər nazı sərbəsər ənduhu-möhnəti-dərd imiş, bildim.  
  Mənəm hər dəm dənilər ....ilə cülu saldım.,  
     Həqiqət mənzilində cümləsini namərd imiş bildim (5.1a).  

 
Həmin vərəqdə fars dilində bir beyt verilir, beytin tərcüməsi belədir: 

 
Aşiq ki, cəfakeş olmadı,xoş olmaz,  
Məşuq ki, sərkeş olmadı, xoş olmaz (5.1a). 

  
Əlyazmanın 23b-24a vərəqlərinin arasıda əlavə vərəq qoyulmuşdur. Vərəqdə ərəb dilində bir 

beytlik şer yazılmışdır. Elm öyrənməyin cəfasından və onun xoş nəticəsindən danışan beytin 
tərcüməsi belədir: 
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Elm (oldur ki,) əvvəli acıdır soğandan, 
Elm (oldur ki,) axırı şirindir baldan. 

  
Böyük fiqh alimi Əbülqasim Mühəqqiq Hillinin (602/1205-676/1277) 52 kitabdan ibarət 

“Şərai`ül-islam fi məsailil-halal vəl-haram” (“İslam şəriəti halal və haram məsələləri haqqında”) 
əsəri ilə bağlı tədqiqatlar apararkən institutumuzun xəzinəsində mühafizə olunan nüsxələrdə bəzi 
qeydlərə rast gəlmişəm (XIII əsrin görkəmli fiqh alimi Mühəqqiq Hillinin adı çəkilən əsərinin 
institutumuzun xəzinəsində 10-dan artıq nüsxəsi vardır.). Elə zənn edirəm ki, onları oxucuların nə-
zərinə çatdırmaq maraqlı olardı.  

S-374/19301 və ya S-374/9327 şifrəli əlyazma 51 kitabdan ibarətdir. Əsəri təşkil edən kitab-
lardan yalnız كتاب الھبات(“Hədiyyə etmə” haqqında kitab) ixtisar edilmişdir. 

Mətnin əvvəlində ərəbcə və farsca qeydlər var. Bu qeydlərin əksəriyyətində Allaha müraciət 
edilərək ondan xeyir-dua dilənilir. Fars dilində olan yazıların birində şeir parçası verilir. Beytin 
tətcüməsi belədir :  

Ovçunun ov dalınca qaçması təəccüblü deyildir, 
Ovun ovçunu axtarması məzəlidir...(6.1a).  

 
Başqa bir qeyddə isə sadəcə olaraq Şeyx Əbu Cəfər Tusinin adı yazılıb. Bunlardan başqa əsər 

və onun mündəricatı haqqında məlumat verilir. 
Əsərin digər bir əlyazma nüsxəsi D-412/10389 şifri altında mühafizə olunur.  
Əlyazmanın əvvəlində və sonunda محمد رفیع yazılı ellipsvari möhürlər vardır. Çox güman ki, bu 

kitabın sahibinin imzasıdır. Əlyazmanın 3a vərəqində bunu təsdiq edən yazı var: “Əbu Axund 
Molla Məhəmməd Rəfi ibn Axund Molla Baba Bakuvinin (yaşadığı yer olmaq şərti ilə, doğulduğu 
yer və əsli Rudbarlıdır) razılığı ilə oğullarına miras qalsın”. Qeyddən məlum olur ki, əsər vəqf olun-
muşdur. 

Əlyazmanın 1b vərəqində (başqa bir xətlə) fars dilində saqqalı boyamaq üçün hazırlanan mad-
dənin tərkibi verilir:  

 
  نشادر روسوق روغنى مازى

 (nəşədir) (rüsuq) (rüğni) (mazi) 
  قدرى فوند فوند نیم

 
naşatır qırmızı bitki yağı. palıd ağacının  
sürmə  I fund budaqlarında olan 
düyünlər: 1,5 fund. 

 
Tərkibə daxil ediləcək maddələr və onların miqdarı göstərildikdən sonra boyanın emal üsulu da 

şərh edilir. Əvvəl mazini döyüb sonra zeytun yağının içinə atıb yağ qurtarana kimi odun üstündə 
qaynatmalı, sonra onu bir qabın içinə töküb bir az rusuq (qırmızı sürmə) və bir az naşatır qatmaqla 
birlikdə döyməli. İstifadə edərkən bir az mazi, bir az rusuq (1 çay qaşığından az olsun), bir az na-
şatır (rusuqdan az olmalı) götürüb hamısını həna ilə qataraq yaxıb 10 saat ərzində gözləmək lazım-
dır (8.1b). 

 S-518/9471 şifrəli əlyazma “Şəraiül-islam”ın ikinci hissəsidir. İkinci hissə (vərəq 141-303) 
 dan başlayır. Əlyazmanın son vərəqində fars dilində “Dayının- (Nikah haqqında kitab“) – كتاب النكاح
xeyr işi 1241-ci il, Cəmadül-əxər ayının 18-də”və s. bu kimi nəstəliqlə yazılmış qeydlər vardır. Bu-
rada Bəhlul Danəndə ilə bağlı bir lətifə də qeyd edilir. Lətifədə deyilir: “Bəhlul Mə`munun (lənətə 
gəlmiş) yanına gəlir. O, qəsr tikdirmişdi. Bəhluldan soruşur: “Sən mənim evimi necə görürsən?” 
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Bəhlul deyir: “Çirkinlik, murdarlıq qalxmış, din alçalmışdır. Əgər öz malından tikmisənsə, israf et-
misən. Allah bədxərcləri sevməz. Əgər başqasının malından tikmisənsə, zülm etmisən. Allah 
zülmkarları sevməz”(7. 303b). 

Göründüyü kimi, kitablar da insanlar kimidir. Hər birinin öz taleyi, öz qisməti var. Bəzən də 
onların taleyi sahibinin, oxucusunun maraq dairəsindən çox asılı olur. Bu əlyazmalarda özünü daha 
çox büruzə verir. Belə ki, əsrlərin yadigarı olan əlyazmalar müxtəlif elm sahələrindən bəhs edən 
əsas mətnləri ilə birlikdə bəzən həmin mətnlərin həmişindəki tam başqa mövzulardan bəhs edən ye-
ni bir mətn, əvvəl və son vərəqlərində qeydlər, müəmmalar ilə də maraqlı və sual doğurucudurlar. 
Bütün bunların arxasında onların əldən-ələ keçib gəldikləri zaman, həmin zamanın hökmləri, nəha-
yət, zamanın, eləcə də, sahibinin onlara münasibəti durur. Bəzən bu qeydlər açmasını büruzə versə 
də, bəzən də sirrini müəllifi ilə birlikdə axirətə qovuşdurur. 
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Additional notes in the sheets of manuscripts or their life`s chronicle 

 
 

SUMMARY 
 
 

The Arabic manuscripts between works that are protected at ANSA named after Muhammed 
Fuzuli have spesific place, too. In the time of researching, additional notes are come across along 
with the main text. This article is about additional notes in the sheets of several manuscripts. 
 
 
 
  



 
  

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

149 

Закия Абилова 
 

Заметки на листах рукописей или летописы их жизни 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Среди богатой коллекции восточных рукописей Института Рукописей им. М.Физули 
НАН Азербайджана особо выделяется арабоязычные рукописи. По ходу научных описаний 
этих рукописей привлекает внимание ценнейщие заметки на полях. Настояшая статья пос-
вящена таким заметкам обнаруженные нами в нескольких рукописях из нашего хранилища. 
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Əzizə Ələkbərova 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
elmi işçi  

 
TƏRƏQQİPƏRVƏR MÜSƏLMAN  

QADINLAR 
 
 

Açar sözlər: Nigar Qayıbova(Şıxlınski), Xədicə Qayıbova, pedaqoq, Qori seminariyası, Qır-
mızı Xaç Cəmiyyəti, təhsil 
Key words: Nigar Gayibova (Shikhlinski), Khadija Gayibova, teacher, Gory seminary, Red 
Cross Society, educational 
Ключевые слова:Нигар Гайибова (Шихлинский), Хадиджа Гайибова, педагог, Горий-
скую семинарию,Общество Красного Креста, образование 

 
 

Azərbaycan tarixində cəmiyyətimizin formalaşmasında özlərini “yandıran” qadınlar haqqında 
danışanda Nigar Qayıbova (Şıxlınski) və Xədicə Qayıbovanı xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. Çünki 
bu fədakar qadınlar həm də ilklərə imza atmışdılar. Nigar xanım dövrünün qabaqcıl ziyalılarından 
olan Mirzə Hüseyn Qayıbovanın qızı, Xədicə xanım isə gəlinidir. XX əsrin əvvəllərində maarif-
çiliyin zəif inkişafı, xüsusən qadınların azadlıqlarının məhdudluğu, həm də özlərinin təhsilə maraq-
larının olmadığı dövrdə bir nəsildən ziyalı, həmçinin vətəni üçün hər cür əziyyət çəkən qadınların 
olması qürurvericidir. Bu da Zaqafqaziya müftisi, ərəb, fars, rus dillərini mükəmməl bilən, xeyirxah 
insan, Mirzə Fətəli Axundovun dostu, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı üçün bütün səylərini səfərbər 
edən Mirzə Hüseyn Əfəndi Yusif oğlu Qayıbovun təsiridir. Xalqına daha böyük fayda verəcəyi 
düşüncəsiylə Zaqafqaziya sünni məzhəbi idarəsinin sədri təyin edilən Mirzə Hüseyn hələ Qori 
Müəllimlər Seminariyasında işlədiyi dövrdə Firudin bəy Köçərli, Rəşid bəy Əfəndiyev, Teymur bəy 
Bayraməlibəyov və başqalarına böyük dəstək göstərmiş, milliyətindən asılı olmayaraq Zaqafqazı-
yada qabacıl ziyalıların yetişməsində bütün əməyini səfərbər etmişdir. 

Nigar Qayıbova 1870-ci ildə Mirzə Hüseyn və Səadət xanımın ailəsində dünyaya gəlmişdir. 
Anası Səadət xanım Qayıbova XIX əsrin məşhur riyaziyyatçısı və münəccimi Əbdülkərim bəy 
Nəsibağa oğlu Qayıbovun bacısıdır. Səadət xanım Mirzə Hüseyn Əfəndinin “Qafqaz qadınlarının 
Xeyriyyə Cəmiyyətin”dəki xidmətlərinə görə oranın fəxri üzvü seçilmişdir. Xalqın düşünən beyni 
olan maarifpərvər nəsildə, təmənnasız xeyirxahlıq edən bir atanın evində böyümək Nigar xanımın 
ziyalı və nəcib şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Belə maarif xadimlərindən 
ilk təhsilini alan N.Qayıbova Tiflisdəki Nücabə Qızlar İnstitutunu 1889-cu ildə qızıl medalla 
bitirmiş ilk ali təhsilli azərbaycanlı qadındır. Nigar xanımın qardaşı, “həyatımın kimsəsiz illərində 
mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır” deyə Əliağa Şıxlınskinin hörmətlə yad etdiyi həkim Bahadur 
bəy Qayıbov akademik Heydər Hüseynova 30 sentyabr 1946-cı il məktubunda yazırdı: 
“...Rəhmətlik Nigar bacı atamdan daha çox şey əxz etmişdir: o, yetkinliyində nəinki İran klassikləri 
Sədi, Firdovsi, Hafiz, Cami və başqalarını oxumuş, həmçinin bütün Azərbaycan şairlərini-Xaqani, 
Nizami, Füzuli, Vaqif və başqalarını mütaliə etmiş, ərəb dilini öyrənmiş və ərəb ədəbiyyatı ilə 
yaxından tanış idi. Heyif ki, siz onunla yaxından tanış deyildiniz-o, həqiqətən rus dili bir yana, 
bizim və fars ədəbiyyatının bilicisi idi”. 

Nigar xanım fransız, rus, ərəb və fars dillərini bilirdi. Nigar Qayıbovanın aktiv fəaliyyəti 
Şıxlinski olduqdan sonra başlamışdır. 1909-cu il oktyabrın 27-də Rusiya İmperiyası ordusunun 
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general-leytenantı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirinin müavini Əliağa Şıxlinski ilə 
ailə həyatı qurduqdan sonra Peterburq yaxınlığındakı Tsarskoye Seloda yaşayırlar. Birinci Dünya 
müharibəsi zamanı Ə.Şıxlinski Çarskoye Selodakı Artilleriya Zabitləri Məktəbində rəis müavini 
vəzifəsində işləyirdi. Döyüşdə yaralı əsgərlərə tibbi xidmət göstərmək üçün zabitlərin həyat 
yoldaşları “Qırmızı Xaç Cəmiyyəti”ni təşkil edirlər. Nigar xanım da “Topçu zabitləri məktəbi qadın 
komitəsinin xəstəxanası”nda çalışırdı. Onun fədakarlığına görə buraya imperatorun “Qırmızı Xaç 
Cəmiyyəti”nin səlahiyyətli nəzarətçisi polkovnik Velçinski yoxlama zamanı “Şıxlinski xəstəxanası” 
demişdir. 2005-ci ildə çap edilmiş Şəmistan Nəzirlinin “General Əliağa Şıxlinski ömrü” adlı kita-
bında generalın bu barədə yazısını qeyd etmişdir: “Mənim arvadım Nigar xanım həmişə xəstə-
xanada olurdu. Komitənin sədirliyi vəzifəsini ifa etməkdən başqa əsgərlər üçün rusca, kazan ta-
tarlarının, kazak və özbəklərin dillərində evlərinə məktub yazırdı. Əsgərlər onu ana kimi son 
dərəcədə sevir və onu “mamaşa”-deyə çağırırdılar; tez-tez bu xəstəxanaya getdiyimdən mənə də 
“papaşa” deyirdilər” (1. səh.94). Şıxlinskilər Azərbaycanda “Qırmızı Xaç Cəmiyyəti”ni təsis 
ediblər. Azərbaycan tarixində ilk hərbi vəzifədə işləyən qadın və ilk şəfqət bacısı olan Nigar xanım 
həm də mətbuatda yazılar yazırdı. Fitrən istedadlı Nigar xanım 1918-ci ildən Bakıda yaşayır və 
“Yeni fikir” qəzetində Azərbaycan ədəbiyyatına, dilinə aid məqalələr dərc etdirir, hətta Nizaminin 
azərbaycanlı olmasını ilk tədqiq edənlərdən biri olmuşdur. Həyat yoldaşını sevən gözəl xanım, öz 
əməlləri, xeyirxah işləri, əmək fəaliyyəti və məqalələri ilə ölməzlik qazanan Nigar Şıxlinski 15 
avqust 1931-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. 

1938-ci repressiya qurbanlarından biri də mədəniyyətimizə xidmət etmiş Xədicə xanım 
Qayıbovadır. Xədicə xanımın XIX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi rolu 
olmuşdur. 

Xədicə Osman qızı Müftizadə 1893-cü ildə mayın 24-də Tiflisdə ziyalı ailəsində anadan 
olmuşdur. Atası XVIII əsr Azərbaycan şairi Molla Vəli Vidadinin şəcərəsindən, anası məşhur 
Terequlovalar nəslindəndir. Torpaq İdarəsində yerölçən işləyən, elmin, təhsilin cəmiyyətdə 
zəruriliyini bilən Osman Müftizadə böyük övladı Xədicənin təhsil almasını istəyir və dövlət 
hesabına oxutmaq üçün çara xahişlə müraciət edir. Tiflisdəki “Müqəddəs Nina” məktəbində dövlət 
hesabına iki qızın oxuya biləcəyi müsabiqəyə 200 nəfər ərizə verir və iki şanslı qızdan biri Xədicə 
xanım olur. Təəssüf ki, oxuduğu illərdə atası, anası və qardaşı vərəm xəstəliyindən vəfat edirlər. 

ABŞ yazıçısı Frensis Skott Fitskeraldın “Çoxdan anlamaq lazımdır ki, bu dünyada hər şey 
ümidsizdir, ancaq onu dəyişmək üçün qətiyyəti itirməmək lazımdır” müdrik sözləri Xədicə xanımın 
qətiyyətində görmək olar. Belə ki, təhsilini yarımçıq qoyan X.Müftizadə Mirzə Hüseyn Əfəndi 
Qayıbovun oğlu Nadir bəy Qayıbovla 1911-ci ildə ailə həyatı qurur. Hər iki nəsildə olan 
şəxsiyyətlərin kifayət qədər dinin ən ali vəzifəsində işləməklərinə baxmayaraq onlar Azərbaycan 
cəmiyyətinin, elminin istiqamətlərinin müəyyənləşməsinə təsir göstərmiş, hətta qadınları da xalqın 
inkişafında böyük zəhmətlər çəkmişdir. Xədicə xanımın xoşbəxliyi mütərəqqi ideyaların daşıyıcısı 
və xeyirxah bir ocağın gəlini olmasıdır. Ailə qurduqdan sonra Tiflisdə tatar məktəbində dərs deyən 
Xədicə xanım 1919-cu ilin sonlarında ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür. Bu dövr isə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin hakimiyyətinə təsadüf edir. Müstəqilliyin elanından sonra əsasən də Bakıda təsviri 
sənət və memarlıq, teatr, ədəbiyyat, mətbuat kimi mədəniyyətin bir qolu musiqidə də canlanma 
müşahidə edildi. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında Üzeyir Hacıbəyov, Cabbar 
Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Aşıq Ələsgər, Qurban Pirimovla yanaşı Xədicə xanım da müstəsna 
rol oynamışdı. Musiqi sahəsində qadınların az olması Xədicə xanımın qısa zamanda tanınmasına 
səbəb oldu. İsmailiyyə Sarayında konsertlərdə çıxışlarına görə Hacı Zeynalabdin Tağıyev Xədicə 
xanıma qab dəsti və brilyant qaşlı üzük də bağışlayıb. Üzeyir Hacıbəyovla qohumluq əlaqələri olan 
Xədicə xanım Ü.Hacıbəyli, F.Köprülüzadə, R.Qlierin, L.Rudolf, M.Pressman, Sarabski, Bülbül və 
dövrünün digər tanınmış şəxslərinin iştirakı ilə musiqi ziyafətləri təşkil edirdi. Təşkil etdiyi bu cür 
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məclislərdə məqsəd bu sahənin mütəxəssislərinin fikir mübadiləsi zamanı musiqimizin irəliləməsi 
üçün dəyərli ideyaların yaranması, bu sahəni inkişaf etdirməkdir. 

1920-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığı nəzdində “Şərq musiqisi” adlı şöbəyə müdir təyin 
edilir. Milli musiqi mədəniyyətinin təbliği və bu sahədə savadlı kadrlar hazırlamaq onun əsas 
məramı idi. 1938-ci il aprelin 11-də keçirilən altıncı dindirmədə öz fəaliyyəti haqqında bunları 
deyir: “...Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının birinci günündən mən incəsənət və 
musiqi sahəsində işləyirdim. Xalq Maarif Komissarlığı nəzdində olan Şərq musiqisi adlı şöbəyə 
müdir təyin olundum. Mən Şərq Konservatoriyasını yaratdım və oraya bütün peşəkar musiqiçiləri 
dəvət etdim. Həmin musiqiçilər elə o zaman təşkil olunan Şərq orkestrinə daxil oldular. Sonra türk 
qadınları üçün musiqi-dramatik studiya açıldı ki, burada səhnə üçün türk qadınlarından kadrlar 
hazırlanmalıydı. 

Studiyanın işi dəyişəndən sonra mən yaradıcı işlə məşğul olub konsertlər verdim və musiqinin 
əsaslarını da mükəmməl öyrənmək üçün 1927-ci ildə konservatoriyanın kompozisiya nəzəriyyəsi 
sinifinə daxil oldum. Eyni zamanda konsert verir, teatr texnikumunda dərs deyirdim. 1934-cü ildən 
konservatoriyada elmi-tədqiqat işi aparırdım”. 

1927-ci ildə ali təhsilli musiqiçi olmaq məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının 
nəzəriyyə və bəstəkarlıq fakültəsinə daxil olmaqla fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirib 
püxtələşdirmişdir. 

“Qadın istərsə, başarar, nail olar. Tək gərək savad və maarif üçün çalışmaqdır. Mən vətənimin 
qızlarına sonsuz etimad edirəm”. XX əsrin əvvəllərindəki sosial-milli psixologiya, avamlıq, təhsilə, 
elmə, xüsusən musiqiyə münasibətin birmənalı olmamasına, qadın hüquqsuzluğuna və digər 
çətinliklərə rəğmən musiqiyə hədsiz sevgi onu öz məqsədi üçün çalışmaqdan yormadı. Yaşadığı 
dövrün mürəkkəbliklərinə baxmayaraq o, xalqı naminə mütərəqqi ideyaların ilk çağrışçılarından 
olmuş, lakin öz həyatı haqqında rasional olmayan qərararlar vermişdi. Çünki ağılla, savadla görülən 
işlər, cəmiyyətin inkişafını təmin edən şəxslərin böyük zəhmət çəkəmələri zalım imperiyanı narahat 
edirdi. Xədicə xanım da faydalı fəaliyyətinin nəticəsində stalinizmin amansız repressiyalarının 
qurbanı olmuşdur. X.Qayıbova birinci dəfə Azərbaycan Dövlət Siyasi idarəsi tərəfindən casusluqda 
ittiham edilərək həbs edilmiş, lakin lazimi sübutlar olmadığı üçün azad edilmişdi. Azərbaycan 
şərqşünası, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, akademik Ziya Bünyadov “... saysız-hesabsız azərbaycanlıla-
rın həyatlarını buğda dəni kimi üyütmüş dövlət cəza dəyirmanının necə işlədiyi”nə dair tədqiqat 
apararkən minlərcə qurbanlar arasında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının müəllimi Xədicə 
xanım haqqında məlumat vermişdir: “1938-ci il martın 16-da Azərbaycan Daxili İşlər Xalq 
Komissarlığının Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsi birinci bölməsinin üçüncü şöbə rəisinin müavini, 
leytenant Tevosyan belə bir arayış hazırlayır:  

“Türk və ingilis qərargahlarının Bakıda olduqları zaman, 1893-cü ildə anadan olan, 
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının keçmiş müəlliməsi Xədicə xanım Qayıbova onlarla yaxın 
əlaqədə idi, həmin qərargahların zabitlərini evinə qonaq çağırırdı. 

Azərbaycanın sovetləşməsindən sonra Qayıbova öz evində müsavat firqəsinin liderlərindən 
olan Mustafa Vəkilovu gizlətmişdir. Vəkilovu həbs etmək üçün gələndə Qayıbova ona qaçmaq 
üçün imkan yaratdı. Vəkilov xaricə qaçıb və indi Türkiyədədir. 

1924-cü ildə Qayıbovanın evində türk ordusunun zabiti azərbaycanlı Sultan Hüseynzadə 
gizlənirdi. Qayıbovanın evindən o İrana qaçıb və orada alman və yapon kəşfiyyatlarına xidmət edir.  

Əksinqilabi millətçi təşkilatının rəhbərlərindən biri-Fərəczadənin 1937-ci il iyulun 17-də 
verdiyi ifadədən görünür ki, Türkiyə kəşfiyyatının agenti Dadaş Bünyadzadə həmin kəşfiyyatla 
əlaqəsini Qayıbova Xədicə xanımın vasitəsilə saxlayırdı...”” (4. səh. 73-74). 

Xədicə xanımın həyat yoldaşı Rəşid Qayıbov da Azərbaycan SSR DİXK tərəfindən 
əksinqilabi millətçi təşkilatının üzvü kimi həbs edilmişdir. Bütün bunlar nəzərə alınararaq 4390 
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nömrəli orderlə həbs olunan və heç bir ittihamla razılaşmayan Qayıbova haqqında 23311 nömrəli 
istintaq işi üzrə 1838-ci il oktyabrın 19-u tarixli Azərbaycan SSR XDİK –in xüsusi üçlüyün 
qərarında deyilir: 

“Qərara alındı: Qayıbova Xədicə xanım Osman qızı-Türkiyə konsulxanası ilə əlaqəsinə və 
casusluq fəaliyyətinə görə güllələnsin, şəxsi əmlakı müsadirə edilsin. 

Qərara DTK Birinci Xüsusi şöbənin rəisi leytenant Sovçenko qol çəkib” (4. səh.78 ). 
Qızı Alanqu Sultanova 1954-cü il oktyabrın 24-də Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirinin 

adına anası ilə bağlı ərizə yazır və 1956-cı il fevralın 29-da Xədicə xanımın işinin xətmi və onun 
təmiz bəraəti haqda arayış almışdır.  

Vətənlərininə xidmət etmiş hər iki xanım barədə təssüflər ki, kifayət qədər araşdırma 
aparılmamış və cəmiyyətimizdə onlar tanıdılmamışdır.  
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РЕЗЮМЕ 

 
Нигар Гаибова религиозный деятель, была дочерью литературоведа Гусейна Ефенди Гаи-

бова, Хадижа ханум была его невесткой. Нигяр ханум была первой медсестрой, которая 
влялось первой, которая подвердила о том, что Низами азербайджанец. Хадижа Гаибова 
первая пианистка и в развитии Азербайджанской музыке, и нее особые заслуги. 
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Kitabşünas, xəttşünas, tarixçi, ədəbiyyatşünas, tədqiqatçı alim və ədib Hacı Məhəmməd 

Naxçıvani, atasının (41, 24) və özünün (18, 54) yazdığına görə, 1880-ci ildə Təbrizdə anadan 
olmuşdur. Ticarətlə məşğul olan atası Hacı Əliabbas, qiraət elminin tanınan ustadlarından idi (3, 10-
11). Məhəmməd əvvəl Molla Əlinin “Talibiyyə” mədrəsəsində dərs almış, Seyid Həsən Tağızadə və 
Məhəmmədəli Badamçı ilə bu məktəbin yataqxanasında bir otaqda yaşamışdır. S.H.Tağızadə, Molla 
Əlinin çox savadlı bir şəxs olduğu barədə yazmışdır (9, 137-138). Daha sonra Əminədəba təxəllüslü 
Seyid Hüseyn Zanuzinin mədrəsəsinə getmişdir. İsmayıl Əmirxizi də həmin məktəbin tələbələrin-
dən idi.  

Yeniyetməlik yaşlarından ticarət işində atasına kömək edən Məhəmməd, atası ilə birlikdə 
həcc ziyarətinə getmişdir.  

Atası rəhmətə gedəndən sonra qardaşı Hacı Hüseyn Naxçıvani ilə atasının işini davam 
etdirmiş, “Hacı Məhəmməd Naxçıvani və qardaşı” ticarətxanasını (şirkətini) qurmuşlar. Həm özü 
və həm də qardaşı ticarət işindən əlavə mütaliə, elmi-tədqiqat və bədii yaradıcılıqla da məşğul 
olmuş, çoxlu sayda əlyazma və kitablar almışlar. Bu minvalla onlar xüsusən xarici ölkələrdəki bir 
çox qiymətli və nəfis əlyazmaları əldə edərək İrana qaytarmış və öz şəxsi kitabxanalarına 
yerləşdirmişlər. Onların kitabxanalarının qapısı həmişə hər bir oxucunun üzünə açıq olmuşdur. Hacı 
Məhəmməd Naxçıvanidən yazmış hər kəs (2; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 20; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 37; 
38) bu məsələni xüsusi vurğulamışdır.  

Hacı Məhəmməd Naxçıvani, dövrünün vir çox tanınmış simaları ilə yaxın dost olmuş və 
onlarla məktublaşmışdır. Məsələn, satirik şair Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri, ona ünvanladığı 
məktubda bəzi şeirlərini göndərmiş və xahiş etmişdir ki, ona qəzetlər göndərsin (36, 133-134). 
M.Möcüz 1934-cü ildə Şahruda səfəri zamanı bir neçə gün M.Naxçıvaninin evində qalmış, ona 
demişdir ki, yola çıxarkən pula ehtiyacı olduğu üçün Şəbüstərdə 50 tümən qarşılığında şeirlərimin 
əlyazmasını girov kimi bir tanışıma vermişdir. M.Naxçıvani, M.Möcüz qayıtdıqdan sonra Şəbüstərə 
getmiş, 50 tümən ödəyərək Möcüzün şeirlərinin əlyazmalarını geri almış, onları çap etdirməklə 
Möcüzü tanıtdırmışdır (42, 16-17; 43, 86-87). Belə bir iddia vardır ki, Arif Qəzvini Həmədana 
sürgün edildiyi vaxt özünün qədim dostu və müridi Əli xandan və M.Naxçıvanidən başqa heç 
kimdən yardım almamışdır. Bu yardım isə gördükləri ortaq işə görə onun haqqı olmuşdur (1, 255). 

Hacı Məhəmməd Naxçıvani, Təbriz Milli Kitabxanasını yaratmaq təşəbbüsünü irəli sürmüş, 
bani səhmdar kimi (33, 44-45; 29, 39) onun binasının tikintisi üçün ilk olaraq 100000 (yüz min) 
riyal vəsait vermiş (38, 53; 25, 6-9) və bina hazır olandan sonra 1468-i əlyazması olan 3692 kitabını 
1959-cu ildə təntənəli bir təqdimatla ona bağışlamışdır (16, 1-3). M.Naxçıvaninin ölümündən sonra 
(1363-cü il) onun qalan kitabları da vəsiyyəti əsasında hədiyyə olaraq rəsmi şəkildə Təbriz Milli 
Kitabxanasına təhvil verilmişdir. Bu böyük şəxsiyyətin adıgedən əməli təkcə Təbriz Milli 
Kitabxanasını zənginləşdirmədi, həm də bütövlükdə Təbriz şəhərinin mənəvi dəyərini artırdı (35, 
15). 
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Kitabxanasındakı əlyazması kitablarının səhifələrinə yazdığı haşiyələr (qeydlər) M.Naxçı-
vaninin kitabşünaslıq, ədəbiyyat, tarix, tarixi coğrafiya və digər sahələrdə necə böyük bir alim 
olduğunu ortaya qoyur. Bu üzdən bəzi mütəxəssislər bu qeydlərin ədəbi və elmi dəyərini yüksək 
qiymətləndirərək onların nəşr olunmasını vacib saymışlar (14, 28). Hətta A.Karəng (29, 38), 
M.Naxçıvaninin sağlığında iddia etmişdir ki, mərhum M.Tərbiyət “Daneşməndani-Azərbaycan” 
əsərinin əhəmiyyətli hissəsini məhz M.Naxçıvaninin haşiyələrindən istifadə edərək yazmış, lakin 
onun adını çəkməmişdir. M.Naxçıvani bu iddiaya cavab verməsə də, M.Tərbiyətin ölümündən 6 il 
sonra onunla bağlı “Soxən” jurnalında çap etdirdiyi məqaləsində M.Tərbiyətin ictimai və 
mədəniyyət sahələrindəki xidmətlərini yüksək qiymətləndirmiş, onu “Danışan kitablar külliyyatı” 
adlandırmışdır (40).  

M.Tərbiyət, M.Sefvət və başqaları ilə ideya və fikir dostu-silahdaşı olan M.Naxçıvani, 
Tərbiyət kitabxanası və oxu zalının yaradılmasında mühüm rol oynamış, bu kitabxananın 15 
mövzuda (təfsir, xütbə, fiqh, üsul, lüğət, ədəbiyyat, divan, tarix, təzkirə və s.) olan 268 əlyazmasının 
319 səhifədən ibarət mükəmməl kataloqunu hazırlamış və 1951-ci ildə çap etdirmişdir. Əliəkbər 
Səba bu əsəri şah əsər-şedevr adlandırmışdır (18, 25). Çünki onu həm böyük şəxsiyyətlərin tərcü-
meyi-halı, həm də təfsir, fiqh, hədis, nücum, heyət, riyaziyyat, tarix və digər elmlərə dair 
mükəmməl kitab-ensiklopediya hesab etmək olar. H.Tağızadə bu əsərlə bağlı yazmışdır ki, M.Nax-
çıvani “Tərbiyət kitabxanası əlyazmalarının kataloqu” kitabı ilə elmə və mərifətə elə bir xidmət 
etmişdir ki, onun qiyməti elm və ədəbiyyat həvəskarlarına, kitabsevənlərə gün kimi aydındır. O, 
kitabın fəsillərinin tərtibində, hər bir əlyazmanın şərhində, onlara dair verilən informasiyaların 
mükəmməlliyindən başqa, həm də kitabı hər cür təqdirəlayiq bir şəkildə nəşr etdirmişdir (11). 
Qətran Təbrizinin, ədəbi məziyyətlərindən başqa həm də tarixi baxımdan çox böyük dəyəri olan və 
M.Naxçıvani tərəfindən çap edilmiş “Divan”ı barədə H.Tağızadə yazır ki, M.Naxçıvaninin Qətran 
Təbrizinin əsərlərini toplaması və onları çap etdirməsi, bu bölgənin (Azərbaycanın) milli 
mədəniyyətinin və tarixinin, eləcə də fars ədəbiyyatı və dilinin bərpasıdır. Bu iş M.Naxçıvanin uzun 
illər davam etmiş hədsiz zəhmətinin və çalışmasının nəticəsidir (10). Məsələ burasındadır ki, 
qədimdən, çox güman ki, qısa adlarının bir-birinə oxşarlığına görə, Qətran Təbrizi ilə Rudəkinin 
əlyazmaları bir-birinə qarışmışdır. Ona görə də belə güman olunmuşdur ki, Həkim Rudəkinin 
təxəllüsü Qətrandır (15, 1665). Məhz M.Naxçıvani müəyyən etmişdir ki, 1937-ci ildə kiçik bir 
divanda Rudəkinin adı ilə çap olunmuş şeirlər Qətran Təbriziyə məxsusdur. Əliəkbər Səba hesab 
edir ki, heç şübhəsiz ki, əgər M.Naxçıvani, Qətran Təbrizinin “Divan”ını çap etdirməsəydi, 
Qətranın bir çox şeirləri başqalarının adı ilə gedəcəkdi (18, 25).  

M.Naxçıvani 1946-cı ildə Təbrizdə “Saibin tərcümeyi-halı” kitabçasını Azərbaycan 
türkcəsində çap etdirmişdir. H.Tağızadənin fikrincə, M.Naxçıvani bu kitabı ilə Azərbaycan 
türkcəsində onun ədəbiyyatını mükəmməl bir şəkildə əhatə etmişdir (9, 139). O, Əmir Əlişir 
Nəvainin və Əbdürrəhman Caminin həyatı və şeirlərindən ibarət “Xəmseyi-əlmütəhəyerin”dən 
cığatay türkcəsinə etdiyi tərcümələri səlis fars dilinə tərcümə edərək Əliəsqər Hikmətin ixtiyarına 
vermişdir (12; 8; 17). Bütün bunlar M.Naxçıvaninin cığatay türkcəsinə necə vaqif olduğunu 
göstərir. Qeyd olunan əsərin tərcüməsi son vaxtlar “Nameyi-fərhəngestan”ın əlavəsində (2003, № 
12, 6-43) çap olunmuşdur.  

M.Naxçıvaninin bir çox yazıları müxtəlif jurnallarda işıq üzü görmüşdür. Onun ilk çap 
olunmuş yazıları, yəqin ki, Təbrizdə çıxan “Gəncineyi-maarif”, “Tərcüman”, “Əncüməni-ədəbi” 
qəzetlərindəki “Qəribə tərzlərdə elan”lar adlı ticarət elanları olmuşdur. M.Naxçıvaninin çoxsaylı və 
adətən, kiçik həcmli ilk elmi-tədqiqi yazıları “Ərməğan”, “Yadqar”, “Yəğma” jurnallarında dərc 
edilmişdir. Bu minvalla onun fars, ərəb və hətta türk əlyazmaları üzərində apardığı tədqiqatların 
nəticələri “Naxçıvaninin məktubu” adı altında “Mahtab” jurnalında (1942-ci ildə) işıq üzü 
görmüşdür. Onlardan birincisi Məkkədə VII əsrin sonlarına aid olan bir kitab evi-qiraətana 
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haqqında məlumatın tərcüməsi olmuşdur. İkinci yazı isə Rza şahın sürgün olunduğu Murs adası 
barədə məlumatdır. O, türkcə “Qamus əl-Elam” ensiklopediyasından tərcümə edilmişdir. Birinci 
yazı 3 il sonra “İslam mədəniyyətində klub tarixi” adı ilə çap olunanda ona İbn Bətutənin 
“Səfərnamə” əsərindən götürülmüş qeydlər əlavə olunmuşdur. Bu qeydlərə əsasən, belə klublar 
(qiraətxanalar) İsfahandan başqa hər bir inzibati ərazi mərkəzində mövcud olmuşdur (Yadqar, 1945, 
№ 5, 51-53). Yazının çapında başqalarının, o cümlədən, Höcətülislam Təbrizinin “Ərməğan” 
jurnalının 8-ci il buraxılışında çap olunmuş və səhvlərin bildirildiyi “Əlfiyyənin adı və tərtibçisi” 
adlı rəyi də rol oynamışdır. Ədibülmalikin bəzi vərəqsonu qeydlərindəki bir neçə (çaşdırıcı) beytin 
təshihi ilə bağlı Vəhid Dəstgərdi müəyyən söz və ifadələr haqqındakı, eləcə də, Sədr Haşiminin 
məqaləsində Əbu Əli Sinanın məzarınn İsfəhanda olması fikirlərinə qarşı, M.Naxçıvani, aid sə-
nədlər və dəlillər əsasında sübut etməyə çalışmışdır ki, İbn Sinanın məqbərəsi Həmədandadır 
(Yəğma, 1952, № 38, s. 180-182). Həmin yazıdan bir neçə ay öncə Saibin İsfahandkı qəbrini 
ziyarət edən M.Nasxçıvani, öz qeydlərinə və dəlillərinə əsasən, belə bir nəticəyə gəlir ki, şairin 
“Suye ferdous bər in şod Saib” misrası maddeyi-tarixdir və onun ölüm tarixini bildirir. Ona görə, 
M.Sefvətin “Dastani-dustan” əsərində, Məhəmməd Ziya Həştrudinin bu məsələ ilə bağlı “Yəğma” 
jurnalının 1951-ci-ci ildə çap olunmuş tənqidi məqaləsinə şərh də vardır (21). “Nəsabəlsibyan”a 
görə isə, Əbunəsr Fərahi özünün 200 beyti və şeirlərini də bura artırmışdır. Motul Təftəzaninin 
farsca tərcüməsi (Yadqar, 1950, 149-150), “Fəraidəlsoluk” (Yəğma, № 35, 1952, 30-32), 
unudulmuş şair Məazi Təbrizinin “Ədəbi şəxsiyyətlər” (Ərməğan, № 2-3, 1952), Sədrəddin 
Zəbiinin “Məhəmməd bin əl-Bəis və Azəri dili” (Yadqar, 1955) əsərlərinin təqdimatı mübahisəli 
məsələlərə aydınlıq gətirmişdir (23) Burada tərcüməçinin adı verilməsə də, onun buraxdığı səhvlər 
göstərilmişdir. Bundan başqa, bu yazıda M.Naxçıvaninin ərəb dili və ədəbiyyatına, islam tarixinə 
dərindən bələd olması aydın görünür.  

Adətən, jurnal sahibləri və baş redaktorları M.Naxçıvaninin ilk yazılarını aldıqdan sonra onu 
təqdir etmiş, özü və yaratdığı kitabxana haqqında xoş sözlər söyləmiş və onun öz jurnalları ilə 
əməkdaşlığının davam etməsini arzulamışlar (Yadqar, 1945, 51).  

M.Naxçıvani “Ərməğan” jurnalının sahibi Vəhid Dəstgərdiyə yazdığı məktubda xahiş edirdi 
ki, (Naibüssəltənə Abbas Mirzənin müasiri və məddahı) azərbaycanlı Heyran xanım Dünbülünün 
farsca və türkcə mükəmməl şeirlərinin çap edilməsinə icazə versin. “Onun əlyazma divanı mən-
dədir. İranlı (burada onun yaşayış yeri nəzərdə tutulur – Ş.P.) bir qadın alimin adının yaşadılması 
üçün onun əsrlərinin jurnalda dərc olunmasından ötrü şeirlərini Sizə göndərirəm”.  

Vəhid Dəstgərdi buna görə M.Naxçıvaniyə minnətdarlıq və təşəkkür edərək, Səfəvi sul-
tanlarının və başqalarının cülusları (taxta çıxmaları) və vəfatları barədə onun təqdim etdiyi mad-
deyi-tarix qitələrini xatırlamış, söz verdiyi kimi, Heyran xanımın əsrlərinin çapı üçün göndərməsini 
istəmişdir. Həm də M.Naxçıvanidən xahiş etmişdir ki, özünün qiymətli kitabxanasındakı didaktik 
və tarixi nadir əlyazmalardan seçərək davamlı olaraq çap olunmaları üçün “Ərməğan”ın 
redaksiyasına göndərsin (Ərməğan, 1940, 156-157).  

Vəhid Dəstgərdinin bu xahişindən sonra M.Naxçıvani Heyran xanım haqqında “Heyran 
xanımın əsərləri” başlıqlı müfəssəl bir məqalə yazmış və onu, şairənin bir neçə şeiri ilə “Ərməğan” 
jurnalına təqdim etmişdir. Həmin məqalə və şeirlər jurnalın 2-ci il nömrəsində işıq üzü görmüşlər 
(Ərməğan, № 5-6).  

M.Naxçıvaninin qardaşı Hüseyn Naxçıvani yazır ki, ustad qardaşı, yəni M.Naxçıvani onu 
maddeyi-tarixlər yazmağa ruhlandırmış və “Məvad əl-təvarix” əsərini yazmağa təşviq etmişdir. Bu 
əsərdə tütüt müqaviləsinin ləğvi, “Məslub Süqətülislam”ın şəhadət tarixi (ona eşq olsun!) və digər 
hadisələrlə bağlı məvadi-tarixlər yer alır (37).  

Hacı Məhəmməd Naxçıvani ictimaiyyətçi, xeyirxah, xeyriyyəçi və vətənpərvər bir şəxsiyyət 
idi. O, hər zaman vətəninin problemlərinə və mənafeyinə həssas yanaşırdı. Bu böyük insan, ictimai 
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işlərdə həmişə irəlidə gedirdi. “Ticarət odası”, “Milli kitabxana şurası”, “Şir və xurşid”, “Qızıl 
aypara” və digər ədəbi-mədəni cəmiyyətlərdəki, “Məhbuslar”, “İslah” komitələrindəki və “Koope-
rativ”, “Sosial” komissiyalarındakı aktiv fəaliyyətləri bunu aydın şəkildə göstərirdi (34, 204).  

M.Naxçıvaninin məzar daşı üzərindəki qitənin müəllifi Həmid Həqiqi Naxçıvani, sözlərini 
“Naxçıvaniyə rəhmət”lə bitirmişdir. İrəc Əfşar isə M.Naxçıvanini “Təbrizin alovlanan şamı”, 
“Azəraycanın fəzilət və ədəbiyyat günəşi, bu regionun son əsr fazillərindən biri” adlandırmışdır (6). 

Heç şübhəsiz ki, Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin həyatının öyrənilməsi, zəngin və çoxtərəfli 
yaradıcılığının geniş bir şəkildə elmi tədqiqata cəlb olunması ədəbiyyatşünaslıq və şərqşünaslıq 
elminin qarşısında duran təxirəsalınmaz bir vəzifədir.  
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Рехим Реисния 
Гаджи Мухаммед Нахичевани 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В мировой, в том числе Азербайджанской литературе и истории есть очень много вел-

иких личностей, жизнь и творчество которых, как и многих подобных личностей, до 
сегодняшнего дня, к большому сожалению, не было изучено со стороны Азербайджанского 
востоковедения. Один из них Гаджи Мухаммед Нахичевани. Цель данной статьи заполнить 
этот пробел и вкратце привлечь к исследованию жизнь и творчество книговеда, почерков 
еда, историка, литературоведа, ученого исследователя и писателя Гаджи Мухаммед 
Нахичевани.  

 
Rehim Reisniya 

Haji Mahammad Nahchivani 
 

SUMMARY  
 

There are many great personalities in the literature and history of the world, including 
Azerbaijan, whose life and creation, as many of analogous personalities, unfortunately, have not 
been studied by the oriental studies of Azerbaijan yet. One of them is Haji Mahammad Nahchivani. 
This article aims at filling this gap and studying the life and works of specialist in book and 
handwriting, historian, literary critic, scientist-scholar and writer Haji Mahammad Nahchivani in 
short.  
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 Əhməd əl-Bəlazuri əsərində Sasani şahı Ənuşirəvanın (I Xosrov) Bəsfürrəcan torpağında 

Nəşəva, yəni Naxçıvan şəhərini bina etdiyini yazır (1, 274). Həmdullah Qəzvini isə bu şəhərin 
təməlinin Sasanilərdən Bəhram Çubinin qoyduğunu yazır (20, 90). Ümumiyyətlə, orta əsr ərəbdilli 
mənbələrində Naxçıvan sözünün müxtəlif yazılışlarına rast gəlirik. Bəlazuri, İstəxri, İbn Xordadbeh 
kimi IX-X əsr müəlliflərinin əsərlərində şəhərin adı daha çox Nəşəva bu diyarda yetişmiş tanınmış 
şəxsiyyətlərin isə Nəşəvi nisbəsi ilə tanındığını görürük (11, 82). Onu da qeyd edək ki, klassik ərəb 
coğrafiyaşünaslarının əsərlərində şəhərin adı Naxçıvan kimi qeyd olunur, vilayət isə Bəsfürrəcan 
kimi tanınırdı. Sonrakı əsrlərdə isə Nəxcuvan, Nəqcuvan, Nəqşuvan formasında da yazıldığının da 
şahidi oluruq (16, 368). Belə fərqli yazılışların meydana çıxmasının əsas səbəbi fikrimizcə ərəb 
dilində “ç” səsinin və hərfinin olmaması, həmçinin şəhərin adının bir qədər uzun olmasıdır. Bu 
səbəbdən də ərəb müəllifləri şəhərin adını tələffüz etdikləri kimi, “Nəşəva” formasında qeyd 
etmişdilər. Naxçıvan Həbib ibn Məsləmə əl-Fihrinin başçılıq etdiyi xilafət ordusu tərəfindən 
döyüşsüz fəth olunaraq xilafətə birləşdirilmişdi. Həbib ibn Məsləmə ilə Naxçıvan ağsaqqalları 
arasında əhdnamə bağlanmışdı. Əhməd əl-Bəlazuri bu əhdnamənin Düveynlə bağlananla eyni 
şərtləri ehtiva etdiyini yazır (2, 247). Yaqut əl-Həməvi deyir: “…Nəşəva Azərbaycanda şəhərdir. 
Bəzilərinə görə isə Arranın Ərməniyyə ilə həmsərhəd olan şəhəridir. Xalq arasında Naxcuvan və ya 
Naqcuvan da deyirlər...” (2, 421-437). Əbdürrəşid Bakuvi yazır: “…Naqcuvan divarları və iç qalası 
olan Azərbaycanda gözəl şəhərdir. Şəhər düzənliyin ortasında yüksək yerdə bina olunub. Bu yerdən 
Araz çayı görünür. Bağlı, bostanlı, meşəli, meyvəli və çörəkli yerdir. Havası təmiz, suyu şirindir...” 
(6, 132). Əcaibüd-Dünya müəllifi isə yazır: “Deyilənlərə görə Sənada (Yəmən) üzümün 70 çeşidi 
yetişir. Fəqət Naxçıvanda yetişən ləzzətli və zərərsiz üzüm kimisi heç yerdə yoxdur. Nə qədər 
yeyilsə də zərəri olmur (7, 101). Naxçıvan orta əsrlərdə ən parlaq günlərini Azərbaycan Atabəyləri 
dövründə yaşamışdır. Eldənizli hökmdarları şəhərin abadlığı, iqtisadi, ictimai, elmi və mədəni 
tərəqqisi üçün böyük işlər görmüşdülər. Bu dövrdə Naxçıvanda bir sıra mühüm əhəmiyyətli binalar, 
o cümlədən elm ocaqları, mədrəsələr tikilib istifadəyə verilmişdir. Azərbaycanın bir sıra şəhərləri 
kimi Naxçıvan da moğol işğalı vaxtı çoxsaylı insan tələfatı, ağır dağıntı və tənəzzülə məruz 
qalmışdır. Lakin Həmdullah Qəzvinin verdiyi məlumatlardan moğol işğalının ardınca gələn 
Elxanilərin hakimiyyəti illərində Naxçıvanın, ətrafındakı Əcnan, Ordubad, Azad və Maku kimi 
yaşayış məntəqələri ilə birlikdə dirçəldiyi və yenidən abadlaşdığı məlum olur. Müəllif Naxçıvan 
sözünü “Nəqşi-cahan” yəni aləmin naxışı kimi izah edir və bu yerin əhalisinin şafi məzhəbində 
olduqlarını qeyd edir (15, 90-91). H.Qəzvini Naxçıvandakı binaların böyük əksəriyyətinin bişmiş 
kərpicdən inşa edildiyini, Naxçıvan yaxınlığında Əlincə, Təğmar, Fəğan və Sürmari kimi möhkəm 
qalaların yerləşdiyini qeyd edir. H.Qəzvini həmçinin Azad qəsəbəsi sakinlərinin kobud və qəddar 
təbiətli olduqlarını yazır (15, 90-91). XIII əsrdə yaşamış tanınmış sufi şeyxi Əvhədəddin Kirmani 
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də Naxçıvanda səfərdə ikən, şeyx olduğu bilinmədiyi üçün, bir neçə dəfə möhkəmcə döyülmüşdü. 
Onu döyənlər şeyx olduğunu biləndən sonra dərin peşmançılıq hiss etmiş və onun müridi 
olmuşdular (17, 132). Əcaibüd-Dünya müəllifi isə XIII əsrdə Naxçıvan haqqında yazır: “Bu 
Azərbaycandakı böyük və rifah içindəki şəhərlərdən biridir. Hündürlükdə mövqe tutub və güclü 
istehkamlarla əhatə olunub. Naxçıvanda çoxlu saraylar, imarətlər və eyvanlar var. Şəhərin 
yaxınlığındakı qalada mədrəsə, məscid və minarə var. Qalanın içində həmçinin bulaq var. Buradakı 
bütün binalar bişmiş kərpic və kəcdən inşa edilmişdir. İmarətlərin çoxu üç və dörd mərtəbəlidir və 
qəsri xatırladırlar. Sünni və şafi məzhəbində olan Naxçıvan əhalisi yaraşıqlı və xoşxasiyyətli 
insanlardır. Onlar cəsur, İslam uğrunda vuruşan, sərrast ox atan, qonaqpərvər və nitq söyləməkdə 
mahirdirlər (7, 244). Orta əsrlərdə Naxçıvan ərazisində çoxlu alim, təbib, şair və s. yetişmiş, bəziləri 
ömrünün sonuna qədər burada yaşayıb, yaratmış və burada da dəfn olunmuşdur. Ancaq bir çoxu 
müəyyən səbəblərdən müxtəlif ölkələrə getmiş, yüksək mövqelər tutmuş, saraylarda çalışmışlar. Biz 
bunlardan yalnız beş alim haqqında qısa məlumat vermək istəyirik. 

 
1. Təbib Nəcməddin Əhməd ibn Əbu Bəkr ibn Muhəmməd Naxçıvani 
Yaşadığı dövrün tanınmış həkim, mütəfəkkir və dövlət xadimi olan Nəcməddin Naxçıvani 

təqribən 1215-1222-ci illərdə Naxçıvanda dünyaya gəlmişdir (18, 77). O, uzun səyahətlərdən sonra 
Anadoluya gedib orada yaşamışdı. İbnül-İbri onun Naxçıvanda təhsilini başa vurduqdan sonra 
Anadoluya getdiyini yazır (8, 172). İbn Bibi onu “İmamimüəzzəm” adlandırmış və Nəcməddin 
Naxçıvanini bütün fənnlərdə və elmlərdə dalğalanan dənizə, işıq saçan qəndilə və yağış dolu buluda 
bənzətmişdir (12, 294-295). Tarixçi yazırdı: “O, əqli və nəqli elmlərdə mahir idi. Şəriət və hikmət 
elmlərini özündə toplamışdı (12, 294-295). Anadolu Səlcuqlu dövlətinin səltənət naibi Cəlaləddin 
Qaratay Nəcməddin Naxçıvaniyə vəzirlik vəzifəsini təklif etmişdi. Nəcməddin Naxçıvani dövlət 
məmurlarının illik maaş miqdarlarının yarıya qədər azaldılması şərti ilə bu təklifi qəbul etmişdi. O, 
moğol təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalan Anadolu Səlcuqlu dövlətinin xəzinəsinin iri dövlət 
məmurları tərəfindən talan edildiyinin fərqində idi. Mülki və hərbi məmurların etirazına rəğmən 
Cəlaləddin Qaratay bu şərti qəbul etmişdi. Nəcməddin Naxıçıvani vəzirlik etdiyi beş il ərzində 
talanın kökünü kəsməyə müvəffəq ola bilmədiyini görüb istefa etmişdi. İstefasından sonra 
Anadoluda çox qalmayan Nəcməddin Naxçıvani Suriyaya gedib Hələb şəhərində yaşamışdır (12, 
296). Nəcməddin Naxçıvani güman ki, Cəlaləddin Qaratayın vəfatından sonra Anadolunu tərk 
etmişdi. Hələbdə məskunlaşandan sonra Nəcməddin Naxçıvani guşənişin həyatı sürərək nadir 
hallarda evindən çıxır, insanlarla ünsiyyətdən uzaq dururdu (13, 172). O, İbn Sinanın əsərlərini 
oxumuş və bəzi məsələlərdə İbn Sinanı tənqid etmişdi. Digər bir azərbaycanlı alim Əfzələddin 
Xunəci onun İbn Sinaya bu tənqidi münasibətini “Kəşfül-Əsrar” adlı əsərində tənqid etmişdi (19, 
37). İbnül-İbri Nəcməddin Naxçıvanidə tənasüx məzhəbinə qüvvətli meyl olduğunu qeyd etmişdir 
(13, 172). Bu Nəcməddin Naxçıvaninin fəlsəfənin işraqi metodunu mənimsədiyini göstərir. Ehtimal 
ki, İbn Sinanın timsalında məşşai fəlsəfəni tənqid etməsi və guşənişin həyat tərzini seçməsi də onun 
işraqi fəlsəfi cərəyana mənsubiyyətindən irəli gəlirdi. Ömrünün son günlərini Hələbdə keçirmək 
istəməsinin səbəbi də alimin işraqi fəlsəfəyə qüvvətli bağlılığı ola bilər. Çünki bu fəlsəfi cərəyanın 
banisi hesab olunan, əl-Məqtul ləqəbi ilə tanınan, Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (öl. 1191) də 
ömrünü Hələb zindanında başa vurmuşdu. İşraqiliyin güclü simalarından Nəsimi də ömrünü başa 
vurmaq üçün Hələbi münasib bilmişdi. Nəcməddin Naxçıvani Hələbdə vəfat etmişdi. “Zübdətün-
Nəqz” və “Lübabül-Kəşf”, “Şərhül-İşarat vət-Tənbihat”, “Lübabül-Məntiq” və “Xülasətül-Hikmə”, 
“Nəqz Qəvaidül-İşarat”, “Kəşf Təmvihüş-Şifa vən-Nəcat” onun məlum olan əsərləridir (19, 37-38). 
O, həmçinin “Həll Şükulül-Qanun fit-Tibb” adlı əsərin müəllifi idi. Bu əsər Əbu Əli ibn Sinanın (öl. 
1037) “Qanun fit-Tibb” adlı əsərindəki bəzi məsələlərin izahına həsr olunmuşdu. Təbib Əhməd 
Naxçıvaninin bu əlyazma əsəri Paris milli kitabxanasında saxlanılır (5, 524). Nəcməddin 
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Naxçıvaninin “Şərhül-İşarat vət-Tənbihat” adlı əsərinin əlyazma nüsxələrindən biri İstanbul 
Nuriosmaniyyə, digəri isə Köprülü əlyazma əsərlər kitabxanasında saxlanılır. Manisa İHK-ndə isə 
alimin “Zübdətün-Nəqz və Lübabül-Kəşf” adlı əsərinin əlyazma nüsxəsi mövcuddur. 

 
2. Təbib Əkmələddin Müəyyəd ibn Əbdüllətif Naxçıvani 
XIII əsrin tanınmış həkimlərindən biri olan, Bəy Həkim adı ilə şöhrət tapmış Əkmələddin 

Naxçıvani Anadolu Səlcuqlu dövlətində sərtəbib (səhiyyə naziri) vəzifəsini icra etmişdir (27, 92-
93). Əkmələddin Naxçıvani mövlana Cəlaləddin Ruminin sadiq müridlərindən biri olmuşdu. 
“Mənaqibül-Arifin”də onunla bağlı bir neçə rəvayət qeyd edilmişdir. Əhməd Əflaki onu əsrin 
Hippokratı, Rum həkimlərinin ulularından biri, mislilsiz mövlana Əkmələddin Təbib kimi 
tanıtmaqdadır (9, 117). Onun əslən Azərbaycanın Naxçıvan diyarından olduğu Cəlaləddin Ruminin 
oğlu Sultan Vələdin “Divan”ındakı bir qəsidədən məlum olur. “Divan”dakı 41 beytlik 387 
qəsidənin 1-22 beytə qədər olan hissəsi müvəşşəhdir. Yəni beytlərin başlanğıc hərfləri ilə, şaquli 
olaraq, “Əkmələddin Müəyyəd Naxçıvani” adı oxunmaqdadır (24, 230-232). Carl Brockelmann isə 
onun atasının adının Əbdüllətif olduğunu müəyyən etmişdir (14, 54). Cəlaləddin Ruminin 
“Məktubat”ındakı XIV, XIII və XXII nömrəli məktublar Əkmələddin Naxçıvaniyə yazılmışdır. XIII 
məktub “Hünərvər, gözəl etiqadlı, özü doğru oğlumuz, təbiblərin fəxri, həkimlərin tacı, Əkməlül-
Həqq vəd-Din” cümləsi ilə başlayır. Mövlana Cəlaləddin Rumi bu məktubda Konyadakı “Fəxrəddin 
Arslandoğmuş” mədrəsəsinin baş müdərris vəzifəsinin yaxın vaxtlarda boşalacağı, “Qaratay” 
mədrəsəsinin müdərrisi Şəmsəddin Mardininin bu vəzifəyə təyin ediləcəyini, “Qaratay” 
mədrəsəsinin bəzi tələbələrinin isə onun yerinə təyin olunacaq şəxsin onları sıxışdıracağından 
əndişəli olduqlarını yazır. Məktubun sonunda isə Cəlaləddin Rumi özünün və Hüsaməddin 
Çələbinin “Qaratay” mədrəsəsi baş müdərrisliyinə Əfsəhəddin Müid adlı şəxsin təyin olunmasını 
çox arzu etdiklərini yazmış, Səlcuqluların sərtəbibliyinə (səhiyyə nazirinə) “bu işi də siz görə 
bilərsiniz” deyə müraciət etmişdir (20, 137-138). Əkmələddin Naxçıvaninin “Bəy Həkim” ləqəbi ilə 
tanındığını qeyd etimişdik. Hal-hazırda Konyanın “Bəy Həkim” məhəlləsindəki məscid, bir vaxtlar 
daha geniş ərazini əhatə edirdi və yanında xəstəxana binası da mövcud olmuşdu (27, 66). Məscidin 
divarlarına indi də diqqətlə baxıldıqda bir vaxtlar onun bitişiyində başqa bir binanın olduğunun 
müşahidə etmək mümkündür. Osmanlı sultanı Fateh II Mehmedin (1451-1481) dövründə bu bina 
“Bəy Həkim” vəqfinin nəzdində olmuşdur. Konyanın müxtəlif yerlərində “Bəy Həkim” vəqfinə aid 
mülklər var idi (10, 29). Mövlana Cəlaləddin Rumi ölüm döşəyində ikən yanında təbib Qəzənfər 
Təbrizi ilə birlikdə təbib Əkmələddin Naxçıvani də var idi (23, 228). Buradan öyrənirik ki, 1274-cü 
ildə Əkmələddin Naxçıvani hələ həyatda idi. Alimin məlum olan tək əsəri İbn Sinanın “Qanun fit-
Tibb”inə yazdığı şərhdir. Əkmələddin Naxçıvaninin İbn Sinaya duyduğu heyranlığın həddi onun bu 
sözlərindən məlum olur “keçmiş və indiki hükəmanın ittifaq etdikləri qətaət budur ki, əgər həzrəti 
Mustafadan sonra peyğəmbərin gəlməsi mümkün olsaydı bu əlbəttə ki, İbn Sina olacaqdı” (27, 66). 
Əkmələddin Naxçıvaninin ölüm tarixi 1274-cü ildən sonraya təsadüf edir. O, Konyada vəfat etmiş 
və “Bəy Həkim” məscid və xəstəxanasının yanındakı türbədə dəfn olunmuşdu. Təbib Kəmaləddin 
Əbül-Fəzl Muhəmməd ibn Əbül-Fəzail Naxçıvani yaşadığı dövrün dərin bilikli həkimlərindən biri, 
xəstəliklərin təşxisi, müayinəsi və müalicəsi işində böyük mütəxəssis idi. Kəmaləddin Naxçıvani 
Əhərə gələrək fütuvvət şeyxi Qütbəddin Əhərinin müridi olmuşdu. Burada o, dərvişlər kimi xirqə 
geymiş və şeyx Qütbəddinin zaviyəsində yaşamışdı. İbnül-Fuvati onu ehtiramla yad edərək yazır ki, 
özünün moğol əsirliyindən azad edilməsində Kəmaləddin Naxçıvaninin xidməti böyükdür. İbnül-
Fuvati yeniyetməlik illərində Bağdadın işğalı vaxtı moğollara əsir düşmüşdü. Təəssüf ki, İbnül-
Fuvati həkim Kəmaləddin Naxçıvaninin ölüm tarixini qeyd etmir. Müasiri olduğuna görə onun da 
XIII-XIV əsrlərdə yaşadığını təxmin etmək olar. 
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3. Şeyx Səlahəddin Həsən ibn Ömər Bulğari Naxçıvani  
Şeyx Səlahəddin Həsən ibn Ömər Bulğari Naxçıvani Azərbaycanın tanınmış təsəvvüf 

şeyxlərindən idi. O, h. 603/m.1206 ildə Naxçıvanda anadan olmuşdu. Yeniyetməlik illərində atası 
vəfat edən Səlahəddin Naxçıvani anası və qardaşı ilə birlikdə Azərbaycanın Xoy şəhərinə gedərək 
orada məskunlaşmışdı. 23 yaşında o, anasını da itirmişdi. Bundan 2 il sonra, Azərbaycanın işğalı 
vaxtı Səlahəddin Naxçıvani moğollara əsir düşmüşdü. O, təqribən yeddi il moğolların əlində əsir 
olmuş, əsirlikdən azad olduqdan sonra doqquz il Bolqar (Bolqar ölkəsi-Xəzər dənizinin şimalında, 
Volqa çayı hövzəsində yaşamış bolqar türklərinin ölkəsi) ölkəsində yaşamışdı. Bu səbəblə də 
Bulğari nisbəsi ilə tanınmışdı. Bu illərdə təsəvvüfə meyl etmişdi. Səid Nəfisi onun fütuvvət şeyxi 
Əbun-Nəcib Sührəvərdinin dostlarından biri olduğunu yazır (21, 744). Lakin Əbun-Nəcib 
Sührəvərdinin h.563/m.1168-ci ildə, yəni şeyx Səlahəddin Naxçıvaninin təvəllüdündən 38 il əvvəl 
vəfat etdiyini nəzərə alaraq bunun mümkün olmadığını söyləyə bilərik. Ehtimal ki, şeyx Səlahəddin 
Naxçıvani təsəvvüfdə fütuvvət əhlinin yolunu mənimsəmişdi və Əbun-Nəcib Sührəvərdinin də daxil 
olduğu bir məşayix silsiləsinə intisab etmişdi. Fikrimizcə şeyx Səlahəddin Naxçıvani kübrəviyyə 
təriqəti şeyxi Sədəddin Həmmuyənin müridlərindən biri olmuş və fütuvvət məzhəbini də bu yolla 
mənimsəmişdi. Çünki yenə Səid Nəfisi şeyx Səlahəddin Naxçıvaninin şeyx Sədəddin Həmmuyənin 
“Risaləyi-Qəlbül-Münqəlib” adlı əsərini ərəbcədən farscaya tərcümə etdiyini bildirmişdir (21, 744). 
Şeyx Səlahəddin Naxçıvani Bolqar ölkəsindən Mavəraünnəhrə gəlmiş və üç il Buxarada yaşamışdı 
(25, 388). Daha sonra təqribən h. 648/m. 1250-ci ildə Azərbaycana gəlmiş və h. 672/m. 1273-cü 
ildə Azərbaycandan İrana gedərək 24 il Kirmanda yaşamışdı. H. cəmadiələvvəl 697/m. fevral 1298-
ci ilin ayında Azərbaycana qayıtmış və Təbrizdə yaşamışdı. Şeyx Səlahəddin Naxçıvani h. 
rəbiələvvəl 698/m. 8 dekabr 1298-ci ildə Təbrizdə vəfat etmiş və Surxab qəbristanında dəfn 
edilmişdi. Şeyx Səlahəddin Naxçıvani, yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz, tərcümə əsəri ilə yanaşı 
farsca qələmə aldığı təsəvvüfi şerlərin də müəllifi idi (25, 388). 

 
4. Fəxrəddin Hinduşah ibn Səncər ibn Abdullah əs-Sahibi Naxçıvani 
XIII-XIV əsrlərdə yaşamış azərbaycanlı tarixçi, dövlət xadimi, siyasət nəzəriyyəçisi, filoloq 

və ədib idi. Naxçıvanın Gilan qəsəbəsində dünyaya gəlmişdi. Bu qəsəbənin qalıqları indi Xaraba-
Gilan adlanır və Ordubad rayonun Kələntər-Dizə kəndi yaxınlığında yerləşir. Hinduşah Naxçıvani 
Bağdadda, Müstənsiriyyə mədrəsəsində təhsil almış, daha sonra bu mədrəsədə dərs vermişdi. O, 
qardaşı Seydəddin Mahmud Naxçıvani ilə birlikdə Elxanilərin sarayında qulluq etmişdi. Elxanilərin 
vəzirlərindən sahibi-divan Əlaəddin Ətaül-Mülk Cüveyni və onun oğlu Şəmsəddin Muhəmmədlə 
yaxın münasibətləri səbəbiylə “əs-Sahibi” ləqəbi ilə tanınmışdı. H.674/m.1275-ci ildə yaşadığı üçün 
böyük ehtimalla “Sahibi-divanül-istifa” yəni maliyyə naziri olmuşdur. Qardaşı Hinduşah Naxçıvani 
isə onun naibliyinə, köməkçiliyinə təyin olunmuşdu. Ömrünün son illərində isə Hinduşah Naxçıvani 
Luristan atabəylərindən Nüsrətəddin Əhməd ibn Yusifşahın (1295-1330) sarayında işləmişdi. 
Alimin ölüm tarixi h.730/m.1330-cu ildən sonraya təsadüf edir. Hinduşah Naxçıvani müxtəlif elm 
sahələrinə dair bir neçə əsərin müəllifi idi. Bunlardan ən məşhuru onun h.724/m.1324-cü ildə yazıb 
başa çatdırdığı və Luristan atabəyi Əhmədə ithaf etdiyi “Təcaribüs-Sələf” adlı farsca əsərdir. Bu 
əsər əslində dövlət xadimi və tarixçi Səfiyəddin Muhəmməd İbnüt-Tiqtəqənin (1262-1309) 
“Münyətül-Füzəla fi Təvarixil-Xüləfa vəl-Vüzəra” adlı əsərinin ərəbcədən farscaya tərcüməsidir. 
İbnüt-Tiqtəqə bu əsərini Mosul hakimi əmir Fəxrəddin İsaya ithafən qələmə almışdı. Tarix, siyasət, 
dövlət idarəçiliyi və rəsmi protokol qaydaları haqqında olan bu əsər “Kitabül-Fəxri” adı ilə 
tanınmışdı. Lakin “Təcaribüs-Sələf” Hinduşah Naxçıvaninin əlavələri və şərhləri ilə “Kitabül-
Fəxri”dən bir neçə dəfə daha iri həcmli hala gəlmişdi. Hinduşah Naxçıvaninin digər bir əsəri isə 
“Sihahül-Əcəmiyyə” adlı farsca-türkcə lüğətdir. Bu əsərin əlyazma nüsxələrindən biri Konya 
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BYEK-də saxlanılır. Hinduşah Naxçıvani ədəbiyyatşünaslığa dair h.730/m.1330-cu ildə yazıb 
bitirdiyi “Məvaridül-Ədəb” adlı əsərin və farsca şerlərin toplandığı “Divan”ın müəllifi idi (4, 383) 

 
5. Şəmsəddin Muhəmməd ibn Hinduşah ibn Səncər Naxçıvani 
Hinduşah Naxçıvaninin oğlu və atasının elmi irsinin layiqli davamçısı olan Muhəmməd 

Naxçıvani Elxanilərin vəzirlərindən Rəşidəddin Fəzlullahın (öl. 1318) oğlu Qiyasəddin 
Muhəmmədin (öl. 1336) münşisi, katibi olmuşdu. Elxanilərin hakimiyyətinin sona çatmasından 
(1357) sonra təcrübəli dövlət xadimi kimi Cəlayiri hökmdarı sultan Üveys (1356-1374) tərəfindən 
saraya cəlb olunmuşdu. Cəlayirilər dövründə bir müddət dövlətin baş qazisi vəzifəsində çalışmışdır. 
Şəmsəddin Muhəmməd Naxçıvani özünün “Dəsturül-Katib fi Təyinül-Məratib” adlı dövlət təşkilatı 
və idarəetməyə dair əsəri ilə şöhrət tapmışdır. O, bu əsəri sultan Üveysə təqdim etmişdi. Elxani 
hömdarı Əbu Səid Bahadır (1316-1335) Şəmsəddin Naxçıvaninin dövlət işlərindəki bacarıq və 
istedadını görərək ona bu mövzuda təfsilatlı bir əsər yazmağı tapşırmışdı. Lakin rəsmi işlərin 
çoxluğu səbəbi ilə bu əsərin yazılıb başa çatdırılması xeyli vaxt aparmışdı. Buna görə də müəllif 
əsərini Cəlayirilərin hakimiyyəti illərində bitirə bilmişdi. Əsər axıcı və rahat dillə qələmə alınmışdı. 
Əsərdə torpaq mülkiyyət formaları, torpaqdan istifadə, kənd təsərrüfatının idarə edilməsi, 
kəndlilərin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, vergilər və onların yığılması, ədiliyyə sistemi, 
şəhərlərdəki ictimai-mədəni vəziyyət, ticarət və sənətkarlığın inkişaf etdirilməsi, məskun və köçəri 
əhalinin iqtisadi problemləri, emar fəaliyyətləri, şəhərsalma, körpülər, kanallar və yolların inşası, 
ordu nizamı, dövlət təşkilatı, məmurların iyerarxik nizamının qorunması, tanınmış elm və dövlət 
xadimləri, zadəganlar, iri bürokratlar, məşhur şəxsiyyətlər haqqında dəyərli məlumatlar verilmişdir. 
Əsərin maraqlı qismlərindən biri də “Dər icabəti-təyine-münhiyan və cəsusan” başlığı altında 
kəşfiyyat-istixbarat fəaliyyətlərinin əhəmiyyəti və təşkili haqqında Şəmsəddin Naxçıvaninin fikir və 
mülahizələrdir. O, bu mövzudakı fikir və mülahizələrini altı alt başlıqda izah etmişdir. Bu əsər eyni 
zamanda yazıldığı dövr üçün dəyərli tarixi mənbədir (21, 184). Bu səbəblədir ki, “Dəsturül-Katib” 
Nizamülmülkün “Siyasətnamə”si və Rəşidəddin Fəzlullahın “Camiüt-Təvarix”i ilə bir səviyyədə 
tutulur (22). Bu əsərin dünyada 6 əlyazma nüsxəsinin olduğu bilinir. Bunlardan biri Ankarada, Milli 
kitabxanada, bir digəri isə İstanbulda Köprülü yazma əsərlər kitabxanasında saxlanılır. “Dəsturül-
Katib”in bütün əlyazma nüsxələri tədqiq edilərək hazırlanmış rusca mətni 1964 və 1976-cı illərdə 
Ə. Əlizadə tərəfindən Moskvada iki cild halında nəşr olunmuşdur. Şəmsəddin Muhəmməd 
Naxçıvani “Sihahül-Furs” adlı farsca-türkcə lüğətin də müəllifi idi. Alim h.778/m. 1376-cı ildə 
vəfat etmişdir (21, 744). 
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İnji Gasimli  
 

Five famous scientists, living and working in Nakhichevan in the Middle Ages 
 

SUMMARY 
 

According to the sources, during the reign of the Elkhanids, who ruled to power after the 
Mongols, in Nakhichevan and such settlements as Ajnan, Ordubad, Azad and Maku, located around 
it observing the heyday and improvement. Some authors interpret the origin of the name of 
Nakhichevan from the phrase "Nakshi Jahan", which means "Decoration of the world", and also 
inform about the belonging of the population of this locality to the religious current in Islam - 
Safiyya. In the Middle Ages in the territory of Nakhichevan there lived many famous poets, doctors, 
generals, and extensive information about them is also presented in the sources. 

 
 

Инджи Касимли  
 

Пятеро известых ученых, живышх и творивших в Нахичевани в Средние века 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Согласно источников, в период правления Эльханидов, которые правилы к власти 
после монголов, в Нахичевани и таких населённых пунктах как Аджнан, Ордубад, Азад и 
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Маку, расположенных вокруг неё наблюдалея расцвет и подьём благоустройства. Некоторые 
авторы трактуют происхождение названия Нахичевани от словосочетания “Накши джахан” 
что в переводе означает «Украшение мира», а также сообщают о принадлежности населения 
этой местнати к религиозному течению в исламе – сафиийя. В Средние века на территории 
Нахичевани проживало множество известных поетов, врачей, полководцев, и обширная 
информация о них также представлена в источниках.  
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AMEA akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, 
elmi işçi  

 
“XƏRİDƏTÜL-QƏSR VƏ CƏRİDƏTÜL-ƏSR” ƏSƏRİ  

DÜNYA ƏLYAZMALARI SIRASINDA 
 

 
Açar sözlər : Xəridə, İmadəddin, Əyyubi, Əlyazma, Nüsxə,  
Ключевые слова: Харида, Имадеддин, Рукопись, Копии 
Keywords: Khariyda, Imadaddin, Ayyubi, Manuscript, Copies 

 
Ərəb ədəbiyyatı və tarixinin görkəmli simalarından biri olan İmadəddin İsfahanin yara-

dıcılığında Xəridətul-Qəsr və Cəridətul-Əsr əlyazma əsəri özünəməxsus yer tutur. Bu kitab zəngin 
şer toplusu olması ilə yanaşı həm də tarixi əlyazma kimi dünya kitabxanalarını və muzeylərini öz 
gözəlliyi ilə bəzəməkdədir. Ədib hicri təqvimi ilə 519-cu ildə İsfahanda elm əhli olan bir ailədə 
dünyaya gəlmişdir. Ailəsi böyük zəngin irsə malik olmuşdur. Onun əmisi Əzizəddin Əhməd ibn 
Hamid Səlcuqi dövlətində vəzir olmuşdur. Lakin İsfahanin gəncliyi dönəmində Tikrit şəhərində baş 
verən siyasi hadisələr nəticəsində onun əmisi qətlə yetrilir və onların bütün əmlakları müsadirə 
edilir. Bu bənzər təziqlərdən uzaq qalmaq məqsədi ilə İsifahani öz ailəsi ilə birgə başqa bir bölgəyə 
köç edir.  

Ədibin atası da elm əhli olduğundan onun təhsil almasına böyük önəm verirdi. Buna görə də 
O, İmadəddini hələ uşaqikən elmi mərkəzlərə, mədrəsələrə apararaq şeyxlərin və müridlərinin 
himayəsinə vermişdi. Qısa zaman kəsiyində İmadəddin öz elmi qavramı, istedadı, bacarığı ilə digər 
tələbələrdən fərqlənir və ətrafdakı tələbə və müəllimlərin hörmətini və rəğbətini qazanır. Bunların 
hamısına İsfahani hələ 16 yaşı tamam olmamış nail olur. Öz müasirləri kimi İmadəddin İsfahani də 
Nizəmiyyə mədrəsəsinin tələbələrindən birinə çevrilir. Həmin mədrəsədəki Əbu Bəkr Əşqar, Əbu 
Qasim ibn Sibağ, Əbu Mənsur ibn Xəyrun, Əbu Mənsur Səid ibn Məhəmməd ibn Rəzzaz kimi 
üləmaların ziya bəxş edən elmindən bəhrələnir. Nizamiyyədəki müəllimləri ilə yanaşı İsfahaninin 
elmi dünya görüşünün artmasında İsfahandakı ustadlarının da əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Onlar 
arasında Məhəmməd ibn Əbdul Lətif Xucəndini və Əbu Məali Vərkanini xüsusi qeyd etmək 
lazımdır. Cünki İsfahani, haqqında danışdığımız bu kitabda onların da yaradıcılığına böyük önəm 
vermiş, onların seçilmiş şerlərini Xəridə kitabına daxil etmişdir.  

Hicri 548-ci ildə İsfahani özünün də qeyd etdiyi kimi həyatının ən vacib vəzifəsini icra etmək 
üçün həccə, Allah evinin ziyarətinə yola düşür. Ziyarəti əsnasında öz tələbə yoldaşları ilə də görüşür 
onlarla müxtəlif ədəbi elmi söhbətlər edərək özündə lazımlı qeydlər aparır. Bu qeydlər sonralar 
İsfahani yaradıcılığının əsas qaynaqlarından birinə çevrilir. İsfahani haqqında onu da xüsusi qeyd 
etmək lazımdır ki, o qeyri adi fitri istedada malik olmuşdur. Böyük şair və ədib Buhtərinin divanını 
bütövlükdə əzbərdən bilmiş və onu asanlıqla zehnində qoruyub saxlamışdı. Bununla yanaşı İsfahani 
fars dilində olan şerləri çətinlik çəkmədən tam qafiyəli şəkildə ərəb dilinə dərhal çevirə bilirdi. 
Təbii ki, bu heç də hər kəsin bacaracağı bir iş deyildi. Ədib sadalanan bu elmi nailiyyətlərin bir 
çoxuna hələ 16 yaşı tamam olmamış çatmışdı. Onun bu səviyyəyə gəlib çatmasında müəllim və 
ustadlarının müstəsna xidmətləri olmuşdur.  

İsfahani bir ədib olmaqla yanaşı həm də görkəmli dövlət xadimi olmuşdur. Bağdada 
qayıtdıqdan sonra Abbasi xəlifəsi onu Bəsrə və Bəvasitə qazi kimi təyin edir. Şair həmçinin oradakı 
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həmkarları ilə daha yaxından ünsiyyət qurmaq imkanı əldə edir və bütün ədiblərin yaradıcılığına 
sonralar yazacağı Xəridə kitabının İraq bölməsində geniş yer ayırır. 

Bir müddət sonra İsfahani Dəməşqə qayıdır və orada hökmüdar Nurəddin Mahmud ibn 
Atabəy tərəfindən təntənəli şəkildə qarşılanır. Mahmud ibn Atabəy onu Nuri Şafiyyə mədrəsəsinə 
gətirir. Daha sonralar bu mədrəsə İmadəddin İsfahaninin şərəfinə İmadiyyə adı ilə tarixə düşür. 
Orada Nəcməddin Əyyubi ilə tanış olur və onun vasitəsi ilə dövrünün bütün əyan əşrəfi ilə yaxından 
tanış olur. Nəcməddin Əyyubi ömrünün sonuna qədər İsfahanini öz himayəsində saxlayır və öz oğlu 
Səlahəddin Əyyubi ilə möhkəm dost olmağını tövsiyyə edir. İsfahani də bu tövsiyəyə sadiq qalaraq 
Səlahəddin Əyyubinin keçdiyi bütün müharibə və döyüşlərdə yaxından iştirak edir, bir tarixçi həm 
də bir şair kimi yaradıcılığında buna geniş yer verirdi. Dəməşqə döndükdən sonra Səlahəddin 
Əyyubi onu birinci vəziri, həm də İmadiyyə mədrəsəsinə rəhbər təyin edir və dünyadan köçənə 
qədər İsfahani oraya rəhbərlik edir.  

İmadəddin İsfahani yaradıcılığına daha yaxından diqqət etsək görərik ki, o bir şair və ədib 
kimi deyil həmdə dövrün tarixçisi kimi də şöhrət qazanmışdır. Buna bariz nümunə olaraq onun 
yazdığı “Nasratul-Fatra və Asratul-atra” kitabını qeyd etmək olar. Kitab Ali Səlcuq dövlətinin tarixi 
haqqında yazılmışdır. Bu kitabın əsl nüsxəsi Paris milli kitabxanasında saxlanılır. Kitabın bərpa 
olunmuş forması Parisdə çapdan çıxsa da daha sonralar Qahirə və Beyrutda yenidən nəşr edilmişdir. 
Müəllifin başqa amma daha müfəssəl və əhatəli tarix kitablarından biri də Hicri 592-ci ildə yazdığı 
Əl-Bustan Əl-Camei kitabıdır. Əsər bəşəriyyətin yaranışından, yazıldığı ilə qədər tarixdə baş vermiş 
bütün hadisələri xronoloji cəhətddən özündə ehtiva edir. Kitaba daha sonralar İsfahaninin ailəsi 
tərfindən hicri 636-cı ilədək baş vermiş hadisələr də əlavə edilir. Bu Kitabın orjinalı 215 səhifədən 
ibarət naqis nüsxə olaraq İstanbuldakı Aya Sofiya müzeyində qorunur. İsfahani daha sonra iki 
cilddə Fəthul-Qasi fil-Fəthil-Qudsi kitabını təsnif etmişdir. Bu hər iki cild Səlahəddin Əyyubinin 
müharibələrini, keçdiyi döyüş yolunu və səlib yürüşlərindəki mübarizəsini özündə əks etdirir. Bu 
kitab bir neçə dəfə Avropa və Misirdə çap edilmişdir. 

İsfahanin ən məşhur və şah əsəri Xəridə kitabı hesab olunur. Kitabın adı Azərbaycan dilinə 
“Qəsrin İncisi və Əsrin Kitabəsi” kimi tərcümə olunmuşdur. Müəllif kitabı müxtəlif ölkələrdə 
yaşayan şair və ədiblər baxımından bir neçə hissələrə ayrılarmışdır. Bu hissələri hicri 500-cü ildən 
572-ci ilədək hər ölkədən olan şair və ədiblərin yaradıcılığını təzkirə janrında tərtib etmişdir. Kitab 
İraq, Əcəm ölkələri, Şam, Cəzirə, Hicaz, Yəmən, Misir və Mərakeş şairlərini və onların yaradıcılıq-
larını özündə ehtiva edir. Demək olar ki, bəzi nadir yazarlardan başqa o dövrün bütün tanınmış 
şairlərini burada tapmaq mümkündür. Bu kitabın dəyəri həm də ondan ibarətdir ki, kitab 10 hissəyə 
bölünərək dünyanın aparıcı kitabxana və müzeylərində yer almaqdadır. Onlar aşağıdakılardır: 
1. Fars və əcəm əhlindən olan fəzilət sahiblərinin zikri. Vərəqlərinin sayı 53-dür hər vərəq 27 
sətrdən ibarətdir. Bu nüsxə Tehran Milli kitabxanasında qorunur. 
2. İkinci kitabın vərəqlərinin sayı 62-dir. Əlyazmanın surəti Tehran Mərkəzi kitabxanasında 
qorunur. Həmçinin bunun digər foto surəti də Qahirədəki Ərəb əlyazmaları instutunda saxlanılır. Bu 
əlyazma həmçinin Misir Şam və İraq şairlərini özündə ehtiva edir. 
3. Bu London Əlyazmasıdır. Britaniya muzeyində saxlanılır. Vərəqlərinin sayı 140-dır. 12 ədibin 
yaradıcılığını özündə əhatə edir.  
4. Rəbat nüsxəsidir. (Mərakeş) Bu nüsxənin müəyyən hissələrini xırda həşəratlar yediyi üçün 
kitabın yalnız az bir qismini tədqiq etmək mümükün olmuşdur. Onun vərəqlərinin sayı 162-dir. 
5. Abbas Əzəvi nüsxəsidir. Kitabın vərəqləri həm ortadan həm axırdan həm də əvvəldən 
natamamdır. Vərəqləri bir birinə anlaşılmaz şəkildə qarışmışdır. Bu kitabın əvvəli Əbyurdi və 
Ərcaninin bəzi şerləri ilə başlayır Şeyx Əbu Zəkəriyya Təbrizinin yaradıcılığı ilə bitir. Vərəqlərinin 
sayı 157-dir. O əlyazma hal hazırda Tehran Universitetinin Mərkəzi kitabxanasında qorunur. 
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6. Leydondakı iki nüsxə. (Niderland) Onlar L1, L2 şərti rəqəmlər ilə rəmzlənmişdir. 131 vərəqdən 
ibarətdir. Bu iki nüsxənin bəzi vərəqlərində əlavə haşiyələrdə vardır.  
7. İlitqa Ələvi nüsxəsi Fez (Mərakeş) kitabxanasındadır və onun üzərində Xəridətul-Qəsr və 
Cəridətul-Əsr kitabından altıncı hissə yazısı vardır. Onun üzərində İltiqa ələvinin xətti ilə yazılmış 
bir kitabə də vardır. Bu kitab da 261 səhifədən ibarətdir.  
8. Qərviyyin nüsxəsi. Bu kitabın əvvəli Ərcaninin Ayn qafiyəli şeri ilə başlayır. Orada Vəzir 
Müstərşadı mədh edən qəsidələr vardır. Sonu isə Ədib Şaşinin tərcüməsi ilə bitir. Şam böyüklərinin 
zikrində üçüncü qism Xəridə kitabındakı 2-ci qismin sonu ilə birləşir.  
9. Paris nüsxəsi. Bu kitab 27 vərəqdir onun yalnız 5 vərəqindən faydalanmaq mümkün olub. Tehran 
mərkəzi kitabxanasında 2-ci 4-cü 9-cu qismlər vardır ki, onlar da surət şəklindədir. 

Xəridətul-Qəsr və Cəriydətul-Əsr kitabının XX əsrə qədər daha ətraflı şəkildə öyrənilməsi 
haqqında məlumatlar hədsiz məhduddur. İlk tədqiqat işinə əsasən misirli ədib Ömər Dusuqi və onun 
tələbəsi Əli Əbdüləzim başlamışdır. Onlar da öz növbələrində bu kitabın Misir, Mərakeş, Əndəlus, 
Şam hissələrində olan şairlərin həyat və yaradıcılığını geniş şəkildə tədqiq etmişlər. Lakin kitabın 
digər bir hissəsi də vardır ki, müasir dövrə qədər işlənməmiş qalmışdır. Bunu nəzərə alan 
dövrümüzün görkəmli tədqiqatçı alimi Doktor Adnan Ali Taama hələ tələbəlik illərindən bu əsərə 
qarşı böyük həvəs, meyl göstərmiş və xeyli uğurlu nəticələr əldə etmişdir. 

Doktor Adnan kitabla bağlı Misir, İraq, Suriya, İspaniya kimi ölkələri gəzmiş kitabın müxtəlif 
əlyazmaları ilə yaxından tanış olmuşdur. Lakin kitabın əcəm şairləri haqqında heç bir tədqdiqat və 
araşdırma işinə rast gəlmədiyindən bu sahədə ətraflı tədqiqat işi aparmışdır. Onun tədqiqat və bərpa 
işinin miqyasının böyüklüyü ondan ibarətdir ki Xəridə kitabında oxunulması çox çətin olan 
beytlərin, rütubət və qədimilik səbəbi ilə pozulmuş misraların əsl müəlliflərini, onların kitablarını 
tapmış şerlərin orjinal formasını əldə etmişdir. Bunun nəticəsi olaraq Xəridə kitabının “Fars və 
Əcəm fəzilət sahiblərinin zikri” hissəsini oxunulması daha asan olan formada nəşr etdirmişdir. 
1999-cu ildə nəşr olunan bu kitaba gözəl bir müqəddimə yazmış tələbəlik illərindən bu kitabın 
nəşrinə qədərki dövrü əhatə edən tədqiqat işlərindən geniş bəhs etmişdir. Kitabın bu hissəsi Sədr 
Əş-Şəhid Əzizəddin Əhməd ibn Hamid ibn Məhəmmədin həyat və yaradıcılığı ilə başlayıb, Əbu 
İsmayıl Xəttat Cərbəzəqaninin həyat və yaradıcılığı ilə bitir.  

Xəridə kitabı ilə bağlı dəyərli məlumatlardan biri də doğma Azərbaycanla bağlıdır. Bu kitabın 
İraq, Şam, Misir, Əndəlus, ədiblərinin yaradıcılığını əhatə edən hissələri ilə yanaşı həm də “Fars və 
Əcəm böyüklərinin zikri” əlyazmasının foto surəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Şərqşunaslıq İnstitutunda mövcuddur. Bunu mərhum akademikimiz Ziya Bünyadov ölümündən bir 
neçə il öncə ərəb ölkələrinin birindən gətirmişdir. Məlum səbəbdən görkəmli akademikimizə bu 
əlyazma ilə bağlı tədqiqat işləri görmək nəsib olmur. Lakin buna baxmayaraq bugünkü gündə 
Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru akademik Gövhər xanım Baxşəliyevanın elmi dəstəyi ilə bu 
əlyazmanın tərcüməsi və tədqiqi tərəfimizdən geniş işlənməkdədir. 
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müqəddimə. ( Tehran 1999) Birinci nəşr 
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Парвиз Агаев  
 

«Харидат ал-каср ва джаридат ал-аср» в ряду мировых рукописей 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Определенная часть ценной информации о книге харида связана и с Азербайджаном. В 
Институте востоковедения Национальной Академии Наук Азербайджана наряду с фо-
токопиями рукописей с творчеством иракских, дамаскских, египетских, андалузских ли-
тераторов, хранятся также фотокопии раздела «Упоминание великих из Персии и Аджама» 
данной книги, привезенные академиком Зией Буниятовым за несколько лет до своей смерти 
из одной из арабских стран. По известным причинам, провести самостоятельное иссле-
дование данных рукописей ему не удалось. Несмотря на это, сегодня, с поддержки директора 
Института востоковедения академика Говхар Бахшалиевой осуществляется перевод и 
исследование этих рукописей. 
 
 

 
Parviz Aghayev  

 
“Kharidat al-qasr wa-jaridat al-asr” in a row of world manuscripts  

 
 SUMMARY  

 
A certain part of the valuable information about harida book is connected also with Azerbaijan. 

At the Institute of Oriental Studies of the Azerbaijan National Academy of Sciences, along with 
photocopies of manuscripts with the works of Iraqi, Damascus, Egyptian and Andalusian writers, 
photocopies of the section of this book called "The Mention of the Greats from Persia and Ajam" 
are also kept, which were brought by Academician Ziya Buniyatov a few years before his death 
from one of the Arab countries. For known reasons, he could not study these manuscripts by 
himself. Despite this, today, with the support of the director of the Institute of Oriental Studies, 
academician Govhar Bakhshalieva, the translation and research of these manuscripts is carried out. 
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Rübabə Şirinova 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 
 

SADR ƏS-ŞƏHİDİN “CAMİ ƏS-SƏĞİR”  
ƏSƏRİNİN DÜNYA KİTABXANALARINDA  

SAXLANAN ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ 
 
 

Açar sözləri: Buxara,Sədr,Cami əs-Səğir, Hənəfi, Fiqhi 
Key words: Bukhara, Sadr, Jami as-Sagir, Hanafi, Fiqhi 
Ключевые слова: Бухара, Садр, Джами ес-Сагир, Хенефи, Фикх 

 
ХI-ХIII əsrlərdə Buхarada Sadr adı ilə yaşıyb yaratmış şəxsiyyətlər Hənəfi fiqhinin ən öndə 

gеdən təmsilçilərindən ibarət bir alimlər ailəsidir. Ömər ibn əl-Xəttabın nəsl şəcərəsinə mənsub ol-
duğu rəvayət еdilən bu ailənin hamısı “Burhanəddin” və ya “Burhanul-millə vəd-din” ləqəblərini 
aldığı üçün Burhan ailəsi adı ilə də məşhur оlmuşdular (2.559). Buхara və Mavərənnəhrdə Hənəfi 
məzhəbində öndə gеdən alimlərə “Sadr” dеyilirdi. “Sadr” (صدر sözünün lüğəvi mənası isə 1) döş, 
sinə; 2) ürək, qəlb, könül; 3) hər şеyin başı, rəis, hökmdarın baş vəkili, vəkillərin və nazirlərin baş-
çısı, baş qazı deməkdir).  

Buxarada “Sadri-cahan” və Sadri-şəriət” ləqəbini daşıyanlar da olmuşlar. Bu alimlərdən biri 
də XII əsrdə yaşamış Hüsaməddin Ömər bin Abduləziz bin Ömər bin Maze əl-Buxari (əl-Hü-
samuş-Şəhid) əs-Sadr əş-Şəhiddir (483-536/1090-1141). O, 483/1090-cı ildə anadan olmuş və ilk 
təhsilini atası Burhanəddin əl-Kəbir Abduləzizdən almışdır (5.425-426). Sadr əş-Şəhid atasının 
sağlığında təhsilini təkminləşdirmək üçün Xorasana gedərək, orada dövrünün taınmış alimlərindən 
Əli b. Məhəmməd b. Xəttim, Əbu Sad İbnut-Tuyuri və Əbu Talib b. Yusuf kimi alimlərindən dərs 
alaraq, böyük elm sahibi olmuş şöhrəti Mavərənnəhrə yayılmışdır. Dövlət adamlarından qayğı və 
ehtiram görən Sadr əş-Şəhid, dərs dediyi müddətdə bir çox tələbələr yetişdirmişdir. Bu tələ-
bələrdən ən məşhurları “əl-Hidayə”, “əl-Muhitul-Burhan” əsələrinin müəllifləri olan Marğinani və 
Burhanəddin əl-Buxari olmuşdur (5, 46).  
 Sadr əş-Şəhid 536/1141-ci ildə Səmərqənddə gedən müharibədə şəhid oldu, nəşi Buxaraya 
gətirilərək orada dəfn olundu (3 426). Оnun Hənəfi fiqhinə dair bir çох əsərləri var. Onlara 
nümunə olaraq “Vaqiətul-Husami” (18.1198-1199), “Ümdətul-fətavi” (18.1169), “əl-Fətavi əl-
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kubra” (18.1228), “əl-Fətavi əs-suğra” (18.1224), “Şərh Ədəbul-qazi” (9.185), “Umdətul-fətava”, 
“Usul əl-fiqh” (12.195-196), “Cami əs-Səğir” (12.563) və başqa əsərlərini göstərmək olar. 

“Zahirür- rivayə” deyə bilinən,Hənəfi məzhəbinin ana qaynaqlarından sayılan altı əsərdən 
biri olan “əl-Cami əs-Səğir fi əl-Furui” əsərinin müəllifi IX əsrdə yaşamış məşhur hənəfi fəqihi 
Əbu Abdullah Məhəmməd bin əl-Həsən bin Fərqad əş-Şeybani əl-Hənəfidir (132-189/749-805). 
“əl-Cami əs-Səğir fi əl-Furui” əsərinə bir çox alimlər şərh, haşiyə, təşrih yazmışlar.Həmçinin bu 
əsəri Nəcməddin ən-Nəsəfi,Mahmud bin Əbu Bəkr əl-Fərahi və Şam müftisi Mahmud Həmzə tə-
rəfindən mənzum şəkilində də yazılmşdır (18.561-564). “əl-Cami əs-Səğir fi əl-Furui” əsərinə ya-
zılan şərhlərin ən məşhurları Əli əl-Pezdavinin (v.482/1089), Əttabinin, Qazı Xanın, Xansarinin və 
Sadr əş-Şəhidin (483-536/1090-1141) yazdıqları hesab olunur. 

Sadr əş-Şəhidin “Cami əs-Səğir” əsərinə yazdığı şərhin Əlyazmalar İnstitutunda ilkin olaraq 
5 nüsxəsini aşkarlamışıq (19). Bu nüsxələr aşağdakı şifirlər altında xəzinəmizdə qorunub saxlanır: 
A-291; B-6753; S-49; S-205; S-614. Aşkarladığımız bu abidələr XIII-XIX əsrlərdə köçürülmüş-
dür. B-6753 şifri altında mühafizə olunan bu nüsxə Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarızadənin 
kolleksiyasında qorunub saxlanır, abidənin 2a vərəqində Nuxəvinin xətti ilə qeydlər verilib. A-
291; B-6753; S-205 şifirli əlyazmaların katib qeydlərindən məlum olur ki, bu abidələr vəqf olun-
muşdur. Hənəfi məzhəbinin mötəbər mənbələrindən olan “Cami əs-Səğir” əsərindən, Orta əsrlərdə 
mədrəsələrdə bir dərs vəsaiti kimi istifadə olunmuşdur. Əsərin adı biblioqrafik mənbələrdə fərqli 
şəkildə belə verilmişdir: Ahlwardt kataloqu əsərin adı “Kitəb Cami əs-Səğir fi məzhəb ən-Numan” 
(7, 4437), “Topqapı Saray Ərəbcə Yazmalar kataloqu”, “əl-Cami əs-Səğir” (1.418), “Zahiriyyə” 
(15.245) və Sarayevo kataloqları “Cami əs-Sadr əş-Şəhid” (16.456.), Gürcüstan kataloqu “əl-Va-
qiət əl-Hüsamiyyə fi məzhəb əl-Hənəfiyyə” (11.148), “Dünya Kütüphanelerinde Mevcut İslam 
Kültür Tarihi İlə İlgili Eserler Ansiklopedisi” kitbı “əl-Vaqiət əl-Hüsamiyyə fi əl-furui əl-Hə-
nəfiyyə” (6, 2273-2275), “Mocəm əl-müəllifin” mənbəsində “Şərh əl-cami əs-səğir lil-Şeybani fi 
firui əl-fiqh əl-Hənəfi” (14, 562), Brokkelman (8. 461-462) və Bakı nüsxəsi “Cami əs-Səğir” ad-
lanır (19). Araşdırmalarımız nəticəsində ilkin olaraq dünya kitabxanalarında bu abidənin hələlik 
40-a yaxın nüsxəsini aşkarlamışıq. Bu kitabxanalarda qorunub saxlanan abidələr XIII-XIX əsrlərdə 
köçürülmüşdür. Əsərin yayıldığı cоğrafi əraziyə nəzər saldığımız zaman “Cami əs-Səğir”in Azər-
baycan, Özbəkistan, Misir, Türkiyə, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı və başqa Şərq ölkələrində, eləcə də 
Rusiya, İngiltərə, Almaniya, Fransa, Vatikan kimi Qərbi Avrоpa ölkələrində onlarla əlyazma nüs-
хələri olduğunu müəyyənləşdirdik. “Cami əs-Səğir” əsərinin Şərq və Qərb ölkələrində qorunub 
saxlanan ən qədim nüsxələrinin bəzilərinin elmi-paleoqrafik təsvirini xronoloji ardıcıllıqla verməyi 
məqsədəuyğun hesab edirik: 

AMЕA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun (Bakı) əlyazması, “Cami əs-Sə-
ğir”.Şifri:S-49, köçürülmə tariхi 729/1328 6-ci il, həcmi 181 vərəq, ölçüsü 16x24 sm, katibi Mə-
həmməd əs-Səravi, cildi kartondur (19).  

Sarayеvо Kitabхanasının (Bеlqrad) əlyazması. “Cami əs-Sadr əş-Şəhid”. Şifri:2120, 
№1531, köçürülmə tariхi 738/1337-ci il, həcmi 145 vərəq, ölçüsü 16,5x24, хətti nəsх (10.456). 

Tоpqapı Sarayı Muzеyinin (İstanbul) əlyazması. “Cami əs-Səğir” adı altında verilmişdir. 
Şifri: Y-1706, köçürülmə tariхi 762/1326-cı il, həcmi 143 vərəq, ölçüsü 17х26 sm, хətti nəsx, cildi 
qəhvəyi rəngli dəri (1, 418).  

Zahiriyyə kitabxanasında (Dəməşq) qorunub saxlanan nüsxə. “Cami əs-Sadr əş-Şəhid”. Şif-
ri:345, köçürülmə tarixi 1052/1643, həcmi 215 vərəq, ölçüsü 19x28, xətti nəsx, cildi dəri (15, 245). 

Almaniyanın Berlin kitabxanasında saxlanan nüsxə. “Kitəbi Cami əs-Səğir fi məzhəbi ən-
Numan şərh əl-Cami əs-Səğir lil-Şeybani”. Şifri:4437, həcmi 149 vərəq, ölçüsü 15x20 sm (7, 
4437). 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

172 

Məkkədə Umm əl-Qura Univеrsitеti kitabxanasında saxlanan əlyazma. Burada saxlanan 
nüsxələrin adları fərqli şəkillərdə verilmişdir: “Cami əs-Sadr əş-Şəhid” və “Kitəb şərh əl-Cami əs-
Səğir”. Əsərin 4 nüsxəsi haqqında məlumat verilib. Bu abidələr XII, XIV, XV əsrlərdə köçürül-
müşdür. Ən qədim nüsxənin şifri: 423, köçürülmə tarixi 501/1107-ci il, həcmi 230 vərəq, katibi 
Həmzə bin Milhan Kəmşiyə, xətti nəsx (17, 113-116). 

Gürcüstanda Kekelidze adına əlyazmalar İnstitutunda saxlanan əlyazmalar. “əl-Vaqiət əl-
Hüsamiyyə fi məzhəb əl-Hənəfiyyə” (11, 148). Şifri:649, köçürülmə tarixi XIX əsr, həcmi 173 
vərəq, ölçüsü 17x19sm, xətti nəsx, cildi karton. 

Rusiyada - Sankt Pеtеrburqda saхlanan əlyazma. “Şərh alə əl-Cami əs-Səğir lil-Şeybani ta 
Ömər bin Abduləziz bin Maza əs-Sadr əş-Şəhid əl-Buxari”. Şifri: S-1031, həcmi 211vərəq, kö-
çürülmə tarixi 886/1482 (9, 185). 

Dünya Kütüphanelerinde Mevcut İslam Kültür Tarihi İlə İlgili Eserler Ansiklopedisi kita-
bında verilən nüsxələr “əl-Vaqiət əl-Hüsamiyyə fi əl-Furui əl-Hənəfiyyə” adlanır. Bu kitabda əsə-
rin müxtəlif kitabxanalarda qorunan 20-ə qədər əlyazma nüsxəsi haqqında məlumat verilib. Məqa-
lənin həcmini nəzərə alaraq bu əlyazmaların hamısının burada təsvirini verməyi məqsədəuyğun 
hesab etmədik (6, 2273-2275). 

Qеyd еtməliyik ki, tədqiqata cəlb еtdiyimiz abidələr arasında köçürülmə tariхinə görə ən 
qədimi, Azərbaycanda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan S-49 
şifirli əlyazmadır. Əsər, “Kitəb ət-Təharət”lə başlayıb, “Kitəb əl-Vasayə” ilə bitir. Hənəfi fiqhinin 
bütün məsələləri bu abidədə öz əksini tapmışdır. 

Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində qorunub saxlanan S-49 şifirli “Cami əs-Səğir” əsəri 39 
kitabdan, hər kitab isə özlüyündə bab və fəsillərdən ibarətdir. Bu kitablar aşağıdakılardır: 

-Kitabut-təharət” (3b-21a) “Təharət” – “təmizlik, paklıq” dеməkdir. 26 bab“ – كتاب الطھارة .1
dan ibarət olan bu bölümdə dəstəmaz alınan və alınmayan suların hökmümləri, namaz və gündəlik 
namazlar, namazın vacibi, sünnəti, fərzi, cəmaət namazı. Namazı pоzan şеylər: təravih və nafilə na-
mazları, оnların tərifləri haqqındadır, vaхtı kеçən namazların qəza еdilməsi, səhv səcdələr, хəstələ-
rin, qоcaların namazları. Səfərdə оlarkən namazın qılınma şərtləri. Cümə, bayram, günəş və ay tu-
tulduqda qılınan namazlar. Cəbhə bölgəsində, müharibə şəraitində nеcə namaz qılmaq. Kəbə еvin-
də qılınan namaz. Vəfat еdən şəхsin qusulu, kəfən və cənazə namazının qılınması. Şəhidlik və şə-
hidə qılınan namaz və s. məsələlər əhatə оlunur. 

 Kitəbuz-zəkat” (21a-25b). “Zəkat” - pul və ya malın оnda birinə bərabər оlub“ – كتاب الزكوة .2
və kasıblara vеrilən vеrgidir.6 babdan ibarətdir. Bu kitabda sağır qоyun, at, qatır və uzun qulaq 
kimi hеyvanların, qızıl və gümüşün zəkatından da danışılır. 

 ,Kitəbus-saum” (26a-28a). Üç babdan ibarətdir. Burada оrucun mahiyyəti“ – كتاب الصوم .3
növləri, fərz və vacib оlmasından danışılır. Оrucun şərtləri, vaхtı, Ramazan hilalı və digər hilalın 
sübutu, məkruh оlan və оlmayan,orucu pоzan və pоzmayan şеylər, хəstələrin, səfərdə оlanların 
оrucları. Оrucun kəffarəti, nəzir оrucu və s. məsələlər açıqlanır.  

 Kitəbul-həcc” (28a-38b). “Hacc” sözünün lüğəti mənası “Məkkəni ziyarət“ – كتاب الحج .4
еtmə” dеməkdir.On bir babdan ibarətdir. Burada həccin növləri, rükünləri, təvafın mahiyyəti və 
növləri, fərz оlmasının şərtləri, fərzindəki şəri hikmətlər, vacibləri, sünnətləri, ədəbləri, həcc və 
ümrə ilə əlaqədar qadağalar və s. məsələlər izah оlunur.  

 ”Kitəbun-Nikah” (38b-44a). “Nikah”ın lüğəti mənası – “еvlənmə, izdivac“ – كتاب النكاح .5
dеməkdir. 5 babdan ibarətdir.  

 Kitəbut-talaq” (44a-63a). “Təlaq” “bоşama” dеməkdir. Kitab on dörd babdan“ – كتاب الطالق .6
ibarətdir. Qadının övladı оlmadıqda, kişinin оna “övladın оlmur, sən mənim üçün bоşsan” dеməsi, 
artıq оnu bоşaması dеməkdir. Bоşanma zamanı uşağın оndan оlub-оlmaması iddiası, uşağın vəziy-
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yəti, nəfəqə (نفقھ – bоşanmış qadına vеrilən dоlanacaq хərci, alimеnt dеməkdir) ödəməsi ilə bağlı 
məlumatlar açıqlanır. 

 Kitabul-İtaq” (63a-67b). “İtaq” - azad еtmə dеməkdir. Bu kitab dörd babdan“ – كتاب العتاق .7
ibarətdir. Qul azad еtmə və övladlığa götürmə haqqındadır. 

8. كتاب االیمان  – “Kitəb əl-İman”(67b-74a). Doqquz babdan ibarətdir.İnam, etiqad haqqındadır. 
9.  .Kitəb əl-Hududd” (74a- 80b).Bu kitab altı babdan ibarətdir“– كتاب 
10.   .Kitəbus –Sirqət” (80b-83b).İki babdan ibarət olub oğurluqdan bəhs edir”– السرقة كتاب 
 Kitəbus-siyər” (83b-92a). Beş babdan ibarətdir.Cihadın şərtləri və növləri“ – كتاب السیر .11

haqqındadır. 
12.  Kitəbul-buyu” (92a-112b). “Buyu” – satış dеməkdir, 13 babdan ibarətdir. Bu“ – كتاب البیوع 

kitab mal, mülk, qul, yеyiləcək və s. şеylərin alış-vеrişi barəsindədir. 
13. كتاب الكفالة   – “Kitəbul-kəfalət” (112b-115b). “Kəfalət” – zamin оlma, zaminlik dеməkdir. 

Üç babdan ibarət olub, kəfalətin şərtləri izah оlunur. Kəfalət iki növə ayrılır: mala kəfalət və mülkə 
kəfalət. 

14. كتاب الحوالة  -  “Kitəbu- havalə” (115b-116a).” Havalə”- öhdəsinə qoyma,tapşırma 
deməkdir.Bir babdan ibarətdir. 

15. كتاب الضمان   . “Kitəb əz-Zaman” (116a-117a). Bir babdan ibarət olub, vaxt və zamandan 
ibarətdir. 

 ,Kitəbul-qazi” (117a-126a). Beş babdan ibarətdir. Kimlər qazı оla bilər“ – كتاب القضاِء .16
qazıliyin vəzifələrindən, nеcə işləməsindən, vеrəcəyi hökmlərdən və s. məsələlərdən söhbət açılır. 

17.  Kitəbul-vəkalət” (126a-128a). “Vəkalət” başqasının işini görməyə təyin“ – كتاب الوكالة 
оlunma, vəkillik dеməkdir. Vəkillər tutduqları vəzifələrə görə iki qrupa ayrılırlar: mütləq və 
müvəkkil. 

 Kitəbud-dəva” (128a-129a). 3 babdan ibarətdir. Dalaşan tərəflər (iki“ –كتاب الدعوي  .18
nəfərin) və оnların şahidləri barəsindədir. 

 Kitəbul-iqrar” (129a-130a). “İqrar” qərarlaşdırma dеməkdir. 1 fəsildən“ – كتاب االقرار .19
ibarətdir.  

 Kitəbus-sulh” (130a-130b). Bоrclunun bоrcunun оlmasını təsdiqləməsini“ – كتاب الصلح .20
dеməsi. Məs: 500 aхça bоrcunun əvəzinə 100 aхça ödəməsi sülh adlanır. 

 .Kitəbul-müdaribə” (130b-133a). “Müdaribə” – həvalə еtmək haqqındadır“ – كتاب المضاربة .21
Bir şəхsin malı ilə, digər bir şəхsin əməyi ilə оrtaq оlması haqqındadır. 

 .Kitəbul-vadiyyət” (133ab). Bir babdan ibarətdir“ -  كتاب الودیعة .22
 .Kitəbul-ariyə” (134a). “Ariyə” - əvəzini ödəmədən vеrilən bоrc dеməkdir“ – كتاب العاریعة .23

Bu kitab, bоrc alınıb vеrilən şеyin əvəzini ödəmədən qaytarılması məsələsinin həlli hökmləri 
haqqındadır. 

 .Kitəbul-hibə” (134b-135b). “Hibə” – bağışlamaq, hədiyyə еtmək dеməkdir“ – كتاب الھبة .24
Еv, qumaş, qul və s. kimi şеylərin bağışlanması barəsindədir. 

 Kitəbul-icarə” (135b-141a). Beş babdan ibarət olan bu kitab, bir mülkün“ – كتاب االجارة .25
icarəyə (kirayə) vеrilməsi və оnun icarə haqqının ödənilməsi məsələlərini açıqlayır. 

-Kitəbul-mukatib” (141a-146a). “Müukatib” - məktublaşma, yazışma dе“ – كتاب المكاتب .26
məkdir.Beş babdan ibarətdir. Bir qulun, sahibinin хidmətində оn il və ya bir il qulluq еtməsinə baх-
mayaraq, min aqça ödəməklə azadlığa buraхılması məsələsinin yazışma vasitəsi ilə həll оlunması 
dеməkdir.  

 Kitəbul-məzun” (146ab). “Məzun” - izn almış izn vеrilmiş, izn və rüsхət ilə“ – كتاب المأذون .27
gеtmiş dеməkdir. Qullara alış-vеriş еtmək üçün sahiblərinin izn vеrmələri haqqındadır.  

 Kitəbul-ğəsb” (146b-148b). Mal və qəsbеdilməsi, zоrla alınması, yığılan“ – كتاب الغصب .28
zərər və ziyanın ödənilməsi və ya ödənilməməsi haqqındakı hökmlərin həlli barəsindədir.  
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 Kitəbuş-şəfaat” (148b). “Şufa” - imtiyazlı alqı dеməkdir. Yəni bir mülk“ – كتاب الشفعة .29
satılan vaхt, başqalarından əvvəl о mülkə qоnşu оlanın, оnu almaqda imtiyazlı оlmasıdır. 

 Kitəbul-muzara” (148b-149a). Bu kitab əkinçilik haqqındadır.Ortaq əkin“ – كتاب المزارعة .30
əkib biçməklə bağlı məsələləri açıqlayır.  

 .Kitəbul əl-Hərac” (149ab). Hərraca qoyub satma məsələlərindən bəhs edir “- كتاب الحراج .31
32.  .Kitəbuz-zəbih” (149b-150b), qurbanlıq heyvan haqqındadır (197b-198b)“ – كتاب الذبایح

“Zəbih” - qurban kəsmək dеməkdir, kimlər qurban kəsə bilər, hansı hеyvanlardan qurban kəsilir, 
qurban kəsilən hеyvan nеcə aylıq оlmalıdır. Qurban kəsilən hеyvan еyibli оlmamalıdır: kök, aхsaq, 
buynuzu kəsik və s.  

 Kitəbul-kərahiyyə” (150b-155a).Bu kitab 4 babdan ibarət olub,qızıl və“ – كتاب الكراھیة .33
gümüşün taxılması ilə bağlı məsələlərin şərtləri açıqlanır.İpək paltarları kimlər geyə bilər və s. 
məsələlərin həlli ilə bağlıdır. 1 fəsildən ibarətdir. Taхılması məsləhət оlmayan qızıl, gümüş və s. 
əşyalar haqqındadır.  

  .Kitəb əl-İtaq” (155a).Bir babdan ibarətdir “- كتاب العتق .34
35.  .Kitəb əş-Şəribət” (155a-156a). Bir babdan ibarət olub içki haqqındadır “- كتاب االشربة 
36.  .Kitəb əs-Sayyid” (156a). Bir babdan ibarət olub ov etmək haqqındadır“- كتاب الصید 
 .Kitəbur-rəhn” (156b-159a). 3 babdan ibarət оlan bu kitab girоv haqqındadır“ – كتاب الرھن .37
38.  Kitəb əl-cinayət” (159a-172a). On bir fəsildən ibarət olan bu bölüm“ - كتاب الجنایات 

cinayətkarlar və onlara verilən cəzalardan bəhs edir. 
 Kitəbül-vəsayə” (172a-181b). Altı babdan ibarət оlan bu kitab vəsiyyət“ – كتاب الوصایا .39

haqqındadır. 
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Rubaba Shirinova 

 
Manuscript copies of Sadr ash-Shaid’s work “Jami as-Sagir” 

preserved in the world libraries 
 

SUMMARY 
 

During 11-13th centuries there were many scholars lived and created under the name “Sadr” 
in Bukhara. One of those scholars was Husamaddin Omar bin Abdulaziz bin Omar bin Maze al-
Bukhari who lived in Bukhara in the 12th century under the Sadr ash-Shahid (536/1141). Most of 
his works were delivered up to present time. “Jami as-Sagir” is just one of those works. We have 
found 5 copies of this monument concerning to Hanafi Fiqh in the Institute of Manuscripts and 40 
copies in the world libraries as preliminary materials.  

 
Рубаба Ширинова 

 
Рукописные копии произведения Садр Еш-Шахида  

"Джами ес-Сагир" в библиотеках мира 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Большинство исламских ученых являются последователями Абу Ханифы. Произ-
ведения первейших одних из самых известных факихов аль-Хассафа (ум. 261/874), Ахмеда 
аль-Тахави (ум.321/933), аль-Хакима (ум. 334/945), Абу Лейс ас-Самарганди (ум. 375/985), 
Ахмеда бин Мухаммед аль-Гудури (ум. 428/ 1036), Шамсуль-Аимма Сарахси (ум. 483/1090) 
и Абу Векр Кашани (ум. 587/1191) были распространены в исламском мире. Многие из 
факихов религиозного направления Ханефи, основываясь на произведение Али бин Аби Бекр 
аль-Маргинани "аль-Хидая", написали ряд произведений: Хусамеддин Сыгнаги (ум. 
710/1310) "ен-Нихая", Акмеледдин аль-Бабарти (ум. 786/1384) "аль-Иная", аль-Курлани (ХIV 
в.) "аль-Кифая". Садр аль-Шарийа аль-Авваль также воспользовался произведением 
Маргинани "аль-Хидая" и написал свое известное произведение "Вигая ер-Ривая фи масаиль 
аль-Хидая".  
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Aygün Əlizadə 
AMEA akademik Ziya Büynadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

 
 

XACƏ ABDULLAH ƏNSARİNİN “MƏNAZİLÜS-SAYİRİN” 
ƏSƏRİNİN QURULUŞU VƏ QISA MƏZMUNU 

  
 

Açar sözlər: Xacə Abdullah Ənsari, “Mənazilüs-sayirin”, mənzil, bab 
Ключевые слова: Ходжи Абдуллах Ансари, Маназил ас-са’ирин, манзил, баб 
Key words: Khodja Abdullah Ansari, Manasil as-sa'irin, manzil, bab 

 
Xacə Abdullah Ənsarinin “Mənazilüs-sayirin” əsəri təsəvvüfün məqamları haqqında olan qiy-

mətli əsərlərdən biridir. Bu əsərdə adından göründüyü kimi haqq yolunun yolçusu olan salik yüz 
mənzili qət edib tövhidə çatmalıdır. Əsərin özünəməxus maraqlı bir quruluşu vardır. İlk növbədə 
qeyd etmək lazımdır ki, əsər on hissəyə bölünmüş və hissələrin hər biri də öz növbəsində on babdan 
ibarətdir. Hər hissə on babdan ibarət olduğuna görə hissələrin adları cəmdə, bablar isə təkdə veril-
mişdir. Həmin on hissə aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Bidayat (Başlanğıclar), 2. Əbvab (Qapılar), 3. 
Müamilat (Müamilələr), 4. Əxlaq (Xarakterlər), 5. Üsul (Əsaslar), 6. Əvdiyə (Vadilər), 7. Əhval 
(Hallar), 8. Vilayat (Vilayətlər), 9. Həqayiq (Həqiqətlər), 10. Nəhayat (Nəhayətlər) 

“Mənazilüs-sayirin” əsərində hər babın əvvəlində Quran ayələri verilmişdir.  
100 babdan 49-nun adı Quran ayələrində işlənən sözlərlə eynilik təşkil edir, qalanlar isə Xacə 

Abdullah Ənsarinin işlətdiyi adın mənasına tam uyğun gələn Quran ayələridir.  
 

  )46-34(ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن َتُقوُموا ِللَِّھ  .1
 )11-49(َفُأْوَلِئَك ُھُم الظَّاِلُموَن  َیُتْب َوَمن لَّْم  .2
 )18- 59(ٌس مَّا َقدََّمْت ِلَغٍد اتَُّقوا اللََّھ َوْلَتنُظْر َنْف .3
 )54-39(ِإَلى َربُِّكْم  َأِنیُبواَو .4
 )44- 16( َیَتَفكَُّروَنَأنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم َوَلَعلَُّھْم  .5
 )13-40(ِإلَّا َمن ُیِنیُب  َیَتَذكَُّر َوَما .6
 )78-22( َواْعَتِصُموا ِباللَِّھ ُھَو َمْوَلاُكْم) 103-3(َجِمیًع  ِبَحْبِل الّلِھ اْعَتِصُموْاَو .7
 )50- 51(ِإَلى اللَِّھ  َفِفرُّوا .8
 )60- 23(َوالَِّذیَن ُیْؤُتوَن َما آَتوا وَُّقُلوُبُھْم َوِجَلٌة  .9

 )23-8(لَّأْسَمَعُھْم  َوَلْو َعِلَم الّلُھ ِفیِھْم َخْیًرا .10
1.De: Həqiqətən sizə bir şeyi öyüd verirəm ki, Allah xatirinə ayaq üstündə durun. (Səba/46) 
2.Onlar ki, tövbə etmirlər onlar zülmkarlardırlar. (Hucurat/11) 
3.Allahdan qorxun! Hər kəs baxmalıdır sabah üçün nə göndərmişdir. (Həşr/18) 
4.Qayıdın öz Pərvərdigarınıza tərəf. (Zumər/54) 
5.Sənə kitab göndərdik ki, insanlara onlar üçün göndəriləni bəyan edəsən və bəlkə 

düşünsünlər. (Nəhl/44) 
6.Yalnız qayıdan kəs xatırlayar. (Qafir/13) 
7.Hamılıqla Allahın ipindən yapşın. (Ali-İmran/103) Allaha sığının. (Allah) sizin ixtiyar 

sahibinizdir (Həcc/78) 
8.Allaha tərəf qaçın. (Zariyat/50) 
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9. Ürəkləri Rəbbinin hüzuruna qayıdacaqlarından qorxuya düşüb verməli olduqlarını verənlər. 
(Muminun/60) 

10. Əgər Allah (əzəldən) onlarda bir xeyir (olacağını) bilsəydi, (haqq sözü) onlara eşitdirərdi. 
(Ənfal/23) 

Quran ayələri əsasında babların Azərbaycan dilində mənası: yəqzə (ayaq üstə durmaq), tövbə 
(zülm etməmək, yəni günahdan qayıtmaq), mühasibə (bu gün sabah üçün çalışmaq), inabət (Allaha 
tərəf qayıtmaq), təfəkkür (Quranı oxuyub onun haqqında düşünmək), təzəkkür (xatırlamaq), itisam 
(Allahın ipindən yapışmaq), riyazət (nəfsin məşqidir), səma (Allahın hökmünü eşitmək). 

Birinci hissə bidayatdır ki, onun birinci babı yəqzə ya ayıqlıq adlanır. Salik qəflət yuxusun-
dan ayılıb hərəkət və təlaşa başlamalıdır və bu iş yalnız ağıl və mərifət nuru ilə təchiz olunmuş 
şəxsdə gerçəkləşə bilər. İkinci bab günahdan tövbə və peşmançılıqdır ki, bu babda insan günahın 
əvəzinin ödənilməsi üçün peşmançılıq və üzrxahlığını bildirməli və həmçinin onu tərk etməyə çalış-
malıdır. Üçüncü bab mühasibədir ki, salik öz əməllərini araşdırmalı və nəzər diqqətində saxlamalı, 
Allahın neməti ilə öz günahı arasında müqayisə aparmalıdır (özünə qarşı bədgümanlıq, nemətin 
fitnədən fərqləndirilməsi), bilməlidir ki, onu razı salan hər bir itaət onun zərərinədir. (Allah üçün və 
insan üçün olanları ayırmaq) Dördüncü bab Allaha tərəf qayıdışdır, yəni insan günahdan üzrxahlıq 
və tövbənin icrasında sabit qalmaq və öz günahını kiçik saymamaqla Allaha qayıdır. Beşinci bab 
təfəkkürdür ki, bu mərhələdə salik dərk etmək üçün düşünməli, elm və imanla Allahdan qeyrisinin 
inkarına başlamalıdır. Altıncı bab təzəkkürdür ki, bu babda insan hadisələrə ibrət gözü ilə baxmalı, 
Allahın vədə və vəidini xatırlamaq, həmçinin riya və nifaqdan uzaq olmaqla moizədən bəhrələn-
məlidir. Yeddinci bab etisam yəni Allahın kəndirindən yapışmaq mənasındadır ki, bu mərhələdə in-
san hər növ şəkk və şübhədən xilas olmalı, Allah qarşısında xüzu və bəndəlik etməlidir. Səkkizinci 
bab müvəqqəti olan hər şeydən daimi və əbədi olana tərəf qaçışdır. Başqa sözlə bəndənin nəfsdən 
haqqa tərəf qaçışıdır. Doqquzuncu bab riyazətdir ki, salik bu mərhələdə nəfsini məşq etdirmək və 
çətinə salmaqla qəlbini saflaşdırır və özünü sədaqətin qəbulu üçün hazırlayır. Onuncu bab səmadır 
ki, arif həqiqəti eşidib ilahi əmrlərə itaətkarlıqla ayıqlığa çatır.  

 
 )92-9( َحَزًناَولَّوْا وََّأْعُیُنُھْم َتِفیُض ِمَن الدَّْمِع  .11
 )50-16(َربَُّھم مِّن َفْوِقِھْم  َیَخاُفوَن .12
 )26-52( ُمْشِفِقیَن َقاُلوا ِإنَّا ُكنَّا َقْبُل ِفي َأْھِلَنا .13
 )16-57(ُقُلوُبُھْم ِلِذْكِر اللَِّھ َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ  َعَتْخَشَأَلْم َیْأِن ِللَِّذیَن آَمُنوا َأن  .14
 )34- 22( اْلُمْخِبِتیَنَوَبشِِّر  .15
 )86- 11(َبِقیَُّة الّلِھ َخْیٌر لَُّكْم  .16
 )4-74(َوِثَیاَبَك َفَطھِّْر  .17
 )8-73(ِإَلْیِھ َتْبِتیًلا  َتَبتَّْلَو .18
 )21- 33(اللََّھ َواْلَیْوَم اْلآِخَر  َیْرُجوَحَسَنٌة لَِّمن َكاَن  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة .19
 )90- 21(َوَرَھًبا َرَغًبا َوَیْدُعوَنَنا  .20

11.Kədərdən gözlərindən yaş axa-axa geri döndülər. (Tövbə/92) 
12. Onlar öz (başlarının) üstündə olan Rəbbindən qorxar. (Nəhl/50) 
13.Biz bundan əvvəl (dünyada) ailəmiz içində olarkən (Rəbbimizin əzabından) qorxardıq. 

(Tur/26) 
14. İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri və haqdan nazil olan (Quran) üçün yumşalması 

vaxtı gəlib çatmadımı?! (Hədid/16) 
15.Sən də təvazökar olanlara müjdə ver. (Həcc/34) 
16.Allahdan qalan sizin üçün daha xeyirlidir. (Hud/86) 
17.Öz paltarlarını təmizlə. (Müdəssir/4) 
18.Ona tərəf yönəlmək yönəl. (Müzəmmil/8) 
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19.Həqiqətən sizin üçün Allahın Peyğəmbərində gözəl bir örnək vardır. Çünki Allaha və 
Qiyamət gününə ümidləri vardır. (Əhzab/21) 

20.Bizi rəğbət və qorxu ilə çağırardılar. (Ənbiya/90) 
Hüzn (kədər), xouf (qorxu), işfaq (daimi qorxu), xuşu (ürəyi yumşaqlıq), ixbat (təvazökarlıq), 

zöhd (zahidlik) vərə (çəkinmək), təbtəl (Allaha tərəf yönəlmək), rəca (ümidvarlıq), rəğbət (meyl)  
İkinci hissə əbvabdır ki, onun birinci mənzili hüzndür, yəni insan haqqın müşahidəsindən 

qafil olmasına və itaətdə səhlənkarlığına görə kədərlənir. İkinci bab xoufdur ki, salik günahların 
cəzasından və həmçinin ilahi heybətdən qorxur. Üçüncü bab işfaq ya daimi qorxudur, belə ki salik-
də həmişə iztirab vardır ki, birdən əməlləri korlanar və nəfsin istəklərinə tərəf yönələr. Dördüncü 
bab xüşudur ki, ilahi hökmə tabe olmaq, qorxu və məhəbbətlə yanaşı olan bəndəlikdir. Beşinci bab 
təvazökarlıq və mülayim xasiyyətdir, yəni salik həmişə öz nəfsini danlamalı, insanların tərif və qı-
nağı onun üçün eyni olmalı və insanları özündən aşağı görməməlidir. Altıncı bab zahidlikdir ki, hər 
bir şeyi kamil şəkildə aradan aparmağa meyl etməlidir və əslində varlığa, dünyanın olmamasına 
diqqət etməməli, dünya və axirət nəzərində kiçilməlidir. Yeddinci bab vərə və çəkinmədir, vərə yəni 
budur ki, salik hər növ haram, mübah və şübhəli işdən çəkinsin ki, öz nəfsini günahdan amanda sax-
lasın, vacibat və müstəhəbbatın icrasında çalışsın. Səkkizinci bab təbtəl və bəndəni Allaha diqqət-
dən saxlayan hər bir şeydən qırılmaqdır. Doqquzuncu bab Allahın lütfünə rəca və ümidvarlıqdır və 
bu mənzildə qorxunun şiddəti azalır ki, salikin ümidsizlik və məyusluğu aradan getsin. Onuncu bab 
rəğbətdir ki, bu məqamda salik mətlub və murada çatmaqda yəqin əldə edir və salikdə ona tərəf 
hərəkətə meyl yaranır. 

 
 )27-57( ِرَعاَیِتَھاَفَما َرَعْوَھا َحقَّ  .21
 )10- 9(ِفي ُمْؤِمٍن ِإال َوَال ِذمًَّة  َیْرُقُبوَنَال  .22
 )30- 22(َو َخْیٌر لَُّھ ِعنَد َربِِّھ اللَِّھ َفُھُحُرَماِت َوَمن ُیَعظِّْم  .23
 )3- 39( اْلَخاِلُصَأَلا ِللَِّھ الدِّیُن  .24
 )76- 6(َلمَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلیَن  .25
 )6-41(ِإَلْیِھ  َفاْسَتِقیُموا .26
 )23-5(ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن  َفَتَوكَُّلوْاَوَعَلى الّلِھ  .27
 )44-40(نَّ اللََّھ َبِصیٌر ِباْلِعَباِد َأْمِري ِإَلى اللَِّھ ِإ ُأَفوُِّضَو .28
 )7-28(َفِإَذا ِخْفِت َعَلْیِھ َفَأْلِقیِھ ِفي اْلَیمِّ  .29
 )65-4( ِلیًماَتْسمَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموْا َفَال َوَربَِّك َال ُیْؤِمُنوَن َحتََّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َال َیِجُدوْا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرًجا مِّ .30

21.Lakin ona layiqincə riayət etmədilər. (Hədid/27) 
22. Onlar bir mömin barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər.(Tövbə/10)  
23.Və hər kəs (ehramda ikən) Allahın haram buyurduqlarına hörmət (riayət) etsə, bu, Rəbbi yanında 
onun üçün xeyirli olar. (Həcc/30) 
24.Bil ki, xalis din (sırf ibadət, təmiz itaət) ancaq Allaha məxsusdur. (Zumər/3) 
25.(Ulduz) batdıqda isə: “Mən batanları sevmirəm”, söylədi. (Ənam/76) 
26.Ona tərəf yönəlin. (Fussilət/6) 
27.Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin!” (Maidə/23) 
28.Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Həqiqətən, Allah bəndələrini görəndir!” (Qafir/44) 
29.Elə ki ondan ötrü qorxdun, onu dəryaya (Nil çayına) at. (Qəsəs/7) 
30. Amma, xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda sə-
ni hakim (münsif) təyin etməyincə və verdiyi hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan sənə 
tam bir itaətlə boyun əyməyincə, (həqiqi surətdə) iman gətirmiş olmazlar. (Nisa/65) 

Riayət, müraqibət (gözətçilik etmək), hörmət, ixlas (xalis etmək, xüsusi etmək), təhzib (pakla-
maq, islah etmək), istiqamət (düz durmaq), təvəkkül (öz acizliyini bildirərək kiməsə söykənmək və 
etimad etmək), təfviz (öz işini Allaha tapmışrmaq) , siqqət (xatircəmlik), təslim (tapşırmaq)  
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Üçüncü hissə müamilələrdir ki, onun birinci babı riayət adlandırılır və şəxsin nəfsinin haq-
qdan qeyrisindən qorunması deməkdir. Belə ki, salik səylərini riya adlandırır ki, öz nəfsini küsdür-
sün və əldə etdiyi yaxınlığı özünün deyil Allahın işi bilsin. İkinci bab müraqibətdir, yəni salik hə-
mişə Allahı nəzərdə tutur və Allahın özünə tərəf nəzərini də gözləyir. Üçüncü bab hörmət yəni ha-
ramdan əl çəkmək, haqqdan həya etməkdir. Bu mənzildə salik haramları tərk etməyə çalışmalıdır. 
Dördüncü bab ixlasdır. Bu babda salik öz əməllərini hər cür böyük saymaq və riyadan pak edir və 
İlahi hökmün müşahidəsi ilə Allahdan savayısına bəndəlik bəndindən xilas olur. Beşinci bab təhzib-
dir ki, hal (hüzn, kədər, xouf, qəbz və bəst) qəsd və niyyəti paklandırmaqdan ibarətdir. Altıncı bab 
istiqamətdir ki, Allah salikə əmr edir ki, öz sülukunda nə özünə, nə də başqa şeylərə, yalnız yega-
nəlik zatına diqqət etsin. Salik bu mərhələdə mötədillik yolunu tutur, şəriət həddini aşmamalı, ixlas 
və sünnətdən çıxmamalıdır. Yeddinci bab təvəkküldür. Yəni salik bütün işlərini Allah-Təalanın öh-
dəsinə qoyur, Ona etimad edir və Allaha təvəkkülündə hər bir səbəbə göz yumur. Səkkizinci bab 
təfviz adlanır ki, işi Allaha tapşırmaq, özünü Allaha təslim etmək mənasındadır, yəni tam itaətkar-
lıq, səbəbdən əvvəl və sonra bütün varlığını Allahın öhdəsinə buraxmaqdır. Doqquzuncu bab 
təslimin əsası olan siqqədir, bu mənzildə salikin Allahın hökmünə əminliyi vardır və yəqini vardır 
ki, Allahın hökmünün əksinə olaraq bir şey baş vermir. Salik də Allahdan hökm etdiyinin qeyrisini 
istəməməlidir. Onuncu bab təslimdir ki, salik hökmlər və ağılla ziddiyyəti olanı qəbul etməli və 
bilməlidir ki, bu işlər Allahın istəyi ilə gerçəkləşmişdir və həmçinin Allahdan qeyrini Allaha təslim 
edir. 

 )127- 16(َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِبالّلِھ  اْصِبْرَو .31
 )28-89( َراِضَیًة مَّْرِضیًَّةاْرِجِعي ِإَلى َربِِّك  .32
 )13-34(الشَُّكوُر َوَقِلیٌل مِّْن ِعَباِدَي  .33
 )14-96(َأَلْم َیْعَلْم ِبَأنَّ اللََّھ َیَرى  .34
 )21- 47(اللََّھ َلَكاَن َخْیًرا لَُّھْم  َصَدُقواَفِإَذا َعَزَم اْلَأْمُر َفَلْو  .35
 )9-59(ْم َوَلْو َكاَن ِبِھْم َخَصاَصٌة َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِھ .36
 )4- 68(َعِظیٍم ُخُلٍق َوِإنََّك َلَعلى  .37
 )63-25(َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلى اْلَأْرِض َھْوًنا  .38
 )13- 18(آَمُنوا ِبَربِِّھْم َوِزْدَناُھْم ُھًدى  ِفْتَیٌة ِإنَُّھْم .39
 )155-7(ِمنَّا ِإْن ِھَي ِإالَّ ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَھا َمن َتَشاء َوَتْھِدي َمن َتَشاء  ُتْھِلُكَنا ِبَما َفَعَل السَُّفَھاء .40

31.Səbr et. Sənin səbr etməyin yalnız Allahın köməyilədir. (Nəhl/127) 
32.Dön Rəbbinə, sən Ondan razı olaraq, O da səndən! (Fəcr/28) 
33.Bəndələrimdən (nemətlərimə) şükür edəni azdır! (Səba/13) 
34.Məgər bilmir ki, Allah (onun bütün əməllərini) görür?! (Ələq/14) 
35.İş qətiləşdiyi (onlara cihad vacib olduğu) zaman Allaha (verdikləri vədə) sadiq olsaydılar, sözsüz 
ki, onlar üçün daha yaxşı olardı! (Məhəmməd/21) 
36.Özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar. (Həşr/9) 
37.Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən! (Qələm/4) 
38.Rəhmanın (əsl) bəndələri o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təmkinlə (təvazökarlıqla) gəzərlər. 
(Furqan/63) 
39.Onlar Rəbbinə iman gətirmiş bir neçə gənc idi. Biz də onların hidayətini (imanını, səbatını və 
bəsirətini) artırmışdıq. (Kəhf/13) 
40.Əgər istəsəydin, bundan qabaq onları da, məni də məhv edərdin. Aramızdakı səfehlərin törətdiyi 
günahlar üzündən bizi məhvmi edəcəksən? Bu (baş verən işlər) Sənin sınağından başqa bir şey 
deyildir. Sən onunla (bu sınaqla) istədiyini zəlalətə düçar edər, istədiyini doğra yola salarsan. 
(Əraf/155) 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

180 

Səbr, riza (razılıq), şükr, həya, sidq (düzgünlük, sədaqət), isar (başqasının mənfəətini özündən 
əvvəl bilmək), xülq (təbiət, xarakter), təvazo (başıaşağı olmaq), fütuvvət (comərdlik), inbisat (geniş-
lik)  

Dördüncü hissə əxlaqdır ki, onun birinci babı səbr adlanır və burada salik öz nəfsini prob-
lemlərə baxmayaraq şikayətdən saxlayır, günah etmək, bəla və müsibətlərdə səbr edir. İkinci bab ri-
zadır, yəni bəndə Allahın onun üçün müəyyənləşdirdiyindən çox ya az məqam istəməsin, halının 
dəyişməsini diləməsin və onun üçün təqdir edilmiş hər bir şeyə razı olsun. Üçüncü bab şükrdür ki, 
salik neməti tanımalıdır ki, nemət verəni tanıya bilsin, istər xoşagələn, istər xoşagəlməz işlərə şükr 
etsin, yəni bəndə hər bir halda Allaha şükr etməlidir. Dördüncü bab həya və utancaqlıqdır. Bu mə-
qamda Allahın heybəti salikin varlığını bürüyür və günah etdiyinə görə utanır. Beşinci bab sidqdir 
ki, həqiqət aşkar olmalıdır, bəndə yaşayışı yalnız Allaha xidmət üçün istəməli və niyyəti düz olmalı-
dır. Altıncı bab isardır ki, bu mənzildə salik başqasını özündən qabaq bilməli, öz mal və mülkünü 
ona aid etməli, bu əməlini meyl və rəğbətlə görməlidir. Yeddinci bab xülqdur ki, salik insanlarla gö-
zəl əxlaqla rəftar etməlidir və onlara əziyyət verməməlidir. Belə ki, insanların məqamını tanımalı və 
onlardan çoxlu təvəqqesi olmamalıdır və onların əziyyətinə səbr nümayiş etdirməlidir. Səkkizinci 
bab təvazodur və bunun mənası odur ki, insan Allahın əzəmət və qəhri qarşısında təvazokar olsun 
və əməlləri vasitəsilə Allaha hər hansı bir haqqı vacib etməməli Allahın hüzurunda ədəbi gözləməli-
dir. Doqquzuncu bab fütuvvət və comərdlikdir, yəni salik özü üçün kimsə üzərində üstünlük müşa-
hidə etməsin və almağa layiqli olduğu haqqı dilinə gətirməməlidir. İnsanlarla düşmənçiliyi kənara 
qoyub onların eyiblərini görməməli və onunla düşmən kimi rəftar edənlərə yaxşılıq etməlidir. 
Onuncu bab inbisatdır, mənası da budur ki, şəxs həsadət ya mala hərisliyə görə insanlardan kənar-
laşmasın, gözəl əxlaqla onlarla rəftar etsin və Allahdan qorxu onu Ondan (Allahdan) uzaqlaşdırma-
sın və haqqa ümid də insanı hicabda saxlamasın. 

 
 )100-4(َبْیِتِھ ُمَھاِجًرا ِإَلى الّلِھ َوَرُسوِلِھ ُثمَّ ُیْدِرْكُھ اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعلى الّلِھ  َوَمن َیْخُرْج ِمن .41
 )159-3(َفَتَوكَّْل َعَلى الّلِھ  َعَزْمَتَفِإَذا  .42
 )84- 17(ُقْل ُكلٌّ َیْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِھ  .43
 )112- 9(َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد الّلِھ  .44
 )20-51( لِّْلُموِقِنیَني اْلَأْرِض آَیاٌت َوِف .45
 )186-2(َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب  .46
 )24- 18( رَّبََّك ِإَذا َنِسیَت َواْذُكر .47
 )15-35( ِإَلى اللَِّھ اْلُفَقَراء َیا َأیَُّھا النَّاُس َأنُتُم .48
 )8- 93( َفَأْغَنى َوَوَجَدَك َعاِئًلا .49
 )86- 28(ْرُجو َأن ُیْلَقى ِإَلْیَك اْلِكَتاُب َوَما ُكنَت َت .50

41.Kim evindən çıxıb Allaha və onun Peyğəmbərinə tərəf hicrət etsə, sonra isə (mənzil başına 
çatmadan) ölüm onu haqlasa, həmin şəxsin mükafatını Allah Özü verər! (Nisa/100) 
42.Qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et! (Ali-İmran/159) 
43.De: “Hərə öz qabiliyyətinə (xislətinə) görə iş görər. (İsra/84) 
44.Allahın hədlərini (halal-haramı) qoruyanlardır. (Tövbə/112) 
45.Yerdə (Allaha) tam yəqinliklə inananlar üçün (Onun əzəmət və qüdrətinə, vəhdaniyyətinə dəlalət 
edən) əlamətlər vardır. (Zariyat/20) 
46.Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən (onlara) yaxınam. (Bəqərə/186) 
47.Unutduğun zaman Rəbbinin yada sal. (Kəhf/24) 
48.Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız. (Fatir/15) 
49.Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi?! (Zuha/8) 
50. Sən Quranın sənin özünə nazil olacağına ümid etmirdin. (Qesəs/86) 
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Qəsd (niyyət), əzm (əzmkarlıq, işə can yandırmaq), iradə, ədəb, yəqin, üns (sakitlik qazan-
maq), zikr (xatırlamaq), fəqr (heç nəyə sahib olmamaq), qəni (zənginlik), murad (arzu)  

 Beşinci hissə üsuldur ki, onların birincisi qəsd adlanır, bəndə itaət və bəndəlik üçün tam asu-
dəliyə əzmini möhkəmləndirməlidir. Belə ki, Allaha itaətdən başqa heç nəyə meyli olmasın. (niy-
yət) İkinci bab əzmdir ki, işin başlanğıc nöqtəsi mənasındadır və onun vasitəsilə qəsd reallaşır. Yəni 
bəndə meyl ya ikrah üzündən öz qəsdini reallaşdırır. Üçüncü bab iradədir. Yəni bəndə haqqın də-
vətlərinə meyl və rəğbət üzündən cavab verir, ümumi adətləri elmin müşayiəti nəticəsində tərk edir. 
Dördüncü bab ədəbdir yəni salik şətiət hökmlərinə əməl etməklə ilahi hüdudları gözləməli və əməl-
lərin icrasında nə ifrata varmalı, nə də təfrit etməlidir, bir sözlə onun Allahdan ümid və qorxusunun 
miqdarı eyni olmalıdır. Beşinci bab yəqindir. Yəni bəndə haqqdan zahir olanı qəbul etsin və 
həmçinin ona gizlin olanı haqqa xatir qəbul etsin, dəlil və sübutların həqiqətlərinin dərki vasitəsilə 
ehtiyacsız olsun. Altıncı bab ünsdür ki, Allaha yaxınlqadan ibarətdir. Çünki bu yaxınlıq sakitliyin 
yaranmasına və Allahdan uzaqlıq pərişanlıq və hüznə səbəb olur. Salik bu mənzildə zikr və səma ilə 
özü üçün ləzzət və firavanlıq yaradır. Yeddinci bab zikrdir, yəni Allahdan qeyrisini, hətta özünü də 
unutmaq və Allahı yada salmaqdır ki, bu məqama zahiri zikr, qəlbi zikr, çoxluq və təfriqənin unu-
dulması və qəflətdən xilas olmaq vasitəsilə nail olur. Səkkizinci bab fəqrdir ki, var-dövləti görmək-
dən uzaqlıq mənasındadır, çünki insan özünün də sahibi deyil, o ki qaldı digər əşyalara sahib olsun 
və hər bir şey Haqq-Təalaya aiddir. Hətta salik öz əmlakını bağışlamalı və bilməlidir ki, heç bir şey-
də ixtiyarı yoxdur, Allahdan savayı hər bir şey fanidir. Doqquzuncu bab qinadır ki, bu mənzildə 
salikin qəlbi hər şeyə bağlılıqdan xilas olur və onun nəfsi də qəzəbə səbəb olan hər bir şeydən sağ-
lam olur. Onda bu məsələyə iman yaranır ki, tam və kamil malikiyyət Allaha məxsusdur. Onuncu 
bab muraddır, yəni Allahın lütfündə olan və məqsədə çatan seçilmişlər. Bu yolla Allah onları günah 
etməkdən saxlayır və onların kamal və səadət əldə etməsinə səbəb olur və sonda onları özü üçün 
xalis edir.  

 )60- 55(ِإلَّا اْلِإْحَساُن  اْلِإْحَساِنَھْل َجَزاء  .51
 )65-18( ِعْلًماَوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا  .52
 )269-2(َمن َیَشاء َوَمن ُیْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیًرا َكِثیًرا اْلِحْكَمَة ُیؤِتي  .53
 )108- 12(َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني َبِصیَرٍة ِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِھ َعَلى ُقْل َھـِذ .54
 )75-15(ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت لِّْلُمَتَوسِِّمیَن  .55
 )13- 71(مَّا َلُكْم َلا َتْرُجوَن ِللَِّھ َوَقاًرا .56
 )40-27(َأن َیْرَتدَّ ِإَلْیَك َطْرُفَك  َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَِّن اْلِكَتاِب َأَنا آِتیَك ِبِھ َقْبَل .57
 )4-48(ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن  السَِّكیَنَةُھَو الَِّذي َأنَزَل  .58
 )27-89(اْلُمْطَمِئنَُّة َیا َأیَُّتَھا النَّْفُس  .59
 )17-53(َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى  .60

51.Yaxşılıq əvəzi ancaq yaxşılıqdır! (Rəhman/60) 
52.Onlara öz yanımızdan elmi öyrətmişdik. (Kəhf/65) 
53.Allah istədiyi şəxsə hikmət (elm, mərifət, müdriklik) bəxş edər. Kimə hikmət bəxş edilmişsə, 
ona çoxlu xeyir (əbədi səadət) verilmişdir. (Bəqərə/269) 
54.“Bu mənim (təbliğ, dəvət) yolumdur. Mən və mənə tabe olan (möminlər) açıq-aşkar bir dəlillə 
(insanları) Allaha çağırırıq. (Yusif/108) 
55.Bunda (bu əzabda) düşünüb-daşınanlar üçün, sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər vardır! (Hicr/75) 
56.Sizə nə olub ki, Allahın əzəmətinə inanmırsınız? (Nuh/13) 
57.Kitabdan (Allahın kitabından, yaxud lövhi-məhfuzdan) bir qədər xəbəri olan birisi (Cəbrail, 
yaxud Xızır və ya Süleymanın çox ağıllı və tədbirli vəziri Asəf ibn Bərxiya) dedi: “Mən onu sənə 
bir göz qırpımında (gözünü yumub açınca) gətirərəm!” (Nəml/40) 
58.Möminlərin ürəklərinə arxayınlıq göndərən Odur. (Fəth/4) 
59.Ey arxayın nəfs. (Fəcr/27) 
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60. Göz nə (sağa-sola) yayındı, nə də uzağa getdi (hər şeyi olduğu kimi gördü). (Nəcm/17) 
Ehsan (yaxşılıq), elm, hikmət, bəsirət (qəlb gözü ilə görmək), fərasət, təzim, ilham, səkinə 

(arxayınlıq), təmaninə (qəlbin arxayınlığı), himmət (əzm, iradə)  
Altıncı hissə vadilərdir ki, onun birinci babı ehsas adlandırılır və bu mənadadır ki, bəndə öz 

məqsəd və niyyətini şəriət elmi ilə xalis edir və öz əməlini ona uyğunlaşdırır və heç vaxt Allahın 
müşahidəsindən ayrı qalmır. İkinci bab elmdir, yəni salik ona malik olmaqla cəhalətlə müharibəyə 
başlayır və o da dəlil və sübutla yanaşıdır, elm müşahidələr, vicdan ya təcrübə vasitəsilə əldə olu-
nur, bəzən də elm Allah tərəfindən arif insana verilir. Üçüncü bab hikmətdir ki, əşyaların həqiqətlə-
rinə və onların xüsusiyyətlərinə yəqin mənasındadır və salik Allahın onun üçün müəyyən etdiyi hər 
şeyin haqqını ödəməli və həddləri aşmamalıdır. Dördüncü bab bəsirətdir və elə bir mənzildir ki, 
salik onda heyrət və pərişanlıqdan xilas olur, haqqı aşkar şəkildə müşahidə edir və batili rədd edir. 
Beşinci bab fərasətdir, yəni nəfsin səfası və şəxsi ağıl ilə qeybin hökmünü qəti dəlillərə ehtiyac 
olmadan dərk etməkdir və bu məqam iman və yəqin vasitəsilə əldə olunur. Altıncı bab təzimdir ki, 
mərifət, Allahın böyüklüyünü tanımaq və Onun qarşısında öz kiçikliyini bəyan etmək və həmçinin 
Allahın əmr və qadağasına hörmət etmək, yəni onlara əsasən əməl edib Allaha yaxınlaşmaq üçün 
özündə ixtiyar olmaması mənasındadır. Yeddinci bab ilham adlandırılır. İlham mükaşifat məqamı-
dır, kiməsə ilham gələrsə, onun vasitəsilə günah törətmir, xəta etmir və ilham həqiqəti görən insan-
ların gözünə işıq verir və onu görənə çevirir. Səkkizinci bab səkinə ya sakitlikdiir və nur kimidir ki, 
qəlbələrə sakitlik verir və yəqin parıltısı ilə hər şübhənin qaranlığını kənarlaşdırır və elə bir qüvvə 
yaradır ki, insan onunla sakitləşir və imanı artır. Doqquzuncu bab təmaninədir ki, düzgün arxayın-
lıqla möhkəmlənən sakitlikdən ibarətdir. Onun sakitliyi daimi və həmişəlikdir və heç vaxt öz şahı-
bindən ayrılmır və insan Allahın zikri ilə sakitliyə çatır. Salikin öz yolunda Haqqa diqqəti vardır, 
kəşfdən əvvəl iztirablıdır, lakin kəşfdən sonra ruhu sakitlik tapır. Onuncu bab himmətdir, yəni bən-
dəni savab ya cəza qorxusu gözləmədən mətluba çatmaq üçün hərəkətə vadar edən hərəkətdir. Belə 
bir xüsusiyyətə malik olan salik öz ağası deyil və hərəkətdən qalmır, Allahdan başqa heç bir şeydə 
diqqət etmir.  

 )54- 5(َوُیِحبُّوَنُھ  ُیِحبُُّھْمي الّلُھ ِبَقْوٍم َمن َیْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِدیِنِھ َفَسْوَف َیْأِت .61
 )33-38(ُردُّوَھا َعَليَّ َفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّوِق َواْلَأْعَناِق  .62
 )5-29(َمن َكاَن َیْرُجو ِلَقاء اللَِّھ َفِإنَّ َأَجَل اللَِّھ َلآٍت  .63
 )84- 20(َوَعِجْلُت ِإَلْیَك َربِّ ِلَتْرَضى  .64
 )76- 6(ِھ اللَّْیُل َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َھـَذا َربِّي َفَلمَّا َجنَّ َعَلْی .65
 )14-18(َوَرَبْطَنا َعَلى ُقُلوِبِھْم ِإْذ َقاُموا  .66
 )31- 12(َفَلمَّا َرَأْیَنُھ َأْكَبْرَنُھ  .67
 )143- 7( َوَخرَّ موَسى َصِعًقا .68
 )10- 20(ِإْذ َرَأى َناًرا  .69
 )50-21(َوَھَذا ِذْكٌر  .70

61.Sizdən hər kəs dinindən dönsə, (bilsin ki) Allah (onun yerinə) elə bir tayfa gətirər ki, (Allah) 
onları, onlar da (Allahı) sevərlər. (Maidə/54) 
62. “Onları (atları) mənə qaytarın!” (Atlar qaytarılıb gətirildikdən sonra) onların qıçlarını və 
boyunlarını sığallamağa başladı. (Sad/33) 
63.Hər kəs Allahla qarşılaşacağına (qiyamət günü dirilib Allahın hüzurunda duracağına) ümid 
edirsə, (ona hazırlaşsın və bilsin ki) Allahın (haqq-hesab üçün) müəyyən etdiyi vaxt mütləq 
gələcəkdir. (Ənkəbut/5) 
64.Ey Rəbbim! Məndən razı qalasan deyə, hüzuruna tələsdim!” (Taha/84) 
65.Gecə qaranlığı (onu) bürüdükdə o, bir ulduz görüb: “Bu mənim Rəbbimdir!” dedi. (Ənam/76) 
66.Onların ürəklərinə qüvvət (mətanət) vermişdik (Kəhf/14) 
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67. (Qadınlar Yusifi) gördükdə (gözəlliyinə heyran olub) onu həddindən artıq təriflədilər. 
(Yusif/31) 
68.Musa da bayılıb düşdü. (Əraf/143) 
69.Odu görən zaman. (Taha/10) 
70.Bu zikrdir. (Ənbiya/50) 

Məhəbbət, qeyrət, şövq, qələq (iztirab, narahatlıq), ətəş (üstün gəlmək), vəcd, dəhəş (ağlını 
başından aparmaq), həyəman (heyranlıq, pərişanlıq), bərq (parılıtı), zövq.  

Yeddinci hissə hallardır ki, onun birinci mənzili məhəbbətdir ki, salikin qəlbi yalnız Allaha 
bağlıdır və fərdin əmməllərinin mükafatı üçün heç bir intizarı yoxdur və yalnız məhbubunu müşahi-
də edir, Ona tərəf cəzb olunur və şeytan ona nüfuz edə bilmir. İkinci bab qeyrətdir ki, bəndə Allah-
Təalaya çoxlu məhəbbət səbəbindən məhbubun məhəbbətinə səbəb olan kimsəyə dözə bilmir, 
zamanı yalnız haqqın müşahidəsi və hüzuru ilə keçirir. Çünki əgər vaxt əldən gedərsə onu 
qaytarmaq qeyri-mümkündür. Üçüncü bab şövqdür. Şövq qayib olana tərəf qəlbin meylidir və arifin 
şövqü də Allaha tərəfdir və müştaq salikin həyatı məhəbbət atəşi vasitəsilə acı olmuş və sakitliyi 
aradan getmişdir, onun Haqqın görüşündən başqa çarəsi yoxdur. Dördüncü bab qələqdir, yəni 
şövqün miqdarı o qədər çox olur ki, insandan səbr və qərarı alır və onu hərəkətə gətirir, insan 
həmişə iztirablı və qəmli olduğundan ondan xilas olmaq üçün yarın vüsalı olan ölümü onun üçün 
şirin edir. Beşinci bab ətəşdir ki, insanın arzusu olana vurğunluğundan ibarətdir və salik üçün ətəş 
yəni seyrin mərhələlərinin sona çatması və qovuşma zamanına çatmaqdır. Altıncı bab vəcddir. Vəcd 
elə bir halətdir ki, şühud vasitəsilə üzə çıxır, şəxsin oyaqlığı və qəflətin aradan getməsinə səbəb olur 
və bu vəcd şəxsi nəfsinin bulaşıqlığından xilas edir və yalnız Allaha bəndəliyə çatdırır. Yeddinci 
bab dəheşdir. Dəheş elə bir heyrətdir ki, qəfil surətdə bəndəyə çatır, onun ağıl və səbrini məğlub 
edir. Salik müşahidə edir ki, hər bir şey birdən vəhdətdə fani oldu və bundan dəhşətə gəlir. 
(Əhədiyyət zatının təcəllası) Səkkizinci bab həyəman, pərişanlıq ya iztirabdır və bu elə bir zamandır 
ki, insan özünü heyrətdə qərq olmaqdan saxlaya və özünü ələ ala bilmir. Onun davamı dəhşətdən 
artıqdır, bəndənin süluk yolunda yaranmış ilahi lütf qığılcımıarında əldə olunur. Doqquzuncu bab 
bərqdir. Bu həmin ilahi lütfdür ki, öz parıltısı ilə bəndəni öz tərəfinə çəkməyə və onu seyr fi-llaha 
daxil etməyə səbəb olur və bu ilahi lütf qığılcımı problemləri bəndə üçün şirinləşdirir və Haqq-
Təala bir anlıq özünü bəndə üçün göstərir və ona hüzuruna daxil olmağa icazə verir. Onuncu bab 
zövqdür. Zövq ilahi görüşə yəqin, məhbubla ünsiyyət və Haqqa qovuşma dadını dadmaq 
mənasındadır.  

 )143- 7(َسْوَف َتَراِني انُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُھ َف .71
 )40- 20(ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َیا ُموَسى  .72
 )47-38(اْلَأْخَیاِر  اْلُمْصَطَفْیَنَوِإنَُّھْم ِعنَدَنا َلِمَن  .73
 )58-10( ُقْل ِبَفْضِل الّلِھ َوِبَرْحَمِتِھ َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوْا .74
 )31- 11(الّلُھ َأْعَلُم ِبَما ِفي َأنُفِسِھْم  .75
 )143-7(ا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك َفَلمَّ .76
 )116-11(مَّْن َأنَجْیَنا ِمْنُھْم َفَلْوَال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم ُأْوُلوْا َبِقیٍَّة َیْنَھْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اَألْرِض ِإالَّ َقِلیًال مِّ .77
 )103- 37(َفَلمَّا َأْسَلَما َوَتلَُّھ ِلْلَجِبیِن  .78
 )84-12(ى َعْنُھْم َوَقاَل َیا َأَسَفى َعَلى ُیوُسَف َوَتَولَّ .79
 )60- 30(َوَلا َیْسَتِخفَّنََّك الَِّذیَن َلا ُیوِقُنوَن  .80

71.Dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də Məni görə bilərsən. (Əraf/143) 
72.Sonra da müəyyən olunmuş vaxta (qırx yaşına) gəlib çatdın, Ya Musa! (Taha/40) 
73.Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızdan seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər! (Sad/47) 
74.De: “Allahın neməti və mərhəməti ilə - ancaq onunla sevinsinlər. (Yunis/58) 
75.Onların ürəklərində olanı (hamıdan yaxşı) Allah bilir. (Hud/31) 
76.Ayılandan sonra isə: “Sən paksan, müqəddəssən! (Əraf/143) 
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77.Barı, sizdən əvvəlki nəsillərin ağıl və fəzilət (hünər) sahibləri yer üzündə fitnə-fəsad törətməyi 
qadağan edəydilər! Onların xilas etdiyimiz az bir qismi istisnadır. (Hud/116) 
78.Onların hər ikisi (Allahın əmrinə) təslim olduğu və (İbrahim İsmaili qurban kəsmək üçün) üzüstə 
yerə yıxdığı zaman. (Saffat/103) 
79.(Bu sözlərdən sonra Yəqub) onlardan (oğlanlarından) üz döndərdi. (Bin Yaminin başına gələn bu 
iş onun yadına sevimli oğlu Yusifin müsibətini saldı) və: “(Heyf sənə) yazıq Yusif!” – dedi. 
(Yusif/84) 
80. Qoy (axirətə) qəti inanmayanlar səni etinasızlığa sövq etməsinlər. (Rum/60) 

Ləhz (gözucu baxmaq), vaxt, səfa, surur (şadlıq), sirr, nəfəs, qürbət, qərq, qeybət (görünməz 
olmaq), təməkkün (yer tutmaq, durmaq) 

Səkkizinci hissə vilayatdır ki, onun birinci babının adı ləhzə adlanır. Bu gizli baxışdır, yəni 
bəndə zahirdə məxluqu görür, amma həqiqətdə Haqqa baxır və Allahdan başqa hər şeydən gözünü 
yumur və bu ləhzədə Allah özü bəndənin işlərini əlinə alır və bir an onu özbaşına qoymur. İkinci 
bab vaxtdır, yəni Allahın fəzlinin parıltısını görmək zamanı, salikin Haqqın vücudunda qərq olması 
zamanıdır. Üçüncü bab səfadır ki, küdurət və qaralıqdan uzaqlıq üçün bir addır ki, bəndə onun 
vasitəsilə şəriət və Allahın sünnətinə əməl edir, haqqın yolunu qət etmək üçün saflaşır və minacatın 
şirinliyi ona daddırılır. Dördüncü bab sürurdur ki, hər bir qüssədən xalis olan şadlığın adıdır ki, 
məqsəd axirət şadlıqlarıdır. Sürur hüznü aradan aparır və elm hicabını kənarlaşdırır. Beşinci bab 
sirrdir və fərdlərin batinindəki, hamının nəzərindən məxfi olan və yalnız Allah-Təalanın bildiyi 
şeylərdən ibarətdir. Sirr səhabələri o kəslərdir ki, Allah onları digər insanlardan gizlətmiş və onların 
yüksək himmətləri və təvazösu vardır. Altıncı bab nəfəs ya rahatlıqdır və salik qəmgin bir insan 
kimi nəfəs alır və bu tənəffüs onun üçün sakitlik yaradır və insanı dünyanın çirkinliyindən pak-
laşdırır. Yeddinci bab şəxsin öz həmfikir və dostlarından ayrılması mənasında olan qürbətdir və 
belə ki, ya öz vətənindən uzaq qalır, yaxud bir xüsusiyyətdə fərqli olduğuna görə yoldaşlarından 
ayrılır. Səkkizinci bab qərqdir, yəni vilayət məqamına daxil olan və onun dalğalarında qərq olan, 
hidayət libasını geyinmiş və hər növ azğınlıqdan amanda olan kəsin halıdır. Doqquzuncu bab 
qeybətdir ki, salikin zahiri hökmlər və əlaqələrdən qayib olması mənasındadır və salik özünü 
əməldə təsirli gördünüyndən evini, dostları və dövlətini tərk edir ki, qeybət baş tutsun. Onuncu bab 
təməkkündür ki, vilayət məqamında durmağa işarə edir. Bu da iradəsizlik, həvəs və şübhənin aradan 
getməsidir və salik bu məqamda Haqqdan qeyrisindən göz yumur.  

 )10-53(َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى  .81
 )37-50( َشِھیٌدِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمن َكاَن َلُھ َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُھَو  .82
 )45-25( َأَلْم َتَر ِإَلى َربَِّك َكْیَف َمدَّ الظِّلَّ .83
 )122- 6( َفَأْحَیْیَناُهَأَو َمن َكاَن َمْیًتا  .84
 )46-25(َیِسیًرا  َقْبًضا ُثمَّ َقَبْضَناُه ِإَلْیَنا .85
 )11-42( َیْذَرُؤُكْم ِفیِھ  .86
 )143- 7( َقاَل َربِّ َأِرِني َأنُظْر ِإَلْیَك .87
 )23- 34(َعن ُقُلوِبِھْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا اْلَحقَّ  َحتَّى ِإَذا ُفزَِّع .88
 )9و8- 53(ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى  .89
 )28- 3(َوُیَحذُِّرُكُم الّلُھ َنْفَسُھ  .90

81.Sonra (Cəbrail Allahın Öz) bəndəsinə (Mühəmmədə) vəhy buyurduğunu vəhy etdi. (Nəcm/10) 
82.Şübhəsiz ki, bunda qəlb (ağıl) sahibi, yaxud (moizə edildiyi zaman bütün varlığı ilə) hazır olub 
(ona cani-dildən) qulaq asan kimsə üçün öyüd-nəsihət vardır! (Qaf/37) 
83.Məgər Rəbbinin kölgəni (günçıxandan günbatanadək) necə uzatdığını görmürsənmi? 
(Furqan/45) 
84.O ki, ölmüşdü, sonra onu diriltdik. (Ənam/122) 
85.Sonra onu (o kölgəni günəşin yüksəlməsi ilə) yavaş-yavaş Özümüzə tərəf çəkdik. (Furqan/46) 
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86.O sizi bu minvalla çoxaldır. (Şura/11) 
87.“Ey Rəbbim! Özünü (camalını) mənə göstər. Sənə baxım!” – dedi. (Əraf/143) 
88.Nəhayət, (bəzi möhtərəm zatlara şəfaət etməyə izin verildiyinə görə məhşərə gətirilənlərin) 
ürəklərindən o (müdhiş) qorxu çıxınca onlar (şəfaət edəcək kəslərdən, yaxud mələklərdən sevinclə): 
“Rəbbiniz nə buyurdu?” – deyə soruşar, o biriləri də: “Haqqı (buyurdu)! (Səba/23) 
89.Sonra (Cəbrail Muhəmməd əleyhissəlama) yaxınlaşdı və aşağı endi. (Onların arasındakı məsafə) 
iki yay uzunluğunda, bəlkə, ondan da yaxın oldu. (Nəcm/ 8 və 9) 
90. Allah sizi Öz əzabından çəkindirir. (Ali-İmran/28) 

Mükaşifə (qəlbdə qeybi işlər və sirlərin zahir olması), müşahidə, müayinə, həyat, qəbz (özünə 
tərəf çəkmək), bəst (bolluq, firavanlıq, vüsət), sükr (məstlik), səhv (ayıqlıq), ittisal (qovuşmaq), 
infisal (ayrılmaq) 

Doqquzuncu hissə həqiqətlərdir ki, onun birinci babı mükaşifə adlanır və bu mənadadır ki, 
sirdaş olan iki nəfə öz sirlərini bir-biri ilə mübadilə etsinlər və bəndə müşahidə (şühudun kəşfi, 
işarə, vəhy) vasitəsilə elm hicabının yüksəyinə çatsın. İkinci bab müşahidə adlandırılır. Bu mər-
hələdə hicab kamil şəkildə götürülür və bəndə Allahda fani olur və bu müşahidə bəndəni elə bir 
nura tərəf aparır ki, onu yandırsın və öz əslinə çatdırsın. Üçüncü bab müayinədir ki, gözləri görmək, 
qəlbi görmək ya bəsirət və hicab olmadan Haqqın nurunu görmək mənasındadır. Müayinə vasitəsilə 
insanda mərifət və tanıma peyda olur. Dördüncü bab həyatdır ki, elmin diri olması və cəhalətin 
ölümü mənasındadır. Onun vasitəsilə qəlb dirilir və haqqın tələbində hərəkət edir və haqqla həyat 
tapır, yəni onun davamlılığı Haqq-Təalanın varlığı ilədir. Beşinci bab qəbzdir və bu Allahın onları 
özü üçün seçdiyi, insanlarla ünsiyyətdən çəkindirdiyi və onların gözündən uzaq saxladığı kəslərin 
məqamıdır və bunlar adı bilinməyən fərqlərdir. Yəni onlar malik olduqları üstün məqamla insan-
ların arasında yaşayırlar və kimsə onları bu məqamla tanımır. Altıncı məqam bəstdir və Allahın 
onları öz sirlərinin daşıyıcısı etməsindən ibarətdir və onlar elə bir qrupdurlar ki, rəhmət xatirinə 
insanlar arasında vüsət tapırlar və insanlar onlardan faydalanırlar. Onlar insanları Haqqa tərəf dəvət 
edirlər. Yeddinci bab sükr adlanır ki, şadlıq nəticəsində səbrin aradan getməsidir və bu xüsusiyyət 
məhəbbət əhlinə məxsusdur və salik elə şad olur ki, məhbubdan uzaqlığa səbri itirir. Səkkizinci bab 
səhv ya ayıqlıdır ki, sükrdən daha üstündür, ayıqlıq mərifəti yüksəldir və şövqdən sakitləşən zaman 
vüsal ləzzətini əldə etməklə yaranır, şühud ya kamil fənanın xalisliyini bəyan edir. Doqquzuncu bab 
ittisal adlanır ki, onda salik öz qəsdini düzəldir və öz iradəsini pak edir, hər növ istidlaldan 
ehtiyacsız olur, öz varlığını Haqqına varlığında fani edir. Onuncu bab infisal yəni bəndənin bütün 
məxluqlardan, hər iki dünyadan və Allahdan savayı hər bir şeydən ayrılığı mənasındadır.  

 
 )83- 3(ِمَن اْلَحقِّ َعَرُفوْا ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُیَنُھْم َتِفیُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َوِإَذا َسِمُعوْا َما ُأنِزَل  .91
 )27و  26 -55(َوَیْبَقى َوْجُھ َربَِّك  َفاٍنُكلُّ َمْن َعَلْیَھا  .92
 )73- 20(ََأْبَقى َواللَُّھ َخْیٌر و .93
 )260-2(ِبي َأَوَلْم ُتْؤِمن َقاَل َبَلى َوَلـِكن لَِّیْطَمِئنَّ َقْل  .94
 )9- 6( َیْلِبُسوَن َوَلَلَبْسَنا َعَلْیِھم مَّا .95
  )64- 4(الّلَھ َتوَّاًبا رَِّحیًما  َلَوَجُدوْا )110-4(الّلَھ َغُفوًرا رَِّحیًما َیِجِد  .96

  )39-24(اللََّھ ِعنَدُه  َوَجَدَو
  )12-20(َفاْخَلْع َنْعَلْیَك  .97
 )25-24(یُن َوَیْعَلُموَن َأنَّ اللََّھ ُھَو اْلَحقُّ اْلُمِب .98
 )17- 8(َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلـِكنَّ الّلَھ َرَمى  .99

  )18-3(َشِھَد الّلُھ َأنَُّھ َال ِإَلـَھ ِإالَّ ُھَو .100
91. Peyğəmbərə nazil olanı dinlədikləri zaman haqqı bildikləri üçün onların gözlərinin yaşla 
dolduğunu görürsən. (Ali-İmran/83) 
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92. (Yer) üzündə olan hər kəs fanidir (ölümə məhkumdur). Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan 
Rəbbinin zatı baqidir. (Rəhman/26 və 27) 
93.Allah (sən Firondan) daha xeyirli və (Onun günahkarlara verəcəyi əzab) daha baqidir!” 
(Taha/73) 
94.“Məgər (ölüləri diriltməyimə) inanmırsan?” –buyurmuşdu. (İbrahim: ) “Bəli, inanıram, lakin 
ürəyim sakit (xatircəm) olmaq üçün (soruşdum)” (Bəqərə/260) 
95.Onların geyindiklərini onlara geyindirərdik. (Ənam/9) 
96.Allahın bağışlayan, mərhəmətli olduğunu görər. (Nisa/110) Allahın tövbələri qəbul edən, 
mərhəmətli olduğunu bilərdilər. (Nisa/64), Allahı onun yanında tapar. (Nur/39) 
97.Nəleynini çıxart. (Taha/12) 
98.Onlar Allahın (Allahın onlara verdiyi vədin) açıq-aşkar bir haqq olduğunu biləcəklər! (Nur/25) 
99.Atdığın zaman sən atmadın, Allah atdı. (Ənfal/17) 
100.Allah Özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahiddir. (Ali-İmran/18) 

Mərifət, fəna (fanilik), bəqa (əbədilik), təhqiq, təlbis (olduğu kimi yox, başqa cür təqdim etmək), 
vücud, təcrid (yalın etmək), təfrid (tək qalmaq), cəm, tövhid (Allahın yeganəliyinə şəhadət vermək). 

Onuncu hissə Nəhayatdır ki, onun birinci babı mərifət adlandırılır və hər bir şeyin əhatəsinin 
dərki mənasındadır və bu babda Allah-Təala heç bir vasitəsiz zatını bəndəyə tanıtdırır. İkinci bab 
fənadır ki, Allahdan qeyrisinin dağılmasından ibarətdir, yəni insan Allahdan qeyrisinin varlığını 
inkar edir və onun sonu fənanın fənasıdır. Burada bəndə dərk edir ki, elə bir şey yoxdur ki, haqqda 
fani olmasın. (yəni ürəyindən keçir ki, Allahdan savayı bir şey yoxdur) Üçüncü bab bəqadır, yəni 
Haqq-Təalanın əbədi qalması və bütün varlıqların faniliyi. Bu mərhələdə insan haqqın əbədiliyi ilə 
əbədiləşən varlıq olur. Dördüncü bab təhqiqdir ki, bəndənin öz fikirlərində haqqın sifətlərini pak et-
məsidir, yəni bəndənin elmi haqqın elmi ilə qarışmır. Belə ki, fənadan qabaq bir elmi özünə aid 
edirdi, təhqiq halında Allahın elmi sayıldı. Beşinci bab təlbisdir ki, vücudu götürülmüş olan şahidlə 
haqqın örtülməsi mənasındadır. Yəni Allah hadisələri səbəblər, məkan və zamana bağlı edir, öz 
razılıq və qəzəbini gizlədir və həmin razılıq vasitəsilə qəzəbdir ki, bəndəni ya qovuşdurur ya ayırır. 
Altıncı bab vücuddur ki, nəyinsə həqiqətinə çatmaq və lədünni elmi əldə etmək, Allahı görmək 
haqqın varlığı vasitəsilə nəyinsə mövcudluğu mənasındadır. Yeddinci bab təcriddir ki, şahidlərin 
şahidliyinin qoparılmasıdır və bəndənin qazandığı hər yəqin elm kəşfin həqiqətindən inkar etsin. Nə 
özünü görsün, nə təcridini, nə də Haqqadan savayı nəyyisə. Səkkizinci bab təfriddir, yəni Allah 
haqqın varlığından savayı bir şey deyil, yəni zatı sabit, vacib və zahir olan varlıqdır və təfrid haqqa 
tərəf işarəni xalis etmək üçün addır. Belə ki, məqsəd yalnız Allah-Təala olsun, yəni salik öz qəsd, 
məhəbbət və şühudunu Haqqa qovuşmaq üçün xalis etsin. Doqquzuncu bab cəmdir. Cəm təfriqəni 
aradan aparan bir şeydir və bu məqamın sahibi Haqqdan savayı heç nə görmür. Doqquzuncu bab 
tövhiddir, yəni Allahı yaranmaqdan münəzzəh etmək, Onun yeganəliyinə şəhadət verməkdir. 
Həqiqətən şəhadət versin ki, Allahdan qeyri mövcud yoxdur və tövhidin sonunda yəni bütün 
məxluqlar fani, yalnız Allah baqidir. Bu məqamlar (nəhayat) Allaha tərəf yolun sona çatmasından 
sonra əldə olunur. Necə ki, bidayat əvvəl qəflət yuxusundan oyanmaq zamanı hasil olunur.  
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s. 
4. Tusi Ebu Nasr Serrac. el-Lüma, İslam tasavvufu. Altınoluk, 558 s. 
5. Kuşeyri Abdulkerim. Kuşeyri risalesi. Dergah, 1999, 527 s. 

 



 
  

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

187 

Айгюн Ализаде 
 

Cтроение и краткое содержание произведения  
Ходжи Абдуллаха Ансари  

са’ирин»-асМаназил « 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Труд Ходжи Абдуллаха Ансари «Маназил ас-са’ирин» является одним из известных 
произведений о суфизме. Несмотря на то, что произведений о «стоянках» и «состояниях» в 
суфизме до и после этого труда было написано немало, в работе Ходжи Абдуллаха широкое 
место уделяется именно описанию «стоянок». Труд состоит из десяти частей («бабов») и ста 
ступеней («манзила»). В данной статье дается объяснение каждой из ступеней, аят Корана и 
его перевод, а также перевод названий ступеней на азербайджанский.  
 

 
Aygun Alizadeh 

 
Structure and summary of the work by  

Khodja Abdullah Ansari “Manasil as-sa'irin” 
 
 

SUMMARY 
 
 

The work by Khoja Abdullah Ansari "Manazil as-sa'irin" is one of the famous works on 
Sufism. Despite the fact that works on "stages" and "conditions" in Sufism before and after this 
work were written a lot, in the work by Khoja Abdullah, a lot of attention is paid to the description 
of "stages". The work consists of ten parts ("babs") and one hundred steps ("manzils"). In this 
article, an explanation for each of the stages, the Quranic verse and its translation, as well as the 
translation of the names of the stages into Azerbaijani are given. 
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Современные исследователи располагают ценными источниками для изучения бога-
того поэтического наследия великого Низами Гянджеви и лексики его “Хамсы”, которые по 
своему характеру делятся на четыре раздела: 

1. Рукописи полного текста “Хамсы” и отдельных поэм; 
2. Сличительные тексты “Хамсы”; 
3. Комментарии к отделъным произведениям поэта; 
4. Словари, составленные на лексической основе персоязычной поэзии, в том числе и 

на основе языка Низами Гяанджеви. 
Несомненно, в одной небольшой статье невозможно охватить все эти источники. 

Ввиду этого, мы сочли целесообразным остановиться лишь на четвертом разделе источ-
ников, которые имеют непосредственное отношеные к лексике Низами Гянджеви. 

Среди словарей персидского языка, созданных на Ближнем Востоке после ХII века 
трудно найти такую работу, в которой не было бы примера из творчества Низами Гянджеви. 
Эти словари, в которых примеров из творчества Низами Гянджеви используются для 
наглядности разного лексикографического анализа слов, являются ценными источниками 
для изучения лексики поэта и свидетельсввуют о древности ее истории. 

Анализ принципов составления словарей средневекового персидского языка показы-
вает, что значительная частъ лексикографических работ, созданных в тот период, имела 
своей целъю объяснитъ значения различных лексических групп и единиц, встречающихся в 
произведениях восточных поэтов-классиков, писавших на персидском языке. Руководствуясь 
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этим принципом, авторы словарей обращалисъ к творчеству наиболее видных и талантливых 
поэтов эпохи, как Рудаки, Фирдовси, Катран Тебризи, Хагани, Низами, Саади, Хафиз, 
Джалалэддин Руми, Абдуррахман Джами и др. 

Творчество Низами, его яркие, свежие слова, которые он высоко ценил, выделяются 
на фоне творчества упемянутых выше титанов поэтического слова, и стали подлинной 
сокравищницей, к которой неизменно обращалисъ лексикографы. 

Прежде чем приступить к созданию своих поэм, Низами изучил не только литературу 
того времени, но и созданные до него труды по истории, языку, астрономии, медицине, 
музыке, философии, поэтике и другим наукам, написанные на арабском, пехлевийском, 
дерийском, греческом, иберийском, еврейском и ряде тюркских языков, а так же мифы, 
сказки, предания различных народов. Все накопленное им богатство знаний поэт умело 
использовал в своем творчестве, и это, естественно, обогатило не только тематику поэм 
Низами, сделало их более яркими, многокрасочными, но и обогатило язык поэм научными 
терминами, заимствованными словами, выражениями, элементами народной разговорной 
речи. При этом поэт не просто пересказывал в своих произведениях то, о чем он читал, а 
преподносил прочитанное в иной форме, вносил в него новое содержание, т.е. умел как он 
сам говорил, извлечь из тайных сокровищниц драгоценные камни. 

Средневековые словари, созданные на основе персоязычной поэзии делятся в основ-
ном на две группы. В первой части этих работ рассматривается лексика произведений Ни-
зами а в другой-лексика восточной персоязычной поэзии и в том числе Низами.  
 Часть словарей, посвященных лексике языка Низами, до сих пор не обнаружена. О 
некоторых из них первые сведения сообщают средневековые лексикографы. Одним из этих 
авторов является выдающейся поэт и филолог ХVII века Джамаладдин Гусейн Инджу. 
 В предисловии его труда فرھنگ جھانگیر о персидском языке, являющимся плодом 
тридцатилетней исследовательской работы, дается список литературных произведений, 
представляюцих собой особую ценность с точки зрения истории и лексикографии персид-
ского языка. Этот словарь, которым пользовался видный лексикограф, называлсяفرھنگ ناصری 
 Его автором назван Сеид ибн Насир ибн Тахир Газнави. Лексический состав указан-
ного словаря, дата создания которого неизвестна, содержит 1205 слов. Он связывается с име-
нем Хаджи Низам-ол-Мулька. Если принять во внимание, что лексический состав словарей, 
охватывающих лексику средневековых поэтических произведений Востока на персидском 
языке не превышел 9000 слов, то станет ясно, что объем упомянутого словаря довольно ве-
лик. 
 Из сказанного выше можно сделать вывод, что этот словарь считался ценным 
источником, поскольку он привлек к себе вниманние видного лексикографа и был направлен 
во дворец Акпер шаха в Индию, которая считалась центром персидской лексикографии 
средновековья. Лексический состав этого труда, несомненно, составляли раздичные тер-
мины, географические названия, заимствованные слова, метафоры, идиоматические выраже-
ния, использовавшиеся во времена Низами.  
 Часть словарей языка Низами дошла до нас, и в настоящее время хранится в различ-
ных городах Советского Союза и зарубежных отран. Для примера можно назвать рукопись 
под шифром С-2378, хранящуюся в Ленинградском филиале Института народов Азии и Аф-
рики. В этой рукописи наряду с другими произведениями имеется и словарь  فرھنگ مختصر
 Краткий словарь “Искендернаме” Низами”. Сведений о том, кем и когда“ / اسکندرنامھ نظامی
переписан этот словарь, в рукописи не содержится. Как это явствует из самого названия, 
упомянутый труд представляет собой краткий словарь поэмы Низами “Искендернаме”. В 
нем дано толкование многих слов терминов и собственных имен, содержащихся в названной 
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поэме Низами. Сообщение об этой рукописи имеется в четвертом выпуске описания 
таджикских и персидских рукописей института народов Азии и Африки, опубликованном 
С.И.Баевским в Москве в 1962 г. 
 Большой интерес к лексическому составу языка Низами проявляют и современные 
иранские ученые, которые посвятили этому вопросу ряд трудов. Попытку создать словарь 
языка поэта сделал исследователь наследия Низами видний иранский ученый Вахид 
Дасткерди, который назвал свою работу فرھنگ نظامی / “Словарь Низами”. Труд этот, 
являющийся плодом многолетних напряженных исследований, он напечатал в Табризе, в 
1318 году хиджры. В словаре толкуется более двух тысяч слов и выражений, именно в том 
значении, в каком они были употреблены в произведениях Низами.  
 В предисловии к своему второму труду в этой области گنجینھ گنحوی / “Сокровища 
Гянджеви” Вахид Дасткерди упоминает ряд словарей, посвященных лексике языка Низами 
Гянджеви. Как следует из текста предисловия, автор имел в своем распоряжении два словаря 
языка поэмы Низами “Искендернаме”. Один из них называется  Словарь“ / فرھنگ اسکندرنامھ بری 
“Искендернаме” Берри”, а другой کلید فرھنگ اسکندرنامھ / “Ключ словаря “Искендернаме””. 
 Вторая группа словарей персидского языка составленных на базе лексики 
персоязычной поэзии и в том числе на основе лексики Низами Гянджеви, более обширна, 
чем первая. Вне всякого сомнения часть из них была составлена при жизни самого поэта. 
Однако, первые образцы таких словарей, имеющиеся пока в нашем распоряжении, относятся 
к XIV веку. По-видимому, лексикографические труды, созданные до этого времени, до нас 
не дошли. Во всяком случае, мы не располагаем сведениями о словарях персидского языка, 
созданных в XII-XIII вв. 
 Первым словарем, из тех, что дошли до нас, является труд виднного филолога 
Мухаммеда ибн Хиндушаха Нахичевани صحاح ال فرس / “Сихах-ул-форс” [13]. В словаре 
поясняются слова, использованные в поэмах Низами, причем для наглядности в нем в 
качестве примеров приводятся отдельные бейты. 

После Мухаммеда ибн Хиндушаха Нахичевани были и другие авторы, 
использовавшие стихотворные произведения поэта. Среди них можно отметить труды автора 
XIV века Мубарака Газвини. 

Ашрафа ибн Шараф-ал Музаккара Ал-фаруги, написанный в 811/1408-09 г. хиджры, 
Газихана Бадра Мухаммада Дехлеви Дахардала написанный в 822/1419 г. хиджры, 
Мухаммада ибн Шадябади написанный в 873/1468-69 г. хиджры и др. Некоторые из этих 
авторов сообщают в своих работах о том как они пользовались лексическим богатством 
произведений поэта, подчеркивали, что, уделяли особое внимание толкование лексических 
единиц, использованных в его произведениях, и что они гордятся проделанный в этой 
области работой. С этой точки зрения большой интерес преставляет предисловие к словарю 
Ашрафа ибн Шараф-ал-Музаккар-Ал-фаруги  .”Энциклопедия Кадырхана” / دانشنامھ قدرخان
Поясняя в этом предисловии поставленные перед собой цели, автор пишет, что, работая над 
составлением словаря, он стремился прежде всего дать толкование трудных и непонятных 
слов в лексическом составе поэмы Низами “Искендернаме” и произведений Фирдоуси 
“Шахнаме”, которые любили неоднократно перечитывать шахи и выдающиеся личности той 
эпохи. Автор словаря был верен поставленной перед собой цели. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что в его словаре чаще всего приводятся примеры из произведений 
Низами. Даже беглый обзор примеров, приведенных в словаре, показывает, что его автор, 
который при создании своего словаря пользовался трудом “Лугатнаме” Асади Туси, заменил 
приведенные в последнем примеры из произведений Фирдоуси, Фаррухи, Машриги, Рудаки, 
Абу Шукура, Кесаи, Унсури, Дагиги, Бухари и других поэтов бейтами из поэм Низами. В 
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целом в этой работе приведено более двухсот бейтов из произведений Низами, которые 
служат, как-бы, наглядным пособием при толковании тех или иных слов или терминов, имен 
и архаизмов из лексики поэта. 

В последующие века число лексикографов, обращающихся к творчеству Низами, еще 
более возросло, причем в их трудах еще чаще встречаются отрывки из произведений поэта. 
Так, например, в отличие от словаря دانشنامھ قدرخان в словаре  شرفنامھ ء احمد منیری(“ШаРАФ-
намейи-Ахмед Монири”), составленном в последней четверти XV века 878/1473-74 г. 
хиджры. Ибрагимом Гавам Фаруги, приводятся примеры не только из “Искендернаме”, но и 
из других произведений Низами “Сокровищмица тайн”, “Семь красавиц”, “Лейли и 
Меджнун” и “Хосров и Ширин”. 

Среди словарей, составленных с исползованием произведений Низами, обращают на 
себя особое внимание Махмуда ибн Шейх Зии 916/1510 г. хиджры [8], Мухаммеда ибн Лада 
ибн Абдул Ваххаба Дехлеви 925/1519 г. хиджры [15], Гусейна Вафаи 933/1526-27 г. хиджры 
[14], Хафиза Султан Али Убехи 936/1929-30 г. хиджры [6], Абдуррахима ибн Ахмеда Сура 
950/1543-44 г. хиджры [7], Мирзы Ибрагима ибн Мирза Шах Гусейина Исфахани 980/1572-
73 г. хиджры [9], Шейха Аллахдада Фейзи 1001/1593 г. хиджры [10], Мухаммед Гасыма 
Сурури 1008/1600 г. хиджры [11], Джамаледдина Гусейина Инджу 1017/1609-10 г. хиджры 
[12], Али Йусуфа Ширвани 1018/1609-10 г. хиджры [4], Мухаммеда Гусейина Тебризи 
Бурхана 1062/1651-52 г. хиджры (1), Абдуррашида ибн Абдулгафура Гусейина Татави 
1064/1654 г. хиджры [5], Мухаммеда Амина Туси [20], Сираджеддина Али хана [13], Сеййида 
Садега Гоухари [19], Доктора Резазаде Шафага [16], Резагули хана [17] и др. 

Изучение языка Низами, в частности его лексики, возможно лишь тогда, когда в руках 
критика есть научно-критические образцы трудов поэта и источники, отражающие лексику 
языка Низами Гянджеви. И радует тот факт, что в настоящее время, есть очень многого 
составленных на высоком уровне и основывающихся на достоверные критические образцы 
научно-критических текстов ко всем произведениям Низами, и источники, отражающие 
лексику языка поэта, в частности к «Искендернаме».  

Автор этих строк примерно тридцать лет назад начал составлять словарь, основываясь 
на научно-критические тексты к произведению «Шарафнаме», составленные самоотвержен-
ным деятелем азербайджанской науки - академиком А.Ализаде [21] и в 2009-2010-м годах 
опубликовал его в двух томах (2; 3). Этот словарь, представленный широкой аудитории чи-
тателей – двуязычен и здесь, значения языковых единиц, использованных поэтом, даны на 
азербайджанском языке и подтверждаются соответствующими бейтами Низами. Составление 
словаря приводит к такому выводу, что произведения Низами, в том числе «Шарафнаме» 
наполнены ценными фактами с точки зрения фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики и 
лексикологии персидского языка XII века. Здесь, виртуозностью, присущей Низами, нашли 
свое отражение формирование интересных лексических групп с точки зрения стилисти-
ческих особенностей художественного языка, смысловая связь одного с другим, другими 
словами, факторы, приводящие к увеличению количества смысловых оттенков слов. Это все 
очень интересно при исследовании как художественных, так и частно - стилистических 
особенностей языка поэта. И, это является новым этапом в изучении лексики Низами. К 
стати, при составления вышеуказаного словаря были использованы источники-рукописи, 
отражающие лексику языка Низами Гянджеви.  

Итогом этого небольшого исследования является то, что, источники, отражающие 
лексику языка Низами ценные источники лексикографии персидского языка. Поэтому их 
основательное изучение, печать и распространение является одним из значимых вопросов, 
стоящих перед наукой востоковедения.  
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Mənzərə Məmmədova 

 
Nizami Gəncəvi dilinin leksikasını əks etdirən mənbələr haqqında 

 
XÜLASƏ 

 
Məqalə Nizami Gəncəvi dilinin leksikasını əks etdirən mənbələrin tarixinin öyrənilməsinə 

həsr olunmuşdur. Onların Nizami dilinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki məhz 
onlar fars dilinin leksikoqrafiyasının qiymətli mənbələridir.  

Bu baxımdan vurğulanır ki, onların araşdırılması, nəşri və yayılması şərqşünaslıq elminin 
qarşısında duran əhəmiyyətli məsələlərdən biridir.  

 
  



 
  

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

193 

Manzara Mamedova 
 

About sources reflecting of lecsics of  
language by Nizami Ganjavi 

 
SUMMARY 

 
This article is dedicated to the study of history of sources reflecting of lecsics of language by 

Nizami Ganjavi. They are very important for studding of Nizami language, because they are sources 
for study of lecsicography of Persian vocabulary.  

From this point is emphasized that their study, publication and dissemination is one of the 
most important issues facing in the front of our oriental studies. 
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FARSDİLLİ LÜĞƏTLƏRDƏ “ZAMAN” LEKSEMİNİN  
LEKSİKOQRAFİK TƏSVİRİ  
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 “Zaman” bütün dil səviyyələrinə ( leksika, qrammatika, sintaksis) toxunaraq  
hər birində xüsusi tərzdə öz ifadəsini tapır. Qədimdən bəri filosoflar zamanın həqiqətinə dair çoxlu 
fikir və mülahizələr irəli sürmüşlər. Bu yarımfəsildə məqsədimiz orta əsr farsdilli mədəniyyətinin 
mühüm istiqamətlərindən biri hesab olunan leksikoqrafik əsərlərdə “zaman” məfhumunun 
leksikoqrafik təsvirini araşdırmaq, farsdilli müəlliflərin “zaman” haqqında fikirləri ilə tanış 
olmaqdır. Beləki, farsdilli leksikoqrafik əsərlərdə “zaman” - “vaxt” anlamı ilə yanaşı “ölüm”, “əcəl” 
mənalarını da ifadə edir. Zaman məhz yaradılışla bağlı əsas ünsür olduğu üçün bu günə qədər 
üzərində çox düşünülmüş, haqqında çox söz söylənilmişdir.  
 Şərqə və Qərb mədəniyyətləri arasındakı zaman anlayışı ilə əlaqəli əsas fərq birincidə 
zamanın dairəvi, ikincidə isə xətti bir xüsusiyyət daşımasıdır. Hind və Çin mədəniyyətlərində 
dairəvi zaman, Avropa mədəniyyətində isə xətti zaman anlayışı hakimdir. Dairəvi zaman anlayışına 
görə zaman daim təkrarlanaraq yenidən əvvələ dönərək hərəkət edir. Xətti zaman anlayışında isə 
təkrardan söhbət gedə bilməz zaman sonsuza doğru axıb gedir. [4, 203]    
 İslam mədəniyyətində zaman anlayışının qərb mədəniyyəti ilə oxşar və fərqli cəhətləri 
mövcuddur. Bəzi alimlərə görə İslam mədəniyyətindəki zaman anlayışı spiral xüsusiyyət daşıyır, 
yəni bu zaman anlayışı içərisində dairəviliklə xəttilik birlikdə yer alır. Fars mədəniyyəti və 
ədəbiyyatı ənənəsi İslam mədəniyyəti çərçivəsində inkişaf etdiyi üçün bu mədəniyyətindəki zaman 
anlayışının özünə xas cəhətlərini ehtiva edir.  
 Fars dilində “zaman” anlamını ifadə etmək üçün istifadə olunan sözlərin əksəriyyəti ərəb 
dilindən alınmışdır: زمان [zaman], دھر [dəhr], وقت[vəxt],دور [dour], عصر[əsr], شھر[şəhr], یوم 
[youm],نھار[nəhar], لیل[leyl],فجر [fəcr], دھا[dəha], ظھر [zohr], مغرب[məğrib],عشا [eşa] və s. Bu 
sözlərdən دھر[dəhr], عصر [əsr], لیل [leyl] və دھا [dəha]nın Qurani-Kərimdə eyni zamanda surələrin 
adları olduğunu xatırlatmaq istərdik. Bunların arasında دھر[dəhr] və زمان[zəman] sözləri mütləq 
zaman anlayışını, digərləri isə zamanın müəyyən kəsiyini və ya ölçülə bilən zamanı ifadə edir. 
Zamanın Allahın adlarından biri kimi qeyd edilməsi onun müqəddəslik dərəcəsinə işarə edir: insan 
və dünya fanidir, əbədi olan isə sadəcə Allahdır. İnsanın mövcud olma səbəbi Allaha inanmaq və 
qulluq etmək, dolayısı ilə əzəli və əbədi olana yönəlməkdir. İbadətlərin zamanla əlaqəsi daha 
konkretdir. Çünki İslamda ibadətlərin müəyyən bir zaman kəsiyinə uyğunlaşdırılması, zamana bağlı 
olaraq gerçəkləşdirilməsi vacibdir. Namaz bir gün içində beş vaxtın, oruc bir il içində bir ayın 
müqəddəs zamanlar olaraq yaşanmasını vacib edir. Həmçinin Ramazan və Qurban bayramlarını, 
Mövlud gecələrini də xatırlatmaq lazımdır. [17] Bütün bunlar ənənəvi fars ədəbiyyatına siraət 
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etmişdir. Fars poeziyasında Allah və ilahi aləm əzəliyyət və əbədiyyət anlayışlarının, insan və 
bəşəri aləm isə fanilik anlayışının bariz nümunəsidir.      

“Zaman”  ərəb mənşəli söz olaraq, “vaxt”, “epoxa”, “era” mənası verir [10,462]. Bu söz - زمان  
fars dilində də işlənir. “Ərəb və fars sözləri lüğəti”ndə bu leksemin yuxarıda göstərilən mənaları ilə 
yanaşı “tale” mənası da qeyd olunur.[1,213] Tədqiqatçıların fikrincə, islama qədər “zaman” leksemi 
ərəb dilində: “vaxt”, “tale”, “bir-birini sonsuz əvəz edən gecə” mənasında işlənmişdir [5,7]. Müasir 
fars dilində “ zaman“ həm də “ ölüm“ mənasını ifadə edir. Dehxoda “Lüğətnamə”də “zaman” 
lekseminin leksik mənasının izahını verərək yazır: bu leksem “vaxt” anlayışı ilə yanaşı “ölüm, əcəl” 
mənasını da bildirir:  فرو رسیدن مرگ - زمان آمدن  Vaxtın çatması- ölümün yaxınlaşması [11,11349]. 
“Zaman” sözünün əbcəd ilə rəqəmi 98-dir. Müəllif “Bürhan-e qate”, “Fərhəng-e Cəhangiri”, 
“Əncomənara”, “Anəndrac”a istinad edərək “zaman” lekseminin “ölüm, əcəl” mənası ilə yanaşı 
“zəmanə”, “vaxt”, “tale” kimi digər mənalarını da qeyd edir. Lüğətdə bədii ədəbiyyatdan həmin 
sözün iştirakı olan nəzm və nəsr nümunələri təqdim edilir:  

  فردوسی پس از تو جھان را چھ ماتم چھ سور زمان چون ترا از جھان کرد دور
(Əcəl səni dünyadan apardı, səndən sonra dünyada istər matəm olsun ya şənlik nə fərqi. 

(Firdovsi)) 
   ترا خود زمان ھم بدست من است فردوسی بھ پیش روان من این روشن است 

 (Sənin ölümün də mənim əlimdədir, mənim zehnimdə və ruhu-rəvanımda bu aydındır bir 
məsələdir. (Firdovsi))           

 Əsərdə eyni zamanda “zaman” sözünün məcazi mənalarına toxunulmuş və klassik poeziya 
nümunələri ilə aydınlıq gətirilmişdir: رسیدن اجل، مرگ فرا رسیدن - زمان رسیدن، زمان آمدن  - zamanın 
çatması, zamanın gəlməsi - əcəlin çatması, ölümün yaxınlaşması 

فردوسی کھ ایدر بجنگم دمان آمده ست زمان آمده ستھمانا کھ او را   
(Elə ki, onun əcəli çatdı və o zamanla mübarizəyə başladı (Firdovsi)) 

نظامی رھا کن بھ خواب خوشم یک زمان زمان من اینک رسد بی گمان  
(Şübhəsiz mənim əcəlim çatmışdır, məni şirin yuxuya burax (Dara ilə İskəndərin savaşı) 

(Nizami))  
Daha onra müəllif qeyd edir ki, ərəb dilində “zaman” “حرکت فلک اعظم böyük göyün hərəkəti” 

deməkdir və cəmi ازمنھ sözüdür. Qədim farsdilli lüğətlərdə bu söz دمان [daman] kimi göstərilib, 
məsələn: دمان بروزن “vaxtı müəyyən etmək” . Müəllifin sözlərinə əsasən “zaman” ərəb və fars 
dillərində müştərək söz olub, “hərəkəti ölçmək üçün bir tərəzidir ” mənasını da ifadə edir. 
[11,11349] Dehxoda “Lüğətnamə” də “zaman” sözünün mənşəyinə toxunmuş pəhləvicə زمان 
[zəman], ermənicə ژمنک [jəmənək], qədim İran dilində جمانھ [cəmane], aramicə جمن [cemən], زیمنھ 
[zimne], suriyaca زبنا [zəbna], زمنا [zəmna], ərəbcə زمان [zəman] kimi ifadə olunduğunu qeyd 
etmişdir. [11,11370]     

Əsərdə zamanın fəlsəfi mənalarına da yer ayrılmış, Aristotelin bəzi fikirləri qeyd olunmuşdur. 
Filosofa görə zaman hərəkətlə bağlıdır və əgər hərəkət olmasa zaman da olmaz. Zaman həm də 
ağılla da ölçülür. Əgər zamanı hiss edən insan olmasa idi, zaman da mövcud olmazdı. Bəzi Avropa 
alimlərinin fikrincə zaman və məkan insan təfəkküründə ayrılmazdır. Hər şey zaman və məkan 
çərçivəsində baş verir, lakin zaman və məkanın özü isə gözə görünməzdir. Fransız filosofu Anri 
Berqson söyləyir ki, zaman obyektiv və subyektiv olmaqla iki yerə bölünür. Birincisi kəmiyyət, 
ikincisi isə keyfiyyətdir. Lüğətdə eyni zamanda Nasir Xosrovun “zaman”la bağlı fikirləri 
vurğulanmış, şeirlərindən nümunələr gətirilmişdir: [11,11370] 

 
 آن بی تن وجان چیست کو روانست
 کھ شنید روانی کھ بی روانست
 چون خط دراز است بی فراخا
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 خطی کھ درازاش بی کران است
  ھموار بر آن خط ھفت نقطھ

یکدیگر روان است ان و پیگرد  
 باھر کس ازو بھره ایست بی شک
 گر کودک و یا پیر یا جوان است

ی خواجھ، از این اژدھا حذر کنا   
 کاین سخت ستمگارو بدنشان است
 نشگفت کزو من ز من شد ه ستم
 زیرا کھ مر او را لقب زمان است
 

(O nədir ki, cansızdır, amma hərəkət edir? Kim eşidib elə bir hərəkəti ki, hərəkətsizdir? 
Sonsuz uzun bir xətt kimidir. Düz xəttin üzərində yeddi planet dayanmadan bir-birinin ardınca 
fırlanır. İstər qoca olsun, istər cavan, istərsə də uşaq, şübhəsiz hər kəsin ondan bəhrəsi vardır. Ey 
insan, bu əjdahaya bənzər zamandan çəkin, çünki o zalım və gözə görünməzdir. Onu tanımaqda 
mən heçnə əldə edə bilmədim özümdən keçdim, çünki onun adı “zaman”dır .)    

Nasir Xosrova görə zaman hərəkətdir, yəni hərəkətdən yaranan bir anlayışdır və biz onu gözlə 
görə bilmirik. Şairin fikrincə zaman dairəvidir. Dairəvi zaman anlayışına görə də zaman daim 
təkrarlanaraq yenidən əvvələ dönərək hərəkət edir.      
 “Lüğətnamə”də “zaman”ın fəlsəfi aspekti ilə yanaşı linqvistik aspekti də yer almışdır. 
Dehxoda “zaman”ı qrammatik cəhətdən üç yerə - keçmiş, gələcək, indiki ayırmışdır:  ماضی، حال و
ساعت ، روزگار، عصر، آسمان،  :Müəllif əsərdə “zaman” sözünün sinonimlərini də vurğulamışdır .مستقبل
 .عالم، عمر و زندگانی،زمانھ، دھر،عھد، دوره، فرصت ، مھلت، بخت و نصیب، سرنوشت و قضا و قدر، لحظھ، آن

نظامی  زین ده ویران دھمت صد ھزار ست نھ بس روزگارگر ملک این  
(Bizim ki belə zalım şahımız var ən qısa vaxtda buna oxşar yüz min xaraba kənd istəsən 

verərəm (Nizami)) نظامی چون ز منان چند نشینی بجنب گفت زمانھ نھ زمینی بجنب  
(Dövr mənə, bəsdir oturdun, tərpən dedi (Nizami)) 
 Dehxoda lüğətdə qeyd edirki, زمان (zaman) sözü زمین (yer) sözü ilə birlikdə işləndiyi vaxt 

 :mənasını ifadə edir (asiman, yer, göy) آسمان
فردوسی بود بنده من زمان و زمین منم شھریار زمان و زمین  

(Yerin, göyün hökmdarı mənəm, yer, göy mənim bəndəmdir (Firdovsi)) 
“Lüğətnamə”də eyni zamanda “zaman”la bağlı müxtəlif tərkiblər də yer almışdır:  ،زمان بھ زمان

پس از ھنگام، اند زمان زمان تا زمان، ساعت بھ ساعت، زمان زمان، لحظھ بھ لحظھ ، ساعت بھ ساعت، ھنگامی  
فردوسی زمان تا زمان آگھی خواه نو ز برگشتن دشمن ایمن مشو  

(Düşmənin geri çəkilməsindən əmin olma, tez-tez yeni xəbərlər al (Firdovsi)) 
فرخی وین پدید آیدش زمان بھ زمان کاروان بس بزرگ خواھد گشت  

 (Karvan daha çox böyüyəcək və bu da uzun zamanda, mərhələ-mərhələ baş verəcəkdir 
(Fərruxi)) 

نظامی و تن بھ تن و جان بھ جاندل بدل  نزل فرستنده زمان تا زمان  
(Ürək ürəyə, bədən bədənə, can cana dayanmadan sevgi bəxş edir (Nizami)) 

)٦٠٦تاریخ بیھقی چاپ مرحوم ادیب ص (از ایشان زمان زمان فسادی خواھد رفت   
(Zaman-zaman onlardan fəsad, ziyan gələcək (Tarix-e bihəqqi,səh 606)) 

فردوسی زمان تا زمان لشگر آید زروم شاه یابند بوم ھر آنگھ کھ بی  
(Vətən şahsız qalan zaman, Rumdan (yad ölkələrdən) zaman-zaman üzərinizə qoşun gələr 

(Firdovsi)) 
)بوستان(سعدی ز خدمت مکن یک زمان غافلی اال گر طلبکار اھل دلی  

(Əgər ürək əhlinin müştərisisənsə, bir an belə olsun yaxşılıq etməkdən boyun qaçırma Sədi 
(Bustan) )  
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)بسحق اطعمھ(وقت را غنیمت دان آنقدر کھ بتوانی  ھر زمان کھ دریابی نان گرم و بورانی  
(Bacardığın qədər vaxta qənimət et, o zaman isti çörək və boranı əldə edərsən (Boshəqe 

Ətəme))  
 Hər hansı bir xalqın frazeologizmlərini öyrənməklə, biz həmin xalqın mədəniyyəti, tarixi, 

həyat və yaşayış tərzi ilə yaxından tanış oluruq. Fars dilinin tarixi inkişafı nəticəsində əmələ gəlmiş 
bu mürəkkəb frazeoloji sistem o dərəcədə zəngindir ki, danışıq prossesində frazeologizmlərin 
vasitəsi ilə bu və ya digər fikri aydın şəkildə başqasına çatdırmaq mümkündür. Əli Əkbər Dehxoda 
lüğətdə “zaman”la bağlı bir sıra frazeologizmləri qeyd etmişdir: زمان خواستن - möhlət istəmək, vaxt 
istəmək, icazə istəmək 

فردوسی ن تا فرستم ھیونی دوانبدا زمان خواھم از نامور پھلوان  
(Məşhur pəhləvandan (Şəmasas) icazə istədim ki, Əfrasiyaba qasid göndərəm (Firdovsi)) 

فردوسی شادمان کھ چندان بماند دلم زمان خواھم از کردگار زمان  
(Allahdan möhlət istədim ki, könlüm belə şad qalsın (Firdovsi)) 
  möhlət vermək, fürsət vermək - زمان دادن

ترجمھ طبری (و سھ روز زمان دادم اگر پس از سھ روز از این مخالفان کسی را در این پادشاھی بگیرم البتھ بکشم 
)بلعمی  

(Və üç gün möhlət verdim əgər üç gündən sonra bu padşahlıqda müxalifətçilərdən kimisə 
tutsam əlbəttə ki, öldürəcəm (Təbəri Bələminin tərcüməsi)) 

خاقایی کھ زمانھ زمان نخواھد داد از زمانھ بترس خاقانی  
(Zəmanədən qorx Xaqani, çünki zaman möhlət verməyəcək (Xaqani)) 
 möhlət almaq, fürsət əldə etmək- زمان یافتن

خاقانی از روش دھر زمان کس نیافت از کف ایام امان کس نیافت  
(Heç kəs zamanın əlindən qurtula bilməyib və zamandan möhlət ala bilməyib(Xaqani) )  

فردوسی کز معالیش گذربان بھ خراسان یابم گر زمان یابم از احداث زمان شک نکنم  
(Əgər dövrün hadisələrindən vaxt tapsam, şübhəsiz hökmdarın lütfü ilə Xorasanın başçısı 

seçilərəm (Firdovsi)) 
ن بر کسی سر آمدنزما  - ömrün sona çatması, əcəlin gəlməsi 

فردوسی کھ چون بر گوزنی سر آید زمان یکی داستان زد ھژبر دمان  
(Güclü və zəhmli bir pəhləvan rəvayət edirdi ki, bir maralın əcəli çatan kimi gəlib mənim 

qarşımda atılıb düşürdü (Firdovsi)) 
ر آوردنزمان را بر کسی س   - kiminsə ömrünə son vermək, kimisə öldürmək 

فردوسی کھ خسرو سر آرد برایشان زمان بر آنگونھ بردند گردان گمان  
(Başçılar elə güman etdilər ki, Xosrov onların həyatlarına son verir (Firdovsi)) 

زمان کسی بسر آمدن   - ömrün sona çatması, əcəlin çatması, ölümün yaxınlaşması 
فردوسی زمردی بھ گفتار جوید ھنر کسی را کھ آید زمانش بسر  

(Bir insanın ömrü sona çatan zaman güc və şücaətini kənara qoyub şirindilliliklə hünər və 
cəsarətini göstərər (Firdovsi)) 

کسی را سر آمدن زمان  - ömrün sona çatması 
فردوسی مر او را بھ زودی سر آمد زمان زمان پدر نام ساسانش کرد آن  

(Ata adını Sasan qoydu, lakin tezliklə ömrü sona çatdı (Firdovsi)) 
 zaman axtarmaq, vaxt tapmaq, imkan tapmaq - زمان جستن

فردوسی نجستیم بر جنگ ایشان زمان برفتیم برسان باد دمان  
(Yel kimi sürətlə getdik, amma onlarla döyüşmək üçün vaxt axtarmadıq (Firdovsi)) 

فردوسی بره برنجستند جایی زمان برفتند با خنده و شادمان  
(Gülüşlə, şadlıqla getdilər, yolda dayanmağa da vaxt sərf etmədilər (Firdovsi)) 
 dayanmaq, fasilə vermək - زمان ساختن

فردوسی گ و زمانبیایم نسازم درن من اینک پس اندر چو باد دمان  
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(Mən indi yel kimi dayanmadam onun arxasınca gəlirəm (Firdovsi)) 
 səbir etmək, gözləmək, fasilə vermək - زمان کردن

)تاریخ سیستان. (باز عبدالرحمن گفت سھ روز زمان باید کرد تا نیکو نگاه کنیم   
(Yenidən Əbdülrəhman dedi: üç gün səbir etməliyik ki, yaxşı göz gəzdirə bilək (Sistanın 

tarixi)) 
 “Zaman” leksemi söz yaradıcılığında mühüm rola malikdir. Lüğətdə qarşımıza “zaman”la 

bağlı bir sıra düzəltmə, mürəkkəb isimlər və dini terminlər çıxır misal üçün [axər-e zəman] ، آخر  
زمانآخر ال [axər-ol zəman] زمان  qiyamət günü; امام زمان [Emam Zəman] İmam Zaman, yəni İmam 
Mehdi; پادشاه زمان [padşah-e zəman] gecənin hökmdarı; زمان آباد [Zəmanabad] Zamanabad - 
Marağada yerləşən kənddir, 204 nəfər əhalisi var; زمانشاه [zəmanşah] m.1207-1216-cı illərdə 
Əfqanıstanda yaşayan Dərani tayfası; زمان صوفی[Zəmansufi] Səməlğanda yerləşən kənddir, 
Borcnurd şəhərinin yaxınlığında yerləşir və 152 nəfər əhalisi var; زمانک [zəmanək] an, qısa müddət; 
 yerində qalmaq, tərpənməmək, yer, məhəbbət və dostluq, heyvanlarda [zəmanə(ət)] زمانة və زمانت
olan parazit, bədbəxtlik; زمانھ [zəmane] dövran, əyyam, aləm; زمان سیر [zəman-e seyr] tələsən qonaq, 
cəld, sürətli; زمان حقیقی [zəman-e həqiqi] insanın yaşadığı ömrü; زمان خانلو [zəman-e xanlu] Fars 
vilayətində Xəmsə elatlarından olan Nəfər elinin bir tirəsi; زمان گردش [zəman-e gərdeş] tez, cəld, 
sürətli, tələsik, زمانھ موافق [zəmane-ye movafeq] xoş vaxt, xoşbəxtlik; زمانی [zəmani] zamana 
məxsus; زمانی [Zəmani] Qaində yerləşən kənd, 391 nəfər əhalisi var; زمانیان [zəmanyan] dünya, 
aləm. [11, 11373]     

Yazılış və məna cəhətdən müxtəlif, tələffüz cəhətdən eyni olan tərkibli sözlərə omofonlar 
deyilir. Fars dilində 580 “z” əsaslı omofon vardır. İki əsaslı omofonlara misal olaraq “زمان [zəman] 
zaman, tale, bəxt; ضمان [zəman] zamin olma, boyun olma” göstərə bilərik. [2,199] Həm 
“Lüğətnamə”[12,13390], həm “Fərhəng-e Farsi” [16,2190] həm “Vajeyab” [8,1054], həm də 
“Fərhəng-e Əmid” [9,1650] də bu məsələyə toxunulmuş زمان   [zəman] “zaman”, “tale”, “ölüm”, 
“əcəl”; ضمان [zəman] “zamin durmaq”, “kiməsə boyun olmaq”, “zamin”; ظمان [zəman] “susuz”, 
“quru”, “ətsiz”, “kişi” ظمآنة [zəmanə] “zamanın müəyənləşməsi”, “qəbul etmək”, “uzun sürən 
xəstəlik”, “sevgi və dostluq”, “zərər, ziyan”, “hərəkətsizlik” kimi omofonlar öz əksini tapmışdır. 
 Yuxarıda qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Əli Əkbər Dehxoda “Lüğətnamə 
”də “zaman” haqqında geniş məlumat vermiş, bu leksemin fəlsəfi və linqvistik izahını, mənşəyini, 
söz yaradıcılığında rolunu, müxtəlif tərkiblərdə işlənməsini nəzm və nəsr nümunələri ilə 
göstərmişdir.       

Fars dilinin zənginləşməsində mühüm rol oynayan leksikoqrafik əsələr içərisində “Bürhan-e 
qate” və “Fərhəng-e Farsi”də “zaman” lekseminin fars və ərəb dillərində müştərək söz olması, 
pəhləvicə [zamân], [zhamân] erməni dilində [zhamanak], qədim İran dilində [cəmâ], aramicə 
[cemən] , [zimne] , suriya dilində [zəbnâ], [zəmnâ], ərəbcə [zəmâ] kimi tələffüz edilməsi qeyd 
olunmuşdur. “Bürhan-e qate”də “zaman” lekseminin “ölüm”, “böyük göyün hərəkəti” [15,1029], 
“Fərhəng-e Farsi” və “Fərhəng-e Əmid”də “vaxt” , “an”, “dövr”, “əsr”, “ölüm”, “əcəl” kimi 
mənaları vurğulanmışdır [9,1319]. M.Moin “Fərhəng-e Farsi”də “zaman” leksemindən formalaşan 
 ,”bədbəxtlik”, “şikəstlik”, “hərəkətsizlik“ [zəmanə] زمانة / زمانھ ;”dövran, əyyam“ [zəmanə(e)] زمانھ
“məhəbbət və dostluq”; زمانی [zəmani] “zamana məxsus” kimi sözləri və زمان خواستن “möhlət 
istəmək” mənasını ifadə edən frazeologizm qeyd etmişdir. [16,1746] “Fərhəng-e Əmid”də də 
“zaman” sözündən əmələ gələn زمانھ [zəmane] “dövran”, زمانة [zəmanə] “ziyan”, “nöqsan, eyib”, 
“hərəkətsizlik”, زمانھ ساز [zəmanesaz] “zamana uyğunlaşan, zamanla barışan”, زمان خواستن [zəman 
xastən] “möhlət istəmək, zaman istəmək”, زمان دادن   [zəman dadən] “möhlət vermək, vaxt vermək” 
kimi ifadələr öz əksini tapmışdır. [9,1319]   

 “Vajeyab” və “Fərhəng-e Əfşar”da “zaman” haqqında müxtəsər məlumat verilmiş, “keçmiş”, 
“vaxt”, “an”, “on gün”, “zaman”, “dövran”, “əsr” kimi mənaları və bu leksemdən əmələ gələn  زمان
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;”təqvim“ [zəman-e təqvimi] تقویمی  [zəmansənc]زمان سنج ;”planlaşdırma“ [zəmanbəndi] زمان بندی 
“xronometr”; زمانمند[zəmannənd] “lazımlı zaman”; زمانمندی [zəmanməndi] “zamanın səmərəli 
olması”;  زمانھ[zəmane] “dövran” زمانی   ; [zəmani] “zamana xas”; [31,724] زمانة[zəmanə] “zaman, 
iflic, uzun sürən xəstəlik”; زمان طوالنی [zəman-e tulani] “uzun zaman”; زمان کبیسھ [zəman-e kəbise] 
“təqvimdə 366 gün”; زمان ماضی [zəman-e mazi] “keçmiş zaman” kimi sözələr qeyd olunmuşdur. 
[7,821]      

Y.A.Rubinçikin “Farsca-Rusca” [6,764] və N.Hatəminin “Farsca-Azərbaycanca” lüğətlərində 
 sözünün qarşılığı kimi “vaxt”, “əsr”, “epoxa”, “mərhələ”, “dövr” sözlərini ”زمان“ [3,860]
vurğulanır. Bu leksemin cəm forması ازمنھ [əzməne] göstərilir, qısa şəkildə qrammatik izah verilir 
və ondan yaranan sözləri qeyd edilir, məsələn: زمان سنج [zəmansənc] xronometr, زمان شناسی 
[zəmanşenasi] xronologiya, زمان شناس [zəmanşenas] xronoloq, زمانھ [zəmane] əsr, dövr, tale, زمانی 
[zəmani] müvəqqəti, xronoloji, ترتیب زمانی [tərtib-e zəmani] xronoloji ardıcıllıq, زمانیان [zəmaniyan] 
insanlar, زمان بندی[zəmanbəndi] vaxta görə tənzim etmə. Lüğətdə “zaman”la bağlı bir neçə tərkiblər 
və “zaman” anlamlı frazeoloji birləşmə də qeyd olunmuşdur: در زمان [dər zəman] dərhal, həmin an, 
 zəman] زمان خواستن ,o zaman ki [zəmanike] زمانیکھ ,zaman-zaman [zəman be zəman] زمان بھ زمان
xastən] möhlət istəmək, zaman istəmək, زمان دادن   [zəman dadən] möhlət vermək, vaxt vermək. 
  “Fərhən vajeqan-e moteradef və motezad”da “زمان” lekseminin aşağıdakı sinonimləri qeyd 
olunur: دوران(1 - زمان [douran], زمانھ [zəmane], روزگار [ruzeqar] dövran, zəmanə 2)عصر [əsr] axşam, 
əsr, dövran, era [əhd] عھد ,fəsil[fəsl] فصل ,an, saniyə [henqam]ھنگام ,növbə [noubət] نوبت موسم  
[mouvsem] an, zaman, vaxt 3)  فرصت[forsət]fürsət, مجال [məcal] macal, vaxt tapmaq, وقت[vəğt] vaxt 
انھزم .vida zamanı, son zaman [moved] موعد ,müddət, zaman [moddət] مدت (4  دنیا [cəhan] جھان(1 - 
[donya] دھر[dəhr] گیتی[giti] dünya, cahan, kainat 2) دوران [douran], روزگار   [ruzeqar] dövran, zəmanə 
 bədbəxtlik [afət] آفت (dövran, əsr, epoxa,era 4 [əhd] عھد [əsr] عصر[zəman]زمان [doure] دوره (3
[14,716] Hər hansı bir konsepti tam və ətraflı şərh etmək üçün ona yaxın konseptlərdən və ya 
onunla sıx bağlı olan konseptlərdən müqayisə kimi istifadə etmək olar. Bunun üçün “ömür” 
konseptini zamanla əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirək. Ömür əvvəli və sonu olan zaman parçasıdır. 
Onun atributu subyektdir. O, xəttidir. O da zaman kimi axır, onu ümumi halda heç kim dayandıra 
bilməz. Farsdilli mənbələrdə ömür//dünya semantik paralelizminə rast gəlinir. (Müqayisə et: 
ömründə//dünyasında= heç vaxt ھیچ وقت این کار را انجام  گز وھر  یعنی من! دنیا، دنیا من این کار را انجام نمی دھم
.نمی دھم Ömründə//dünyasında mən bu işi etmərəm! Yəni mən heç zaman bu işi etmərəm). Müsəlman 
düşüncəsinə görə, dünya dəyişkən, yalandır; ömür fani və etibarsızdır. Bu metaforik düşüncədə 
islam superetnosunun mühüm qatı mövcuddur. Bəzən burada dünya və ömür bir-birinə yaxın 
mənaları ifadə etməklə məntiqi baxımdan metaforik düşüncə kontekstində bir-birilə kəsişirlər.  
  Farsdilli leksikoqrafik əsərlərdə verilən “zaman” konseptini ehtiva edən “zaman” anlamlı 
leksikanı aşağıdakı semantik qruplara bölmək olar: 

1. Ümumi zaman: çağ, vaxt, zaman ,əsr; زمان [zəman], دھر[dəhr] , وقت[vəğt] 
2. Davamlı zaman: həmişə, əbədi, daim, hələ; ھمیشھ [həmişe], ھمواره [həmvare], 

  [hənuz]ھنوز ,[dayemi] دایمی,[əbədən]ابدا″
3. Hərəkətin başlandığı an: indi//indicə, hazırda ; حاال[ hala] اکنون   [əknun] 
4. Hərəkətin fasilələrlə davamını göstərən zaman: günaşırı, vaxtaşırı, həftəaşırı;  یک روز در

 yek həfte dər] یک ھفتھ در میان,[hər çənd saət yek bar]ھرچند ساعت یک بار ,[yek ruz dər miyan]میان 
miyan]  

5. İşin nisbətən dəqiq vaxtı: səhər, axşam, gündüz ; صبح [sobh], شب [şəb], ظھر[ zohr]  
6. Xalq təqvimi adları: çillə, xıdır, novruz; نوروز[ nouruz],چلھ بزرگ [çelle-ye bozorg],  چلھ

 şəb-e] شب یلدا ,[sizdəh be dər] سیزده بھ در, [çəharşənbe-ye suri] چھارشنبھ سری,[çelle-ye kuçek] کوچک
yəlda]  

7. İşin sonunu göstərən zaman: sonda, axırda; در آخر [dər axər] , در پایان [dər payan]   
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Dilçilikdə leksik zamanın semantik baxımdan müxtəlif cür təsnifatı verilmişdir. Lakin bizim 
apardığımız və yuxarıda təqdim etdiyimiz təsnifat Azərbaycan və fars dillərinin materiallarına 
əsaslanır və həmin dillərdə leksik zamanı bütünlüklə əhatə edir. Bizim təqdim etdiyimiz təsnifat 
hərəkətə - feilə nəzərən aparılmışdır, çünki zaman və hərəkət təkcə fəlsəfi-məntiqi baxımdan deyil, 
həm də qrammatik cəhətdən əlaqələnirlər.  
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Parvin Asadullayeva 
 

Lexicographical description of “time” lexeme in the Persian vocabularies 
 

SUMMARY 
 

Since time concept in persian culture and literature was developed within the framework of 
Islam culture, it also embraced unique features of that culture. "Zaman" (translation from arabic - 
"Time") is one the names of Allah. Time concept, being a word of general use in contemporary per-
sian language, is used to mean "life", "fate" or "death" in persian language dictionaries.  
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Парвин Асадуллаева 
 

Лексикографическое описание лексемы «Время»  
в персоязычных словарях 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В персидской культуре и литературе понятие времени развивалась в рамках исламской 

культуры. Это понятие времени в исламской культуре имело свои особенности. “Время” 
является одним из имен Аллаха. В современном персидском языке время как общеупотреби-
тельная лексема в персоязычных словарях употребляется в значении “жизнь”, “судьба”, 
“смерть”. 
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FARS LÜĞƏTÇİLİYİNƏ ƏRƏB  
LEKSİKOQRAFİYASININ TƏSİRİ 

 
 
Açar sözlər: Fars leksikoqrafiyası, ərəb leksikoqrafiya ənənəsi, qarşılıqlı əlaqə və təsir 
Ключевые слова: Персидская лексикография, арабские лексикографические традиции, 

взаимоотношение и взаимовлияние 
Key words: Persian lexicography, Arabic lexicographic traditions, mutual connection and 

mutual influence 
 
Dilçiliyin bir sahəsi olan leksikoqrafiya lüğət tərtibinin nəzəri və praktik məsələləri ilə məşğul 

olur. Leksikoqrafiya “yunan mənşəli sözdür. Mənası isə “lüğət yazıram” deməkdir (1,s.294).  
Qeyd etmək lazımdır ki, Şərq xalqları arasında ilkin lüğətçilik ənənəsi ərəblərdə yaranmışdır. Bu 

isə İslam dininin gəlişi və möhkəmlənməsi ilə əlaqədardır. Ərəb dili ilk öncə Qurani-Kərimin dili 
olaraq sosial-mədəni mühitdə özünə böyük yer tutmuşdur. İslamı qəbul edən qeyri-ərəblər məhz 
Quranı öyrənmək və bu dilin gətirdiyi dini-mənəvi və əxlaqi dəyərləri mənimsəmək üçün ərəb dilini 
dərindən öyrənməli idilər. Bu isə öz növbəsində ərəb dilçiliyinin və o cümlədən leksikoqrafiyasının 
yaranmasına və inkişaf etməsinə təkan vermiş oldu. 

Lüğətçilik orta əsrlərdə müsəlman Şərq xalqlarının yazılı mədəniyyətində mühüm yer tutan 
sahələrdən biri kimi dəyərləndirilir. Bu dövrlərdə Şərq xalqları arasında mədəni əlaqələrin inkişafı, 
elmi ədəbiyyat çeşidinin zənginləşməsi, çoxlu sayda ədəbiyyat nümunələrinin yaranması, insanlar 
arasında ərəb və fars dilli nümunələrdən istifadə edilməsinə marağın artması lüğətlərin yaranmasına 
təkan verirdi. Erkən fars dili leksikoqrafiyası haqqında dəyərli araşdırmalar aparmış görkəmli alim 
S.İ.Bayevski lüğətlərin zəngin materiala malik olmasını xüsusi olaraq qeyd edir: “Lüğətlər fars dilinin 
tarixi leksikologiya və İran dialektologiyası, klassik ədəbiyyat və mətnşünaslığı, həmçinin etnoqrafiya, 
tarixi coğrafiya və mədəniyyət tarixi üçün zəngin materiala malikdir” (3,s.3). Bu rəngarənglik zəngin 
və çoxşaxəli fars leksikoqrafiyasının qədim tarixi dövrlərə qədər uzanan keçmişindən xəbər verir. 

Y.A. Rubinçik, S.İ. Bayevski, V.Q. Axvlediani kimi görkəmli dilçi alimlər öz tədqiqatlarında 
fars lüğətçiliyinə ərəb leksikoqrafiyasının güclü təsirini xüsusi qeyd edirlər.  

Görkəmli dilçi alim Y.A.Rubinçik “Лексикография персидского языка” (“Fars dilinin leksiko-
qrafiyası”) adlı kitabında fars leksikoqrafiyasının daha qədim tarixə malik olmasını belə ifadə edir: 
“...fars leksikoqrafiyasının başlanğıc tarixi IX əsrə, Avropada isə daha sonralara (ingilis – XVII əsrdə, 
fransız – XVI, Rusiyada XVIII əsrə) təsadüf edir” (6,s.7). Eyni zamanda, farsdilli lüğətlərin bu dövrdə 
yaranması səbəbini “yeni fars dilində olan ədəbiyyatın geniş inkişaf etməyə başladığı dövrə aid 
olması” (6,s.11) ilə əlaqələndirən alim fars lüğətçiliyinə ərəb leksikoqrafiyasının təsirini belə 
açıqlamışdır: “Fars leksikoqrafiyasının inkişafına (onun ilkin başlanğıcında) ərəb dilli izahlı lüğətlərin 
tərtib ənənələri təsir etmişdir. Ərəb leksikoqraflarından izahlı lüğətlərin tərtibi ilə bağlı ən çox fəsillərə 
bölmə, fəsil içərisində izahı verilmiş sözün sonuncu hərfə doğru yerləşdirilməsi kimi bəzi prinsiplər 
mənimsənilmişdir. Lakin buna baxmayaraq, fars leksikoqrafiyasının inkişafı özünəməxsus yol tutmuş, 
həmçinin forma və məzmunda fərqli xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. Bunun ən başlıca səbəbi ondan 
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ibarətdir ki, farsdilli lüğətlər poetik və nəsrlə, ərəb lüğətləri isə Quran və klassik poeziya əsasında 
tərtib olunmuşdur” (6,s.16).  

Fars lüğətçiliyinin ərəb leksikoqrafiyasından qaynaqlanması haqqında ərəbşünas alim 
V.Q.Axvlediani öz məqaləsində belə qeyd edir: “Ərəb leksikoqrafiyası Şərq (İran, Türkiyə, qismən 
Hindistan), eləcə də Avropa xalqlarının leksikoqrafiyasına böyük təsir etmişdir” (2,s.93). 

Ərəb leksikoqrafiyasından bəhrələnməsinə baxmayaraq, fars lüğətçiliyi özünəməxsus zəngin 
tarixi keçmişə malikdir. Belə ki, “farsdilli lüğətlərin tarixi xülasəsinə” nəzər salan dilçi alim L.S.Pey-
sikov “farsdilli lüğətlərin inkişaf tarixinin on əsrdən çox davam etdiyini” qeyd edərək, onun qət etdiyi 
bu dövrü əldə edilmiş mənbələrə istinadən daha qədim zamanlara uzandığını bir daha vurğulamışdır 
(5,s. 191). 

S.İ.Bayevskinin “Ранняя персидская лексикография XI-XV вв.” (“XI-XV əsrlərdə erkən fars 
leksikoqrafiyası”) adlı kitabında A.B.Xalidov və V.Q.Axvlediani kimi alimlərə istinadən gəldiyi 
nəticə, bizə bir daha orta əsrlərdə İranda lüğətçilik ənənəsinin inkişafı haqqında təsəvvür yaradır. O 
yazır: “Orta əsrlər İranda lüğətçilik ənənəsindən danışarkən, qeyd etmək lazımdır ki, fars 
leksikoqrafiyası başlanğıcını VIII əsrdən götürmüş ərəb leksikoqrafiyası ilə birlikdə inkişaf etmişdir. 
Ərəb dilində izahlı lüğətlərin tərtibi təcrübəsi sözsüz fars-tacik leksikoqrafiya ənənəsinin yaranmasına 
böyük təsir göstərmişdir. Ərəb dilində olan izahlı lüğətlər İranda, ədəbiyyat və dinin dili kimi qəbul 
olunduğu bir çox müsəlman ölkələrində məhz yerli leksikoqrafların ərəb dilini mənimsətmə məqsədilə 
yaranmışdır” (3,s.86).  

Maraqlı haldır ki, qədim yazı mədəniyyətinə malik olan iranlılar İslamdan sonra elm, ədəbiyyat 
və mədəniyyətin inkişafında yeni ugurlar qazandılar. Fars dili və ədəbiyyatı İranın hüdudlarından 
kənarda – Hind yarımadasından tutmuş kiçik Asiyaya qədər yayılmağa başladı. Burada Hindistan 
xüsusi yer tutur. Böyük ənənələrə malik ərəb leksikoqrafiyasından qaynaqlanan fars lüğətçiliyinin İran 
hüdudlarından kənarda, Hindistanda geniş vüsət alması isə öz növbəsində fars leksikoqrafiyasının 
tədqiqatı nöqteyi-nəzərindən zəngin məlumat verir. Fars leksikoqrafiyasına zənginlik bəxş edən bu 
şaxə, yəni Hindistanda fars leksikoqrafiyasının inkişafı S.İ.Bayevski tərəfindən mərhələli şəkildə 
dövrlərə bölünmüş və onun orada inkişaf etmə səbəbi belə açıqlanmışdır: “XIII əsrdən başlayaraq XIX 
əsrə qədər fars leksikoqrafiyasının əsas inkişaf mərkəzi Hindistan olmuşdur. Fars dili Hindistanda XI 
əsrin əvvəllərindən başlayaraq, yəni Şərqi İran, Mərkəzi Asiyanın cənub hissəsi, Əfqanıstan və şimali 
Hindistanın geniş bir hissəsi də daxil olmaqla böyük bir dövlət yaradan Mahmud Qəznəvinin (999-
1030) Hindistanı fəth etmək məqsədilə etdiyi yürüşlər zamanından geniş yayılmağa başladı. Fars dili 
Hindistanda rəsmi ədəbi və inzibati dilə çevrildi. Bu dil Hindistanda yaşayan müxtəlif dilli xalqlar 
arasında mühüm rol oynamağa başlamış və qarşılıqlı mədəni əlaqəyə səbəb olmuşdur... Hindistanda 
fars leksikoqrafiyası tarixini üç əsas dövrə bölmək olar: XIII-XV əsrlər – Hindistanda ilk farsdilli 
lüğətlərin yaranması; XVI-XVII – fars leksikoqrafiyasının intensiv inkişaf dövrü; XVIII-XIX - ənənə-
lərin inkişafı” (3,s.48-49). Bundan başqa S.İ.Bayevskinin “Средневековая персидская лекси-
кография” (“Orta əsrlər fars leksikoqrafiyası”) adlı məqaləsində rast gəldiyimiz fikirlər müəllifin 
əvvəlki mənbədə göstərdiyi izahın davamı kimi qiymətləndirilir. Alim yazır: “XIII-XIV əsrlərdən 
başlayaraq fars dili Dehli sultanlığı və ayrı-ayrı əyalətlərdə rəsmi dilə çevrilir. Bu dil Hindistanda XVI 
əsrdə Baburun yürüşləri zamanı daha geniş yayılmağa başlayır. Fars dili bu dövrlərdə dəftərxana 
idarələrinin, saray tarixşünaslığı və poeziyasının dilinə çevrilirdi. Saraylarda böyük ədəbi mərkəzlər 
yaranır və inkişaf edirdi. Burada fars poeziyasının Məsud Səd Səlman və Əmir Xosrov Dəhləvi kimi 
məşhur klassikləri yazıb yaradırdılar. Farsdilli erkən klassik poeziya Hindistanda da geniş yayıldı. 
Bütün bunlar fars leksikoqrafiyasının inkişafına təkan verirdi” (4,s.118). Həqiqətən, fars leksiko-
qrafiyasının Hindistanda geniş yayılmasına bariz nümunə olan və əsrlərdən bəri dövrümüzə qədər 
gəlib çatan farsdilli lüğətlər fars lüğətçiliyinin zəngin irsə malik olmasını təsdiqləyir. Bu dəyərli 
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mənbələr isə müasir dövrümüzdə tərtib olunan farsdilli lüğətlər üçün ilkin bir mənbə kimi misilsiz 
əhəmiyyət daşıyır.  

Beləliklə, əsas ünsiyyət vasitəsi olan dilin millətindən və dövlətindən asılı olmayaraq, insanlar 
arasında anlaşılması üçün lüğətlərin yaranması bütün dövrlərdə əhəmiyyətini itirməyən dilçiliyin bir 
şöbəsi kimi öndə durur. Əlbəttə ki, uzaq qərinələr qət edərək dövrümüzə qədər gəlib çatan həmin lüğət 
nümunələri qədim və zəngin tarixə malik olan lüğətçilik ənənəsinin inkişaf etdiyi yolun araşdiril-
masında dəyərli bir açardır.  
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Алиева Айнура 

 
Влияние арабской лексикографии на персидскую 

 
РЕЗЮМЕ  

 
 В статье анализируется история распространения и бурного развития в Индии 

персидской лексикографии, обладающей богатым культурным наследием. Актуальность 
исследования состоит, в первую очередь в том, что обращение к средневековым словарям 
является необходимым условием для изучения культурного наследия народов Востока, 
зафиксированного в письменных памятниках. Также в статье исследуется влияние арабской 
средневековой лексикографической традиции на персидскую. Наряду с вышеперечисленны-
ми вопросами, в статье рассматриваются и факты взаимоотношения и взаимовлияния в сфере 
словарной деятельности, связанные с интеграционными процессами. 
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Aliyeva Aynura 
 

The influence of Arabic lexicography on the Persian 
 

SUMMARY 
 

  The article analyzes the history of the spreading and rapid development of the Persian 
lexicography in India, which has a rich cultural heritage. The urgency of the research consists, first 
of all, that the reference to the medieval dictionaries is a necessary condition for the study of the 
cultural heritage of the peoples of the East, recorded in written memories. Also the article deals with 
the influence of the Arab medieval lexicographic tradition on the Persian. Along with the above 
issues, the article also discusses the facts of mutual connection and mutual influence in the sphere 
of vocabulary related to integration processes.  
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 MƏDƏNİYYƏTİN İNKİŞAFINDA VƏ XARİCİ DİLLƏRİN 
ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ DİLÇİLİYİN ROLU 

  
 

 Açar sözlər: Dil, Orfoqrafiya, Orfoepiyanın, Fonetika, Lüğətçilik.  
 Ключеые слова: Язык, Правописание, Орфоэпия, Фонетика, Словарь.  
 Kеy words: Language, Spelling, Orfoepia, Phonetics, Vocabulary. 

 
 Dilçilik elmi dilin qayda-qanunlarını, xüsusiyyətlərini, quruluşunu öyrənir. Dil müxtəlif 

baxımdan öyrənildiyi üçün ayrı-ayrı sahələrə bölünür. Dilçiliyin fonetika, leksikologiya, 
morfologiya və sintaksis kimi bölmələrindən başqa, etimologiya, lüğətçilik, dialektologiya kimi 
sahələri də vardır. [1, 55] 

Dilçiliyin özünün bir elm kimi mədəniyyətin inkişafından xəbər verir. Bütün elmlər mədəni 
inkişafın nəticəsidir. Onların hamısı bu və ya digər dərəcədə mədəniyyətin inkişafına xidmət edir. 
İctimai elmlər isə milli mədəniyyətin inkişafına daha çox kömək edir. Bu sahədə dilçiliyin xüsusi 
yeri vardır. Mədəniyyətin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada dildən istifadə edilməsin. Bu isə ədəbi dilin 
uslubi diferensial xususiyyətlərini şərtləndirir. Məs: ədəbi dilin mətbuat üslubu, poetik uslub və s. 
Məhz dil normalarına əməl etməklə yaranır ki, bunu da tənzim edən umumiləşdirən dilçilik elmidir. 
Əgər səhnə üslubu elmi uslub ilə eyniləşmiş olsa onda dramaturgiyada bədülikdən danışmaq olmaz. 

Mədəniyyətin inkişafında dilçiliyin tətbiqi sahəsi daha çox iştirak edir. Məs Aidə: 
Orfoqrafiya ilə orfoepiyanın götürək dilçiliyin bu sahəsi bu və ya digər elm və mədəniyyət sahəsi 
üçün lüğətlər hazırlamaq ensiklopediyasının yaranması, onun milli mədəniyyəti üçün çox vacib 
meyarlardan biridir. 

Tətbiqi dilçiliyin tərcümə nəzəriyyəsi dünya elm və ədəbiyyatı ilə tanış olmaq üçün lazım 
olan tərcümə işlərini düzgün istiqamətləndirir və onun elmi-metodoloji əsaslarını hazırlayır. 
Tərcümə prinsipləri, metodları, tərcüməçinin mövqeyi, tərcümə edilən əsərin növ və janr 
xüsusiyyətləri və s. nəzərə alınmadan əsəri uğurla tərcümə etmək olmaz. Bu prinsipləri hazırlayan, 
sistemləşdirən məhz dilçilikdir. 

Orfoqrafiya nəinki yazı mədəniyyəti, habelə elmi düzgünlük və yazıda dəqiqlik deməkdir. 
Bu gün dünya dilləri əsasında çoxlu mətbuat, kitab, jurnal qəzet və s. nəşr edilir. Əgər bu mətbu 
orqanların hər biri istədiyi kimi yazsa, daha doğrusu, umumi prinsiplər olmasa, onda yazıda hərc-
mərclik yaranır, çox vaxt yazanla oxuyan arasında düzgün kommunikativ münasibət yaranmaz. 
Dilçilik elmi belə bir çətin vəzifənin öhdəsindən gələrək umumi düzgün yazma prinsiplərini 
müəyyənləşdirib həyata keçirir. Məlumdur ki, elmi-ədəbi dil normalarını dilçilik elmi hazırlayır. 
Orfoqrafiyada olduğu kimi, düzgün ədəbi tələffüzdə (orfoepiyada) də xüsusi hamının riayət etməli 
olduğu normalar mövcuddur. Orfoqrafiya ilə orfoepiyanın qarşılıqlı münasibətini də dilçilik 
müəyyən edir. Belə ki, “Danışığımız kimi yazmalımı və ya yazdığımız kimi danışmalıyıqmı?” 
prinsipinin tətbiqi dilçiliyin mühüm sahəsidir. Yazdığımız kimi danışsaq dildə bayağı tələffüz 
formaları yaranır, çox vaxt ağırlıq törənər. Bu, müxtəlif sahələrdə-səhnə nitqində, televiziya və 
radio direktorlarının nitqində, elmi məruzə və muhazirə oxuyan natiqlərin dilində qeyri-normal, 
qeyri-sabit vəziyyət yaradır ki, bu da milli mədəniyyətin inkişafına mənfi təsir göstərər. Dilçilik 
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elminin yaratdığı orfoqrafiya prinsipləri və orfoepiya normaları bu sahələr arasındakı nisbəti 
tənzimləyir. 

Bu və ya digər xalqın dilində olan ədəbi, bədii irsi müəyyənləşdirmək, onların elmi-tənqidi 
mətninin hazırlamaq məhz dilçiliyin vəzifəsidir. 

Umumiyyətlə, normativ qrammatikalardan tutmuş dilçiliyin geniş elmi problemlərinə qədər 
elə bir sahəsi yoxdur ki, bu və ya digər dərəcədə mədəniyyətin inkişafı ilə əlaqədar olmasın. 

Xarici dillərin öyrənilməsində də dilçilik əvəssiz rol oynayır. Məlumdur ki, dili iki yolla 
öyrənmək mümkündür. Birinci, dilin öz qrammatik quruluşundan öyrənilməsi. Bu, dil mühitində 
dilin sərbəst öyrənilməsi deməkdir. Bu vaxt nə qrammatikanı, nə də dilçiliyin başqa sahələrini 
bilmək tələb olunur. Bu üsulla dilin öyrənilməsi asan başa gəlsə də adamı dilçi etmir, ona kömək 
edir. 

Xarici dili mükəmməl elmi əsaslarla öyrənmək həm də qramatika vasitəsi ilə öyrənmək üçün 
dilçilik problemlərini yaxşı bilmək lazımdır. Ana dilinin təbii materialının əsasında xarici dili 
öyrənmək üçün dilçiliyin müqayisə-tutuşdurma metodundan istifadə etmək lazımdır. 

Müqayisə eyni sistemli dillər arasında tutuşdurma-qarşılaşdırma metodundan istifadə edilir. 
Dilçilik elmi tutuşdurma-qarşılaşdırma metodunun elmi-üsulu əsaslarını hazırlayır. Dilçiliyin bu 
metodundan istifadə edilməsə Azərbaycan auditoriyasında xarici dili tədris etmək mümkün olmaz. 
Tutuşdurma-qarşılaşdırma həm fonetik, həm leksik-frazeloji həm morfoloji, həm də sintaktik 
səviyyədə aparılır. Cümlə quruluşu kontruksiyalarının izahında, cümlə üzvlərinə suallar 
verilməsində mütləq xarici dil na dili ilə qarşılıqlı müqayisə etmək lazım gəlir. 

Dilçilik elmi dilin qayda-qanunlarını, xüsusiyyətlərini, quruluşunu öyrənir. Dil müxtəlif 
baxımdan öyrənildiyi üçün ayrı-ayrı sahələrə bölünür. Dilçiliyin fonetika, leksikologiya, 
morfologiya və sintaksis kimi bölmələrindən başqa, etimologiya, lüğətçilik, dialektologiya kimi 
sahələri də vardır 

Etimologiya. Sözün mənşəyini, kökünü, nədən törəməsini öyrənən dilçilik sahəsinə 
etimologiya deyilir. Dilimizdə yaranma tarixi çox qədim olan elə sözlər var ki, indiki şəklində 
daşıdığı leksik məna anlaşılmır, yəni kökü, mənşəyi izah edilə bilmir. Bu halda etimologiya elminə 
üz tutmaq lazım gəlir. Sözün kökünü üzə çıxarmaq, onun başqa sözlərlə bağlılığım öyrənmək üçün 
aparılan dilçilik araşdırmasına etimoloji təhlili deyilir. 

Lüğətçilik. Dilçiliyin praktik sahəsi olub, lüğətlərin tərtibi, yaranma qaydalarını öyrənir. 
Lüğətçilik Azərbaycan - türk dilçiliyinin qədim sahəsidir. Mahmud Kaşğarinin məşhur "Divanu 
lüğətit – türkü (XI əsr) buna nümunə ola bilər. Hüsam Təbrizi (XIII əsr) Hinduşah Naxçivani (XIV 
əsr) kimi Azərbaycan alimləri də lüğət tərtib etmişlər. XX əsrin əvvəllərində Sultan Məcid 
Qənizadə, Üzeyir bəy Həcıbəyov, Əliağa Şıxlınski bir sıra lüğətlər tərtib etmişlər. 1964-1987-ci 
illərdə Əliheydər Orucovun müəllifliyi və rəhbərliyi ilə nəşr olunmuş 4 cildlik "Azərbaycan dilinin 
izahlı lüğəti" son 50 ildə lüğətçilik sahəsində görülmüş ən böyük iş sayılır. Lüğətlərin bir neçə növü 
var: izahlı lüğətlər, tərcümə lüğətləri (məsələn, azərbaycanca - ərəbcə və ya ingiliscə -azərbaycanca 
lüğətlər və s.) və terminoloji lüğətlər (məsələn, dilçilik terminləri lüğəti). 

“Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra orfoqrafiyamızın bir neçə dəfə 
yenidən işlənib hazırlanması, ayrı-ayrı dövlətlərdə onun bir sıra qaydalarının sabitləşə bilməsi 
dilçilik elmimizin vəziyyəti ilə sıx əlaqədar idi” 

“Hələ orfoqrafiyamızın yaradılması və onun daha da təkmilləşdirilməsinin ilk dövründə dili-
mizin leksikasını, fonetika və qramatikasın öyrənmək sahəsində çox az iş görülmüş ədəbi tələffüz 
qaydalarının tədqiqi məsələsinə isə heç təşəbbüs belə göstərilməmişdi. Halbuki orfoqrafiyamızda 
hər bir qaydanı müəyyən elmi əsaslar üzərində qurulmasına, dilimizin xüsusiyyətlərini özündə 
düzgün əks etdirə bilməsinə nail olmaq üçün buna böyük ehtiyac vardır. 
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Lakin həmin dövrlərdən başlayaraq, dilçilik elmimizin tədricən inkişaf etməsi, dilimizin qa-
nun-qaydalarını, xüsusiyyətlərini tədqiq etməkdə müəyyən nailiyyətlər qazanması orforqafiyamızda 
olan nöqsanların, zəif cəhətlərin meydana çıxarılıb aradan qaldırılmasına, şübhəsiz, böyük təsir gös-
tərilmişdir. Məhz buna görədir ki, xüsusən 1940, 1954 və 1958-ci illərdə qəbul olunmuş qaydalar “ 
ın istər sistemin də, istərsə də izahında elmilik daha çox hiss olunur”.[3.38] 

Bu, nitq mədəniyyətinin digər sahələrinə də aiddir. M.Şirəliyev dilimizin orfoepiyası barədə 
yazır: “Mədəniyyətimizin inkişafı elə bir səviyyəyə gəlib çatmışdır ki, artıq orfoepiya qaydalarını 
vermək günün vacib məsələlərindən biri olmuşdur.” Orfoepiya qaydalarının əsaslarınını vermək 
üçün bir sıra işlər görülməlidir: 

1) Hər şeydən əvvəl, orfoepiyanın əsaslarını müəyyənləşdirilməli. 
2) Orfoqrafiya ilə orfoepiya müəyyən edilməlidir: 
3) Orfoepiyanın orfoqrafiyaya yaxınlaşan və ayrılan cəhətləri göstərilməli 
4) Orfoqrafiyada qəbul edilməyən fonetik hadisələrə orfoepiyada nə dərəcədə yer 
verilməlidir. 
5) Alınma sözlərin orfoepiyası qaydaya salınmalıdır. 
6) Göründüyü kimi, bu vəzifələrdən çoxunun yerinə yetirilməsi dilçilik nəzəriyyəsinin 
öhdəsinə düşür. 
Dil çox-çox qədim zamanlarda toplu halında yaşayan insanların bir-birinə söz demək ehti-

yacından, bir-biri ilə ünsiyyət saxlamaq zərurətindən ortaya çıxmışdır. Deməli, dil insanlar arasında 
ünsiyyət vasitəsidir. Dil ünsiyyət vasitəsi kimi yalnız müəyyən şəraitdə - insan cəmiyyətində yaranır 
və fəaliyyət göstərir. Buna görə də dil ictimai hadisə sayılır. Dilin varlığı üçün bəşər cəmiyyətinin 
olması mühüm şərtdir. Insan cəmiyyəti olmayan yerdə dil mövcud ola bilməz. Belə ki, yeni doğulan 
uşaq insanlarla ünsiyyət saxlamasa, yəni insan yaşamayan mühitdə böyüsə (və ya lal adamlar 
arasında tərbiyə olunsa), o danışa bilməz. Dil ancaq insana məxsusdur, heyvanlar yalnız münasibəti 
duya bilirlər.[1, 23] 

Dil irqi və irsi cəhətlərlə bağlı deyil. Buna sübut olaraq, belə bir nümunə göstərmək olar: bir 
zənci balası körpəlik çağından valideynlərindən ayrı düşərək Azərbaycan ailəsində böyüyərsə, o, 
Azərbaycan dilində danışmağa başlayacaq. Dil mənsub olduğu xalqın həyatı ilə sıx bağlıdır. Hər 
hansı bir xalqın milli şüuru, mədəni səviyyəsi inkişaf etdikcə onun dili də inkişaf edir, təkmilləşir. 
[3, 24] 

 X1X əsrin əvvələrində bir çox dünya dillərinin konkret müqayisəli tarix tətqiqi əsasında 
nəzəri dilçilik yaranmağa başlamışdı.Bu proses, ilk nöbədə Humboldtun adı ilə bağlıdır. Valhem 
fon Humboldt (1767-1835). Alman alimi Valhelm fon Humbolt X1X əsrin ən böyük şəxsiyyət-
lərindəndir. Valhem Humboldt müxtəlif dillər üzərində apardığı müşahidələr əsasında belə nəticəyə 
gəlmışdir ki, dilçiliyin özünün nəzəri bazası olmalıdır. [4,77] Bu baza qohum olmayan müxtəlif 
dünya dillərinin faktlarının ümumiləşdirməsinə əsaslanmalıdır. Nahəyət ki,qeyd etməliyik ki, 
dilçilik X1X əsrin başlanğıcında geniş vüsət almiş və böyük inkişaf yolu keçmişdir. Bununla bə-
rabər, qohum və yad dillərin tipoloji müqayisəli qramatikasının yaradılması zəruriliyini söyləmişdir. 
O, ümumi qramatikanın əlehinə idi. Çünki bu tipli qrammatikalar dillərin müqayisəsini inkar edirdi. 
1799-cu ilin iyul ayında fransız əsgərləri dəniz sahilində Rozett qəsəbəsinin yaxınlığında səngərlər 
qazmağa başlamışlar. Bu zamanə əsgərlərdən biri yumuşaq torpağı qazarkən əlındəki alətin daşa 
toxunduğunu hiss etmişdi. Həmin daşı torpaqdan çıxarmışlar. Bu ləpik daşın uzunluğu 1 metr, eni 
75 santimetr, qalınlığı isə 27 santimetrdən ibarətdir.[4, 83] 

“Rozett daşı”adı ilə məşhur olan bu abidənin üzərində müxtəlif əlifba və heroqliflərlə 
yazılan 3 yazı həkk edilmişdi. Birinci yazı qədim misir heroqlıfləri ilə yazılmış 14 sətrdən ibarətdir. 
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Dil haqqında kəlamlar: "İnsan öz dilinin altında gizlənmişdir, danışmağa başlayandan sonra 
ağıllı və ya ağılsız olduğu bilinir. (Hz. Əli əleyhissəlam). "Dil fikri açmaq üçün yox, gizlətmək 
üçündür. (Taleyran).  
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İctimai-siyasi terminlərdə paralleliyin meydana çıxması müasir dövrdə diqqəti çəkən məsələ-

lərdən biridir. Bir dildən digər dilə keçən terminlər həmin dilin leksik tərkibinin zənginləşməsində 
əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. Lakin elə vəziyyətlər yarana bilər ki belə terminlər dildə uğurla 
qarşılanmır. İctimai-siyasi terminlər də paralellik xüsusiyyətindən yan keçə bilmir. Məsələn une 
approche par thème - une approche par corbeilles ( sınağı, imtahanı asanlaşdırmaq üçün müxtəlif 
mövzulu sulları ayırmağın metodu) ingilis ekvivalenti – basket approach, une cybermilitante,e - 
partisan d`une cause (öz fikirlərini yeridmək üçün kommunikasiya vasitələrindən istifadə edən 
insan ) ingilis ekvivalenti netroot, netroots activist. Bir-birinin tam eyni olan belə terminlər üslubi 
cəhətcə fərqlənməyən, formaca müxtəlif olan terminlər paralel terminlərdir. Belə terminlər geniş 
ixtisas sahəsinə aiddir. Belə ki, bu terminlər dar elmi sahədən fərqləndiyi üçün ümumişlək sözlərə 
asanlıqla çevrilə bilir və lüğət tərkibinə daxil olur. Azərbaycan dilində revolyusiya - inqilab ictimai-
siyasi termini geniş işlək spektra daxildir. Belə ki, fransız dilindən rus dili vasitəsilə Azərbaycan 
dilinə keçmiş bu terminin paraleli (inqilab) vardır. Amma buna baxmayaraq mövcud olan paralel 
termini alınma termin sıxışdırıb çıxara bilməmişdir. Kontrakt - müqavilə, dominant-hökmran, pe-
riod-dövr, genosid-soyqırım, ideologiya-təbliğat, patriot-vətənpərvər, arest-qəti imkan tədbiri, pi-
ket-nümayiş, eksplotasiya-istismar paralellər eyni məfhumun müxtəlif sözlərlə ifadəsinin xüsusi 
formasıdır. Belə halda özünəməxsus terminlərin istifadə olunması sinonimliyin meydana çıxmasına 
işarə edir. Nəticə etibarilə anlaşıqlı olan, tələffüzdə çətinlik törətməyən, nitqə qənaət verən termin 
yaşamaq hüququ qazanır. Elmi terminlərdən fərqli olaraq alınma ictimai-siyasi termnilər üçün 
paralelləşmə halı xarakterikdir.  

Sayalı Sadıqova terminlərdə paralleliyin yaranmasının başlıca səbəblərini aşağıdakı kimi izah 
edir:  

1. Terminlərdə ad-termin veriləcək anlayışın mahiyyətini tam birqiymətli, birmənalı təyin 
etməyə imkan verəcək sözün dərhal tapılmaması, yaxud yaradılmaması; 

2. Tərcümə prosesində eyni bir terminin dildə işlənən iki müxtəlif alınma sözlə əvəz olunması 
hadisəsi; 

3. Müxtəlif elm sahələrinə mənsub terminlər içərisində çox komponentli söz birləşmələrinin 
işlədilməsi (2, s.112, 113, 114) 

Birinci səbəbi belə izah etmək olar ki, belə bir situasiyada alınma sözlə yanaşı ümumişlək 
sözün termin kimi istifadəsi meydana çıxır. Bu proseslə çoxlu sayda paralellər meydana çıxır. 

İkinci səbəbi belə izah etmək olar ki, bu prosesdə eyni termini türk mənşəli, digər termini 
fransız mənşəli terminlə əvəz etmək olur. Belə bir məqamda tərcümə zamanı siyasətçilərin, 
diplomatların və s. dildə qarşılığı olmayan terminləri tərcümə etməyə çalışır. Məsələn, un printemps 
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rose (çəhrayı payız) – şüar: 1981-ci ildə Fransua Mitteran Fransa Respublikasının prezidenti seçildi 
və sosialist partiyasının bu termin birləşməsi süarına çevrildi.  

  Antanta –Saziş–Üçlər İttifaqı: (fransız mənşəli: une entente) Almaniya tərəfindən gözlənilən 
təcavüzə qarşı 1904-1907-ci illərdə yaradılmış Böyük Britaniya – Rusiya - Fransa ittifaqı. Bu 
termin “qəlblər və ya ürəklər razılığı” kimi izah edilir. Nəticədə eyni anlayış müxtəlif terminlərlə 
ifadə edilir. Sayalı Sadıqovanın fikrinə görə, terminologiyada belə terminlərin yaranmasının səbəbi 
dildə mövcud olan birsemli adların alınma və dilin öz sözləri ilə paralel işlənməsi ilə də bağlıdır. 
Birinci halda avtoxton və alınma birsemli sözlə dildə eyni məqamlarda işlənərək bir-birini əvəz edir 
(2, s.113) Məsələn, fransız dilində une révolution, une période, une entente, une déclaration, une 
propogande, une inauguration, la passage, le budget, une paradigme - Azərbaycan dilində inqlab, 
çevriliş, dövr, saziş, razılaşma, deklarasiya, təbliğat, andiçmə, keçir, büdcə, paradiqma. 

 Üçüncü səbəbi belə izah etmək olar ki, çoxkomponentli söz birləşmələrinin terminologiyada 
işlədilməsi bəzi çətinliklər törədir. Belə formaların təkrarlanmamasını göstərmək üçün biz ixtisar-
lara müraciət etməli oluruq. Fransız və Azərbaycan dillərində ixtisar variantı müxtəlif cür aparılır. 
Belə situasiyalar paralelliyi təmin edən tipik xüsusiyyətdir. Fransız dilində bu proses aşağıdakı kimi 
özünü əks etdirir: 

I. İxtisar olunmuş sözlər.  
Başlanğıc hərfin və yaxud sözün daxilində bəzi ünsürlərin saxlanılması yolu ilə aparılan 

ixtisarların aşağıdakı növləri vardır: 
1. Birinci hərfi böyük, sonrakı hərfi kiçik yazılan ixtisarlar: Ad (administration-administra-

siya), An (analogie-oxşar), Ca (cardinal-kordinal), Co (Collaboration-əməkdaşlıq), Co (constitution-
nel (le)-konstitusiyalı), Co (corruption–rüşvətxorluq), Di (diplomatie-diplomatiya), Go (governe-
ment-dövlət), Ra (radical-radikal).  

2. Kiçik hərflərlə yazılan ixtisarlar: différence de potentiel-d.d.p (ehtiyat müxtəlifliyi), droit 
administratif-dr. admin (inzibati hüquq), droit civil-dr.civ. (vətəndaş hüquq), droit féodal-droit feo. 
(feodal hüquq), impérial (e)-imp (imperiya).  

3. Sözün müəyyən hissəsi saxlanılmaqla edilən ixtisarlar. Belə ixtisarların özləri də iki cür 
olur: Sözün başlanğıc hissəsi saxlanılmaqda olan ixtisarlar: Fanatique-Fana (fanatik), nationalité-
nat. (milliyyət), fiscalité-fisc. (fiskal vergi). İkinci hissəsi saxlanılaraq birinci hissəsi ixtisar olunan 
sözlər: capitaine-pitaine (kapitan), principial-cipal (əsas), municipal-cipal (bələdiyə), americain-
ricain (Amerikanlı). Ön inisialın düşməsi isə daha nadir haldir.  

II. İxtisar olunmuş söz birləşmələri.  
İxtisar olunmuş söz birləşmələrinin aşağıdakı növləri vardır: 1. Nöqtə qoyulmaqla (bəzən də 

nöqtəsiz) böyük hərflə yazılan ixtisarlar. Burada mürəkkəb söz birləşməsini təşkil edən sözlərin 
başlanğıc hərfləri saxlanılır: Z.U.P (üstün olanlara məskunlaşmış ərazi), C.Q.F.D (nə ki idi təsdiq 
üçün). 

2. Birinci hərfi böyük, ikinci hərfi isə yazılan ixtisarlar: exlpoiteur-Exp. (istismarçı), 
prolytaire-Pro (proletar), indépendant (e)-indyp (müstəqil), influance- İnfl. (təsir).  

3. Nöqtələrlə ayrılaraq kiçik hərflərlə yazılan ixtisarlar: S.V.P. (s`il vous plat -xahiş edirəm).  
4. Nöqtəsiz yazılan kiçik hərflərdən ibarət ixtisarlar: travaux publics (trav. Publ.-ictimai iş), 

radio diffusion-radio dif. (radio yayımı).  
III. Qarışıq hecalarda yaranmış mürəkkəb ixtisarlar  
Əslində bunlar mürəkkəb tərkibli sözlərdir: transatlantique – transat. (transatlantik).  
IV. Mürəkkəb ixtisarlardan yaranmış sözlər  
Buraya mürəkkəb ixtisarlardan müəyyən sözdüzəldici şəkilçilərin artırılması yolu ilə 

morfoloji üsulla yaranmış müstəqil leksik vahid xüsusiyyətlərinə malik olan sözlər aiddir. Məs.: 
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CGT (-cégétiste), RMI (-érémiste), SMIC (-smicard), ENA (énarque), PS (-socialiste), PR 
(Republicain, ONU (onisien, enne).  

Mürəkkəb abreviasiyalar söz ola bilirlər. Məs.: ONU (Organsation des Nations unies-Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatı), PS (Parti Republican-Respub-likaçılar Partiyası), UNR (L`Union pour la 
Défense de la Nouvelle Republique-yeni Respublikanın Müdafiə Birliyi), MRP (le Mouvement 
Républicain) populaire-milli respublikaçı hərəkatı, FİSE (Fonds des Nations UNİES pour 
I`enfance-Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq Fondu) , UNESCO (Organisation des Nations Unies 
pour I`éducation, la science et la culture-Elm, təhsil, mədəniyyət üzrə BMT-nin orqanı), CS (Le 
Conseil de Securité-Təhlükəsizlik Şurası), CIJ (La Cour internationale de Justice-Beynəlxalq 
ədliyyə orqanı). O ki qaldı standart abreviasiyaların tələffüzünə onlar lüğətdə verilən kimi tələffüz 
olunur: PS [pes], UDR [uder], CS [ses], MRP [merpe].  

Bəzi dilçilər akronimi (standart abreviasiyanın bir növü) xüsusi qeyd edirlər. Onlar standart 
abreviasiyanın hər iki növünü birləşdirirlər: Agence France Prese (AgFrPr), Parti Socialiste Ouvrier 
Honprois (Pashouh), parti suisse du Travail (past), Parti Populaire Révlutionnaire Mongol (Rapore-
mo). Onu da qeyd etmək olar ki, ixtisarların meydana gəlməsi ehtiyacı ekstralinqvistik faktorlardan, 
yeni gündəlik praktikada fəaliyyət göstərən amillərdən doğursa, onların konkret formaları, yeni 
sözlərin və söz birləşmələrinin ixtisarlar şəklində materiallaşma isə dilin daxili imkanları, struktur 
quruluşu hesabına mümkün olur. 

Azərbaycan dilində hərfi ixtisarlar üsulu hazırda terminlər yaradılması üçün edilən başqa 
üsullara nisbətən son dərəcədə sadədir.Bəzi təfərrüatların yorucu və uzun ifadəsindən qaçmaq 
üçün adətən dilin imkanlarından düzgün istifadə etməyi bacaran natiq yığcam və sərrast sözlərdən 
istifadəyə çalışır. Sintaktik əlaqələr nəticəsində formalaşan bir sıra mürəkkəb strukturlu vahidlər 
var ki, ictimai-siyasi leksiyada onlar ixtisar və qısaldılmalar şəklində çıxış edir.  

Ümumiyyətlə, abreviaturaları terminologiyada işlənmə dairəsinə görə aşağıdakı qruplara 
bölmək olar:  

I. Hərfi ixtisarlar:  
Hərfi ixtisarlar deyildikdə, terminlərin baş hərflərindən düzəldilən ixtisarlar nəzərdə 

tutulur. Məs.: MM-Milli Məclis, DİN-Daxili İşlər Nazirliyi, XİN-Xarici İşlər Nazirliyi, ATƏT-
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, HHQ-Hərbi Hava Qüvvələri, BMT-Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı və s. Bu ixtisarlar bir və ya bir neçə sözün ixtisarından əmələ gəlmişdir. Hərfi 
ixtisar hazırda geniş yayılmış ixtisar üsullarından biridir.  

II. Heca ixtisarları:  
Heca ixtisarları ilə yaranan terminlərdə hər hansı bir sözün başlanğıc hissələri götürülür: 

minbat-minomyot batereyası, Azpetrol-Azərbaycan petrolu, qaçqınkom- Qaçqınlar Komitəsi.  
III. Heca-söz (termin) ixtisarlarında birinci sözün başlanğıc hissəsinin bütöv sözlə 

birləşməsindən yaranır: aviotəhlükə, mikrodəyər, mikroorqan, fotonümayiş və s.  
Sözlərin ixtisar formaları müxtəlif cürdür. Onlar üç prinsipdə özünü göstərir: 1. İnisial; 2. 

Suspenziya; 3. Konstraksiya.  
1. İnisial prinsipində sözün ancaq iki hərfi ixtisarla yazılır. Azərbaycan dilində bu prinsipə 

hədd yoxdur. Yəni sözün əvvəlində bir neçə hərf ixtisara düşə bilər. Məs.: kredit-kr, demoktatik-
dem, iqtisadi-iq, siyasi-siy, unitor-un, beynəlxalq-bəy və s.  

2. Suspenziya prinsipində sözün bir hissəsi yazılır. Məs.: Alternativ-alt, ambarqo-emb, 
ratifikasiyarat, terrorçu-ter, geosiyasi-geo, avtoritar-avto, appeksiya- app, və s.  

3. Konstraksiya prinsipi isə sözün ortasındakı hərflərin ixtisarı ilə yazılmışdır. Məs.: iqtidar 
(i-r), konsul-(k-l), mənafe (m-e), akkreditə (a-ə), autentik (a-k), informasiya (i-a), referendum (r-
m), platforma (p-a), müxalifət-(m-t), de-nonsasiya (d-a), ipoteka (i-a) və s.  
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Müasir fransız dil terminologiyasında abreviasiyanın müxtəlif formalarda meydana çıxması 
özünü, dövlət sənədlərinin tərtibində, rəsmi danışıqların tərcüməsi zamanı açıq şəkildə göstərir. 
Bu göstərdiyimiz prinsiplər Azərbaycan dilindəki prosesdən fərqlidir. İxtisarlararası nöqtələrdən 
istifadə, terminin initialının 4-5 hərf ixtisarı, mürəkkəb terminlərin baş hərflərinin birləşib yeni ab-
breviatura əmələ gətirməsi fərqli cəhətlərdir. Siyasət, elm və s. sahələr artdıqca bu dil vahidləri də 
kəmiyyət baxımından çoxalır.  

Bu tip leksik vahidlər, yəni abreviaturalar öz növbəsində dilin lüğət tərkibinin zənginləşmə-
sinə, onun ifadə imkanlarının artmasına kömək edir (1, s.114). Bütün bunlara baxmayaraq, abre-
viaturalar ictimai-siyasi terminologiyada sistemli şəkildə inkişaf edir və dillərin leksik fondunda 
özünə yer qazanır.  

İxtisarların yaranması, dilin daxili quruluşunu səciyyələndirən, intralinqvistik faktorlar və 
ekstralinqvistik faktorlar əsasında qurulur.  

İctimai-siyasi terminlər üçün paralellik═sinonimlik xüsusiyyəti çox vacibdir. Çünki dilin bu 
leksik layı daim inkişaf edir və konkretlik çərçivəsində qala bilmir. Ona görə maneçilik törətməyən, 
dilin qanunlarına rahat tabe olan paralel ictimia-siyasi terminlər leksik laya daxil olması daha 
münasibdir. 

Apardığımız təhlil və araşdırmalardan bəlli olur ki, bu xüsusiyyətin müxtəlif quruluşlu dillər-
də meydana çıxması səbəbləri bir-birindən fərqlənir. İşlənmə yerində, tərcümə zamanı kimi 
pozisiyalarda öz müxtəlifliyi ilə seçilirlər. 
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“KİTABXANA İŞİ” VƏ “KİTABXANAÇILIQ”  
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LEKSİK-SEMANTİK TƏHLİLİ 
 
 
Açar sözlər: “Kitabxana işi”, “Kitabxanaçiliq”, leksik-semantik təhlil 
Ключевые слова: “Библиотечная работа”,“Библиотечное дело”, 
 лексико-семантический анализ 
Keywords: "Library work", "Librarianship", lexical-semantic analysis 
 
Azərbaycan dilinin leksik sistemində, o cümlədən, informatika və  kitabxanaşünaslıq üzrə ter-

minoloji bazada “kitabxana işi” ilə “kitabxanaçılıq” anlayışları arasında məna fərqi silinmiş və onla-
rın leksik-semantik yükü eyniləşdirilmişdir. Halbuki, kitabxana fəaliyyətinin əsil mahiyyətini təhlil 
edərkən, “kitabxana işi” yəni, kitabxanada aparılan ikinci dərəcəli, texniki xarakterli işlər ilə “ki-
tabxanaçılıq” –kitabxanada həyata keçirilən peşəkar fəaliyyət arasındakı funksional və linqvistik 
fərqlər aydın şəkildə özünü göstərir. 

Heç şübhəsiz ki, bu cür linqvistik kazus rus dilindən “библиотечное дело” söz birləşməsinin 
Azərbaycan dilinə yanlış tərcüməsindən irəli gəlir. “Библиотековедение” anlayışı dilimizə birmə-
nalı olaraq “Kitabxanaşünaslıq” kimi tərcümə olunduğu halda, “Библиотечное дело” “kitabxana-
çılıq” kimi deyil, məhz “kitabxana işi” kimi tərcümə olunaraq bir çox anlaşmazlıqlara yol açmışdır. 
Ümumiyyətlə, rus dilində “дело” ismi dilimizə tərcümədə “iş”, “iş + ləmək”, “hərəkət + etmək”, 
“məşğuliyyət”, “məsələ” (Известное дело, адмиральский час самое настоящее время (А. Ос-
тровский. Свои люди сочтёмся), “şirkət, biznes” (Məs.: Для открытия собственного дела необ-
ходим капитал), “sənəd toplusu” (Дело №… на гражданина...) və s. mənalar verir. Lakin “дело” 
isimlərdən sonra işləndikdə (ismi birləşmədə) artıq “iş” mənası vermir [1-2]. Bu zaman “дело” 
sözü dilimizdəki “çı4+lıq4” şəkilçisini əvəz edərək, bilavasitə peşənin adını, müvafiq ixtisası və ya 
elmi istiqaməti bildirir.  

Əski rus dilində ümumiyyətlə, “дело” (дел+о) kəlməsi isimlərə şəkilçi kimi birləşərək bü-
tövlükdə peşənin, ixtisasın adını bildirirdi. Müasir rus dilində isə bu tip hibrid sözlər artıq çoxdan 
arxaikləşsə də, onlardan bəziləri günümüzə qədər gəlib çıxmışdır: винодел+ие (şərabçı+lıq), 
ковродел+ие (xalçaçı+lıq) və s.  

Ötən əsrin əvvəllərinə qədər rus dilində “книгодел+ие” (kitabçı+lıq) sözündən də geniş isti-
fadə olunmuşdur (...Господин Фурман... делает книги, а не сочиняет их. Книгоделие — его 
ремесло) [3, s.48].  

Çox təəssüf ki, rus dilinə “Библиотека” və ya “Библиотечное дело” sözünün necə daxil ol-
ması ilə bağlı müfəssəl məlumat verən tarixi mənbələr yoxdur və ya günümüzə qədər gəlib çıxma-
mışdır. Hələlik Rus dilində “библиотека” sözünün işlədildiyi ilk mənbə İncilin 1499-cu ildə rus di-
linə tərcümə olunmuş variantı (Gennadi İncili) hesab olunur. Burada kitabxana sözü bizans–yunan 
fonetikasına uyğun olaraq “Вивлїоѳика” (“vivliofika”) şəklində yazılmışdır. Ümumiyyətlə, XVII–
XVIII əsrlərdə, slavyan xalqları arasında kitabxana sözünü “vivliofika” kimi işlətmək ənənəsi 
mövcud olmuşdur [4, s.74]. Mötəbər mənbələrə rast gəlmədiyimizdən fərz etmək olar ki, bu gün rus 



 
  

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

215 

dilində “Библиотечное дело” şəklində ayrılmış ifadə illər əvvəl “библиотекоделие” və ya 
“библиотекарсвто” kimi vahid formada işlədilirmiş.  

Beləliklə, həm “дело”, həm “делие”, həm də “–свто” həmişə “iş” mənasında deyil, başqa 
mənalarda da işləndiyindən, o cümlədən 4 cür işlənən –“çılıq” əlavəsinə məna ekvivalentliyi təşkil 
etdiyindən “Библиотечное дело” Azərbaycan dilində məhz “kitabxanaçılıq”dır, “kitabxana işi” 
deyil. 

“Библиотечный вестник” jurnalında dərc olunmuş məqalədən [5, s.33] bir hissənin Rus 
dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi söyləniləni bir daha təsdiq edir: “Чтобы привлечь молодых 
читателей, библиотеки используют различные средства и формы библиотечной работы”. 
(Tərc.: “Kitabxanalar gənc oxucuları cəlb etmək üçün kitabxana işinin müxtəlif üsul və formaların-
dan istifadə edirlər”. Bu məqalədə son dövrlərdə gənclərlə aparılan kitabxana işlərindən bəhs olu-
nur: pulsuz internetdən istifadə etmək, yeni filmlərə baxmaq, dincəlmək, hətta kitabxanada gecə-
ləmək istəyən (yetər ki, bu gənclər daim mütaliə mühitində olsunlar!) gənclərə kitabxana işləri, o 
cümlədən oxu zallarından kitabları yığıb fonda qaytarmaq, kompüterləri söndürmək, üzlükdən (su-
perüzlükdən) çıxmış kitabları səhmana salmaq, kitabların surətini çıxarmaqda oxuculara yardım et-
mək və s. kimi vəzifələr tapşırılır. “Kitabxana işi” (rus. библиотечная работа) deyilən iş məhz 
budur. Bu işin “kitabxanaçılıq”la (rus. библиотечное дело) bilavasitə əlaqəsi yoxdur.  

 “Kitabxana işi” və “kitabxanaçılıq” anlayışları arasındakı leksik fərqləri müəyyən etdikdən 
sonra onların əhatə etdiyi fəaliyyət növlərinin də bölgüsünü aparmaqda fayda var. 

Əvvəlcə müasir dövrdə fərdin bilavasitə kitabxana fəaliyyəti ilə bağlılığının 3 əsas səviyyə-
sini, formasını nəzərdən keçirək: 

1. Ali kitabxanaşünaslıq təhsili almamış qeyri-ixtisasçılar kitabxanalarda yardımçı işlərin və 
əməliyyatların məcmusu olan – kitabxana işini yerinə yetirirlər. 

2. Müvafiq sahədə ali və peşə-ixtisas təhsili almış kitabxanaçılar kitabxanada standartlaş-
dırılmış (reqlamentə uyğun) kompleks fəaliyyət – kitabxanaçılıq fəaliyyəti həyata keçirirlər. 

3. Müvafiq sahədə yüksək ixtisasa yiyələnmiş mütəxəssislər (elmi və elmi-ixtisas dərəcəsi, 
elmi adları olanlar) isə elm və təhsil müəssisələrdə professional, peşəkar kitabxanaçılıqla məşğul 
olur, kitabxanaşünaslığın elmi əsaslarını və elmi-nəzəri, elmi-praktiki əhəmiyyətini gücləndirir, 
yüksəkixtisaslı kitabxanaçıların yetişdirilməsini təmin edirlər. Bu cür mütəxəssislər kitabxanalarda 
çalışdıqları zaman müstəqil şəkildə metodiki qərarlar qəbul etmək iqtidarında olurlar. 

Göründüyü kimi kitabxanaçılıq–kitabxanaçının, kitabxanaşünasın yerinə yetirdiyi peşəkar iş-
dir. Əslində bu fikir haqlı bir ritorikaya rəvac verir: peşəkar iş müstəqil peşədir, yoxsa sadəcə bir iş 
növüdür? Çox vaxt eyni mənada işlədilsə də “peşə, məslək” və “iş” anlayışlarını bir–birindən fərq-
ləndirmək lazımdır.  

“Peşə” (fa. “pişe”) fars sözü olub, sənət, adət, tutulan yol, şəxsin özü üçün seçmiş 
olduğu istiqamət mənasını verir. Peşəkar, peşəgah (laboratoriya) sözləri buradan əmələ gəlmişdir. 
“Məslək” də (ər. “maslak”) sülük (yol) sözü ilə eyni kökdən olub, oxşar mənanı ifadə edir. 
“İş” isə türk sözü olub (bir şeyə) işıq salmaq, bir şey yaratmaq, hazırlamaq, düzəltmək üçün gös-
tərilən hər cür fəaliyyətdir. “İşq, işig” kökündən yaranmış “iş” sözünə ilk dəfə Orxon abidələrində 
rast gəlinir: ...işig küçig birtim ök (...bir şeyə–işi, gücü verdim həmişə mənasında. Orxon abidələri. 
735). Bundan başqa, təsəvvüf fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndəsi, türk dilinin inkişafında və yayıl-
masında böyük xidmətləri olmuş, türkcə yazılmış ilk şeirlərin müəllifi Aşıq Paşanın (1272 – 1333) 
“Qəribnamə”sində (“...iş buyuran kanı, bunlar işcidür”), Övliya Çələbinin (1611-1688) “Sə-
yahətnamə”sində (“...gördüm ki, iş işdən keçdi”) “iş” sözünün ilkin işlənmə formalarını görürük. 

Bu kimi təhlillər fonunda anlaşılır ki, peşə – insanın fiziki və mənəvi qüvvəsinin, yəni işin tət-
biq sahəsidir. Yalnız xüsusi təhsil, hazırlıq və təcrübə nəticəsində nəzəri biliklərə və praktik vərdiş-
lərə yiyələnmiş bir insanın əməyinin yekunu (məsələn, kitabxana işi) peşəyə (məsələn, kitabxana-
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çılığa) çevrilə bilər. Belə olduğu halda, başqa bir suala da cavab axtarmalı oluruq: bəs cildçilik, 
çəkməçilik, dərzilik, zərgərlik, çilingərlik və s. peşədirmi? Xeyr, sadalananlar sənətdir, işdir. Bu 
işləri ən yüksək zövqlə, bacarıqla, təcrübə ilə həyata keçirmək sənətkarlıqdır. Məsələn, bənnanın us-
talıqla tikdiyi, inşa etdiyi bina onun sənətkarlığından xəbər verir; zərgərin, cildçinin, xalçaçının 
yaxşı əl işi sənətkarlıq nümunəsidir və s. Peşəkarlıq isə tamamilə başqa kateqoriyadır. O, peşənin 
triumfudur, sənətkarlığın çata biləcəyi son məqamdır.  

Sənətkarlıqdan fərqli olaraq, peşəkarlığın meydana gəlməsi üçün yaranmış münasibətlərdə ən 
azı iki fərd, özü də qarşılıqlı şəkildə iştirak etməlidir. Məsələn, rəssamlıq ona görə iş, sənət sayılır 
ki, burada işigörən iş prosesində adətən cansız obyekt və canlı təbiətlə münasibətdədir. Rəssam 
hətta naturadan istifadə edərkən onun daim statik vəziyyətdə qalmasını, hərəkət etməməsini istəyir, 
onu bir növ canlı “cansız” hala gətirir. Bu isə ona görədir ki, rəssamın təsir obyekti natura deyil, 
kətandır, rəsmi çəkdiyi zəmindir. 

Sənətkarlar peşəkarlardan fərli olaraq qarşılıqlı əlaqədə olduqları obyektlərə (bu misalda mə-
sələn, boyaya, fırçaya, kətana, palitraya, molbertə, gilə, palçığa və s) münasibətdə sərbəst davranma 
imkanına malikdirlər.  

Məsələn, həkimlər peşə sahibidirlər. Həkimin düzgün müalicə üsulu, uğurlu əməliyyatı peşə-
karlıqdır, sənətkarlıq deyil. Onun tədqiqat obyekti xəstəlik, xəstəliyin yeganə dəfedilmə vasitəsi isə 
düzgün müalicə olduğu üçün, həkimin işi (peşəsi) ancaq müalicə etməkdir. Onun yaradıcılıq, 
kreativlik, impravizə imkanı yoxdur və o, məsələn, əməliyyatı yalnız məxsusi üsul və tibbi avadan-
lıqla və ya konkret müalicə üsuluna xas əvəzləyici metodla apara bilər, amma tamam fərqli, 
aprobasiya olunmamış, alternativ vasitəyə əl ata bilməz. Çünki sahib olduğu peşənin dəmir qayda-
ları mövcuddur. Rəssam isə sənətkardır: şəkli, mənzərəni istədiyi rəngdə, istədiyi vasitə ilə, istədiyi 
formada çəkər, palitrasına istədiyi rəngi əlavə edər; yaxud, dərzi paltarı həm əvvəlcədən sifariş 
edilmiş ölçüdə, həm də ixtiyari şəkildə, istədiyi formada tikib sata bilər və s.  

Dedik ki, bu və ya digər fəaliyyətdə peşəkarlığın yaranması ən azı iki fərdin (mütəxəssisin və 
ona ehtiyacı olan şəxsin) bilavasitə qarşılıqlı münasibətini zəruri edir. Məsələn, ayaqqabısı zədə-
lənmiş birisi ayaqqabı ustasına ehtiyac duyur və ona müraciət edir. Amma onların arasındakı mü-
nasibət peşəkar münasibət deyil. Çünki usta, təmirə ehtiyacı olan ayaqqabını müştərinin ayağında 
deyil, ayrıca şəkildə təmir edir. Onun bu prosesdə istifadə edəcəyi üsulların, vasitələrin (yapışqan, 
ip və s.) mənşəyi, adı müştəri üçün əhəmiyyət kəsb etmir.  

Bu məsələyə başqa, istisna təşkil edən tərəfdən də yanaşmaq mümkündür. Məsələn, aktyorlu-
ğun sənət və ya peşə olması ilə bağlı da fərqli fikir yürüdənlər var. Lakin bilavasitə insanlara–
subyektlərə xitab etməsinə baxmayaraq, hər hansı aktyorun işini peşəkarlıq adlandırmaq olmaz. 
Hərçənd ki, dilimizdə tez-tez “peşəkar aktyor” epitetindən istifadə edildiyinin şahidi oluruq, əslində 
hər bir uğurlu aktyor yaxşı, əla, görkəmli sənətkardır və heç bir halda peşəkar deyil. Çünki yekunda 
öz tamaşaçısına təsir, nüfuz üsullarını müəyyənləşdirən, diktə edən məhz aktyorun özüdür və onun 
ifa etdiyi rolu şəxsi jestikulyasiya imkanları, özünəməxsus intonasiya ilə imitasiya etməsində, za-
man-zaman impravizəyə yol verməsində, öz şəxsi zövqlərinə söykənməsində heç bir qəbahət yox-
dur. Bunun əksinə olaraq, məsələn, qatar maşinistinin hərəkət qrafiki ilə bağlı hər hansı bir özfəaliy-
yət etməsinə imkan verilmir; çünki ani gecikmə və ya tələskənlik insan tələfatına gətirib çıxara 
bilər. Maşinist qatarda olan sərnişinlərlə bilavasitə ünsiyyətdə olmasa da, üz-üzə gəlməsə də, onla-
rın vaxtında, təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatmasına məsuldur. Peşəkarlıq öhdəliyi təkcə maşi-
nisti, həkimi, alimi düşündürmür, o, kitabxanaçını da bir növ–oxucuya düzgün informasiya istiqa-
məti verməkdə məsul edir. 

Dünya şöhrətli yazıçı, ən gözəl əsərlərini məhz kitabxanaçı işləyərkən yazmış, ömrünün ahıl 
çağında, kor olmasına baxmayaraq Argentina Milli Kitabxanasına rəhbərlik etmiş Xorxe Luis 
Borxes (1899-1986) bu xüsusda deyirdi ki, oxucunu çaş-baş salan, düzgün istiqamətləndirməyi ba-
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carmayan kitabxanaçını “ayaq üstə yatmağa məhkum etməklə” cəzalandırmaq lazımdır. Ədibin 
kitabxanaçı məsuliyyətsizliyi ilə bağlı başqa bir fikri isə “Babil kitabxanası” adlı əsərində yer alıb: 
“...kitabxanaçılıqda kimsə yeni–özü də reqressiv bir metod icad edib. Oxucu kitabxanaçıdan tutaq 
ki, “A” kitabını istəyir. Kitabxanaçı həmin “A” kitabını tapıb oxucuya vermək əvəzinə, məcbur edir 
ki, o, həmin kitabın yerini bildirən başqa, məsələn “B” kitabını oxusun. Tezliklə oxucuya aydın olur 
ki, “B” kitabını tapmaq üçün, gərəkdir ki, “C” kitabını oxuyasan. Beləliklə, “A” kitabına çıxmaq 
istəyən oxucu bu minvalla, ona lazım olmayan neçə-neçə B, C, D, E, F və s. kitablarını oxuyub, vax-
tını boşa sərf edə bilər.” 

Məhz bu cür məsuliyyət paradiqmaları peşəkarlığın əsasını təşkil edir, onu formalaşdırır və 
peşə üzrə inzibati-texniki, hüquqi, etik davranışları müəyyən edir. 

Bu kimi baxışlar fonunda dilimizdəki “peşə” və “iş” anlayışlarının işlənmə formalarına da 
nəzər yetirməliyik: “Onun köhnə peşəsidir, getdiyi yerdə batıb qalar” (Ə.Haqverdiyev), “Yusif gec-
dən–gec dilləndi: Dedi–qodu yaymaq Qaradonlunun köhnə peşəsidir” (İ.Hüseynov). Göründüyü 
kimi, görkəmli yazıçılarımızın bədii əsərlərindən götürülmüş bu nümunələrdə “peşə” kəlməsi “iş”, 
“adət” mənasında verilmişdir. Və yaxud, “Axund, Tahirzadənin yaşını, təhsilini, işini və peşəsini so-
ruşdu”. (Mir Cəlal). Bu nümunədə isə görkəmli ədibimiz “iş” ilə “peşə” arasında fərq qoyur. 

Demək, “iş” hər bir adamın müəyyən vərdişlərə, adətlərə, fəndlərə, təcrübələrə yiyələnməklə 
həyata keçirə biləcəyi fəaliyyətdir. Peşə isə həmin işin nəzəri, elmi əsaslarını müəyyənləşdirməklə, 
mənimsəməklə, öyrənib sınaqdan keçirməklə yerinə yetirilən formasıdır. Dedik ki, bənnalıq, 
cildçilik, dərzilik və s. işdir. Lakin unutmamalıyıq ki, bu işlərin peşəkarlıq mənbəyi də mövcuddur. 
Məsələn, bənnalıq işinin peşəkarlıq mənbəyi memarlıqdır. Dərziliyin peşəkarlıq forması modelyer-
likdir. Başqa cür desək, memarlıq peşə, memar isə peşəkardır. Memar üçün sifarişçinin hazır binada 
həm fiziki, həm də mənəvi-erqonomik rahatlığı daha önəmlidir. Bənna isə memarın bu arzusunu, 
peşəkarlıq nümunəsi olan layihəsini, tapşırığını, işini yerinə yetirən sənətkardır.  

Məsələn, modelyer ona görə peşəkardır ki, onu paltarın hansı üsulla, hansı materiallarla ti-
kiləcəyi deyil, hazır məhsulun subyekt–model üzərindəki son görüntüsü, yəni məsələnin estetik 
tərəfi daha çox düşündürür. Tikiş fabrikində çalışan dərzi üçün isə əsas məsələ qarşıya qoyulan 
məqsədə çatmaqdır; uyğun ölçü və keyfiyyətdə, tələb olunan kəmiyyətdə geyim hazırlamaq və 
istehlakçının ixtiyarına vermək. Tikdiyi paltarın kimin əynində necə görünəcəyi barədə düşünmək 
isə onun marağında deyil.  

Əczaçılıq (provizorluq) və farmasevtika arasında da eyni müqayisə mümkündür. Əczaçı (pro-
vizor) toksikoloji kimyanı, dərman maddələrinin kimyəvi tərkibini bilən, dərman vasitələrinin hazır-
lanması, standartlaşdırılması, keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, saxlanması və buraxılmasına mə-
suliyyət daşıyan, müvafiq sahəyə dair xüsusi elmi və praktiki bilikləri olan peşəkar dərmanşünasdır. 
Farmasevt isə əczaçının təlimatı üzrə kimyəvi maddələri bir–birinə qatan, hazır formula üzrə dər-
manları hazırlayan şəxsdir.  

Məsələyə məhz bu cür yanaşma–insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini “peşə” və “iş”, “pe-
şəkarlıq” və “işgüzarlıq” (burada “işgörmə” mənasında) anlayışlarının müqayisəli təhlili konteks-
tində araşdırma bir çox leksik-semantik və funksional məsələləri daha aydın anlamağa imkan verir.  

“Kitabxana işi” ilə “kitabxanaçılığ”ın müqayisəsini aparmaq üçün həm də summativ linqvistik 
təhlilə ehtiyac var. Məhz bu cür yanaşma ilə, kitabxana işinin sadə, yəni yüksək hazırlıq tələb 
etməyən, kitabxanaçılığın isə hərtərəfli bilik tələb edən peşəkar fəaliyyət sahəsi olduğunu təsbit etmək 
mümkündür. 

Doğrudur, linqvistik müstəvidə olsa da “kitabxana işi” termini əvəzinə “kitabxanaçılıq” 
ifadəsinin işlədilməsi ilə nəyisə anındaca dəyişməyin mümkünlüyü tərəddüdlü görünür. Əks arqu-
ment yarada biləcək sual da açıq-aydındır: dilimizdə “çı4+lıq4” leksik şəkilçiləri birlikdə elə “iş 
görən + onun yerinə yetirdiyi iş” mənasını ifadə etmirmi? Həqiqətən də, dilimizdə isimdən isim dü-
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zəldən “çılıq4” şəklində suffiks tandemi insanın məşğuliyyətinə, sənətinə işarə vermək üçün işlədi-
lir.  

Azərbaycan dilçiliyində -çılıq4 şəkilçisinin ayrılmaz hissəciklər olaraq vahid sözyaratma vasi-
təsi kimi mövcudluğu müvafiq elmi məqalə və ədəbiyyatda öz əksini tapmışdır [6-11]. 

Məsələ burasındadır ki, qədim dövrlərdə türk dilində “çı+lıq”, “çi+lik” kimi şəkilçi birləş-
mələri məhz “iş görən və onun gördüyü iş” mənasında işlədilmiş və bu formada söz yaradıcılığı 
müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Lakin indikindən fərqli olaraq, əvvəlki dövrlərdə sözüge-
dən suffiks birləşmələri isimlərə təkcə peşə anlamı vermək üçün əlavə olunmurmuş, qədim türklər 
bu şəkilçilərdən insanların gündəlik məşğuliyyətini, işini–gücünü səciyyələndirmək üçün də istifadə 
edirmişlər. Məsələn, naxır+çılıq, dəniz+çilik, balıq+çılıq, dastan+çılıq və s. kimi sözlər işləndiyi 
halda həkim–çilik əvəzinə təbib+lik, loğman+lıq, alim+çilik əvəzinə alim+lik, müəllim+çilik əvə-
zinə müəllim+lik və s. kimi sözlər işlədilirmiş və müvafiq filoloji qəliblər bugün də işləkdir.  

Ş.Hüseynovun tədqiqatında [8] –çılıq4 qrammatik vahidi ilə bağlı tutarlı faktlar yer almışdır.  
Müəllif  bu əsərində peşə sahibini və onun peşəsini, sənətini məlum edən –çı4 və –lıq4 şəkilçilərinin 
həm ayrı-ayrı işlənmə prinsiplərini araşdırır, həm də qovuşma faktorunu əsas götürərək –çılıq4 
şəkilçisini tərkib hissələrinə ayırmamaqla vahid bir formant hesab edir. Həmin formantın 
vahidliyini isə bütöv məna atmosferi yaratmasında görür. Və bunu “vahid morfosemantik mərkəzin 
yaranması ilə bağlı” izah edir.  

Başqa bir məqalədə [11] isə isimlərə qoşulan –çılıq4da qovuşmanın birinci və mühüm kompo-
nenti olan –çı4nın işlənmə tezliyi üzrə sözlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır: 

1) komponentin birinci tərəfi zəif inkişaf edənlər: sözçülük, öhdəçilik, ədavətçilik, türkçülük, 
Azərbaycançılıq və s. 

2) komponentin birinci tərəfi qismən inkişaf edənlər: bağçılıq, arıçılıq, südçülük və s. 
3) komponentin birinci tərəfi heç inkişaf etməyənlər: müəllimçilik, çobançılıq, həkimçilik və s. 
Bizə aydın olmayan səbəbdən bu bölgüdə “komponentin hər iki tərəfi tam inkişaf edənlər” 

bölməsi verilməmişdir. Halbuki, dilimizdə hər iki komponenti inkişaf etmiş kitabxanaçılıq, kitab-
çılıq kimi leksik vahidlər kifayət qədərdir. O da dəqiqdir ki, dildə məhz bu cür hərtərəfli inkişaf 
etmiş sözlərin daha çox işlədilməsi dilin sosial–kommunikativ imkanlarını qorumaq baxımından 
həyati əhəmiyyət daşıyır. Bu mənada, qloballaşmanın, qlobal dil situasiyalarının bütün dillərə oldu-
ğu kimi, Azərbaycan dilinə də göstərdiyi təsiri azaltmağa çalışmalı, linqvistik ekspansiyadan müm-
kün qədər sığortalanmalıyıq. Yəni, hər iki komponenti yaxşı inkişaf etmiş məsələn, “dənizçilik” 
sözünü “dəniz işi” və ya “əczaçılıq” sözünü “əcza işi” şəklində errativləşdirmədiyimiz kimi, “ki-
tabxanaçılığ”ı da “kitabxana işi”nə sinonim etməməliyik. Eyni zamanda, heç bir leksik qayda ilə 
uyğunlaşmasa belə, günbəgün dilimizə nüfuz edən, istər elmi ədəbiyyatda, istərsə də mətbuat səhi-
fələrində tez-tez rast gəldiyimiz “narahatçılıq”, “nigarançılıq”, “salamatçılıq” kimi sözlərdən –çı-
lıq qədər önəmli şəkilçini geri almalı və daha faydalı söz yaradıcılığı proseslərində istifadə et-
məliyik. Bunu yadda saxlamağımız kifayət edər ki, peşə, sənət anlayışı bildirən sözlərdə şəkilçi –
“çı+lıq” şəklində parçalanır, mücərrəd məna bildirdikdə isə bütöv şəkildə –“çılıq4” kimi götürülür 
və bir qayda olaraq ismə artırılır. “Narahat”, “nigaran”, “salamat” sözləri sifət olduğuna görə, 
narahatlıq, nigaranlıq, salamatlıq şəklində yazılmalıdır. 

Apardığımız bu linqvo–konseptual araşdırmada meydana çıxan çətinliklərdən biri də dili-
mizdə –çılıq4 suffiksinin köməyilə düzələn sözlərdən hansının “iş”, hansının isə “peşə” mənası 
verdiyini ilk baxışdan müəyyən edə bilməməklə bağlıdır.  

Son əsrlərədək, isimlərə qoşulmaqla məsələn, dulus+çuluq, arı+çılıq kimi qədim iş növlərini 
ifadə edən –çılıq, bugün çox asanlıqla bank+çılıq, proqram+çılıq, kitabxana+çılıq kimi peşələri də 
ifadə edir. Və bu yanaşma demək olar ki, bütün türk dilləri ailəsinə xasdır. Yalnız yeni uyğur və öz-
bək türkcəsində bu sahədə müəyyən işlər aparılmışdır. Belə ki, yeni uyğur türkcəsində –çilik şəkil-
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çisi peşə bildirən məşğuliyyətin adını düzəltdikdə suffiksin qarşısına –can, özbək türkcəsində isə – 
çan şəkilçiləri əlavə olunur: məsələn, uyğur dilində “mozdoz+çilik” “başmaqçılıq” mənası verir və 
sırf başmaq, ayaqqabı təmiri, tikişi işinə bağlılığı göstərir. Əgər məşğuliyyətin məhz peşə, məslək 
olduğunu ifadə etmək lazım gəlirsə, o zaman, qeyd etdiyimiz kimi mürəkkəb suffiksdən öncə –can 
şəkilçisi işlədilir və məsələn, bilim+can+çilik (alimlik) sözü əmələ gəlir [12].  

–çılıq4 şəkilçisi bütün türk xalqlarının dilində bu və ya digər şəkildə işləndiyindən, kökü “ki-
tab” və “kitabxana” olan “kitabxanaçılıq” da türkdillilər üçün anlaşılan termindir. Amma onu da 
təəssüflə qeyd etməliyik ki, “kitabxana” sözündən fərqli olaraq, nə qədər anlaşılan olsa da türkdilli 
xalqlar tərəfindən “kitabxanaçılıq” ortaq leksik vahid kimi qəbul olunmamışdır.  

Dilimizdə “kitabxana”, “kitabxanaçılıq” sözlərinin hansı dövrdən işlənməyə başlaması ilə 
bağlı dəqiq tarixi mənbələr olmasa da, ehtimal etmək olar ki, XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəl-
lərindən etibarən “Dar-əl kütub”, “Xazənət-ül kütub”, “Beyt-ül-kütub”, “Dar-əl hikmə” kimi müx-
təlif adlarla tanınan kitab evlərinə “kitabxana” deyilməyə başlanmışdır. Ərəbcə “maktaba” (kökü 
“kətb” – yazmaq felindən) və farsca “xane, kaneh” (ev) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş 
“kitabxana” sözünə (“kütübhane” şəklində) ilk dəfə Əhməd Vəfik Paşanın “Ləhce-i Osmani” 
(1876) adlı lüğətində rast gəlinmişdir. Baxmayaraq ki, “kitabxana” artıq qeyd etdiyimiz kimi ərəb 
və fars sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir, bu sözü məhz türklərin leksik söz yaradıcılığının 
məhsulu hesab etmək olar. Çünki nə arxivlərdə, nə əski əlyazmalarda bunu inkar edəcək faktlara 
(məntiqli olaraq ərəb-fars mənbələrinə) rast gəlirik, nə də məsələn, ərəbdilli ölkələrdə “kitabxana” 
terminindən istifadə olunduğunun şahidi oluruq. Ərəb dilində “kitabxana” anlayışından təkcə mü-
asir dövrdə deyil, ümumiyyətlə heç vaxt istifadə olunmamış və bugün də “kitabxana” elə “Ma-
ktaba” şəklində qalmışdır. Müasir farscada isə kitabxana “ketâbxâne”dir. Amma bu sonuncu fakt da 
onu deməyə əsas vermir ki, “kitabxana” sözünün yarandığı leksik areal fars dilidir.  

Bugün “kitabxana” sözü bütün türk xalqlarının, eləcədə başqa xalqların dilində (məsələn, Av-
stroneziya dilləri arasında ən önəmli dil olan Malay dilində) “кітапхана”, “kutubxona”, “kitap-
xanä”, “kutubkhanah” və s. formalarında işlədilir.  

Dünya kitabxana tarixinin zənginləşməsində, kitab və kitabxanaların fenomenal dəyər qazan-
masında türklərin oynadığı rol təkcə bu sahədəki söz yaradıcılığı ilə bitmir. Azərbaycan Səfəvi döv-
lətinin, Osmanlı imperiyasının dövlət, elm-mədəniyyət xadimlərinin böyük bir coğrafiyada kitabxa-
naçılıq sahəsinin inkişafı ilə bağlı misilsiz xidmətləri elmə çoxdan və kifayət qədər yaxşı məlumdur.  
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Функциональный и лексико-семантический анализ понятий  

«Библиотечная работа» и «Библиотечное дело» 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье анализируется лексико-семантический смысл понятий «Библиотечная работа» 
и «Библиотечное дело» в контексте теории библиотечной лингвистики. Хотя в неформаль-
ном контексте эти два термина очень часто используют как синонимы, автор доказывает, что 
функциональное влияние смыслового содержания этих понятий на практику не одинаковы. 

 

J.Jafarov 
 

Functional and lexical-semantic analysis of the terms  
"Library work" and "Librarianship" 

 
SUMMARY 

 
The article analyzes the lexical and semantic meaning of the terms "Library work" and 

"Librarianship" in the context of the theory of library linguistics. Although in an informal context 
these two terms are often used as synonyms, the author proves that the functional influence of the 
semantic content of these concepts on practice is not the same. 
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Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da gedən sürətli iqtisadi inkişafa dəstək verə 

biləcək mühüm faktorlardan biri cəmiyyətin fasiləsiz, operativ və dolğun informasiya ilə təmin 
edilməsidir. Bu gün bu funksiyanı operativ yerinə yetirə biləcək qurum kitabxana-informasiya 
müəssisələridir. İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətin inkişafında xüsusi xidmətləri olan kitabxa-
naların biliklərin və informasiyaların saxlayıcısı və ötürücüsü kimi cəmiyyətdə əhəmiyyəti dur-
madan artır. Ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafının reallıqları nəzərə alınmaqla 
mövcud kitabxana şəbəkələrinin inkişaf etdirilməsi, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və 
koordinasiya olunması əhaliyə səmərəli kitabxana-informasiya xidmətinin təşkilinin əsas istiqa-
mətlərindən biri hesab olunur. 

Müasir dövrdə yeni informasiya texnologiyaları kitabxanaların qarşısında çox geniş im-
kanlar açmış, onları prinsipcə yeni məsələləri həll etmək zərurəti qarşısında qoymuşdur. Bu 
proseslər qlobal xarakter daşıyır və Azərbaycan kitabxanaları da tədricən həmin proseslərə qo-
şulur. İnternet şəbəkəsinə qoşulmaq imkanı müasir kitabxanaya informasiya mənbələrinin sayını 
artırmaq və istifadəçilərin sorğularını təmin etmək üçün daha geniş imkanlar yaratmışdır.  

Kitabxanalarda informasiyalaşmanın bu səviyyəsini yüksək qiymətləndirən Azərbaycanın 
kitabxana-informasiya sahəsində tanınmış alim, professor A.Xələfov özünün fundamental əsərində 
respublika kitabxanalarının Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya Sistemlərinin tətbiqini 
təqdirəlayiq hal olduğunu bildirir və bu sahədə M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, AMEA-nın 
Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Prezident Kitabxanası, BDU-nun Elmi Kitabxanasının fəaliyyətlərini 
xüsusi qeyd edir.  

 Respublikamızın ən əhəmiyyətli, aparıcı elmi, çoxsahəli kitabxanalarından biri olan 
AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası yeni elektron informasiya mühitində əsaslı islahatlara 
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nail olaraq, gələcək inkişaf perspektivlərini müəyyən edən elmi-tədqiqat işləri aparır. Milli Elm-
lər Akademiyasının informasiya resursları zəngin elmi potensialı, dəyəri ilə fərqlənir. Burada 
ölkəşünaslıq xarakterli materiallar, elmi kolleksiyalar, arxivlər, verilənlər bazaları, elmi nəşrlər, 
elmi konrfans və simpozium materialları, elmi layihələr haqqında materiallar, elmi-tədqiqat iş-
lərinə dair hesabatlar və s. daxildir. MEK-nın kataloq və kartoteka sistemi AMEA-nın bütün 
şəbəkə kitabxanaları haqqında məlumatı özündə əks etdirir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası və onun əhatə etdiyi elmi-tədqiqat institutları şəbəkəsi elmi, mədəni irsin 
zəngin informasiya bazasına malikdir. Bu baza nadir elmi kolleksiyalar, arxivlər, elmi nəşrlər, 
elmi layihələr haqqında məlumatlar, elmi-tədqiqat xarakterli hesabatlardan ibarətdir. AMEA-
nın böyük həcmli elmi yükü olan informasiya resurlarının əsas və aparıcı hissəsini onun MEK-
nın kataloq və fondları təşkil edir. Eyni zamanda bu informasiya resursları müxtəlifliyi ilə se-
çilir: mətn, qrafiki informasiya, audio-video yazılar, multimedia və s. Hazırda vahid konsepsiya 
əsasında informasiya resurslarını tam əhatə edən Milli Elektron kitabxana və onun tərkib his-
sələri olacaq elmi-tədqiqat institutların informasiya resurslarını da əhatə edən 40-a qədər 
şəbəkəni birləşdirir.  

1998-2000-ci illər kitabxananın elektron informasiya əsrinin tələbələrinə cavab verən 
fəaliyyət istiqamətlərinə doğru inkişaf tendensiyaları artmağa başladı. İnternet ilə oxuculara 
xidmət və bu xidməti həyata keçirə bilən kitabxanaçıların fasiləsiz təhsil kursunun müvəffəqiy-
yətlə aparılması öz müsbət nəticələrini göstərdi. 1989-cu ildə AMEA-nın “Avtomatlaşdırılmış 
idarəetmə sistemləri laboratoriyası” bu sahədə bir sıra işlər həyata keçirmək istəsə də, sözü-
gedən fəaliyyətlər nəticəsiz qalmış və yenicə başlanmış ənənə pozulmuşdur. 

MEK-nın “Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması” şöbəsi 2003-2004-cü ildə “Ki-
tabxana 1.0” adlı proqram təminatı hazırlayaraq kitabxana proseslərinin avtomatlaşdirilmasına 
səy göstərmişdir. Lakin beynləxalq standartlara cavab verməyən proqramın tətbiqi uğurla nəti-
cələnə bilməzdi. Tanınmış alim Cavid Cəfərov əsərində (1) AMEA MEK-da avtomatlaşma pro-
seslərinin başlanması, əldə edilən nailiyyətlər haqqında ətraflı məlumat verərək yazır ki, 2005-
ci ildə Mərkəzi Elmi Kitabxananın rəhbərliyi kitabxana proseslərini avtomatlaşdırmaq məqsədi-
lə Rusiya istehsalı olan “İRBİS-64” adlı proqram təminatını almışdır. Bir çox xarici dövlətlərdə 
istifadə olunan “İRBİS-64” Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya sisteminin tam paketi 
özündə “Kataloqlaşdırma”, “Komplektləşdirmə”, “Kitab verilişi”, “Oxucu qeydiyyatı”, “İnzi-
batçı” kimi avtomatlaşdırılmış işçi yerlərini, eləcə də, veb-şlüzü, Z39.50 protokolunu birləş-
dirir.  

Artıq 2001-ci ildə Mərkəzi Elmi Kitabxanada respublikada ilk dəfə olaraq “Kitabxana-
biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması” şöbəsi təsis edilmişdir. Soros fondunun xətti ilə 
amerikalı professor Robert Hayesin rəhbərlik etdiyi “Kitabxana-informasiya xidmətlərinin av-
tomatlaşdırılması: təhlil və layihələşdirmə”, ABŞ Səfirliyinin Kitabxanalar üçün Tədris və Re-
surs Mərkəzinin, M.F.Axundov adlına Milli Kitabxana ilə birgə təşkil etdikləri “Müasir kitab-
xanalar və onların vəzifələri”, AMEA MEK-nın eyni tərəfmüqabili ilə təşkil etdiyi “Elm və mə-
dəniyyətin informasiyalaşdırılması” adlı kursların keçirilməsi yeni bir inkişaf mərhələsinə təkan 
vermiş oldu. Respublikada təmsil olunan beynəlxalq təşkilatlar, İFLA, Soros Fondu, ABŞ 
Səfirliyi Kitabxanaçılar üçün Tədris və İnformasiya Mərkəzi, Milli Kitabxana, Azərbaycanda 
Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyası, “Kitabxanaçılar Cəmiyyəti” və s. birgə xətti ilə təşkil 
olunmuş MARC formatının qəbul olunması, “Avtomatlaşdırılmış kitabxanalarda avtoritet 
(nüfuzlu) fayllar”, “RUSMARC”, “UNİMARC” və s. mövzuda seminar və mühazirələr keçiril-
mişdir. Treyninqlərdə kitabxanaçılar dünya kitabxana-informasiya təcrübəsi, kompüterləşmiş 
kitabxanaların fəaliyyəti haqqında, avtomatlaşdırma prosesləri, proqram və sistemlər haqqında 
zəruri məlumatlar əldə etmiş oldular. Hazırda İRBİS-64 sistem modulunu tətbiq etməkdə olan 
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kitabxana metodiki rəhbərlik etdiyi şəbəkə kitabxanaları üçün təlim mərkəzi funksiyasını icra 
edir (4).  

 Respublikada kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması istiqamətində 
mühüm işlər həyata keçirmiş Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası 2004-cü 
ilin sonlarından İRBİS-64 AKİS-i vasitəsilə Elektron kataloqun yaradılması işinə başlamışdır. 
İlkin olaraq İRBİS-64 AKİS-nin 3 avtomatlaşdırılmış işçi yeri əldə edilmişdir. Kitabxana işçi-
ləri mütəmadi olaraq avtomatlaşdırma sahəsində bilik və təcrübələrini artırmış, kitabxananın şö-
bələrarası virtual əlaqəsini təmin edən lokal kompüter şəbəkəsi işə salınmış, Milli Elmlər Aka-
demiyasının digər kitabxanaları ilə birgə AKİS-in tətbiqi sahəsində işlər həyata keçirilmişdir. 
Kitabxananın qarşısında dayanan prioritet məsələ bütövlükdə kitabxana fondlarının elektron 
informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi və elektron kitabxananın yaradılması olmuşdur. Bu 
məqsədlə məlumat bazası mütəmadi olaraq zənginləşdirilmişdir. “Azərbaycanşünaslıq” elektron 
mərkəzinin “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan iqtisadiyyatı”, “Azərbaycan mədəniyyəti”, 
“Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azərbaycanda neft” məlumat bazalarına informasiyaların daxil edil-
məsi mütəmadi olaraq həyata keçirilmişdir. Elektron kataloqun formalaşdırılması üçün qəbul 
edilmiş standartlara uyğun olaraq nəşrlərin biblioqrafik təsviri, elektron kataloqun redaktəsi işi 
aparılmışdır. Kitabxanada Azərbaycan dilində ədəbiyyatın retro konversiyası işi də həyata ke-
çirilmişdir. Kitabxananın geniş informasiya spektrini dünya kitabxanalarının informasiya baza-
larında axtarışların aparlıması, CD-ROM-larda yerləşdirilmiş elektron kataloqların oxuculara 
təqdim edilməsi, eləcə də İnternet vasitəsilə sənədlərin mübadiləsi və s. təşkil edilmişdir.  

 “Azərbaycanda neft” elektron biblioqrafik göstəricinin hazırlanması işi həyata keçirilmiş və 
həmin göstəricinin elektron məlumat bazasının yaradılması başa çatdırılmışdır. 2006-cı ildə 
Azərbaycanda neft sənayesinin tarixi, keçdiyi inkişaf yolunu, müasir vəziyyətini və perspektivlərini 
əhatə edən müxtəlif dillərdə məlumat elektron bazaya daxil edilmişdir. Hər il məlumat bazasına 
1500-2000 adda sənəd daxil edilmişdir.  

 2015-ci il Mərkəzi Elmi Kitabxananın həyatında əhəmiyyətli hadisələr baş verdi. Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin 29 aprel 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə inşa edilmiş və iştirakı 
ilə istifadəyə verilmiş yeni binada MEK fəaliyyətini davam etdirməyə başladı. MEK-in yeni 
Nizamnamə və Strukturu təsdiq olundu. Kitabxana fondlarında saxlanılan kitabları AMEA-nın əsas 
binasından MEK-in yeni binasına köçürdü. MEK Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsi və MEK-də 
Vahid İdarəetmə Proqramının hazırlanmasına start verildi. MEK-də Azərbaycan cəmiyyəti üçün 
strateji əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərin keçirilməsinə başlanıldı. 

2015-ci ildə “Akademkitab” satış mərkəzi MEK-in tərkibinə daxil edildi. Eyni zaman-
da həmin ildə MEK-in tərkibində İnformasiya Resursları Mərkəzi (İRM) yaradıldı. Hazırda bu bu 
qurum MEK/İnformasiya Resursları Mərkəzi adlandırılır. İnformasiya Resursları Mərkəzinin ən bi-
rinci vəzifəsi kitabxana-informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması, MEK üçün strateji əhə-
miyyət kəsb edən informasiyaların əldə edilməsi, toplanılıb saxlanılması, gələcək nəslə çatdırılması 
və Azərbaycan elmi ictimaiyyətinin informasiya təminatının ödənilməsidir. 

 Hazırda 1700000 mindən çox informasiya resursu, 40000 istifadəçisi, 157 nəfər işçisi olan 
kitabxanada 14 oxu zalı, avtomatik qeydiyyat avadanlıqları, elektron kataloqlar, sistemləşdirmə 
avadanlıqları və istirahət guşələri ilə təmin olunmuş kitabxana istifadəçilərə kitabxana-informasiya 
xidməti göstərir (3). 

AMEA MEK /İnformasiya Resursları Mərkəzi ETM-lərin elmi-tədqiqatlarının istiqamətlərinə 
uyğun elmi və tarixi əhəmiyyətli nəşrlərin əldə edilməsi, elektron kataloq, elektron kitabxana və 
elektron bazaların yaradılması, kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində 
elmi araşdırmaların nəticələrini əks etdirən nəşrlərin hazırlanması (kitab, monoqrafiya, biblioqrafik 
göstərici, çap kataloqları və s.), Azərbaycan elminin dünyaya tanıdılması məqsədi ilə dövlətlərarası 
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ədəbiyyat və informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi məsələləri ilə məşğul olur. Kitabxanada 
aşağıdakı şöbə və bölmələr vardır: 

“İnformasiya texnologiyalarının işlənməsi və tətbiqi” şöbəsi – Proqram təminatı bölməsi; 
Dizayn və tərtibat bölməsi; İnformasiya texnologiyası təminatı bölməsindən ibarətdir. 

“Milli rəqəmsal yaddaş” şöbəsi – Elektron informasiya bazasının idarə edilməsi bölməsi və 
Milli rəqəmsal yaddaş əlaqələndirmə bölməsindən ibarətdir. 

“İnnovativ layihələr” şöbəsi – Layihələrin icrasına nəzarət bölməsi; İnnovasiyaların 
hazırlanması və tətbiqi bölməsi və Təlimlərin təşkili bölməsindən ibarətdir. 

“İnformasiya resurslarına nəzarət və əlaqələndirmə” şöbəsi –Elektron katoloqun 
koordinasiya bölməsi və İnformasiya resurslarına nəzarət bölməsindən ibarətdir.  

“Elektron resursların formalaşdırılması” şöbəsi – Sənədlərin ilkin emalı bölməsi və 
Konvertasiya bölməsindən ibarətdir. 

“Kitabxana-xidmət” şöbəsi – Fondların formalaşdırılması bölməsi; Komplektləşdirmə 
bölməsi; Kataloqlaşdırma və sistemləşdirmə bölməsi; İstifadəçilərə xidmət və nəzarət bölməsi; 
Biblioqrafik sorğular bölməsi; Fondların mühafizəsi bölməsi 

“Bərpa və konservasiya” şöbəsi nadir və dəyərli nüsxələrin bərpası və konservasiyası işləri 
ilə məşgul olur. 

“Sərbəst elektron resursları” şöbəsi – Əlaqələndirmə bölməsi və Təlimlər bölməsindən iba-
rətdir.  

“Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr” şöbəsi – Beynəlxalq əlaqələr bölməsi və İctimaiy-
yətlə əlaqələr bölməsindən ibarətdir (3).  

 Yeni texnologiyaların tətbiqi kitabxanalarda klassik kitabxana xidmət modelinin zəifləməsinə 
və yeni tipli kitabxanaların yaranmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Mərkəzi Elmi Kitabxanası/İnformasiya Resursları Mərkəzi yeni tipli xidmət tətbiq etməklə gələcək 
fəaliyyətinin daha da zənginləşməsinə çalışır. Hazırda MEK-də bir sıra yeniliklər tətbiq olunur.  

AMEA MEK /İnformasiya Resursları Mərkəzində ən böyük layihələrdən biri Elektron 
kitabxana sisteminə keçiddir. Müasir kitabxana sistemini elektron kataloqsuz təsəvvür etmək 
mümkün deyil. Hazırda, MEK-də həm klassik, həm də elektron kataloqdan istifadə olunur. Dünya 
təcrübəsində hazırda bir neçə AKİS-dən istifadə olunur. Məsələn, bəzi avtomatlaşdırılmış kitabxana 
informasiya sistemləri vasitəsilə yaradılan biblioqrafik informasiyalar digər AKİS-ə keçiddə texniki 
çətinliklər yaranmasına səbəb olur. MEK-in proqramçıları tərəfindən hazırlanmış Vahid Qeydiyyat 
Sistemi (VQS) isə bu problemləri həll etmək imkanı yaradır. Belə ki, MEK-də tətbiq edilən VQS 
kitabxanaya məxsus informasiya resurslarını həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq axtarış sistemləri 
tərəfindən də rahat tapıla biləcək formatda qeydiyyata alınmasını təmin edir. Hazırda, AMEA 
MEK-ə məxsus informasiya resursları intensiv şəkildə VQS sistemində qeydiyyata alınır ki, bu da 
e-kataloqun zənginləşməsinə xidmət edir. Gələcəkdə elektron kataloq oxuculara kitabxana re-
surslarından məsafədən istifadə etməyə imkan verəcəkdir. Bunun üçün oxucu kartına sahib olan 
istənilən şəxs, kitabxana saytına daxil olaraq ondan istifadə edə biləcəkdir. 

 Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası/İnformasiya Resursları Mərkəzi 
tərəfindən irəli sürülən digər bir layihə AMEA-da Vahid E-Kataloq Sisteminin tətbiqidir. Bu layihə 
çərçivəsində 40-a qədər şəbəkə kitabxanasının Vahid E-Kataloqunun yaradılmasıdır. Layihənin əsas 
məqsədi istifadəçiləri AMEA çərçivəsində aparılan elmi-tədqiqat işləri üçün tələb olunan 
informasiya resursları ilə operativ təmin etmək, elmi-tədqiqat işlərini əlaqələndirməkdir. MEK-də 
tətbiq ediləcək Vahid elektron kataloq sistemi elektron resurslardan istifadəni asanlaşdıracaqdır. 
Bununla belə elektron resursların Azərbaycanın digər iri kitabxanalarına inteqrasiya edilməsi və 
onların vahid sistemdə birləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur 
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 AMEA MEK/İnformasiya Resursları Mərkəzində həyata keçirilmısi nəzərdə tutulan daha bir 
layihə Elektron informasiya resurslarının yaradılmasıdır. İnformasiyanın ötürülməsini sürətləndir-
mək üçün elektron kitabların, jurnalların və məqalələrin məlumat bazalarının yaradılması mühüm 
məsələdir və aşağıdakı üstünlükləri vardır. 

•elektron formata keçirilmiş bir kitabdan eyni anda bir neçə nəfər istifadə edə bilir; 
•bu informasiya mənbəyini dünyanın istənilən nöqtəsindən İnternet vasitəsi ilə əldə etmək 

mümkündür; 
•qədim kitab və əlyazma nümünələri istifadəçilər üçün açıq olur və bu mədəniyyət incilərinin 

gələcək nəsillərə elektron formada kimi ötürülməsini mümkün edir. 
MEK-bu istoqamətdə mühüm işlər görülür. Bu prosesə ilk olaraq AMEA MEK-də saxlanılan 

Nadir Kitab Fondundan başlanılmışdır. Son bir neçə ay ərzində MEK tərəfindən 2970 ədəd çap 
şəklində olan informasiya mənbəyinin elektron formata keçirilməsi həyata keçirilmişdir və bu pro-
ses sürətlə davam edir.  

 AMEA MEK/İnformasiya Resursları Mərkəzində həyata keçirilən əsas layihələrdən biri 
Elektron elmi-intellektual bazanın yaradılmasıdır. Burada əsas məqsəd Azərbaycanda elmi-tədqiqat 
işlərinin vahid bir bazada toplanması, formalaşdırılması, sistemləşdirilməsidir. Azərbaycanda həya-
ta keçirilən və ya azərbaycanlı alimlərin elmi yaradıcılıq fəaliyyəti çərçivəsində ərsəyə gəlmiş təd-
qiqat işləri, monoqrafiya, avtoreferatlar, dissertasiya işləri, məqalələr, elmi konfranslardakı çıxışlar 
və s. kimi elmi-tədqiqat işlərinin elektron formata keçirilməsi və sistemləşdirilmiş qaydada bazaya 
daxil edilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür. 

 Layihədə əsas məqsəd elmi-tədqiqatlarda baş verə biləcək təkrarçılığın aradan qaldırılma-
sıdır. MEK-də həyata keçirilən “Milli Rəqəmsal Yaddaş” (MRY) layihəsi də əsas layihələrdən bi-
ridir. Azərbaycan haqqında elektron məlumat bazası olan “Milli Rəqəmsal Yaddaş” (MRY) la-
yihəsində dövlətin rəsmi qurumlarına məxsus sənədlər, şəxsi arxivlər, mühüm tarixi mənbələr (incə-
sənət nümunələri, əlyazmalar, eksponatlar) bu bazaya daxil edilərək Azərbaycan və dünya İnternet 
istifadəçilərinin ixtiyarına veriləcəkdir. Bu layihənin əsas məqsədi Azərbaycan xalqına məxsus elmi 
və mədəni irsi rəqəmsallaşdıraraq, olduğu kimi gələcək nəsillərə ötürməkdir. Bu, həm Azərbaycan, 
həm də region üzrə böyük bir layihə olacaq və ölkəmizin tarixi həqiqətlərini bütün dünyaya çatdiril-
masında müstəsna bir əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. 

 MEK-in bir qrup işçiləri tərəfindən xüsusi format hazırlanmış və onun əsasında informa-
siyanın toplanması prosesinə başlanılmışdır. MRY çərçivəsində toplanılmış bütün informasiyalar 
gələcəkdə beynəlxalq səviyyədə istifadə olunan bütün axtarış sistemləri tərəfindən rahat tapıla 
biləcəkdir. 

 Mərkəzi Elmi kitabxana eyni zamanda “Vikipediya”ya dair təlim mərkəzi kimi də fəaliy-
yətini davam etdirir. Hazırda, bir neçə istiqamətdə təlimlər paketinə icrasına başlanılmışdır. 

 “Vikipediya” hazırda kitabxana işçiləri tərəfindən həyata keçirilən təlim paketlərindən biridir. 
Qeyd etmək yerinə düşər ki, “Vikipediya” müxtəlif dillərdə, həmçinin Azərbaycan dilində virtual, 
açıq ensiklopedik-məlumat bazasıdır. MEK-in təşəbbüsü ilə elmin bütün sahələrinə aid məqalələrin, 
məlumatların bu bazada yerləşdirilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir (3). 

 Hazırda AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında “Elmi informasiya resurslarının for-
malaşdırılması” işi davam etdirilir. Kitabxana “EBSCO” verilənlər bazasından 42 000, İNTAS layi-
həsindən 7000, “Şpringer” nəşriyyatından isə 3500 adda elektron elmi jurnal alaraq onları oxucu-
ların istifadəsinə təqdim etmişdir (3).  

Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılmasının gerçəkləşməsi və İnternet kimi qlobal şəbəkə-
nin mövcudluğu beynəlxalq və ölkədaxili informasiya bazarlarında realizə edilə biləcək bilgi-
informasiya məhsullarının yaranmasını tənzimləmiş, informasiya mübadiləsinin yeni, daha optimal 
variantda həyata keçirilməsini təmin etmişdir (2).  
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Çiçəklənən Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda yaşayan oxuculara bütün vasitələr-
lə yüksək səviyyəli, dürüst və faktiki informasiyanı ötürmək, gələcək nəsilləri belə bu günümüzün 
həyat prinsipləri, elmi, mədəniyyəti ilə tanış etmək, müasir oxucu auditoriyasını genişləndirmək və 
onlara ən son, modern üsullarla, İnternet və digər şəbəkələrdə xidmət göstərmək MEK-nın ən ümdə 
vəzifəsidir (2).  

Bu gün kitabxanaların təcrübəsi bir daha göstərir ki, informasiya texnologiyalarının inki-
şafı getdikcə daha çox avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilmə-
sinə imkan verir. Bu AKİS-lərinin proqram paketlərinin mükəmməlliyinə də təsirsiz qalmaya-
caqdır. Dşünürük ki, avtomatlaşdırma proseslərinə həsr olunmuş tədqiqatlar, təcrübə nümunələ-
ri, dünyada mövcud AKİS-lər, avtomatlaşdırmanın nəzəri əsasları və s. bilikləri əks etdirən xü-
susi İnternet saytların yaradılması da bu sahədə yeni nailiyyətləri təmin edəcəkdir. Bu kitabxa-
nalara sistemlərin real imkanlarını öyrənməyə, seçim etməyə daha geniş imkanlar yaradacaqdır. 
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SUMMARY 
 
 

The given article discusses the introduction of Information Communication Technolo-
gies in Azerbaijan libraries, and especially examines automation of library and information ser-
vices in Azerbaijan. Additionally, the article gives information about automated library-infor-
mation system used in ANAS Central Library of Science. 
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Применение автоматизированных библиотечных информационных  
систем в Центральной Научной Библиотеке НАНА 

 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 

В данной статье обсуждается внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий в азербайджанских библиотеках и в частности рассматривается автоматизация биб-
лиотечно-информационных услуг в Азербайджане. Кроме того, в статье представлена ин-
формация об aвтоматизированной библиотечно-информационной системе используемой в 
Центрально Научной Библиотеке НАНА.  
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 XX əsrdə kitabxana işi sahəsində baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklərdən bəhs edərkən ilk 

növbədə kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırlması, onun əhəmiyyətli nəticələrindən biri kimi 
elektron kataloq-kartoteka sisteminin təşkil edilməsi, daha sonra isə kitabxananın elektron sənəd 
fondunun formalaşdırılması vurğulanır.  

 Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron kitabxana yaradılması sahəsində görülmüş işləri 
iki mərhələyə bölmək mümkündür. 

 Birinci mərhələ hazırlıq mərhələsidir. 1998-ci ildən başlayan və 2006-cı ilə qədər davam 
edən həmin mərhələdə bu sahədə görülən işlər müəyyənləşdirilmiş, texniki, proqram təchizatı məsə-
lələri həll edilmiş, bu sahədə qabaqcıl təcrübə öyrənilmiş, bunun üçün lazımi struktur islahatları 
aparılmışdır, bu işi həyata keçirə bilən kadr potensialı formalaşdırılmışdır.  

 İkinci mərhələ isə elektron kitabxananın formalaşdırılması mərhələsidir ki, 2006-cı ildən 
başlayaraq indiyə qədər davam edir. 1998-cı ildən etibarən Milli Kitabxanada yeni texnologiyaların 
tətbiqi planları işlənib hazırlanan zaman yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin, kitabxana-
nın elektronlaşmasının kardinal istiqamətləri müəyyənləşdirilərkən gözlənilən nəticələrdən biri bu-
rada ənənəvi, kağız formasında nəşrlərin elektron formasının yaradılaraq elektron kolleksiyanın for-
malaşdırılması, tələbatçıların istifadəsinə verilməsi vasitəsi ilə elektron kitabxananın yaradılması 
idi.  

 M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının resursları əsasında elektron kitabxana 
yaradılması sahəsində ilk praktiki işlər 2002-ci ildə görülməyə başlamışdır. O zaman “Gələcək na-
minə” qeyri-hökumət təşkilatı, beynəlxalq təşkilatlar və neft şirkətləlri yardımı ilə kitab.az layihəsi-
nin reallaşdırılmasına başlanılmışdır. Layihəyə uyğun olaraq respublikanın 18 iri dövlət kitabxanası, 
o cümlədən ali məktəb kitabxanaları bu işə cəlb edilmişdir. Texniki dəstək kimi həmin kitabxana-
lara, eləcə də M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasına kompüter, skaner digər ava-
danlıq verilmiş, internet xətti açılmış, işcilərə təlim keçirilmişdir.Həmin il Açıq Çəmiyyət İnstitutu-
nun Yardım Fondunun Bakı şöbəsi respublikada ”Qutenberq” layihəsində iştirak etmək istəyənlər 
üçün müsabiqə elan etmişdir. Müsabiqədə M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, 
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu və Xəzər Universiteti qalib gəldilər. Həmin ilin 
dekabr ayında ”Qutenberq” layihəsinə uyğun olaraq Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Yardım Fondunun 
Bakı şöbəsi ilə M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası arasında Azərbaycan ədəbiy-
yatının elektron kitabxanasının yaradılması və inkişafı üzrə qrant müqaviləsi imzalandı və bu qranta 
uyğun olaraq Kitabxananın mütəxəssisləri üçün lazımi tədris kursu təşkil edildi, skaner, fərdi kom-
püterlər, proqram təminatı və s. satın alındı. Bunun ardınca elektronlaşdırılacaq ədəbiyyat, ilk növ-
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bədə klassik ədəbiyyat nümunələri seçildi və praktiki işlərə başlanıldı və müəyyən edilmiş vaxtda 
yerinə yetirildi. Amma iştirakçı kitabxanalardan aşlı olmayan səbəblər üzündən tammətnli fayllar 
internetə yerləşdirilmədi və 2006-cı ildə həmin fayllardan Milli Kitabxananın öz elektron kitabxa-
nası yaradılan zaman istifadə edilmişdir.  

 Beləliklə, 1998-2005-ci illəri Kitabxanada tammətnli elektron kitabxana yaradılması üzrə ha-
zırlıq dövrü kimi qiymətləndirmək mümkündür. Bu dövrdə həmin proses üzrə səriştəsi olan mütə-
xəssislər hazırlanmış, avadanlıq, o cümlədən planşetli skanerlər, kompüter və server, şəbəkə texni-
kası, proqram vasitələri alınmış, az miqdarda da olsa kitabın elektron versiyası hazırlanaraq oxu-
cuların istifadəsinə verilmişdir.  

 2006-cı ildən sonrakı dövrü isə elektron kitabxana yaradılması mərhələsi kimi qiymətləndirə 
bilərik. Professor Kərim Tahirovun göstərdiyi kimi, 2006-cı ildə Milli Kitabxananın strukturu ye-
nidən işlənmiş,yeni şəraitdə və yeni tələblərə uyğun müvafiq struktur bölmələri yaradılmışdır.İlk 
növbədə kitabxananın elektron resurslarının yaradılmasına olan böyük ehtiyac nəzərə alınaraq, yeni 
strukturda “Elektron resursların yaradılması” şöbəsi təşkil olunmuşdur. “Elektron kitabxana” 
bölməsi yaradılaraq Milli Kitabxananın qiymətli fondlarının elektron daşıyıcılara köçürülməsi kimi 
mühüm bir prosesə başlanğıc verilmişdir. Eyni zamanda kitabxananın yeni strukturunda “Ki-
tabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdır-ılması”, “Elektron dissertasiya fondunun təşkili 
və ondan istifadə”, “İnfrastrukturun təşkili və avtomatlaşdırma” şöbələri yaradılmışdır. Beləliklə ki-
tabxanada elektron kitabxana yaradılması sahəsində görülmüş işlər burada müasir tələblərə cavab 
verən elektron kitabxananın strukturunun formalaşmasına imkan vermişdir. 

 2006-2017-ci illər ərzində Milli Kitabxanamın fondunda olan kağızda nəşr edilmiş kitabların 
tammətnli elektron versiyalarının hazırlanması barədə məlumat aşağıdakı cədvəldə öz əksini 
tapmışdır. 
 

İllər Azərbaycan 
dilində 

Rus 
dilində 

İngilis 
dilində Alman Fransız Şərq Başqa 

dillər 

2006 29  - - - - - 

2007 98 29 - - - - - 

2008 100 17 - - - - - 

2009 108 32 - - - - - 

2010 717 73 - - - - - 

2011 4033 771 8 16 - 46 5 

2012 4531 536 35 20 - 11 8 

2013 2960 1859 49 18 2 155 15 

2014 4197 1518 180 180 5 133 12 

2015 4446 634 472 284 8 268 12 

2016 2088 1044 1476 500 11 541 15 

2017 3245 874 1380 598 9 133 11 
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Belə ki, bu fəaliyyət başlayarkən 2006-cı ildə Kitabxanada Azərbaycan dilində cəmi 29 adda 
kitabın elektron versiyası hazırlanmışdısa, 2007-2009-cu illərdə hazırlanan sənədlərin miqdarı 3 
dəfə artaraq 100 ətrafında olmuşdur. 2010-cu ildə bu rəqəm təxminən 7 dəfə artaraq 717-ə 
çatmışdır. 2011-ci ildə isə bu rəqəm əvvəlki ildən 3,5 dəfə, 2006-cı ildən isə 139 dəfə çox artmışdı. 
Sonrakı illərdə daxili proseslərlə əlaqədar bu rəqəm bəzən artmış, bəzən isə azalmış və nəticədə 
2017-ci ildə 3245 olmuşdur. Belə artma digər dillərdə (rus, ingilis, alman, fransız və Şərq dilərində) 
də müşahidə edilmişdir. Beləliklə, 2017-ci ilin sonunda Kitabxanada əsas hissəsi Azərbaycan 
dilində olmaqla (26552) 40 555 adda kitabın elektron versiyası mövcuddur. Bu kitablar müəlliflik 
hüququ haqqında qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla oxucuların istifadəsinə verilmişdir. 

Milli Kitabxana tərəfindən elektron kitabxana yaradılan zaman bu işin əhəmiyyətli isti-
qamətlərindən biri fondunda saxlanan dövri nəşrlərdə dərc edilmiş məqalələrin tammətnli elektron 
versiyalarının hazırlanması olmuşdur.2006-2017-ci illərdə Milli Kitabxananın fondunda saxlanan 
dövri nəşrlərdə dərc edilmiş məqalələrin və digər materialların tammətnli elektron versiyalarının 
hazırlanması aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır. 
 

 
İllər 

Azərbaycan dilində Rus dilində Hər bir il 
üzrə cəm qəzet Jurnal qəzet Jurnal 

2006 1305 88 442 2 1837 
2007 2153 49 1121 19 3342 
2008 1932 264 1017 53 3266 
2009 12975 379 3429 - 16783 
2010 16189 152 5277 - 24618 
2011 19184 242 7703 11 27140 
2012 20187 62 6498 4 26756 
2013 22241 86 6038 9 28369 
2014 23398 267 6463 33 30161 
2015 30861 231 6411 28 37531 
2016 28323 44 6022 17 34406 
2017 19821 5263 5263 - 30347 
Cəmi 198569 7127 70242 176 276 114 
Qəzet və 
jurnal  

 
205 696 

 
70 418 

 

 
 Cədvəldən görünür ki, bu növ materialların elektron versiyalarının yaradılması prosesinin ilk 

ilində-2006-cı ildə cəmi 1837 adda belə material hazırlanmışdır. Sonrakı illərdə bir qədər artım olsa 
da, bu işin geniş miqyas alması 2009-cü ilə təsadüf edir. Həmin il 16783 adda belə material 
hazırlanmışdı ki, bu da əvvəlki ildən 5 dəfə çox idi. Sonrakı illərdə də artım müşahidə edilmişdir. 
Lakin rekord ili 2015-ci il omuşdur. Həmin il 37 531 adda materialın elektron versiyası yaradılmış-
dı. Sonrakı illərdə bu rəqəm azalsa da, növbəti ildə bir az yüksəlmişdir. Bundan başqa, həm Azər-
baycan, həm də rus dilində hazırlanan materialların əksər hissəsi (təqribən 95%-i) qəzetlərdə dərc 
edilmiş materialları əks etdirir. 

 Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da bir çox elm və fəaliyyət sahələri 
üzrə tədqiqatlar aparan alim və mütəxəssislər ayrı-ayrı dövri və ardı davam edən nəşrlərin müəyyən 
nömrələrinə müraciət edir, eləcə də onların illik komplektlərindən geniş istifadə edirlər. Lakin 
məlumdur ki, əksər hallarda dövri nəşrləri, xüsusən də qəzetləri turşuluq dərəcəsi yüksək olan ucuz 
kağız növlərində çap edirlər. Bu səbəbdən də, onların çap olunduğu kağız çox sürətlə xarab olur, 
kövrəkləşərək tikələrə bölünür və istifadə üçün yararsız hala düşür. Belə nəşrlərin orijinalının 
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istifadəyə verilməsi onların məhv olmaq təhlükəsini yaradır. Onların gələcək zamana çatdırılması 
üçün istifadə edilən texnologiyalar içərisində ən mütərəqqi metodlardan biri onların komplektlərinin 
skan edilərək elektron variantda saxlanmasıdır. 2006-2017-ci illərdə Milli Kitabxananın fondunda 
saxlanaraq tam komplektlərinin və ayrı-ayrı nömrələrinin elektron versiyalarının yaradıldığı 
qəzetlər XIX əsrin son rübündən başlayaraq müasir dövrə qədər nəşr edilmiş Azərbaycan dilində 
119 adda (90 221 nömrə), rus dilində 14 ada (14 016 nömrə) və ingilis dilində 1 adda (78 nömrə), 
ümumilikdə 134 adda 104315 nömrə olmaqla qəzetin elektron versiyasını əhatə edir.  

 Bu iş Azərbaycan mətbuat sərvətinin qorunması üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki 
bir çox köhnə qəzetlərin texniki vəziyyəti artıq o dərəcəyə gəlib çatmışdır ki, onlarla ancaq çox 
ehtiyatala davranmaq lazımdır ki, ovulub əzilməsinlər. Elektron versiya isə onları indiki istifadəçi-
lər və gələcək üçün saxlayaraq istifadəsini təşkil etməyə şərait yaradır. 

 Yuxarıda gətirilən faktlar bəhs edilən dövrdə Milli Kitabxananın fondunda saxlanan və yeni 
abunə edilən dövri nəşrlərin elektron versiyalarının yaradılması sahəsində böyük həcmdə işlərin 
görülməsini sübut edir.  

 Dissertasiyaların və dissertasiya avtoreferatlarının tammətnli elektron versiyalarının hazırlan-
ması və onların istifadəsinin təşkili kitabxananın Elektron kitabxana yaratması fəaliyyətinin əsas 
istiqamətlərindən olmuşdur.2006-cı ildən etibarən Kitabxanada dissertasiyaların və dissertasiya av-
toreferatlarının tammətnli elektron versiyalarının hazırlanmasına və bu sənədlərin elektron kitabxa-
nanın tərkibinə əlavə edilməsinə başlanılmışdır. Kitabxanada sənədlərin bu növü ilə iş üzrə ən 
əhəmiyyətli yenilik isə 2009-cu ildə “Kitab fondlarının mühafizəsi”şöbəsində “Avtoreferat və dis-
sertasiya fondu” bölməsi ləğv olunaraq əvəzində yeni bir şöbə “Elektron dissertasiya fondunun təş-
kili və ondan istifadə” şöbəsi yaradılması oldu. 2009-cu ildən başlayaraq formalaşdırılan bu fondda 
2017-ci ilin sonunda cəmi 11 773 adda elektron sənəd olmuşdur. Bunlardan 6060 adda Azərbaycan 
dilində dilində, 4016 adda rus dilində olan dissertasiyalardır. Avtoreferatlara gəldikdə isə onlardan 
1600 adda avtoreferat Azərbaycan dilində, 97 ada avtoreferat isə rus dilindədir. Elektron disser-
tasiya fondunun təşkili və ondan istifadə şöbəsində həmin elektron sənədlərdən istifadə üçün lazımi 
şərait yaradılmışdır.  

 Azərbaycan Milli Kitabxanası dünya miqyasında kitabxanalar tərəfindən elektron sənəd-
informasiya resurslarının-elektron kitabxanaların yaradılması və istifadəsinin təşkili üzrə beynəlxalq 
layihələrdə yaxından iştirak edir. 2010-cu ildə Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov ABŞ-ın Kon-
qres Kitabxanasının YUNESKO ilə birgə layihəsi olan “Dünya Elektron Kitabxanası”nın təqdimatı 
və bu layihəyə yeni üzvlərin cəlb olunması mərasimlərində, habelə Amerika Kitabxanalar Assosia-
siyasının növbəti illik iclasında iştirak etmək məqsədilə iyunun 20-dən 29-dək ABŞ-ın Vaşinqton 
şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.YUNESKO tərəfindən dəstəklənən Dünya Elektron Kitabxanası 
layihəsində dünyanın 64 ölkəsinin kitabxanaları təmsil olunmuşdur. Həmin kitabxanaların mütəxəs-
sisləri tədbir zamanı elektron kitabxana yaradılması sahəsində öz təcrübələrini bölüşmüşlər. Tədbir-
də əldə edilən məlumat Milli Kitabxana üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

 Gətirilən faktlar sübut edir ki, son illər ərzində Milli Kitabxanada tammətnli sənəd-infor-
masiya resurslarının yaradılması və istifadəçilərə təqdim edilməsi istiqamətində böyük həcmdə işlər 
həyata keçirilmişdir. 
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SUMMARY 
 

The article provides information about the establishment of electronic information resources 
in the Azerbaijan National Library, directions of their use and e-library services in order to meet the 
information needs of users more quickly, fully and comprehensively. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Основное предназначение электронно-информационных ресурсов – оперативное, 
полное и целостное удовлетворение информационных запросов читателей. В статье гово-
рится о создании в Азербайджанской Национальной Библиотеке базы электронно-инфор-
мационных ресурсов и путях их использования, а также об услугах электронной библиотеки.  
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YUBİLEYLƏR 
 
 

Bir sənətkar tanıyıram... 
Fəxrəddin Əli – 80 

 
 

Əvvəl-əvvəl onun yaradıcılığı ilə tanış oldum və bu parlaq 
yaradıcılıq nümunələri sanki əlimdən tutub, məni sənətkarın 
zəngin daxili-mənəvi dünyasına gətirdi, onun obrazlar aləminə 
aşına etdi. Rəssamın yetkin ifaçılıq texnikası, fərdi üslub çalarla-
rı ilə yanaşı onun düşüncə tərzi, rənglər və cizgilər vasitəsi ilə 
fikir ifadə etmək qabiliyyəti, xırda detalları belə obrazlaşdırmağı 
bacarmaq məharəti diqqətimi çəkdi. Əmin oldum ki, rəssam mil-
li miniatür sənətimizin öncül ənənələrini qavraya bilmiş, bu xə-
zinədən kor-koranə deyil, yaradıcı şəkildə bəhrələnən və onun 
örnəklərini müasir dövrdə yeni səviyyəyə ucaldıb yaşadan fırça 
ustasıdır. Öz sənətinin bir yox, bir neçə janrını yaxşıca mənim-
səməsi ilə yanaşı, klassik və çağdaş ədəbi irsimizə, həmçinin 
musiqi folklorumuza mükəmməl bələd olması Fəxrəddin müəl-
limə olan ehtiramımın daha da artmasına səbəb oldu. Bizim nəslin nümayəndələri yaxşı xatırlayar – 
ötən əsrin 70-ci illərinin sonunda Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın ana dilimizdə qələmə aldığı şah 
əsəri, məşhur “Heydər babaya salam” poeması mətbuatımızda dərc olunan kimi böyükdən-kiçiyə 
hamının dilinin əzbərinə çevrildi. O dövrdə Bakıda elə bir təhsil ocağı tapmaq çətindir ki, orada 
Şəhriyar poeziya gecələri keçirilməsin, “Heydər baba”dan nümunələr oxunmasın. Çox çəkmədi ki, 
bu dəyərli ədəbi abidə kitab şəklində də nəşr olundu. Bu kitabı görən kimi onu hələ varaqlamamış, 
üz qabığındakı illüstrasiyadan rəğbət bəslədiyini rəssamın üslubunu tanıdım. Bu illüstrasiyaların 
mənim gözləntilərimin doğrultmasına sevindim. Mən əmin idim ki, bu ədəbi abidəyə yalnız bir 
rəssam layiqli illüstrasiyalar işləyə bilər, o da, əlbəttə ki, Fəxrəddin Əlidir. Belə düşünməyə əsasım 
var idi. Artıq qeyd etdiyim kimi rəssam miniatür sənətimizin mahiyyətini və özəlliklərini mükəm-
məl qavramış sənət xadimidir. Çoxsüjetli vahid kompozisiya daxilində bir deyil, bir neçə fəlsəfi 
fikrin üst-üstə proyeksiya olunması qədim miniatür sənətimizə xas olan başlıca cəhətdir. Məhz bu 
prinsip oxucunun assosiativ təfəkkürünün fəallaşmasına və nəticə etibarı ilə ədəbi əsərin ideya 
məzmununun dərindən qavranılmasına xidmət edir. Cəsarətlə qeyd edirəm ki, Şəhriyar şeiriyyəsi ilə 
qədim miniatür sənətimiz arasında üzvi bağlılığı, məntiqi paralelləri ilk dəfə kəşf edib təsvirə 
gətirən məhz Fəxrəddin Əli olmuşdur. Şəhriyar şeiri sadədir, amma bəsit deyil, sadə olduğu qədər 



 
 
ƏLYAZMALAR YANMIR                                                                                                           № 1 (6), 2018 
 

234 

də dərin və sanballı fikir daşıyıcısıdır və ilk baxışda bu poetik sadəliyi təsviri sənətin ifadə vasitələri 
ilə əks etdirmək asan görünsə də bu çox çətin, mürəkkəb və məsuliyyətli bir işdir. Bu çətinliyin 
öhdəsindən bacarıqla gəldi Fəxrəddin Əli və bu işdə yüksək intellektual səviyyəsinə, geniş dünya 
görüşünə əsaslandı. Fırça ustası olmaqla yanaşı, söz sərrafı da olması, sözün məna tutumu ilə ya-
naşı, onun dadını, duzunu, rəng çalarlarını belə duya bilməsi bu prosesdə həll edici rol oynadı. Bala-
ca, əl boyda bir kitab idi, sözü gedən nəşr. O dövrdə paliqrafiya mədəniyyəti, rəngli çap imkanları 
indiki kimi inkişaf etməmişdi, nəşrin rəngləri bir qədər solğun çıxsa da, bəzi hallarda hətta biri-
birinə qarışsa da, bu kitabın məna və məzmununun rəssamın gözü ilə görüntüyə gətirib, onun ideya-
estetik mahiyyətinin oxucuya daha parlaq şəkildə təqdim olunmasına əngəl ola bilmədi. İllər ötəcək, 
artıq dövlət müstəqilliyi dövründə Fəxrəddin Əli yenidən Heydər baba mövzusuna qayıdacaq bu də-
fə ədəbi abidə ilə təsviri sənət abidəsi biri-birinə üzvi şəkildə sintez olunaraq, hər mənada yüksək 
səviyyəli bir albom yaranacaq ki, onun nəfis nüsxələri Təbrizə, Şəhriyarın ev muzeyinə qədər 
yayılıb, göz oxşayacaq... 

İlk “Heydər babaya salam” kitabı ilə tanış olandan sonra rəssamı müəllifi və aparıcısı oldu-
ğum televiziya proqramlarından birinə dəvət etdim, ədəbiyyatla təsviri sənətin sintezi haqqında ma-
raqlı bir mükalimə quruldu. Bundan sonra bizim şəxsi münasibətlərimiz yeni səviyyəyə yüksəlib 
nəticə etibarı ilə əsil kişi dostluğuna çevrildi. Öyrəndim ki, çox hörmətli Fəxrəddin Əli Qərbi Azər-
baycanın Mehri rayonunun Nüvədi kəndində anadan olub. İlk dəfə ibtidai məktəbin birinci sinifinə 
qədəm basdığı tarix ikinci dünya müharibəsinin başa çatdığı ilə təsadüf edib. O il Fəxrəddinin sinif 
yoldaşlarının hamısı kənd məktəbinə ayağıyalın gəlmişdi. Qıtlıq idi, müharibədən sonra hər sahədə 
ciddi çatışmamazlıqlar var idi. Amma nə ehtiyac, nə qıtlıq 7-8 yaşlı kənd uşaqlarının oxuyub öyrən-
mək, savadlanmaq, bilik qazanmaq yanğısının qarşısını ala bilmədi. Sonrakı illəri də ustad sənətkar 
xəfif bir təbəssümlə xatırlayır. Ordubad pedaqoji məktəbində təhsil illəri, ərzaq qıtlığı, soyuğa, 
sazağa dözə-dözə dərs oxuyub savadlanmaq istəyi, ilk fırça və qələm təcrübələri... Fəxrəddin Əli, 
çətin, mürəkkəb, bəzən məhrumiyyətlərlə dolu, eyni zamanda şərəfli bir ömür yolu keçib. Həyatda 
hər bir uğura özü, öz qabiliyyəti, savadı, zəhmətkeşliyi sayəsində nail olub. Ona görə də düzlüyün 
halallığını, xeyirxahlığın, insanpərvərliyin qədrini yaxşı bilir. Mehribandır, gülərüzdür. Demək olar 
ki, həmişə ilham üstündədir. Daima yeni layihələr üzərində düşünür. Bunun şahidiyəm. Onun 
məşhur “Muğam” layihəsinin sərgi salonundakı açılış mərasimində çıxış etmək şərəfi mənə də nəsib 
olub. Qeyd etmişəm ki, qədim muğamlarımız, bütöv dəstgah şəklində təsviri sənətə gətirmək özü-
özlüyündə inqilabi bir ideyadır. Bu ideyanın da özəyini qədim miniatür sənətimizdə axtarmaq 
gərəkdir. Bu miniatürlərdə tez-tez musiqi məclislərinin təsviri ilə rastlaşır, ney, saz, ud, qaval, ərğə-
nun və digər musiqi alətlərini görürürk və bu məxəzdən qaynaqlanıb irəliləyən təsviri sənətimizin 
inkişafının hər mərhələsində musiqi mövzusu onun aparıcı mövzularından biri olub. Tanınmış fırça, 
tişə, ilmə ustaları bu mövzuya dönə-dönə müraciət ediblər. Lakin musiqi folklorumuzun inciləri 
olan muğamları hüssə-hissə, şöbə-şöbə təsviri sənətə gətirmək, səs sənəti olan muğamın mahiyyə-
tini rənglər və cizgilər sənətinin dili ilə ifadə etmək ilk dəfə məhz Fəxrəddin Əlinin ağlına gəlib və 
ustad sənətkarın səyləri ilə bizlər musiqi sənətinin fəlsəfi-estetik məzmununa gözlərimizlə görüb 
dəyərləndirmək imkanı qazanmışıq. Bu seriyadan olan albom yüksək paleoqrafiya mədəniyyəti ilə 
çox nəfis şəkildə nəşr olunmuş sənət nümunələridir ki, nəinki şəxsi kolleksiyaların, muzeylərin də 
bəzəyinə çevrilməyə layiqdir. Sevindirici fakt odur ki, ömrünün 80-ci baharını qarşılamağa hazırla-
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şan dünyagörmüş gənc ürəkli sənətkar bu gün də coşğun konstruktiv energetikaya malikdir, ilhamı 
nəinki səngiməyib, daha da qaynar olub, bu gün də azca əsən əllərindən qələm və fırça düşmür. 
Bunu ən yaxşı sübutu Şərq renessansının atası Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasına çox 
incə zövqlə işlənilmiş illüstrasiyalardır. Nizami irsinin mahir bilicisi akademik Teymur Kərimlinin 
bu nəşrə yazdığı ətraflı ön sözdə belə sətirlər var: 

- Keçən yüzilliyin 40-cı illərində böyük Azərbaycan yazıçısı Məmməd Səid Ordubadi Nizami 
Gəncəvinin 800 illik yubileyinə həsr olıunmuş “Qılınc və Qələm” romanında xalqımızın xoşbəxtliyi 
uğrunda qılınc çalmış sərkərdə Fəxrəddini və qələm çalmış şair Nizamini əsərinin baş qəhrəmanları 
kimi vəsf etmişdir. 80 ildən sonra rəssam Fəxrəddin meydana çıxdı və fırçasını Nizami qələmi ilə 
birləşdirmək qərarına gəldi. 

Hörmətli akademikin qeyd etdiyi bu qələm və fırça ittifaqı, Azərbaycan mədəniyyətinə yeni, 
parlaq töhfələr verdi və yenə verməkdədir! Ustad sənətkarr gözəl insan Fəxrəddin Əlini 80 illik şan-
lı yubileyə münasibəti ilə səmimi təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı ilə yanaşı yeni, daha böyük 
yaradıcılıq uğurları diləyirik. 

 
Yusif Günaydın 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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