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QÖVSİ TƏBRİZİ YARADICILIĞININ TƏDQİQİ  

VƏ NƏŞRİ TARİXİ BARƏDƏ 
 

Xülasə 
 
Əlican Qövsi Təbrizi XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyasının ən görkəmli nüma-

yəndələrindən biridir. Onun 4700 beytdən ibarət lirik şeirlər toplusu-divanı istər həcminin 
böyüklüyünə, istərsə də mövzu və janr əlvanlığına görə xüsusi olaraq diqqətimizi cəlb 
etməkdədir. Ayrı-ayrı təzkirələrdə şairin həyat və yaradıcılığına dair bəzən bir-birinə uyğun 
gəlməyən məlumatlarla rastlaşırıq. Firidun bəy Köçərli, Salman Mümtaz, Həmid Araslı, Əzəl 
Dəmirçizadə, Tofiq Hacıyev, Mirəli Seyidov, Fazil Seyidov, Paşa Kərimov kimi tədqiqatçılar 
Qövsinin həyat və yaradıcılığı, əsərlərinin dili barədə fikir söyləmişlər.  

Akademik Həmid Araslı ilk dəfə 1958-ci ildə Gürcüstan EA K.Kekelidze adına 
Əlyazmalar İnstitutu və Londonun Britaniya muzeyində saxlanan əlyazmalar əsasında şairin 
kiçik həcmli şeirlər toplusunu nəşr edilmişdir. Bu kitaba cəmi 145 qəzəl, 9 mürəbbe, 
müxəmməs, müsətddəs, tərcibənd və tərkibbənd daxil edilmişdi. H.Araslı ön söz sözdə ümid 
etdiyini bildirmişdir ki, tezliklə şairin divanının elmi-tənqidi mətni ortaya çıxarılacaqdır. Bu 
işi yalnız 30 ildən sonra Paşa Kərimov dörd əlyazma nüsxəsi əsasında həyata keçirmişdir. 
P.Kərimov elmi-tənqidi mətni tərtib edərkən Qövsi Təbrizi divanının Gürcüstan EA 
K.Kekelidze adına Əlyazmalar İnstitutu, London Britaniya Muzeyi, AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu və İstanbul Universiteti Kitabxanasında saxlanan əl-
yazmalarından istifadə etmiş, 1991-ci ildə “Əlican Qövsi Təbrizi divanının tekstoloji tədqiqi 
və elmi-tənqidi mətni” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bundan 
sonra tədqiqatçı Qövsi divanının ana dilində iki nüsxəsinin də surətini əldə etmişdir. 
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Bunlardan Məşhədin Astane-Qüdse-Rəzəvi kitabxanasında saxlanan əlyazma h.1083-cü ildə 
(m.1672-1673) köçürülüb, 3910 beytdən ibarətdir. Təbriz Mərkəzi Kitabxanasında saxlanan 
ikinci nüsxə h.1086-cı ildə (m.1675-1676) köçürülüb, 4700 beytdən ibarətdir. P.Kərimov 
elmi-tənqidi mətnlə bərabər bu nüsxələrdən də istifadə edərək 2005 və 2012-ci illərdə Qövsi 
Təbrizi divanının anadilli əsərlərini müasir əlifbada çap etdirmişdir. Alim “XVII əsr anadilli 
Azərbaycan lirikası”, “XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyası” adlı monoqrafiyalarında 
şairin XVII əsr ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyi barədə fikrini söyləmişdir.  

Akademik Həmid Araslı, professor Mirəli Seyidov, F.Seyidov şairin yaradıcılıq yolu 
barədə dəyərli fikirlər söyləmişlər. AMEA-nın müxbir üzvü Əzəl Dəmirçizadə, akademik 
Tofiq Hacıyev Qövsi şeirlərinin dili barədə mülahizələrini bildirmişlər. 

  
Açar sözlər: Qövsi Təbrizi, Təbriz Mərkəzi Kitabxanası, elmi-tənqidi mətn, Azərbay-

can, əlyazma 
 
Giriş 
 
XVII əsrin ən parlaq istedada malik şairlərindən olan Qövsi Təbrizinin anadilli 

poeziyamızın inkişafında xüsusi xidmətləri olmuşdur. XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin 
əvvəllərində yaşamış şairlərimizdən Sadiq bəy Əfşarın (1533-1610) 478, Məhəmməd 
Əmaninin (1536-1608) beyt 2432, XVII əsr şairləri Vəhid Qəzvininin (1606-1701) 1842, 
Mürtəzaqulu xan Zəfərin 839, Məczub Təbrizinin(?-1682) 1869, Təsir Təbrizinin (1655-
1719) 447, Məlik bəy Avcının 377 beyt türkcə şeirlər toplusu əlimizə çatdığı halda, anadilli 
divanının ən mükəmməl nüsxəsi 4700 beytdən ibarətdir. Əsrin görkəmli mütəfəkkir şairi, 120 
min beyt həcmində farsca şeirlər yazmış Saib Təbrizi (1601-1676) Azərbaycan türkcəsində 
cəmi 18 şeiri vardır. Buraya onu da əlavə etmək istərdik ki, XVII yüzillikdə yaşamış 
Azərbaycan şairi Məsihinin (1580-1656) ana dilində yazdığı “Vərqa və Gülşa” məsnəvisi 
təxminən 5400 beytdən ibarətdir. Əsrin Tərzi Əfşar, Müsahib Gəncəvi, Mövci Əhəri, Mirzə 
Saleh Təbrizi, Vaiz Qəzvini, Səfi, Mürtəzaqulu Sultan Şamlu kimi şairlərinin türkdilli ədəbi 
irsindən ayri-ayrı şeirlər qalmışdır.  

Tam məsuliyyəti ilə deyə bilərik ki, Qövsi XVII əsr ədəbiyyat tariximizə yalnız ən iri 
həcmli anadilli divan müəllifi kimi daxil olmamışdır. O, həmin dövr türkdilli poeziyamızın 
inkişaf təmayüllərini yaradıcılığında ən parlaq surətdə əks etdirmiş sənətkardır.  

 
Qövsi XVII əsrdə Füzuli ədəbi məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olmuşdur. 

Akademik Həmid Araslının dediyi kimi, “Qövsi irsi Füzuli ədəbi məktəbinin yaxşı davamı 
kimi ədəbiyyat tariximizə daxil olur” [1, s. 169]. Füzuli qitələrindən birində fars dilində əruz 
vəzninin bütün tələbləri, incəliklərinə uyğun gələn şeirlərin çox yazıldığını, türk dilində isə 
hələ də çətinliklərin olduğunu deyir: 

 
Məndə tövfiq olsa bu düşvarı asan eylərəm, 
Novbahar olğac tikəndən bərgi-gül izhar olur [2, s. 283]. 
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Böyük ustadının ardınca Qövsi də türk dili qarşısındakı məsuliyyətini dərk edir, türkcə 
şeirləri ilə bütün dünyanı fəth edəcəyini bildirir: 

  
Etmək üçün türk nəzmilə müsəxxər aləmi, 
Tapdılar ərbabi-məni bilmənəm namdan məni [3, s. 3]. 

 
Məlum olduğu kimi, Qövsi Təbrizi anadilli poeziyamıza vətənpərvərlik motivlərini 

gətirən şairlərdən biri kimi daxil olmuşdur. Şair Səfəvilər dövlətinin paytaxtı, yaşadığı 
İsfahan şəhəri ilə vətəni Təbrizi müqayisə etmiş, doğma yurduna üstünlük vermişdir. Belə 
bir görkəmli sənətkarın ədəbi irsinin hərtərəfli öyrənilməsi ədəbiyyat tarixçiliyimiz qarşı-
sında duran mühüm vəzifələrdəndir.  

Qövsi şeirlərini ilk dəfə görkəmli ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz 1925-ci ildə kitab 
halında çap etdirmişdir [4]. Tədqiqatçı Qövsinin 64 qəzəl və 1 müxəmməsini topladığı bu 
kitabın ön sözündə Ç.Rionun kataloqu əsasında şairin divanının London nüsxəsindən danışır. 
S.Mümtaz Qövsi əsərlərinin hansı nüsxəsindən istifadə etdiyini bildirmir. Lakin dəqiq deyə 
bilərik ki, bu, Londonun Britaniya muzeyində saxlanan nüsxə deyil. Çünki London nüsxəsi 
“re” hərfi ilə bitən qəzəllərlə başladığı halda S.Mümtazın bu nəşrində şairin şeirləri “əlif” 
hərfi ilə bitən qəzəllərlə başlanır. Akademik H.Araslı 1958-ci ildə şairin divanını London və 
Tiflis (K.Kekelidze adına Gürcüstan EA Əlyazmalar İnstitutunda saxlan əlyazma) nüsxələri 
əsasında onun yaradıcılığından 145 qəzəl, 1 mürəbbe, 2 müxəmməs, 1 müsəddəs-tərcibənd, 
3 tərcibənd və 2 tərkibbənd seçərək bu şeirlərin müqayisəli mətnini müasir əlifbada çap 
etdirmiş, kitaba ön söz yazmışdır [5]. 

Filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Qövsinin əsərlərinin tədqiqi və nəşri 
sahəsində bir müddət intensiv surətdə məşğul olmuş, 1991-ci ildə “Əlican Qövsi Təbrizi 
“Divan”ının tekstoloji tədqiqi və elmi-tənqidi mətni” mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. O, şairin türkcə divanının elmi-tənqidi mətnini tərtib edərkən dörd əlyazma 
nüsxəsindən (Bakı, Tiflis, London, İstanbul) istifadə etmişdir [6]. Bakı nüsxəsi 918, Tiflis 
nüsxəsi 4200, London nüsxəsi 3382, İstanbul nüsxəsi 2767 beytindən ibarətdir. Bunların 
içində ən mükəmməli hesab edilən və elmi-tənqidi mətnin əsasında duran Tiflis nüsxəsində 
448 qəzəl, 1 mürəbbe, 1 müxəmməs, 3 tərcibənd, 2 tərkibbənd vardır. Beləliklə, 4146 beytdən 
ibarət Qövsi divanının mətni orijinal yazıda nəstəliq xətti ilə köçürülərək elmi işə əlavə 
edilmişdir. Bunlar 513 qəzəl, 3 tərcibənd, 1 tərkibbənd, 2müxəmməs, 1 müsəddəs, 1 mürəb-
beni əhatə edir. Müxtəlif nüsxələrdə rast gəlinən başqa şeirlərin mətnə salınması üçün əldə 
kifayət edəcək qədər fakt olmamışdır. 

Qövsi divanının digər nüsxələri barədə də əldə məlumat vardır. Belə ki, görkəmli 
ədəbiyyatşünas alim Məhəmmədəli Tərbiyət vaxtilə göstərirdi ki, onda Qövsim 6 min 
beytdən ibarət fars və türk dillərində iki divanı var. İran alimi Əhməd Münzəvinin nəşr 
etdirdiyi kataloqdan isə öyrənirik ki, Qövsinin divanı həmçinin Pakistanın Lahur şəhərində 
yerləşən Pəncab Universiteti kitabxanasında (1882-ci ildə köçürülmüşdür) saxlanılır. Bu 
məlumatlara əlavə olaraq onu da bildirmək istərdik ki, P.Kərimov sonrakı dövrlərdə Qövsi 
divanının daha iki əlyazmasının surətini əldə etmişdir. Bunlardan birincisi Məşhədin Astane-
Qüdse-Rəzəvi kitabxanasında saxlanan, hicri tarixi ilə 1083-cü ildə (m.1672-1673) Əskər 
adlı katib tərəfindən nəstəliq xətti ilə köçürülmüş nüsxədir. 156 əlyazma vərəqinə köçürülən 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

6 
 

divan 3910 beytdən ibarətdir, buraya 368 qəzəl, 2 tərkibbənd, 2tərcibənd, 1 müsəddəs, 1 
müxəmməs, 1mürəbbe daxildir.  

Təbriz mərkəzi kitabxanasında saxlanan ikinci nüsxə Azərbaycanın görkəmli 
mədəniyyət xadimi Hacı Hüseyn Naxçıvaninin kolleksiyasına daxil olmuşdur. Hicri 1086-cı 
ildə (m.1675-1676) nəstəliq xətti ilə Əskər ibn Hacı Əli Təbrizi tərəfindən köçürülmüş 127 
vərəqlik nüsxədəki şeirlər 4700 beytdən ibarət olub, 547 qəzəl, 2 tərkibbənd, 3 tərcibənd, 
1müsəddəs,5 müxəmməs, 1 mürəbbe və 1 rübaini əhatə edir. Xətlərin oxşarlığı, köçürülmə 
vaxtlarının yaxınlığı və nəhayət, katibin adı Məşhəd və Təbriz nüsxələrinin eyni şəxs 
tərəfindən köçürüldüyünü iddia etməyə əsas verir. Buraya əlavə etmək lazım gəlir ki, XVII 
yüzillikdə yaşamış başqa bir Azərbaycan şairi Məczub Təbrizinin anadilli divanının Qahirə 
Milli Kitabxanasında saxlanan əlyazması da Əskər ibn Hacı Əli tərəfindən köçürülmüşdür. 
Bu nüsxənin yazılma tarixi şairin ölümündən 9 il əvvələ, h.1084-cü ilə (m.1673) aiddir.  

“Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası” iyirmicildliyinin C.Qəhrəmanov 
tərəfindən tərtib edilmiş VI cildinə Qövsinin 66 qəzəli, 1 mürəbbesi, 1 müxəmməsi, 1 
müsəddəsi, 1 tərkibbəndi və 1 tərcibəndi daxil edilmişdir. 

P.Kərimovun 2005 və 2012-ci illərdə tərtib etdiyi Qövsi Təbrizi divanı daha mükəm-
məl nəşrlərdir. Tədqiqatçı burada yalnız tərtib etdiyi elmi-tənqidi mətndən deyil, həm də 
sonradan aşkar edilmiş Məşhəd və Təbriz nüsxələrindən də istifadə etmiş, ən iri həcmli 
Təbriz nüsxəsində olduğu kimi, 4700 beytdən ibarət mətni mütəxxəsislərin və ədəbiyyat 
həvəskarlarının diqqətinə çatdırmışdır. Buraya 543 qəzəl, 2 tərkibbənd, 3 tərcibənd, 1 
müsəddəs, 1 müxəmməs-tərcibənd, 5 müxəmməs, 1 mürəbbe, 1 rübai daxildir. Bu daha 
mükəmməl mətndə Qövsinin həyatına dair bəzi faktlar üzə çıxır. Məsələn, Həmid Araslının 
çap etdirdiyi mətndə bir yerdə beş misra oxunmayaraq yeri boş qoyulmuşdur. (Tərtibçinin 
əlində olan nüsxələrdə bu yer oxunmur – P.K). Əldə edilən yeni nüsxələrin köməyi ilə həmin 
misraları oxumaq mümkün olmuşdur. Bunların içərisində Qövsinin bir tərcibəndindəki şairin 
yaşadığı dövr haqqında qənaətləri bir daha təsdiqləyən, əvvəllər oxunmamış “Ki, biz onun 
qulu, ol bəndeyi – Sultan Süleymandır” [3, s. 437] misrası daha böyük maraq doğurur. 
Mənbələrin verdiyi məlumat əsasında bilirik ki, XVII əsr anadilli lirikamızın qüdrətli 
nümayəndəsi Əlican Qövsi Təbrizi II Şah Abbas (1642-1666) və Şah Süleyman (1666-1694) 
dövründə yaşamış, saraya yaxın olan məşhur alim Ağahüseyn Xansarinin tələbəsi və 
həmsöhbəti olmuş, sarayda yüksək mövqeyə malik Mirzə Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini 
və Uğurlu xan Ziyadoğlu ilə yaxın münasibətlərdə olmuşdur. Misal gətirilən misrada şair Şah 
Süleymanın ən yaxın adamlarından olan Uğurlu xanla həmsöhbət olduğundan məmnun-
luğunu ifadə edir. P.Kərimov “Əlican Qövsi Təbrizi “Divan”ının tekstoloji tədqiqi” adlı 
monoqrafiyasında bir sıra mənbələrdəki məlumatları müqayisə edərək Uğurlu xan Ziyadoğ-
lunun Şah Süleymanın müsahibi, nədimi, eyni zamanda Gəncə və Qarabağ bəylərbəyi olduğu 
qənaətinə gəlmişdir. Şahın həmsöhbəti olduğu üçün ona “Müsahib” ləqəbi verilmişdir. O, 
həm də şair olmuşdur. H.Araslı əlindəki əlyazmaların həmin yeri pozulduğundan aşağıdakı 
beytdə bir sözü yanlış təqdim etmişdir: 

  
Həvayi getmək ol firdovsi-sani var başımda. 
Fəğan kim, natəvanlıq maneü cəm'im pərişandır [5, s. 188]. 
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Əldə etdiyi yeni əlyazmalara, Qövsi divanının Məşhəd və Təbriz nüsxələrinə əsaslanan 
P.Kərimov araşdırmasında göstərir ki, şeirinin bir yerində şair İsfahanı tərif edir, lakin 
Təbrizin daha üstün olduğunu bildirir. Və bundan sonra Gəncə və Qarabağ bəylərbəyi olan 
Uğurlu xanın könlünü xoş etmək üçün Gəncəni ikinci cənnət adlandırır, bu cənnət diyarı 
görmək arzusunda olduğunu bildirir. Tədqiqatçı göstərir ki, nəzərdən keçirilən beytin ikinci 
misrasındakı ikinci söz “getmək” deyil “Gəncə” kimi oxunmalıdır: “Həvayi-Gəncə” ol 
firdovsi-sani var başımda” [7, s. 72]. 

Qövsi Təbrizi haqqında araşdırmaların təzkirələrdən başlandığını göstərmək lazımdır. 
Lakin şairin həyat və yaradıcılığı haqqında təzkirələrdəki məlumatların ziddiyyətli olduğu 
açıq-aşkar görünməkdədir. Belə ki, I şah İsmayılın oğlu Sam Mirzənin “Töhfeyi-Sami” 
təzkirəsindən məlum olur ki, hələ XVI əsrin ortalarında “Qövsi” təxəllüslü şair yaşamışdır.  

Akademik H.Araslı “Qövsi” təxəllüslü ən azı üç şair olduğunu, bunların ehtimal ki, 
baba, ata, oğul olduğunu bildirmişdir. S.Mümtaz Qövsinin yaşadığı dövr haqqında düzgün 
məlumat vermiş, Şah Süleyman və Mirzə Məhəmməd Tahir Vahid Qəzvininin müasiri 
olduğunu bildirmişdir. Görkəmli ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli “Azərbaycan ədəbiy-
yatı” əsərində şairin əsərlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini, şeirlərinin dilinin sadəliyini yük-
sək dəyərləndirmiş, lakin nədənsə onun Molla Pənah Vaqifin müasiri olduğu fikrini söylə-
mişdir.  

Görkəmli türk alimi İsmayıl Hikmətin 1928-ci ildə Bakıda çap edilmiş “Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi” kitabı orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kitabı orta əsrlər ədəbiyyat 
tariximiz haqqında yazılmış ilk sistemli tədqiqatdır. Həmin dövrdə klassik irsimizə dair əldə 
olan məlumatın azlığına, sonrakı illərdə ədəbiyyat tarixçiliyimizin xeyli inkişaf etdiyinə 
baxmayaraq əsər bu gün də əhəmiyyətini itirməmişdir. Lakin burada elə fikirlər söylənil-
mişdir ki, oralarla razılaşmaq olmaz. Alim Saib, Qövsi, Məsihi barədə diqqətəlayiq fikirlər 
söyləsə də, onları digər şairlərimizdən heç nə ilə fərqlənməyən “sxolastik zehniyyətli şair” 
adlandırmaqla məlumatsızlıqdan irəli gələn subyektivlik nümayiş etdirmişdir. Tədqiqatçıya 
görə bu sənətkarların yaradıcılığında heç bir milli cəhət yoxdur: “Qövsinin olsun, Saibin 
olsun, hər hansı qəsidə ya qəzəlini heç bir fikri, hissi, ya xəyali dəyişikliyə meydan vermədən 
farsca və ya ərəbcəyə nəql edə bilərik. Heç bir qövmi və ya irqi müvafiqətsizliyə təsadüf 
etməyiz, çünki heç bir mənzumə türkün xüsusiyyətinə, türkün irqi və ya qövmi səciyyəsinə 
can verən bir əsaləti göstərməməkdədir”[8, s. 203]. Əlbəttə ki, ədəbiyyat tariximizin müasir 
səviyyəsindən baxdıqda bu sözlərin yanlışlığı öz özlüyündə aydın olur. Əsərlərinin dili canlı 
xalq danışıq elementləri ilə zəngin olan, şifahi xalq ədəbiyyatından, klassik ədəbiyyatdan, 
Füzuli irsindən bəhrələnən Qövsi poeziyası, xalqın, cəmiyyətin həyatı ilə bağlı olmuş, 
vətənpərvərlik ideyalarını ifadə etmişdir [6, s. 48]. Bu söylənən qüsurları ilə bərabər 
deməliyik ki, İ.Hikmətin adı çəkilən əsərinin adı orta əsrlər ədəbiyyatımızın tədqiqi sahəsində 
ilk sistemli əsər kimi sonrakı dövr ədəbiyyatşünaslığımız tərəfindən həmişə istifadə edilmiş, 
indi də istifadə edilməkdədir. 

Akademik Həmid Araslının 1956-cı ildə çapdan çıxmış “XVII-XVIII əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi” kitabı həmin dövr ədəbiyyat tarixçiliyimizin ən böyük nailiyyətlərindən 
biridir. Alim bu monoqrafiyasında müxtəlif mənbələrə əsaslanaraq sübut edir ki, XVII 
yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatı qədim və orta əsrlər ədəbiyyatımızın ən mütərəqqi 
ənənələrini davam və inkişaf etdirməklə bərabər öz spesifik xüsusiyyətləri ilə də fərqlənirdi. 
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Tədqiqatçı Qövsi Təbrizinin həyat və yaradıcılığını, araşdırarkən əsərlərinin əldə olan 
əlyazma nüsxələrinə müraciət etmiş, onun qüdrətli vətənpərvər şair olduğunu, gerçəkliyin 
realistcəsinə əksinə meyl etdiyini, dilinin sadəliyini xüsusi olaraq vurğulamışdır. H.Araslı 
Qövsinin yaradıcılığında vətən məhəbbətini ən aparıcı motivlərdən biri kimi nəzərə çarpdırır: 
“Qövsi də sələfləri kimi məhəbbət məfhumu altında varlığı, həyatı görür, xüsusən vətən 
məhəbbəti təranələrini ədəbiyyatımızda ilk dəfə olmasa da, hərarətlə canlandıran qüdrətli bir 
sənətkar kimi nəzər diqqəti cəlb edir...Qövsi vətən məhəbbəti, qəriblik iztirabları ilə yanaşı 
azadlıq təranələri ilə daha çox nəzər-diqqəti cəlb edir” [1, s. 155]. Alim Qövsini ictimai 
həyata açıq gözlə baxan, haqsızlıqları, ədalətsizlikləri görüb onlardan ürək ağrısı ilə danışan 
vicdanlı, həqiqətpərəst bir sənətkar kimi təqdim etmişdir: “Qövsinin qəzəllərini oxuduqda 
çoxlarının dərk edə bilmədiyi adi hadisələri dərindən duyan və müasirlərinə hiss etdirmək 
istəyən həssas, ağıllı, təmkinli bir sənətkarın ömrü boyu keçindiyi həyəcanları aydın təsəvvür 
edirik” [1, s. 157]. 

Professor Mirəli Seyidov Qövsi Təbrizinin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 1963-cü ildə elmi işini kitab halında çap etdirmişdir 
[Seyidov M.Qövsi Təbrizi. Bakı: Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı, 1963, 100s]. M.Seyidov 
1960-cı ildə çapdan çıxmış üç cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin birinci cildindəki və 
2009-cu ildə çapdan çıxmış altı cildlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin üçüncü cildindəki 
“Qövsi Təbrizi” portret-oçerklərinin müəllifidir.  

Əsasən Qövsinin ədəbi irsinə əsaslanan tədqiqatçı şairin xalqla bağlılığına, dilinin 
sadəliyinə, cəmiyyətdəki nöqsanları kəskin tənqid etməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Alimə 
görə, şairi ən çox narahat edən müasiri olan insanın hüquqlarının tapdanması, amansızcasına 
istismar edilməsi olmuşdur: “İnsan və onun xoşbəxtliyi, insan və onun ictimai-siyasi, maddi 
qayğıları şairi çox narahat edirdi. Və bu narahatçılıq bəzən onun şeirlərində həzin kədərə, 
qüssəyə, bəzən isə qəzəbə çevrilirdi. Şair belə anlarda insan şərəfini, insan ləyaqətini, insan 
heysiyyətini, şəxsiyyət azadlığını ya açıqdan-açığa, ya da dolayısı ilə tapdayan cəmiyyətə, 
quruluşa nifrət yağdırır, cəmiyyəti “bir kasa qan” adlandırırdı. “Bir kasa qan” olan 
cəmiyyətdə yaşayan gözüaçıqlar alçaqların gözünə dik baxır, xalqı soyub talayan, ancaq 
peyğəmbər donu geyinmişlərə, “xeyirxahlıq” üzüyü taxmışlara qarşı çıxırdılar. Bu cəmiy-
yətdə ayıqlıq cinayət sayılır, eybi görənlər yolunu azmışlar kimi damğalanırdı [9, s. 605].  

Ə.Səfərli və X.Yusiflinin “Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında 
“Qövsi Təbrizi” oçerkini AMEA-nın müxbir üzü Əlyar Səfərli yazmışdır. Qövsi şeirlərinin 
mövzu dairəsinin genişliyini, şairin yaradıcılığında məhəbbət mövzusunun əsas yer 
tutduğunu göstərən tədqiqatçı onun əsərlərində məhəbbətin dərin ictimai-fəlsəfi əhəmiyyət 
daşıdığını bildirmişdir: “Bütün klassik sənətkarlar kimi Qövsinin lirikasında da məhəbbət 
mövzusu aparıcı mövzulardandır, həm də ictimai-bəşəri səciyyə daşıyır. O, aşiqanə 
şeirlərində həkimanə duyğularını ifadə edərək eşqə yeni-yeni məna verirdi. Şairin lirik 
qəhrəmanı aşiq də işıqlı qəlb aləmi, incə-zərif hissləri, əxlaqi-mənəvi gözəllikləri ilə seçilirdi 
[10, s. 338]. 

Filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov 2008-ci ildə çapdan çıxmış “Qövsi Təbrizi 
“Divan”ının tekstoloji tədqiqi”, 2011-ci ildə nəşr edilmiş “XVII əsr anadilli Azərbaycan 
lirikası”, 2018-ci ildə nəşr olunmuş “XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyası” kitablarında, 
2021-ci ildə işıq üzü görmüş on cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin dördüncü cildinə 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

9 
 

daxil edilmiş portret oçerkdə Qövsi Təbrizinin XVII yüzillik ədəbiyyat tariximizdəki 
mövqeyi, yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri barədə fikir söyləmişdir. Tədqiqatçı “XVII əsr 
anadilli Azərbaycan poeziyası” kitabına daxil etdiyi “Qövsi Təbrizi məqaləsində şairin 
yaradıcılığının mövzu dairəsi ilə bərabər, şeir sənəti, ana dili, doğma vətən haqqında 
fikirlərini araşdırma obyektinə çevrilmişdir. Digər tədqiqatçılardan fərqli olaraq Qövsi 
əsərlərinin daha iri həcmli (4700 beyt) və mükəmməl nüsxələrini araşdıra bilmiş alim belə 
qənaətə gəlir ki, şair Füzuli, Nəvai, Vəhid Qəzvini ilə bərabər Saib Təbrizi, Ağarəzi, Sahir 
kimi şairlərimizin ədəbi irsindən bəhrələnmişdir. P.Kərimov Qövsi barədə fikir söyləyən bəzi 
tədqiqatçılarla polemikaya girmiş, şairin şeirlərinin əsas mövzusu, sənət haqqında fikirləri, 
əsərlərinin bədii təsir gücü barədə qənaətlərini söyləmişdir. P.Kərimovun Qövsinin “hind 
üslubu”na münasibəti barədə fikirləri də yenidir. Tədqiqatçı şairin əsərlərindən örnək 
gətirməklə sübut edir ki, sənətdə Füzulinin ardıcılı olan Qövsi ən görkəmli nümayəndəsi Saib 
Təbrizi olan “Hind üslu”na müsbət yanaşmış, bu üslubda yazılan bəzi əsərlərin təsiri altında 
olmuşdur.  

AMEA-nın müxbir üzvü Ə.Dəmirçizadə “Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi” kitabının I 
cildində XVII əsr şairlərimizin, o cümlədən, Qövsinin şeir dilində ərəb-fars söz və 
ifadələrinin mövcudluğunu, bununla bərabər, bu sənətkarların əsərlərində əsasən ümumxalq 
danışıq dilinə istinad etdiyini göstərmişdir. Akademik Tofiq Hacıyev “Qövsi Təbrizinin dili” 
adlı məqaləsində Qövsi Təbrizinin aşıq poeziyasına xas olan söz və ifadələrdən istifadə 
edildiyini xüsusi olaraq nəzərə çatdırmışdır: “Qövsinin dili bir tərəfdən xəlqiləşməmiş əcnəbi 
ünsürlərə az yer verir, o biri tərəfdən, aşıq poeziyası üçün səciyyəvi olan söz və ifadələrə 
geniş meydan açır. Bu ifadələr aşıq şeirinin dili üçün səciyyəvidir” [11, s. 426]. 

 
Nəticə 
 
XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Əlican Qövsi Təbrizi 

anadilli şeirimizin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamış sənətkardır. Bir sıra təzkirələrdə onun 
həyat və yaradıcılığına dair ziddiyyətli məlumatlar mövcuddur. Azərbaycan tədqiqatçıların-
dan Firidun bəy Köçərli, Salman Mümtaz, Həmid Araslı, Mirəli Seyidov, Əlyar Səfərli, Paşa 
Kərimov şairin yaradıcılığını müxtəlif istiqamətlərdən araşdırmış, onun ədəbiyyat 
tariximizdəki mövqeyi barədə fikir söyləmişlər. Qövsi Təbrizi şeirləri ilk dəfə kitab halında 
Salman Mümtaz 1925-ci ildə çap etdirmişdir. Akademik Həmid Araslı 1958-ci ildə 
əsərlərinin əlyazmalarının London və Tiflis nüsxələri əsasında şairin kiçik həcmli şeirlər 
toplusunu kiril əlifbası ilə çap etdirmişdir. Filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov dörd 
əlyazma nüsxəsi əsasında Qövsi divanının elmi-tənqidi mətnini tərkib etmiş, sonralar 
surətlərini əldə etdiyi Məşhəd və Təbriz nüsxələrindən də istifadə etməklə 2005 və 2012ci 
illərdə şairin 4700 beytdən ibarət şeirlər toplusunu nəşr etdirmişdir. Bu yeni nəşrlər 
Qövsinin həyat və yaradıcılığı barədə daha ətraflı fikir söyləməyə imkan verir. 
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Pasha Kerimov 
About the history of studying and publishing the works of Govsi Tabrizi 
 
Alijan Govsi Tabrizi is one of the most outstanding representatives of Azerbaijani 

poetry of the XVII century in his native language. His collection of lyrical poems, the divan, 
consisting of 4700 beits in its volume, breadth of subject matter and genre diversity of poems, 
especially attracts attention. In different tazkiras there are information about the life and work 
of the poet, which sometimes contradict each other. Firidun bek Kocharli, Salman Mumtaz, 
Hamid Arasly, Ezel Demirchizade, Tofig Hajiyev, Mirali Seyidov, Fazil Seyidov, Pasha 
Kerimov, and others. Researchers spoke about the life and work, the language of the works 
of Govsi. 

Academician Hamid Arasly in 1958 published the first collection of the poet's poems 
based on manuscripts stored at the Kekelidze Institute of Manuscripts of the National 
Academy of Sciences of Georgia and the British Museum in London. This small collection 
of poems includes 145 ghazals, 9 murabba, Muhammad, musaddas, tarjiband and tarkibband. 
G.Arasly expressed hope in the introduction that the scientific and critical text of the poet's 
sofa will be compiled soon. This work was carried out by researcher Pasha Kerimov on the 
basis of four handwritten lists only after 30 years. P.Kerimov used manuscripts stored at the 
Institute of Manuscripts named after K.Kekelidze A.N. of Georgia, the British Museum of 
London, the Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli of the National 
Academy of Sciences of Azerbaijan, the Library of Istanbul University. In 1991, he defended 
his PhD thesis on the topic "Textual research and scientific-critical text of Divan Alijan Govsi 
Tabrizi". After that, the researcher received copies of two more manuscripts of Divan Govsi 
in his native language. The first of them, stored in the library of Mashhad Astana-Godse-
Razavi, which was rewritten in 1083 AH (1672-1673), consists of 3910 beits. The second 
list, kept in the Central Library of Tabriz, was rewritten in 1086 AH (1675-1676). P.Kerimov, 
along with the scientific and critical text, used these new lists, in 2005 and 2012 he published 
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a collection of poems by Govsi in the modern Latin alphabet. The scientist in his monographs 
"Azerbaijani Turkic-language lyrics of the XVII century", "Azerbaijani Turkic-language 
poetry of the XVII century" spoke about the role of the poet in the history of Azerbaijani 
literature. Hamid Arasly and Mirali Seidov expressed their thoughts about the poet's creative 
path. Ezel Demirchizade, Tofig Hajiyev spoke about the language of Govsi Tabrizi's poems. 

Keywords: Govsi Tabrizi, Central Library, Tabriz, scientific-critical text, Azerbaijan, 
manuscript 
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MİRZƏ MEHDİ ŞÜKUHİ YARADICILIĞI SABİRƏQƏDƏRKİ 
SATİRİK ƏDƏBİYYATIMIZDA BİR MƏRHƏLƏ KİMİ 

 
Xülasə 
 
Mirzə Mehdi Şükuhi XIX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndə-

lərindən biridir. Qasım bəy Zakir tərəfindən əsası qoyularaq Mirzə Baxış Nadim və Seyid 
Əzim Şirvani kimi ədiblərimiz tərəfindən inkişaf etdirilən ictimai satira Mirzə Mehdi Şükuhi 
yaradıcılığında daha da təkmilləşmişdir. Onun kinayə və gülüş dolu şeirləri anadilli 
ədəbiyyatımızda ictimai satiranın Mirzə Ələkbər Sabir və Mirzəli Möcüz yaradıcılığına 
qədərki nadir nümunələrindəndir. Şükuhinin cəmiyyətdəki haqsızlıqlara və sosial ədalət-
sizliyə, dini xurafata və əxlaq normalarının pozulmasına qarşı etirazlarını əks etdirən əsərləri 
Azərbaycan satirik şeirinin ilk nümunələrindəndir. Bu əsərlər həcv sərhədini tam aşmasa da, 
Seyid Əzim satiralarına yaxınlaşması ilə diqqətəlayiqdir. 

Mirzə Mehdi Şükuhinin satirik irsi sovet dövründə araşdırılmışdır. Lakin tədqiqatçılar 
hakim ideologiyanın təsiri altında bəzən ifrata varmaq məcburiyyətində qalmış, hətta onu 
ateist kimi təqdim etmişlər. Buna görə də onun əsərlərinin müasir əlifba ilə nəşri və yeni 
təfəkkür işığında kompleks tədqiqi ədəbiyyatşünaslığımız qarşısında duran aktual problem-
lərdəndir. 

 
Açar sözlər: Mirzə Mehdi Şükuhi, satira, yumor, həcv, taziyanə 
 
Giriş 
 
Həyatın və cəmiyyətin ziddiyyətləri qarşısında ədəbiyyatımızda tənqidi-satirik ruhun 

gücləndiyi XIX əsrin yetirdiyi Azərbaycan şairlərindən biri də Mirzə Mehdi Şükuhidir. Lakin 
tənqidi-realist poeziyamızın başqa nümayəndələrinə nisbətən Şükuhi yaradıcılığı az tədqiq 
edilmiş və onun çoxcəhətli yaradıcılığı müxtəlif tədqiqat bucaqlarından araşdırılmamışdır. 
Məmmədəli Müsəddiqin şair haqqındakı monoqrafiyasını, Cəfər Xəndanın, Əfsanə İsmayılo-
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vanın məqalələrini və Kamran Məmmədovun Şükuhi satiraları barədə tədqiqatını çıxmaqla 
şairin yaradıcılığı hərtərəfli təhlil obyektinə çevrilməmişdir.  

Şükuhi satiralarının elmi dəyərləndirilməsi – böyük zəhmət və uzun müddət tələb edən 
bir işdir. Ona görə də bu məqalədə əldə olan materiallar əsasında şairin ictimai satirasının 
yalnız bəzi cəhətlərinə toxunmaqla kifayətlənmişik. 

  
 Mirzə Mehdi Şükuhinin (1829-1896) satirik irsi Güney Azərbaycan ədəbiyyatı üçün 

mühüm ədəbi hadisə olsa da, sözsüz ki, öz ictimai mündəricəsinə görə Mirzə Ələkbər Sabir 
və Mirzə Əli Möcüz satirası səviyyəsinə yüksələ bilməmişdir. Çünki M.M.Şükuhi satira-
larının əksəriyyətini cəmiyyətdəki bu və ya digər mürtəce şəxsiyyətə qarşı çevrilmiş fərdi, 
konkret ünvanlı həcvlər təşkil edir. Bu cəhətdən onun satiralarını müəyyən dərərcədə Sabir 
taziyanələrinə bənzətmək olar. Taziyanələrdə olduğu kimi bunlarda da konkret olaraq kimin 
qamçılandığı oxucuya aydın olur. Lakin taziyanələrdə müşahidə olunan yüksək bədii 
ümumiləşdirmə gücü bunlarda özünü büruzə vermir. 

 Mirzə Mehdi Şükuhi öz yaradıcılıq təcrübəsi əsasında bu cür fərdi həcvlərlə məqsədə 
çatmağın, cəmiyyəti islah etməyin çətin olduğunu anlayaraq yazırdı: 

 
 Ruzi-əvvəl bu çərxi-gəcrəfdar, 
 Mənə çün eyləmişdi şeri-şüar. 
 Çox səxini, kərimi mədh etdim, 
 Çox xəsisi, ləini qədh etdim.  
 Səyimi gördüm aqibət bica, 
 Çün desən yüz qəsideyi-sərra, 
 Nə ona hiç bir kəs eylər guş,  
 Nə alır bir filusə səbzifüruş1. [3] 

 
Ayrı-ayrı həcvlərlə ictimai eybləri düzəldə biməyəcəyini görən şair daha təsirli satirik 

janrlara – mənzum hekayələrə, təmsillərə, lətifələrə və kiçik nəsr nümunələrinə müraciət 
etmişdir. Bu cəhətdən tədqiqatçılar onun farsca yazılmış kiçik hekayələrinin xüsusilə 
qiymətləndirirlər. Onu da qeyd edək ki, tədqiqatlarda Şükuhinin bu cür hekayələrinin ictimai 
mündəricəsini bəzən süni surətdə qabartmaq meylinə də rast gəlirik ki, bu da sovet dövrünün 
ideoloji ənənələrindən və tədqiq metodologiyasından irəli gəlirdi. Elə bu səbəbdəndir ki, 
bəzən Şükuhinin incə yumoru kəskin ictimai satira kimi qələmə verilir. Bunu xüsusilə şairin 
ateist görüşlərini süni surətdə qabartmaq üçün etmişlər. Məsələn, Şükuhinin belə bir lətifəvari 
hekayəsi var:  

 “İki qadın söhbət edirdi:  
- Allah biz arvadların haqqında zorakılıq etmişdir. Bir kişiyə dörd arvad almağa icazə 

verib, vərasəlikdə bir kişini iki arvada bərabər tutmuşdur. Qalan işlərdə də belədir.  
 İkinci arvad dinləndi: 
- Yüz iyirmi dörd min peyğəmbər, on iki imam və onların ətrafına toplaşanların hamısı 

kişidir. İlk dəfə şəriət qanunlarını yazmaq üçün Allahın evinə yığılanda, orada arvadların 
 

1Şükuhi əsəsrlərindən verilən örnəklər M.Müsəddiqin “Mirzə Mehdi Şükuhi: həyat və yaradıcılığı” 
monoqrafiyasından götürülmüşdür. 
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nümayəndəsi olmayıbdır. Ona görə də kişilər bütün məsələləri öz xeyirlərinə həll ediblər. 
Görünür, Allah da kişilərin tərəfdarıdır. Bunun üçün də biz bütün çətinliklərə dözməyə 
məcburuq”. [3]  

Əlbəttə, professor Kamran Məmmədovun yazdığı kimi, bu hekayədə şair “Allahın 
zorakılığından, gülünc işlərindən, öz bəndələri arasında ayrıseçkilik saldığından, yüz iyirmi 
dörd min peyğəmbərin, on iki imamın ağılsızlığından gülə-gülə danışmağı” xəyalına belə 
gətirmir [Bax: 4]. Burada olsa-olsa, qadın sadəlövhlüyünə incə bir yumorla yanaşı, qadın 
hüquqsuzluğuna da bir toxunma axtarmaq olar.  

 Şükuhi yaradıcılığının, xüsusən satirasının təhlili zamanı bu cür ifratavarma hallarına 
tez-tez təsadüf etmək mümkündür.  

 Şükuhinin bir sıra satiralarında fərdin və cəmiyyətin elə nöqsan və eyblərinə toxunulur 
ki, onlar öz aktuallığını indinin özündə belə itirməmişdir. Bu eyiblər arasında ən başlıcası 
kimi rüşvətxorluğu göstərmək olar. Şükuhi rüşvətin qorxunc bir bəla kimi cəmiyyətin sosial-
mənəvi dayaqlarını sarsıtdığını anlayaraq mənfi qəhrəmanın dilindən yazırdı: 

 
Rüşvət allam hezar şivə ilə, 
Keçər ömrüm müdavi rüşvə ilə. [3] 

 
Qeyd edək ki, göstərilən dövrdə rüşvət taunu təkcə Güney Azərbaycanı bürüməmişdi. 

Eyni mənzərəni Arazın bu tayında da müşahidə edən Seyid Əzim Şirvani deyirdi: 
 

Hər kəsi məmur edər bir xidmətin əncaminə,  
Talibi-rüşvət olub, həm rüşvəti eylər şüar. [5] 

 
Həmin dövrdən 150 ildən artıq zaman keçsə də, dəhşətli rüşvət xəstəliyi ilə amansız 

mübarizə aparılsa da, hələ də cəmiyyətimizdə bu bəladan əziyyət çəkən insanlara rast gəlmək 
olur. Bu isə klassiklərimizin satirik əsərlərinin yeni-yeni nəşrlərinə ehtiyac olduğunu bir daha 
sübut edir.  

Mirzə Mehdi Şükuhinin əsərlərinin yalnız tədqiqatçılar tərəfindən istifadə edilən 
Təbriz nəşrindən istifadə edib seçilmiş əsərlərini nəşrə hazırlamaq ehtiyacı da özünü daha 
ciddi şəkildə büruzə verir. Belə ki, Şükuhinin əsərlərinin müasir əlifba ilə nəşri Mirzə 
Ələkbər Sabir sələflərinin irsinin daha dərindən öyrənilməsi üçün zəngin material verə bilər. 
Bu, ədəbiyyat tariximiz üçün də faydalı olar, yeni nəslin şairin yaradıcılığındakı bir çox 
problemləri daha obyektiv təhlili üçün də imkan yaradar. Çünki klassik poeziya və xalq şeri 
ənənələrini ən yaxşı şəkildə öz yaradıcılığında birləşdirmiş Mirzə Mehdi Şükuhi Azərbaycan 
ədəbiyyatının əsrlər boyu yaşayacaq nümayəndələrindəndir. 

 
Nəticə 
 
Mirzə Mehdi Şükuhi XIX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndələrindən biridir. Qasım bəy Zakir tərəfindən əsası qoyularaq Mirzə Baxış Nadim 
və Seyid Əzim Şirvani kimi ədiblərimiz tərəfindən inkişaf etdirilən ictimai satira Mirzə Mehdi 
Şükuhi yaradıcılığında daha da təkmilləşmişdir. Onun kinayə və gülüş dolu şeirləri anadilli 
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ədəbiyyatımızda ictimai satiranın Mirzə Ələkbər Sabir və Mirzəli Möcüz yaradıcılığına 
qədərki nadir nümunələrindəndir. Şükuhinin cəmiyyətdəki haqsızlıqlara və sosial ədalət-
sizliyə, dini xurafata və əxlaq normalarının pozulmasına qarşı etirazlarını əks etdirən 
əsərləri Azərbaycan satirik şeirinin rüşeymləridir. Bu əsərlər həcv sərhədini tam aşmasa da, 
Seyid Əzim satiralarına yaxınlaşması ilə diqqətəlayiqdir.  

Mirzə Mehdi Şükuhinin satirik irsi sovet dövründə qismən araşdırılmışdır. Lakin 
tədqiqatçılar hakim ideologiyanın təsiri altında bəzən ifrata varmaq məcburiyyətində qalmış, 
hətta onu ateist kimi təqdim etmişlər. Buna görə də onun əsərlərinin müasir əlifba ilə nəşri 
və yeni təfəkkür işığında yenidən kompleks tədqiqi ədəbiyyatşünaslığımız qarşısında duran 
aktual problemlərdəndir. 

 
Ədəbiyyat siyahısı: 
 
1. Cənubi Azərbaycan şeiri antologiyası: XIX-XXI əsrlər / tərt., transfon., çapa haz., 

ön söz: V.Əhməd, Bakı: Ecoprint, 2018, 671 səh. 
2. İsmayılova Əfsanə. Mirzə Mehdi Şükuhinin məsnəvilərində sosial mühitin 

tənqidinin forma üsulları // Elmi əsərlər /AMEA-nın M. Füzuli adına Əlyazmalar İnsititutu, 
2019, № 2, səh. 61-66. 

3. Məmmədli Müsəddiq. Mirzə Mehdi Şükuhi: həyat və yaradıcılığı, Bakı: Yazıçı, 
1988, 126 səh. 

4. Məmmədov Kamran. XIX əsr Azərbaycan şeirində satira, Bakı: Elm, 1975, 272 səh.  
5. Seyid Əzim Şirvani. Əsərləri: 3 cilddə, II cild, tərt. S. Rüstəmov, Bakı: AzSSR EA, 

1969, 65 səh. 
6. Şahaliyeva Mətanət. Cənubi Azərbaycan poeziyasının inkişaf problemləri (XIX 

əsrin yarısı), ön söz: T.Kərimli, Bakı: Elm və təhsil, 2019, 250 səh. 
 
 
Gulbaniz Babakhanli 
The works of Mirza Mehdi Shukuhi as a stage in pre-Sabirian satirical literature 
 
Mirza Mehdi Shukuhi is one of the prominent representatives of the literature of South 

Azerbaijan of the 19th century. The social satire, laid down by Gasim bey Zakir and 
elaborated by Mirza Bakhish Nadim and Seyid Azim Shirvani, was further developed in the 
work of Mirza Mehdi Shukuhi. His poems, rich in allegories and ridicule, constitute a unique 
example of social satire in our literature, which existed even before Mirza Alakbar Sabir and 
Mirza Ali Mojuz. Shukuhi's works, reflecting his protest against the injustice and social 
disparity existing in society, as well as religious prejudices and violations of moral norms, 
are among the first examples of Azerbaijani satirical poetry. Although these works fail to 
meet the definition of hajv, they are notable for bearing resemblance to the satires of Seyid 
Azim. 

Mirza Mehdi Shukuhi's satirical legacy was studied in Soviet times. But the prevailing 
ideology sometimes made researchers be extreme in discourse, even presenting it as atheistic 
one. Therefore, the publication of his works using an existing alphabet and their 
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comprehensive study considering the new ways of thinking are the topical issues faced by 
our literature scholars. 
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FAKİR BAYKURTUN ALMANİYADA YAZDIĞI ƏSƏRLƏRDƏ  
İNTEQRASİYA KONSEPSİYASI 

 
Xülasə 
 
Ömrünün son iyirmi ilini Almaniyada yaşayıb yaradan Fakir Baykurt Türkiyədə olduğu 

kimi, burada da sosial realizm çərçivəsində əsərlər yazmışdır. O, sosial-iqtisadi çətinliklər 
səbəbi ilə vətənlərindən ayrılaraq Almaniyaya köç edən türk ailələrinin yanında olmaqla 
yanaşı, onların övladları ilə inteqrasiya prosesində təhsilləri ilə məşğul olmuş, yaşadıqları 
problemləri həll etməyə çalışmışdır. Məhz buna görə gündəlik müşahidələrinə əsaslanaraq 
əsərlərində gərçək həyat mənzərələri yarada bilmişdir.  

Məqalədə F.Baykurtun həyat və yaradıcılıq yoluna nəzər salınaraq, əsasən Almaniyada 
yazdığı əsərləri tədqiqata cəlb edilmişdir. Bu əsərlərdə türk mühacir ailələrini miqrasiya və 
inteqrasiya prosesində yaşadıqları problemlər nəzərdən keçirilmişdir. Fakir Baykurtun 
əsərlərinin xronoloji təhlili real həyat lövhələrinə, eləcə də gərçək faktlara əsaslandığı üçün 
böyük maraq doğurmuşdur. 

 
Açar sözlər: Fakir Baykurt, Almaniyada mühacirətdə olan türklər, inteqrasiya, sosial 

realizm 
 
Giriş 
 
Ədəbiyyat hər zaman cəmiyyət məsələlərini əks etdirən bir ayna olaraq qəbul 

edilmişdir. Şair və yazıcılar bu məsələləri əsərlərində bir tarix gərçəkliyi ilə yazmaz. Ancaq 
yazıcı da yaşadığı dövrün və cəmiyyətin problemlərini birbaşa hiss edən fərdlərdən biridir. 
O, qarşılaşdığı hadisələri, müşahidə və duyğularını ədəbi əsərdə əks etdirir.  

1960-cı illərdən etibarən Türkiyədən Almaniyaya müxtəlif səbəblərdən, əsasən də 
iqtisadi baximdan işçi köçü çoxluq təşkil edir. Almaniyaya pul qazanmaq üçün gəlib, təkrar 
dönəcəyini düşünən insanların daha sonra burada qalması və inteqrasiyası bir çox mühacir 
yazarlarda olduğu kimi Fakir Baykurtun da əsərlərində öz əksini tapmışdır. O, sosial-iqtisadi 
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çətinliklər səbəbi ilə vətənlərindən ayrılaraq Almaniyaya köç edən türk ailələrinin yanında 
olmaqla yanaşı, onların övladları ilə inteqrasiya prosesində təhsilləri ilə məşğul olmuş, 
yaşadıqları problemləri həll etməyə çalışmışdır. Məhz buna görə gündəlik müşahidələrinə 
əsaslanaraq əsərlərində gərçək həyat mənzərələri yarada bilmişdir.  

İmmiqrant anlayışı vətəndaşlıq statusuna aid deyil. Bunun mərkəzində bir insanın bir 
yerdən başqa bir ölkəyə köçməsi dayanır. Latınca “migrare”(köçmək) sözündən gələn 
“Migrant-İmmeqrant” məhfumu məzmun olaraq köçkün mənasına gəlir. İmmeqrantlar var 
oaln bir topluma “sonradan” girdikləri və ilk mərhələdə enteqre olmadıqları üçün çətinliklər 
yaşar, ta ki, bu prosesi tamamlayana qədər. Ortaq mədəniyyət, qarşılıqlı ünsiyyət birlikdə 
yaşamağı asanlaşdırır. Əlbəttə ortaq mədəniyyət sadəcə cəmiyyətdə uyğunluq əldə etməyə 
kömək edir. Lakin bunun arxa planında immiqrantın öz adət-ənənələri, gəldiyi ölkəsinin 
mədəniyyəti durur. Bunalrı bir-birinə qarışdırmaq olmaz.  

Almaniyada yaşayan türk mühacirlərinin uyğunlaşma prosesində və nəticə etibariylə 
gəldiyi cəmiyyətin bir parçası olması yolunda çəkdikləri əziyyətlər mühacirət ədəbiyyatın 
əsas mövzularından birinə çevrilmişdir.Almaniyada yaşayan bir çox yazar və şairlər bu 
məsələni əsərlərində əks etdirməklə problemin həlli yollarını göstərməyə çalışmışlar. Bu 
ədiblərdən biri də realist üslubda altmışdan çox əsər verən tanınmış yazıcı Fakir Baykurtdur.  

 
Fakir Baykurtun həyatı 
 
Cumhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatında sosial realizm cəryanının təmsilciləri xalqın 

yaşayış tərzini, mədəniyyətini öz əsərlərində əks etdirmişlər. Bunlardan biri də Fakir 
Baykurtdur. O, 1929-cu ildə Burdurun Akçaköy nahiyəsində anadan olub. Əsl adı Tahirdir, 
sonradan Fakir olaraq dəyişdirmişdir. Atasının adı Vəli, anasının adı Elif olan Tahir, doqquz 
uşağın ikincisi olaraq dünyaya gəlmişdir. Daha kiçik yaşlarında ikən atasının ani ölümü onun 
bütün həyatını dəyişir. İbtidai sinifi maddi çətinliklər səbəbiylə işləmək məcburiyyətində 
olduğu üçün üç il ara verərək bitirə bilmişdir. 1948-ci ildə orta məktəbi bitirərək, 1948-1953-
cü illər arasında Taşlıova nahiyəsində ibtidai sinif müəllimi olaraq işə başlar. Daha sonra 
Ankara Gazi Paradgoji İnstitutun ədəbiyyat fakultəsini iki il içində bitirərək 1955-ci ildə türk 
dili müəllimi olur. 1957-ci ildə hərbi xidmətə çağrılır və əsgərliyini Konya Zabit məktəbində 
tamamlayır.  

1959-cu ildə Artvinin Savşat nahiyəsində türk dili müəllimi olaraq işə başlayır. Elə bu 
illərdə yazdığı “Yılanların Öcü”(İlanların intiqamı) adlı romana görə Təhsil nazirliyi təlim-
tərbiyə şurasının qərarı ilə əvvəlcə Ankarada bir katiblik işinə təyin olunur və daha sonra 
işdən uzaqlaşdırılır. Təkrar 1960-cı il may ayının 27-də ibtidai təhsil üzrə müfəttiş olaraq işə 
alınır. 1969-cu ildə Türkiyədə sinif müəllimlərinin etiraz olaraq keçirdikləri boykot 
aksiyasında iştirak etdiyi üçün təkrar işdən çıxarılır. 1970-ci ildə Dövlət Şurasının qərarı ilə 
işinə qeri qayıdır. 12 Mart hərbi çevriliş dönəmində hərbi məhkəmədə mühakimə mühakimə 
olunur və 1975-ci ildə Ali məhkəmənin qərarı ilə bəraət edir. 

1979-cu ildə Almaniyanın Duisburqa şəhərinə “Əcnəbi uşaqlar və regional işlər 
qurumu”na mütəxəssis olaraq təyin edilir. İyirmi ilə yaxın Almaniyada yaşayan ədib 11 
oktyabr 1999-cu ildə Essen şəhərində vəfat edir. Almaniyada mədəniyyət mərkəzində vida 
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mərasiminin ardından nəəşi İstanbula gətirilir və “Zicirlikuyu Mezarlığı”nda torpağa 
tapşırılır. 

 
Fakir Baykurtun ədəbi yaradıcılıq yolu 
 
Fakir Baykurt ilk ədəbi yaradıcılığına 1945-ci ildə yazdığı “Fesleğen Kokulum” 

(Reyhan ətirlim) adlı şeiri ilə başlar. Bu şeir Əskişəhərdə “Türkə Doğru” adlı məcmuədə nəşr 
olunur. Yaradıcılığını sosialist realizm prinsiplərinə uyğun olaraq qısa hekayələrlə davam 
etdirir. “Yeditepe”, “Yücel”, “Varlık”, “Fikirler”, “Seçilmiş Hikayeler”, “Ufuklar”, “Yeni 
ufuklar” və s. bu kimi məcmualarda əsərləri nəşr olunur. F.Baykurt ilk nəsr yaradıcılığına 
1955-ci ildə nəşr etdirdiyi “Çilli” adlı hekayə kitabı ilə başlar və “Efendilik Savaşı”, “Can 
Parası”, “Anadolu Garajı”, “İçəridəki oğul”adlı hekayə kitabları ilə davam etdirir. Bütün 
hekayələrində ötəri hiss, duyğu və düşüncələr deyil, Türkiyənin sosial və iqtisadi problem-
lərin qələmə almışdır.  

İbtidai sinif müəllimi olaraq işlədiyi məktəbdən Təhsil nazirliyinin qərarı ilə işdən 
ayrılmasına səbəb olan, 1958-ci ildə yazdığı “Yılanların Öcü” romanı böyük əks səda 
doğurur və Yunus Nadi mükafatına layiq görülür.  

Roman illər öncə kənddə torpaq üstündə baş verən qarşıdurmadan bəhs edir. Karataş 
kəndində oğlu və gəlini ilə birlikdə yaşayan Irazca ana kənddəki iyerarxiyaya qarşı üsyan 
edir, yerli hakimiyyətlə mübarizə aparır. Romanda yerli hökumətlərin kəndlilərin başına 
gətirdiyi oyunlar, etdikləri zülümlərlə yanaşı, bu haqsızlığa sessiz qalmayan Irazcanın ailəsi 
ilə birlikdə apardığı haqlı mübarizədən bəhs edir. Romanın mövzusu xalqı üsyana təşviq 
etdiyi səbəb göstərilərək, əsər dövlət tərəfindən qdağan edilir, müəllifi işdən çıxarılır. 
Sosialist fikirlərlə yazıldığına görə də böyük tənqidlərə məruz qalır. 

Yaradıcılığını bu səpkidə davam etdirən Anadolu xalqının yaşadığı problemləri roman 
və hekayələrində əks etdirməyə davam etmişdir. Əsərləri senaryolaşdırılaraq filimlər çəkil-
miş. Bütün bunlara görə dəfələrlə TRT Sənət mükafatına layiq görülmüşdür. Bunula yanaşı 
“Tırpan” (Oraq) romanına görə Türk Dil Qurumunun, TRT-nin və Avni Dilligil Teatr müka-
fatlarına layiq görülmüşdür.  

Romanda daha kiçik bir qız olan Dürünün atası onu yaşlı və varlı bir adam olan Musdu 
Ağa ilə evləndirmək istəyir. Lakin Dürünün anası buna qarşı çıxır. Atası isə söz verdiyini və 
sözündən dönməyəcəyini bildirir. Bunu görən Dürü kənddə bu cür evliliklərə qarşı çıxaraq 
özünü asan digər qızlar kimi o da intihar etməyi düşünür. Kənddə yaşayan Uluguş nənə bu 
məösələdən xəbər tutan kimi Dürünü dilə tutaraq intihar fikrindən daşındırır və ona fərqli bir 
yol göstərir. Uluguş nənənin söylədikləri Dürünün ağlına batır. Musdu Ağa ilə evlənməyə 
razı olduğunu ailəsinə bildirir. Toyda Uluguş nənə Dürüyə bir tırpan (oraq) hədiyyə edir. 
Dürü elə toy gecəsi həmin oraqla Musdu Ağanı öldürərək kənddən qaçır.  

Romanda Fakir Baykurt Anadoluda yaşayan kiçik yaşlı qızlara qarşı bu vəhşiliyə bütün 
hiddəti ilə üsyan edir. Sadəcə Anadolunun, Türkiyənin deyil, bütün Şərqin ağrılı yerinə 
çevrilən “uşaq gəlinlər” Fakir Baykurtun romanında sərt bir reaksiya ilə dilə gətirilmişdir.  

Fakir Baykurt öz müşahidələri və araşdırmaları nəticəsində gördüklərinə üsyan edərək 
kəndliləri, yoxsul və ziyalıları haqq və ədalət üçün mübarizəyə çağırır: “Mən də kənd gəzin-
tiləri edirdim. Xüsusən də kəndlərdə əhalinin vəziyyəti ağır olduğunu görürdüm. Kənddə 
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həyat köhnəlmişdir. Yoxsulluq böyük idi. Ziyalılara təzyiqlər ağır idi. Amma yoxsullara 
təzyiq daha şiddətli idi. Sakit oturmaq olmaz, buna qarşı çıxmaq lazımdır. O, qışqırmalı, 
ədalətsiz sərəncama etiraz etməli idi. Ruhdan düşməməlidir. Nə olursa olsun, mən öz tərəfimi 
seçməli, qələmimlə mübarizəyə qoşulmalı idim” [Baykurt, 1998: 108]. Bu açıqlamalar bir 
daha göstərir ki, Fakir Baykurt yaşadığı cəmiyyətin problemlərini qəlbən hiss edən onu 
yaşayan və əsərlərində əks etdirə bilən sosialist-realist yazıçıdır. 

 
Ədəbi yaradıcılığının Almaniya mərhələsi 
 
Yaradıcılığını böyük hissəsini türk Anadolu insanının sosial problemlərinə həsr edən 

Fakir Baykurt Almaniya illərində də öz missiyasından əl çəkmir, türk insanının qürbətdə 
yaşadığı çətinlikləri əsərlərində əks etdirir.  

1960-cı illərdən etibarən Türkiyə ilə Almaniya arasında imzalanan iqtisadi anlaşama 
sayəsində türk kəndlərinin və kəndlisinin, Anadolu insanının sosial həyatında böyük 
dəyişikliklərə səbəb oldu. İlk zamanlar Anadolu insanı üçün bir iş yeri olan Almaniya, zaman 
keçdikcə onlar üçün ikinci yurd yerinə çevrilmişdir. İlk vaxtlar Anadolu insanı dili, dini, 
mədəniyyəti və adət ənənəsi ilə Almaniyada yalnızlaşsa da, zaman keçdikcə mədəniyyətləra-
rası yaxınlaşma və inteqrasiya prosesi türk mühacirlərini alman cəmiyyətinə qəbul etdirdi.  

Almaniyada yaşayan bir çox yazıcı və şairlər oradaki mühacir işçilərin yaşayış tərzinə 
şahid olmuş və öz müşahidələrini əsərlərində əks etdirmişdir. Almaniya reallıqlarını əsər-
lərində əks etdirən yazıcılardan biri də məhz Fakir Baykurtdur. Onun “Duisburq trilogiyası” 
adlanan romanlarının mövzusu əsasən yazıçının müşahidəsinin nəticəsidir. Onun Almani-
yada yazdığı hekayələrinin də mövzusu eyniylə romanlarda olduğu kimi müşahidələrindən 
doğan real həyatı əks etdirir. 

Fakir Baykurtun ədəbi yaradıcılığı Türkiyədə olduğu kimi Almaniyada da diqqət çəkir 
və əks-səda doğurur. Belə ki, 1984-cü ildə Berlin Senatosunun qərarı ilə “Barış çörəyi” adlı 
hekayə kitabına görə uşaq ədəbiyyatı mükafatına layiq görülür. Almaniyada ailələri ilə 
birlikdə mühacirətdə olan uşaqların həyat tərzini qələmə alan müəllif real bir həyat portreti 
çəkərək diqqətləri cəlb edə bilmişdir.  

1980-ci ildən sonra yaradıcılığı əsasən Almaniyada yaşayan türk işçilərin həyatı ilə 
bağlıdır. Vətənindən uzaqlarda işləyərək ailələrinin rifah halını yaxşılaşdırmaq ümidi ilə 
hekayə və romanlarında sosial-iqtisadi, mədəni məsələlərə yönəlmişdir.  

Fakir Baykurt Feridun Andaçla müsahibəsində Almaniyadakı yaradıcılığının məqsə-
dini və ümitlərin belə ifadə etmişdir: “ Mənim mühacirlərin yanında olmam, onları izləməm, 
müşahidə etməm, bir düşüncə və inanç yaxınlığından irəli gəlir. İşçi olmadığım, hətta kiçik 
burjua sayıldığım halda, hər zaman işçilərin yanındayam və onların müdafiəçisiyəm. Bu 
yaxınlıqdan güc alaraq romanlarımı yazmağa başladım. Bu günə qədər üç roman, dörd 
hekayə kitabı yazdım. Bu arada məni sevindirən, insanımızın qət etdiyi tərəqqidir. Xüsusilə 
də işçi evladlarının, xüsusilə də qızların təhsil sahəsində qazandıqlaı müvəffəqiyyətlər mənə 
ümid verir.” [Andaç, 2000, s. 52] Müəllifin “Yarım Ekmek” (Yarım çörək), “Koca Ren” 
(Böyük Rena), “Yüksek Fırınlar” (Yüksək sobalar) Duisburq trilogiyası olaraq bilinən bu üç 
roman, Türkiyədən Almaniyaya işləməyə gedən türklərin həyat tərzinin çətin miqrasiya 
mərhələsindən zamanla dəyişərək inteqrasiya prosesinə keçişi əks olunur. 
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Fakir Baykurtun Almaniyada nəşr olunan ilk əsəri “Yüksek Fırınlar” romanıdır. 49 
bölümdən ibarət olan romanın “Alınlık” adlanan giriş bölümündə, hadisənin romanın da əsas 
qəhrəmanı olan Elif Mutlu tərəfindən danışıldığı bildirilir. Müəllif bunula əsərin mövzusunun 
gərçək həyatdan aldığını bir daha göstərir. Əsərdə baş qəhrəman İbrahim Anadolu 
kəndlərindən Almaniyaya gələn, bir neçə dəfə evlənmiş, çox uşaqlı, imkansız, dünyagörüşü 
dar olan, böhran yaşayan kişilərin tipləməsidir. Geyim keçimi, davranışları, qabalığı ailədə 
narahatlıq doğurduğu kimi, alman cəmiyyətində ikrah hissi oyadır. Məhz İbrahim kimilərin 
sayəsində alman cəmiyyətində türklərə qarşı qərəzli fikirlər oyanır. Müəllif bununla hər şeyin 
qarşı tərəfdən gözləməkdən ziyadə insanların gəldikləri ölkənin də mədəniyyətinə, həyat 
şərtlərinə uyğunlaşmaq məcburiyyətində olduğu sətiraltı olaraq bildirir. Heç bir şəkildə 
xoşbəxtlik yaşamayan bu ailəyə müəllif ironiya ilə “Mutlu” familyasını verir. Fakir Baykurt 
burada sadəcə bir ailənin yaşadığı problemlərdən bəhs etsə də, bu ailənin timsalında qürbət 
eldə mədəniyyət fərqliliyinin yaratdığı çətinlikləri, kənddən şəhərə köçmənin gətirdiyi 
yalnızlaşma, qadının ailə və cəmiyyətdə sıxışdırılması məsələlərini gündəmə gətirmişdir. 

“Duisburq trilogiyası”nın ikinci romanı olan “Koca Ren” (Böyük Rena) əsəri 1986-cı 
ildə nəşr olunmuş, 41 bölümdən ibarətdir. “Alınlıq” adlanan giriş bölümündə Salim Sarı-
kayanın dilindən ailəsinin yaşadığı çətinlikləri anlatıldığını yazması, bu romanın da sosialist 
realizmi çərçivəsində olduğunu göstərir. Fakir Baykurt bu romanda əsasən mühacirətdə olan 
türk ailələrinin evladlarının təhsil problemini gündəmə gətirir. 14 yaşlı Adəm Salim Sarı-
kayanın oğludur. Kiçik yaşlarında ailəsi ilə birlikdə vətənindən, sevdiklərindən, dostlarından 
ayrılaraq, dilini, mədəniyyətini bilmədiyi bir ölkəyə gəlir. Buradakı yalnızlıq, məktəbdə 
müəllimləri, sinif yoldaşları tərəfindən anlaşılmaması, təklənməsi Adəmə psixoloji sarsıntı 
yaşadır. Türkiyədə bütün dərslərindən yüksək qiymət alan Adəm, Almaniyada dil problemi 
səbəbiylə qeyri-kafi qiymətlər almağa başlar. Fakir Baykurt romanında Adəmin dərdlərini 
Rena çayına danışması səhnəsi türk gənclərinin təhsil sahəsində yaşadıqları problemi 
mükəmməl şəkildə ifadə etmişdir. Müəllif bu gənclərin gələcəyi ilə bağlı ümidini itirmir. 
Romanın sonunda “Bir tək dostu vardı Adəmin: Rena çayı. Fürsət tapdıqca Rena çayının 
sahilinə gələrək saatlarla burada gəzər, içində nə var nə yoxsa tökər çaya. Bir gün sevinclərini 
də paylaşması ümidiylə…”[Baykurt F. 2018, s. 308] Əsərin mənfi qəhrəmanı olan Kənan da 
əsərin sonunda polislərdən qaçaraq Rena çayına düşüb boğularaq ölməsi simvolik xarakter 
daşıyır.  

Fakir Baykurt, Adəmin simasında Türkiyə və Almaniya təhsil sistemini gözlər önünə 
sərir. İnteqrasiya prosesində Almanya hökuməti tərəfindən bu məsələ də həll edilməyə 
çalışılır. Belə ki, artıq Adəm kimi Almaniyaya gələrək, mühacirətdə yaşamaq məcburiyyə-
tində qalan uşaqlar üçün alman dili hazırlıq sinifləri açılaraq uyğunlaşmalarına şərait 
yaradılır. 

Müəllifin Almaniyada 1997-ci ildə nəşr olunan “Yarım Ekmek” (Yarım çörək) adlı 
üçüncü romanı Almaniyadakı türklərin inteqrasiya prosesində yaşadıqları müxtəlif problem-
lər ələ alınır. 55 bölümdən ibarət “Yarım Ekmek” romanı gənc yaşda ərini itirib, üç uşaqla 
dul qalan Burdurlu Kezik Acarın yaşamaq üçün apardığı mübarizədən bəhs edir. Burdurlu 
Kezik Acar, üç övladı ilə birlikdə Almaniyaya işçi olaraq gəlişi və burada yaşadıqlarını 
qələmə alır. F.Baykurt inteqrasiya prosesini bu romanda daha təfərrüatlı şəkildə izah edir. 
Müəllif türk gənclərinin alman gənclərlə ortaq nöqtədə birləşdiklərini, Almaniyanı mənim-
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sədiklərini və artıq bu ölkəni yurd olaraq qəbul etdiklərini ifadə edir. Lakin bununla yanaşı 
F.Baykurt Almaniyada işçi olaraq çalışan mühacir türklərin sosial-iqtisadi çətinliklər səbə-
bilə gəldikləri Almaniyada yaşadıqları mədəni-ictimai problemlərə diqqət çəkir. 

Fakir Baykurt romanlarla yanaşı hekayə kitabları da Almaniyada böyük maraq doğur-
muşdur. Almaniyada 1982-ci ildə yazdığı ilk hekayələrini “Gece Vardiyası” (Gecə növbəsi) 
və “Barış Çöreği” kitablarında toplar. “Gece Vardiyası” kitabı Alman Sənaye Birliyi 
Ədəbiyyat mükafatına layiq görülmüşdür. 1984-cü ildə isə “Barış Çöreği” hekayə kitabı isə 
Berlin Senatosu Uşaq ədəbiyyatı mükafatı almışdır. Bununlardan əlavə F.Baykurt beş hekayə 
kitabı yazmışdır. Bunlar: “Diş Fırçası” (1982), “Damızlık”(1983), “Telli Yol” (1984), 
“Duisburq Treni” (1986), “Bizim İnce Kızlar” (1993). Hər birində iyirmidən çox hekayə olan 
bu kitablar Almaniyada nəşr olunmuşdur. F,Baykurt bu hekayələrində əsasən miqrasiya və 
inteqrasiya prosesini real həyatdan alınan hadisələrlə əks etdirməyə çalışmışdır.  

F.Baykurt Almaniyada uşaqlarla işlədiyi üçün hekayələrini yazarkən müşahidə və 
təəssüratlarından istifadə etmişdir. Bununla yanaşı müəllif uçaqlarla müsahibə almaq imkanı 
da əldə etmişdir. Bu da hekayələrdəki hadisələrin müəllif təxəyyülündən ziyadə gərçək 
həyatda baş verən həyat mənzərələrinin bədii ifadəsi olmuşdur.  

Fakir Baykurt Almaniyada yazılan və mühacirətdə olan türk insanının problemlərini 
əks etdirməklə yanaşı, onlara müəyyən həll yolları da göstərməyə çalışmış, gələcəyə olan 
ümidini heç zaman itirməmişdir. Öz ifadələrindən də bəlli olduğu üzrə Fakir Baykurt türk 
mühacir işçilərin, onların övladlarının arasında olduğu üçün sıx ünsiyyət qura bilmişdir. 
Məhz bu səbəbdən də miqrasiya və inteqrasiya prosesində yaşanan hadisələrin şahidinə 
çevrilmiş, bütün olanları realist bir dillə təsvir etmişdir. İnteqrasiya prosesində gənclərə 
böyük ümid bəsləyən Fakir Baykurt öz müşahidələrinə əsaslanaraq sadəcə yaşadığı Duisburq 
şəhərində yaşayan türk mühacir uşaqlarının statistik məlumatını bir müsahibəsində 
məmnuniyyətlə qeyd edir. “Bu şəhərdə liseyə gedə bilən türk uşaqlarının sayı 118-dən on il 
içində 1000-ə yüksəlmişdir. Buna görə də Universitet və texnikomlara gedən türk gənclərinin 
sayı artır.” [Aydemir 2002, s. 343] Onu da qeyd edək ki, Almaniya təhsil sistemində 
Gimnaziya, Gezamtschule adlandırılan liseylər yalnız bütün qiymətləri yüksək olan 
şagirdləri alır. Zəif şagirdləri isə peşə yönümlü məktəblərə yönləndirirlər. Universitetə isə 
yalnız Gimnasiya və ya Gezamtschulede Abitur aldıqdan sonra mümkündür. F. Baykurtun 
qeyd etdiyi statistik məlumat bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu baxımdan 
da F.Baykurt Almaniyada mühacirətdə olan gənclərin və ya orada doğulan türk uşaqlarının 
inteqrasiya prosesində istənilən nəticəyə nail ola bilməsi üçün məktəb faktorunun böyük 
əhəmiyyət kəsb etdiyini, eyni zamanda ailə, ətraf mühit və həyat şəraitinin də mühüm rolunu 
bütün əsərlərində qeyd edir. 

 
Nəticə 
 
Fakir Baykurt, kənd həyatının ən ağrılı kasıb vaxtlarını yaşayan, təhsilini fasilələrlə 

başa vuran, yazıları ilə ölkəsinin, xalqının problemlərinə həll yolları tapmağa, həyatının 
axarını həm özü, həm də yaşadığı cəmiyyət üçün dəyişməyə çalışan sosialist realist yazıçıdır. 
Fakir Baykurdun Kənd İnstitutunda təhsil aldığı, kənd müəllimi işlədiyi illərdə kəndlilərin 
müharibələrdən bezmiş, yoxsulluğun məngənəsində həyatda qalmaq üçün mübarizə apar-
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dığının şahidi olmuşdur. Bu baxımdan da Fakir Baykurtun romanlarında yer alan məlumat-
ların reallığını nəzərə alsaq, onun yaradıcılığı ilə həyatı arasında möhkəm bağlılığın oldu-
ğunu görə bilərik. 

Fakir Baykurt Türkiyədə ədəbi yaradıcılığı ilə Anadolu insanının problemlərini əks 
etdirərək Cumhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatı tarixində sosial realizm yazarı kimi mühüm yer 
tutmuşdur. F.Baykurt ömrünün son illərini keçirdiyi Almaniyada da sosial realizm çərçi-
vəsində əsərlər yazmışdır. Almaniya köç edən türk işçilərin ağır həyatlarını, mədəniyyətlərin 
toqquşmasını, dil problemlərini, yalnızlıqların və zamanla yaşanan inteqrasiya prosesini 
“Duisburq trilogiyası” olaraq adlandırılan üç romanında və yüzlərlə hekayələrində ifadə 
etmişdir. Almaniyada yaşayan türk işçilərin arasında olduğu, onların övladları ilə iş apar-
dığı üçün roman və hekayələrində real həyat mənzərələrini gərçəkçi bir dillə ifadə etməyə 
müyəssər olmuşdur. Bu da müəllifə mühacirətdə olan türk ailələrinin inteqrasiya prosesində 
alman cəmiyyəti tərəfindən zamanla necə qəbul edildiyinin xronologiyasını yaratmağa imkan 
vermişdir. Məhz bu baxımdan Fakir Baykurtun Almaniyada yazdığı hekayə və romanlarda 
təqdim etdiyi faktlar, real həyat mənzərələri baxımından sosialogiyanın bu yöndə apardığı 
tədqiqatların nəticələri ilə uyğun gələn ədəbi əsərlərdir.  
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Sariya Gundogdu 
The concept of integration in works written by Fakir Baykurt in Germany  
 
Fakir Baykurt, who lived and worked in Germany for the last twenty years of his life, 

wrote works within the framework of social realism, as in Turkey. In addition to staying with 
Turkish families who left their homeland due to socio-economic difficulties and emigrated 
to Germany, he was involved in the integration process with their children and tried to solve 
their problems. That is why he was able to create scenes from real life in his works, based on 
his daily observations. 

The article is devoted to the life and work of F. Baykurt, as well as his works, written 
mainly in Germany. These papers examine the challenges faced by Turkish immigrant 
families in the process of migration and integration. The chronological analysis of the works 
of Fakir Baykurt is of great interest, since it is based on real boards, as well as on real facts. 

Keywords: Fakir Baykurt, Turks in exile in Germany, integration, socialist realism 
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YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ VƏ FOLKLOR 
 
Xülasə 
 
Təqdim olunan araşdırmada Azərbaycan ədəbiyyatında gözəl hekayələr və tarixi, 

ictimai-siyasi mövzulu romanları ilə tanınan görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim, ictimai-
siyasi xadim Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılan şəxsi arxivindəki folklor materialları və xalq ədəbiyyatımızın tədqiqi ilə bağlı 
elmi-nəzəri məqalələrindən bəhs olunmuşdur. Y.V.Çəmənzəminlinin şəxsi arxivindəki 
folklor materiallarını üç yerə ayırmaq olar: folklor toplamaları, xalq ədəbiyyatına aid elmi 
araşdırmalar və folklora aid materialların nəşr olunan nüsxələri. Şəxsi arxiv materiallarından 
məlum olur ki, Y.V.Çəmənzəminli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə olaraq, folkloru-
muzun bir çox nümunələri haqqında araşdırma apararaq öz dəyərli mülahizələrini irəli sür-
müşdür. 

 
Açar sözlər: Xalq ədəbiyyatı, yazılı folklor, şəxsi arxiv, əlyazma, vəsfi-hal, ağı, sayaçı 

sözlər, nağıl 
 
Giriş 
 
Görkəmli yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminli bədii yaradıcılığı, publisistik fəaliyyəti və 

elmi-tədqiqat araşdırmaları ilə Azərbaycan mədəniyyətinə zəngin bir irs qoyub getmişdir. 
Yazıçının ağır, üzüntülü həyat sürməsinə baxmayaraq, yaradıcılığı olduqca rəngarəng və 
çoxsahəlidir. O, hələ çox gənc yaşlarından şeir və hekayələr yazmış, dövri mətbuatda 
zamanın ağrılı-acılı problemləri ilə bağlı məqalələr dərc etdirmiş və ictimai-siyasi məzmunlu 
romanları geniş oxucu kütləsinin böyük rəğbətini qazanmışdır. Y.V.Çəmənzəminlinin bədii 
yaradıcılığından başqa, diplomatik sahədəki xidməti də onun həyatında mühüm yer tutur. O, 
1918-ci ildə yenicə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini xaricdə ləyaqətlə təmsil 
etmişdir. Əlyazmaşünas-tarixçi alim F.Ələkbərli AXC-nin Osmanlıda səfiri olmuş Y.V.Çə-
mənzəminlinin Vatikan Məxfi Arxivlərindən Roma Papası XV Benediktlə bağlı çox mühüm 
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bir sənədi aşkar etmişdir. Sənəddən məlum olur ki, Azərbaycanın İstanbuldakı səfiri (Y.V.Çə-
mənzəminli – Ə.M.) xristian-müsəlman dialoqunun tərəfdarı Roma Papası XV Benediktə 
İstanbulda heykəl ucaldılması layihəsinin təşəbbüskarı və iştirakçısı olmuşdur.  

F.Ələkbərli bununla əlaqədar yazır: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlı İm-
periyasında səfiri Y.V.Çəmənzəminlinin Vatikana məktubu və Vatikanın ona cavabı olduqca 
maraqlıdır. AXC və Vatikan birgə İstanbulda Papa XV Benediktə heykəl qoymaq istəyib, 
bunun üçün Azərbaycan səfirliyi tərəfindən müəyyən qədər pul da ayrılıbmış. Amma bu baş 
tutmayıb. Bir tərəfdən Türkiyədə sultan hakimiyyətinin süqutu və Türkiyə Respublikasının 
yaranması, digər tərəfdən AXC-nin süqutu buna mane olub. Bu mühüm sənəd 1919-cu ildə 
yazılmışdır” [1, s. 24]. 

Y.V.Çəmənzəminlinin həyat və yaradıcılığının böyük hissəsini özündə əhatə edən şəxsi 
arxiv materialları hal-hazırda AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. 
Ədibin Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində 21-ci fondda saxlanılan şəxsi arxivi arxivlər 
arasında öz mükəmməlliyi, səliqəsi və zənginliyilə seçilir. Onun buradakı şəxsi arxiv mate-
rialları həm də ona görə qiymətlidir ki, əlyazmaların əksəriyyəti öz dəst-xəttilə köçürülmüş 
avtoqraflardır. Y.V.Çəmənzəminlinin şəxsi arxivindəki materialların təsvirini hazırlayan 
tanınmış əlyazmaşünas alim, professor C.M.Nağıyeva onun bütün şəxsi arxiv sənədlərini üç 
hissəyə ayırmış, bu təsnifatın ikinci hissəsində 13 saxlama vahidi ilə daxil edilən xalq 
ədəbiyyatına aid əlyazmaların təsviri məlumatı verilmişdir [2, s. 114-118].  

Y.V.Çəmənzəminlinin yaradıcılığını araşdırmış tədqiqatçı Ş.Hümmətli yazıçı ilə bağlı 
son dövrlərədək yazılan monoqrafiyalar, müxtəlif tədqiqatlar və əsərlərini nəşr etdirmiş 
görkəmli alimlərin xidmətini qiymətləndirməklə bərabər, belə bir fikrini də diqqətə çatdırır: 
“Lakin hələ görüləcək işlər də çoxdur. Y.V.Çəmənzəminlinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən şəxsi arxivində hələ də müasir oxuculara məlum 
olmayan, tədqiq edilməli xeyli dəyərli məqalələr və əlyazmalar var” [3, s. 5]. 

 
Folklor materialları. Y.V.Çəmənzəminli ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azər-

baycan folklor nümunələrinin toplanması, nəşri ilə əlaqəli çox böyük işlər görmüş və ona 
göndərilmiş bir rəsmi sənəddə folklora aid materialları təcili olaraq müvafiq təşkilata təhvil 
verməsindən söz açılıb. Bu məqsədlə ona Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Yanında 
Azərbaycan Dövləti Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən Vəli Xuluflunun (elmi katib) imzası 
ilə rus dilində 23.12.1929-cu il tarixli məktub ünvanlanmışdır. Həmin məktubda yazılıb: 
“Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutu Azərbaycanı Öyrənmə Cəmiyyətindən aldığınız 
əlyazmaları təcili olaraq təhvil vermənizi bildirir. Az.DEİ-in elmi katibi: V.Xuluflu”. 
Y.V.Çəmənzəminlinin şəxsi arxivindəki bəzi folklor toplamalarını və xalq ədəbiyyatına dair 
yazdığı məqalələrini aşağıda nəzərdən keçirək. 

Folklora aid topladığı materiallar: 
1) El güzgüsü. Fond 21, s.v. 318. Əlyazmada atalar sözləri, tapmacalar, adət-ənənələr 

(çillə kəsmək) və s. folklor nümunələri köçürülmüşdür. 1 dəftər; 
2) Atalar sözləri. Fond 21, s.v. 408. Üç səhifəlik əlyazmaya 50 atalar sözü köçürülmüş-

dür; 
3) Atalar sözləri. Fond 21, s.v. 311. Əlyazmaya latın əlifbası ilə 72 atalar sözü köçü-

rülmüşdür; 
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4) Bayatılar. Fond 21, s.v. 404. Bir vərəqdən ibarət əlyazmanın hər iki üzündə karan-
daşla 35 bayatı köçürülmüşdür; 

5) Bağlamalar. Fond 21, s.v. 313. Burada Şirvanlı Dostu ilə Duvarqanlı Abbasın, Zər-
nigar xanımla Aşıq Valehin deyişmələri köçürülmüşdür, 6 vərəq; 

6) El mahnıları. Fond 21, s.v. 319. 1 vərəq; 
7) Sayaçı sözləri. Fond 21, s.v. 422. Bir vərəqdən ibarət əlyazmaya sayaçı sözlər köçü-

rülmüşdür.  
Y.V.Çəmənzəminlinin folklora aid nəşrləri: 
1) Məlik Məhəmməd. Fond 21, s.v. 494. Bakı işçisi kooperativi nəşriyyatı, 1926. Kitab 

böyük formatlıdır, ağ-qara və rəngli illistürasiyalar çəkilmişdir; 
2) Azərbaycan xalq ədəbiyyatından. Bayatılar. Fond 21, s.v. 469. Bakı, mayis, 1925. 

Kitaba əlifba sırası ilə 581 bayatı daxil edilmiş və Azərbaycan Ədəbiyyatı Cəmiyyəti adından 
“Bir-iki söz” adlı ön sözdə yazılıb: “Kitabçada bulunan bayatı və manilər mərhum Mirzə 
Məhəmməd Hatif, şair Əbdah ( عبد اه – ola bilsin ki, Abdullahdır – Ə.M.) Şaiq və müəllim 
Şəfiqə xanım Əfəndizadə yoldaşların toplamış olduğu materiallardan götürüldüyü ərz 
edilməklə bərabər, bundan sonra xəlq ədəbiyyatının bütün şöbələrinə aid hər qism xəlq ədə-
biyyatı nümunələri təb və nəşr etmək üçün hər zaman qəbula hazır bulunduğumuzu ayrıca 
bəyan etməyi də özümüzə bir borc sayırıq”; 

3) Atalar sözləri. Fond 21, s.v. 451. Bakı işçisi kooperativi nəşriyyatı, 1926, 146 s. 
Kitaba 1741 atalar sözü daxil edilmişdir. “Bir neçə söz” adlı ön sözdə atalar sözlərinin, ümu-
miyyətlə folklor nümunələrinin toplanması və onların tərtibi xüsusiyyətlərindən bəhs 
olunmuşdur. Y.V.Çəmənzəminli ön sözdə yazır: “Bundan sonra el ədəbiyyatı nümunələri 
unudulmamaq üçün ardıcıl olaraq nəşr olunmalıdır. Bu nəşr işini “Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Cəmiyyəti” və “Bakı işçisi” nəşriyyatı öz üzərinə götürmüşdür. Görüləcək bu iş birincidir. 
İndiyədək xəlqin həyatı ilə bağlı olan atalar sözlərini toplayıb təsnif edən olmamışdır. Uzun 
bir zaman içərisində köçərilik dövründən bəri bir xəlqin həyat və məişətindən doğub, bö-
yüyən və o xəlqin həyatını aydın bir şəkildə göstərən bu hikmətli sözləri imdiyə qədər lazımı 
surətdə toplayıb təsnif edən olmadığından yazı ədəbiyyatının təsiri altında tədricən qeyb 
olmağa doğru gedirdi”. 

Müəllif atalar sözlərini köçürərkən onların tərtib xüsusiyyətlərindən bəhs edərək aşa-
ğıdakı prinsiplərin qorunub saxlanılmasını qeyd edir: 

- Atalar sözlərinin əslini saxlamağa çalışdıq. Bir qövmün, yaxud qadınlığın əleyhinə 
olanları da vardır ... Məqsədimiz: nə varsa, onu olduğu kibi göstərməkdir ki, sonralıqca böylə 
düzgün yığılmış əsərlər üzrə xəlqin keçirdiyi məişəti düzgün təhlil və tənqid etmək mümkün 
olsun; 

- Atalar sözləri əlifba sırası ilə verilmişdir ki, bu da təkrara yol verməmək üçün irəli 
gəlmişdir; 

- Atalar sözləri bundan sonra seriya təşkil edərək toplandıqca nəşr olunacaqdır; 
- Kitabda ancaq Azərbaycanda işlənən atalar sözləri daxil edilmişdir; 
- Atalar sözləri müxtəlif mənbələrdən alınıbdır: Əsas mənbə Əbülqasım Hüseynzadə 

ilə mərhum Mizə Məhəmməd Hatifin topladıqları sözlərdir; 
- Bu kitabçaya daxil olmayan atalar sözlərini Cəmiyyət İdarəsinə göndərəcək oxucu-

lara imdidən təşəkkür etməgi özümüzə borc biliriz [4, s.v. 451, s. 4].  
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Y.V.Çəmənzəminlinin şəxsi arxiv materialları arasında folklorun ayrı-ayrı janr nümu-
nələri haqqında yazmış olduğu elmi-nəzəri məqalələri də böyük maraq doğurur. Bunlardan 
“Xalq ədəbiyyatının təhlili. Ağı” [5, s.v. 170], “Xalq ədəbiyyatının təhlili. Vəsfi-hal” [6, s.v. 
169], “Nağıl haqqında” [7, s.v. 155], “Şifahi və yazılı ədəbiyyat” [8, s.v. 212] və s. məqalələri 
folklorumuzun öyrənilməsi baxımında olduqca əhəmiyyətlidir. 

Qeyd edək ki, yazıçının şəxsi arxivindən elmi-tədqiqat xarakterli yazıların böyük his-
səsini tədqiqatçı alim Şəlalə Hümmətli 2004-cü ildə nəşr etdirdiyi müəllifin eyni adlı 
məqaləsilə adlanan “Biz kimik?” kitabına daxil etmişdir [3]. Yuxarıda göstərilən elmi-nəzəri 
məqalələrdən ikisi həmin kitaba daxil edilmişdir: “Xalq ədəbiyyatının təhlili. Ağı” və “Xalq 
ədəbiyyatının təhlili. Vəsfi-hal”.  

“Xalq ədəbiyyatının təhlili. Ağı” adlanan məqalə uzunsov, tumar şəkilli 9 vərəqdən 
ibarət əlyazmaya köçürülmüşdür. Y.V.Çəmənzəminli bu yazısında ağı janrında şifahi xalq 
şeirinə dünyanın müxtəlif xalqlarının müraciət etməsilə ölən adama hüzn saxlanılmasından 
ətraflı bəhs etmişdir. O yazır: “Ölüyə ağı deyib ağlamaq xalqlar tarixində ən qədim zamandan 
bəri müşahidə olunmuşdur. Bir çok xalqlar arasında ağıya cürbəcür ayinlər və rəqslər də əlavə 
olunarmış. Misir barelyeflərində (qabartma) əli qısa ağaclı rəqqaslar təsvir olunmuş, bunlar 
ağı ayinlərində iştirak edərmişlər” [5, s.v. 170]. 

Y.V.Çəmənzəminli daha sonra qədim türklərin də ağıları haqqında söz açaraq yazır: 
“Qədim türklərdə sağuçular (ağıçılar) meyiti qobuz adlı alət çalaraq tərənnüm edərmişlər. 
“Kitabi-Dədə Qorqud”da Birg (Beyrək) adlı birisinin ölümü böylə təsvir olunur: “Birgin 
babasına, atasına xəbər oldu, ağ evin eşigində şivən qopdu, qaza bənzər qızı, gəlini ağ çıqardı, 
qara geydi. Ağ-boz atın quyruqunu kəsdilər, 40-50 yigit qara geyib göy sarındılar. Qazan 
bəyə gəldilər, sarıqlarını yerə urdular. Birg, - deyib çok ağladılar. Qazanın əlini öpdülər: “Sən 
saq ol, Birg öldü”, - dedilər. Qazan bu xəbəri eşitdi, dəsmalını əlinə alıb ökür-ökür ağladı, 
divanda zarlıq qıldı, həp anda bəylər ağlaşdılar. Qazan vardı, odasına girdi. Yeddi gün divana 
çıkmadı, ağladı, oturdu” [5, s.v. 170]. 

Müəllif bu yazısında Atillanın dəfn mərasimində hunların öz qəhrəmanlarının igidliyini 
mədh etməsindən, eyni zamanda həbəşlərin də ağı deməsindən bəhs edir. Sonra ağının 
məzmunundan söz açaraq yazır: “Ölünü igid kibi göstərmək bizim ağılarda da var. Bəzən ən 
qorkak bir adamı belə pəhləvan kibi təsvir edərlər. Məsələn: “Açılmayan tüfəngin, sivril-
məyən xəncərin öz canına qurban. Ay kimi doğdun, gün kibi batdın, minəndə at bağrı yardın, 
düşəndə yer bağrı yardın, saydığına salam verdin, saymadığına yan verdin, düşməninə dirsək 
göstərdin, qəniminə qan uddurdun. Altıyın bədöy atına, çiyniyin suzən tüfənginə, tərkiyin 
dolu xurcununa, ağzıyın kəsərli sözünə anan qurban!” Daha sonra ağının forması haqqında 
yazır: “Əksər ağı bayatı şəklində olur, iləriki məqaləmizdə dediyimiz kibi, fərq yalnız 
məzmunundadır. Ağıdakı kədər olduqca həssasdır, bəzən gözəl təşbihlər və məcazi mənalarla 
ifadə olunur” [5, s.v. 170].  

Nəhayət, əlyazmanın sonuna bayatı formasında olan on ağı nümunə olaraq əlavə edil-
mişdir. Bu ağılarda övlad, qardaş, ata, ana itkisi, ayrılığı haqqında nisgilli, hüznlü duyğular 
qələmə alınmışdır: 

 
Sən məni ağlar qoydun,  
Sinəmi dağlar qoydun, 
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Yıkdın atam evini,  
Qapısın bağlar qoydun [5, s.v. 170]. 

 
Eyni zamanda burada malı-mülkü əlindən alınıb qarət edilən, zülmə, dərdə düçar olan, 

doğma yurdundan didərgin düşən kimsənin kədərli anlarını əks etdirən ağılar da vardır: 
 

Dağlara saldım əkin, 
Aldılar əlimdəkin, 
Heç kafər, heç müsəlman, 
Olmasın mənim təkin [5, s.v. 170]. 

 
Ağılardan birində kədər, ağrı-acılı hislər atalar sözü timsalında ifadə olunmuşdur. Xalq 

dilində belə bir ifadə işlənir: “Başına kül tökmək”. Bu pareminin atalar sözlərinə aid əlyazma 
toplularından birində “Başuva kül sovursan uca kötükdən savur” variantına da rast gəlirik [9, 
5a]. Bu ifadə ilə bağlı görkəmli dilçi alim Musa Adilov belə şərh verir: “Başına kül (topaq) 
tökmək” ifadəsi bədbəxtliyə düşmək, qiymətli bir şeyin əldən çıxmasına kədərlənmək, özü-
nün və yaxın, əziz adamlarının bədbəxtliyinə ağlamaq deməkdir. İfadə İncildə işlədilmişdir. 
Qədimdə bir sıra xalqlarda belə bir adət var idi ki, özünün və ya başqasının halına, bəd-
bəxtliyinə yananda başlarına kül (və ya torpaq) tökərdilər. Buradan da “kül başına”, “başıma 
nə kül töküm?” və s. kimi bir çox ifadələr yaranmışdır” [10, s.v. 48-49]. Y.V.Çə-
mənzəminlinin qeyd olunan yazısındakı ağıda da oğlunu itirmiş bir ananın hədsiz kədəri hə-
min məşhur ifadə ilə belə dilə gətirilir: 

 
Elədimi gül ağlar, 
Bülbül ağlar, gül ağlar, 
Oğlu ölən analar, 
Başa tökər kül ağlar [5, s.v. 170]. 

 
Y.V.Çəmənzəminlinin “Xalq ədəbiyyatının təhlili. Vəsfi-hal” məqaləsində də bu 

folklor janrının nəzəri və forma xüsusiyyətlərindən bəhs olunur: “Novruz bayramına bir ay 
qalmışdan başlayaraq hər çərşənbə akşamı xalqımız arasında vəsfi-hal salarlar. Qadın və 
qızlar toplanaraq, bir badya su qoyar və hərədən bir nişan alıb suya salarlar. Badya başında 
oturan qadın təsadüfən əlinə keçən nişanı sudan çıkarıb bir vəsfi-hal söylər. Bu qayda ilə fala 
baxarlar. Deməli, nişan verənin ürəyində bir niyyət olar və niyyətinin baş verəcəyini və ya 
verməyəcəyini söylənən vəsfi-haldan duyar... Məsələ ilə məşğul olmuş alimlər fal açma 
adətini ikiyə ayırırlar: biri sırf fal açma (kleromantiya), ikincisi su ilə falabaxma 
(hidromantiya). Bizim vəsfi-hal da hidromantiya qismindən olaraq, Azərbaycanın bəzi nöq-
tələrində icra olunur. Badya başında söylənilən mahnıya gəldikdə, bu adi bayatı deyə tanı-
dığımız dörd misralı xalq şeiridir. Halbuki, bayatı, ağı və vəsfi-halın bir-birinə bənzəyişi 
zahiridir. Ağı daima kədərli olan kibi, vəsfi-hal da ümid verən, nəşə doğuran və mətanət 
bağışlayandır. Bunlar bir-birindən yalnız məzmunca ayrılır. Quruluş etibarilə bir-birindən 
ayrılmaz: üçü də dörd misralıdır, üçündə də birinci iki misralardakı fikir son iki misradakı 
məqsədi qüvvətləndirmək üçündür. Buna paralelizm deyilir” [6, s.v. 169]. Müəllif fikrini şərh 
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edərkən yazdığı məqalənin daxilində iki, axırda isə yeddi vəsfi-halı nümunə vermişdir. Bu 
vəsfi-hallardan “Biz kimik?” kitabına [3] daxil edilməyən sonuncusunu burada qeyd edirik: 

 
Eyvan altdan at gedər, 
At gedər, murad gedər, 
Yaxşı qızın cehizi, 
Ləyəndə sovqat gedər [6, s.v. 169]. 

 
Y.V.Çəmənzəminlinin folklorla bağlı elmi araşdırmalarından biri də “Nağıl haqqında” 

adlı məqaləsidir [7, s.v. 155]. Müəllif burada nağılın xalq ədəbiyyatının digər növlərindən 
fikir və fəlsəfə etibarilə çox qədim olduğunu bildirir. O bu məqsədlə fikrini əsaslandırmaq 
üçün Azərbaycan nağılı “Məlik Məhəmməd”i (nağılın adı müasir nəşrlərdə “Məlikməmməd” 
şəklində getmişdir – Ə.M.) nümunə götürərək, Zərdüştün “Avesta”sı və hind “Veda”sı ilə 
yaxınlığından bəhs edir. Yazır ki, “Məlik Məhəmməd”də zahirən islamiyyətin təsiri görünsə 
də, nağıl batinən məzmun və fəlsəfəsinə görə çox-çox qədimdir. Ümumiyyətlə, hər bir nağılın 
ideyası haqqın nahaqqa qələbə çalmasından ibarətdir, ancaq bəhs olunan hadisə və məzmun 
başqa-başqadır [7, s.v. 155]. “Məlik Məhəmməd”in qədimliyini, islamiyyətdən əvvələ 
bağlılığını o, belə əsaslandırmışdır ki, “Məlik Məhəmməd”in fəlsəfəsi cəmiyyətdəki ikiliyi 
təsvir etməsilə bağlıdır. Bir tərəfdə Hörmüzd və onun xəlq etdiyi nur, əbədi həyat, haqq və 
ədalət; o biri tərəfdə Əhrimən və qaranlıq dünyaya aid əjdahalar, paxıllıq, həsəd, fəna fikirlər. 
Aralarında daim baş verən çarpışma Hörmüzdün qələbəsilə nəticələnir. Əbədi həyat bəxş 
edən almanı oğurlayan divlər, Zümrüdün balalarını öldürmək istəyən əjdahalar, paxıllıq və 
həsəd hissilə yaşayan iki qardaş məhv olur. Ağıllı, zirək, qüvvətli, təmiz ürəkli Məlik 
Məhəmməd isə işıqlı dünyanın bütün səadətinə nail olur. Müəllif “Məlik Məhəmməd” 
nağılının yaranmasını islamiyyətdən xeyli öncəki dövrə aid olduğunu bildirərək yazır: 
“Məlik Məhəmməd” heç şübhəsiz ki, islamiyyətdən çok-çok əvvəl vücudə gəlmiş və yalnız 
ünvanını islamiyyət zamanında dəgişmiş, Məlik Məhəmmədin adı isə sonradan qondarma bir 
addır” [7, s.v. 155]. 

Y.V.Çəmənzəminlinin şəxsi arxivindəki avtoqraf yazılardan biri də “Şifahi və yazılı 
ədəbiyyatımız” adlanır. Məqalədə “Təzkirətül-şüəra” ədəbi toplusundan iqtibas olunmaqla 
Azərbaycan klassiklərinin yaradıcılığına dair yığcam materiallar verilmişdir. Yazının əv-
vəlində müəllifin mövzuya giriş olaraq Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatı haqqındakı 
fikirləri maraqlıdır. O yazır: “Hər bir millətin ədəbiyyatı kimi bizdə də ədəbiyyat iki qismə 
ayrılır: şifahi və yazılı. Azərbaycan şifahi ədəbiyyatı sırf bir türk qüvveyi-fikriyyə və zehniy-
yəsinin məhsuludur. Yazılı əsərlər son zamana qədər fars təsirində olmuş, şifahi ədəbiy-
yatımız isə türk milləti kimi qədimdir” [8, s.v. 212]. 

 
Nəticə 
 
Görkəmli yazıçı Y.V.Çəmənzəminlinin AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

saxlanılan şəxsi arxivindəki materiallar mövzu etibarilə rəngarəngdir. Burada ədibin xatirat 
dəftərləri, özünün çəkdiyi şəkillərdən ibarət olan albomlar, hekayələrinin, felyetonlarının, 
romanlarının avtoqraf nüsxələri, yazıçının müxtəlif şəxslərə yazdığı məktubların surətləri, 
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ona göndərilmiş məktublar, əsərlərinə verilmiş rəylər, şəxsi sənədləri, müxtəlif fotoşəkilləri, 
çap etdirdiyi kitablar və s. mühafizə olunur. Bütün bunlardan başqa, yuxarıda bəhs olunduğu 
kimi, onun şəxsi arxiv materialları arasında xalq ədəbiyyatının çox mühüm örnəklərindən 
olan nağıl, ağı, vəsfi-hal, ümumiyyətlə, şifahi xalq ədəbiyyatı haqqında elmi-nəzəri fikirlərin-
dən ibarət yazıları və qeyd olunan folklor əsərlərinə aid xalq dilindən toplanmış nümunələrin 
əlyazmaları da saxlanılır. Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim Y.V.Çəmənzəminli qələmə 
aldığı məqalələrində Azərbaycan folklorşünaslığının bəzi elmi-nəzəri məsələlərinə dair çox 
faydalı olan fikirlər irəli sürmüşdür. 
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Ali Mammadbagiroglu 
Yusif Vazir Chamanzaminli and folklore 
 
In the presented research, it is talked about folklore materials and folklore scientific-

theoretical articles on the study of our literature from the personal archive of Yusif Vazir 
Chamanzaminli, a prominent writer, literary scholar, socio-political figure known for his 
beautiful stories and historical, socio-political novels in Azerbaijani literature, which are kept 
at the Institute of Manuscripts named after M.Fuzuli of Azerbaijan National Academy of 
Sciences. The folklore materials in the personal archive of Y.Vazir Chamanzaminli can be 
divided into three parts: folklore collections, scientific researches on folk literature and 
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published copies of materials on folklore. It is known from the personal archive materials 
that for the first time in the history of Azerbaijani literature, Y.Vazir Chamanzaminli made 
his valuable remarks by researching many examples of our folklore.  

Key words: Folk literature, written folklore, personal archive, manuscript, description, 
elegy, counter words, story 
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MİKAYIL MÜŞFİQİN MÜXƏMMƏSLƏRİNİN POETİK  
XÜSUSİYYƏTLƏRİ BARƏDƏ 

  
Xülasə 
 
Klassik poeziyanın incəliklərini yaxşı bilən Mikayıl Müşfiq (1908-1938) əruz vəznində 

də şeirlər yazmışdır. Şairin müxəmməs janrında yazdığı üç şeiri məzmun dolğunluğu, forma 
mükəmməlliyi ilə diqqəti cəlb edir. Sovet hakimiyyətini səmimi-qəlbdən qəbul edən şair 
1926-cı ildə yazdığı dörd bəndlik “Ölkəm” adlı müxəmməsində yeni sovet quruluşunda 
yaşayan Azərbaycan qəmdən-kədərdən uzaq, xoşbəxt həyat yaşamasından bəhs olunur. 
Doğmalarının təbii gözəlliklərinin tərənnüm olunduğu şeir əvvəlindən sonuna gedən nikbin 
ruhda yazılmışdır. Bu şeirdə görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının “Ölkəm” adlı qoşmasına 
təsiri hiss olunmaqdadır. 

Müşfiq 1929-cu ildə yazdığı beş bəndlik “Küləklər” adlı müxəmməsində təbiətin bu 
stixiyası onunla bütün dünya arasında əlaqə yaradan qüvvə kimi tərənnüm olunur. Yüksək 
poetikliyi, səmimiyyəti, özünəməxsus ritmi ilə seçilən bu şeirdə şair deyir ki, dünyanı dolaşan 
küləklər indi bir yaxşı dost kimi qapını döyürlər. 

Şairin 1929-cu ildə yazdığı “Teleqraf telleri” şeiri yaydıqları xəbərlərlə dünyanın 
müxtəlif, ən ucqar yerlərini birləşdirən teleqraf tellərini, yeni dövrün bu texniki ixtisasını 
tərənnüm edir. 

Azərbaycan sovet poeziyasının ən istedadlı nümayəndələrindən biri olan Mikayıl 
Müşfiqin müxəmməs janrında yazdığı şeirlərində nikbinlik, səmimiyyət, yeni dövrün, yeni 
quruluşun vəsfi ilkin diqqəti cəlb edən cəhətlərdir. 

 
Açar sözlər: Mikayıl Müşfiq, şeir, müxəmməs, janr, ritm 
 
Giriş  
 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sevinc və ruh yüksəkliyi ilə ölkəmizin 

müstəqilliyini, üçrəngli bayrağımızı vəsf edən Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Əli Yusif və s. 
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kimi şairlər 28 aprel çevrilişindən sonra üstü örtülü şəkildə, rəmzlərdən və məcazlardan 
istifadə etməklə itirilmiş azadlığa, müstəqilliyə ağı deyir, kədər və qüssələrini ifadə edirdilər. 
Bədri Seyidzadənin “Acı xəndə”, “Mən ağlaram”, “Bir həsbi-hal”, Cəfər Cabbarlının 
“Yaşamaq”, Əhməd Cavadın “Nə yazım”, “Olsun qoy” və s. şeirləri bu cür əsərlərdəndir. 
Lakin Bayraməli Abbaszadə Hammal, Məmməd Səid Ordubadi, Əli Nəzmi, Mikayıl Rəfili, 
Əli Nazim, Süleyman Rüstəm, Mikayıl Müşfiq kimi yeni quruluşu ruh yüksəkliyi ilə 
qarşılayan, onun tərifinə səmimi - qəlbdən şeirlər yazan şairlər də vardı. 

 
XX yüzilliyin 20-30-cu illərində yazıb-yaradan parlaq istedadlı, özünəməxsus dəst-

xətti ilə seçilən Mikayıl Müşfiq (1908-1938) klassik poeziyanı yaxşı bilən sənət-
karlarımızdan idi. O, heca və sərbəst vəznlə bərabər əruz vəznində də gözəl şeirlər yazmışdır. 
Şairin klassik poeziyanın qəzəl, mürəbbe və müxəmməs janrlarında şeirlər yazdığını görürük. 
Mikayıl Müşfiqin 2013-cü ildə işıq üzü görmüş seçilmiş əsərlərində üç müxəmməs vardır. 
Bunlardan “Ölkəm” adlı dörd bəndlik müxəmməsi ilkin olaraq nəzərdən keçirmək istərdik. 
Qeyd edək ki, sovet dövründə yazıb-yaradan əksər şairlərimiz əsərlərində vətən torpağını 
vəsf edərkən onu qəmdən-kədərdən uzaq bir səadət məkanı, yer üzündə cənnət, insanları azad 
və xoşbəxt təsvir edirdilər. Eyni zamanda, insanları bu xoş günlərə çatdıran Kommunist 
partiyasına, Sovet hökumətinə mədhiyyələr deməyi də unutmurdular. Sovet hakimiyyətinin 
ilk illərində yazılmış bu cür vətənpərvərlik ruhlu müxəmməslər arasında Mikayıl Müşfiqin 
1926-cı ildə yazdığı “Ölkəm” şeirinin özünəməxsus yeri vardır. Bu müxəmməsin hər 
bəndinin sonunda “Qəmlərdən , ələmlərdən azad olan ölkəmdə” misrası təkrar edilir ki, buna 
görə də əsəri müxəmməs-tərcibənd adlandırmaq olar. Şeir əvvəlində sona qədər nikbin 
əhvali-ruhiyyə ilə aşılanmışdır, şairin özü də onu əhatə edən mühit də, həyat da nəşəli, 
həvəslidir. Birinci bənddə müəllif də insanlarla birgə gülməkdədir, sevinc içindədir, çünki 
bütün bu xoşbəxtliklər onun doğma vətəninə aiddir.  

 
 Dünyamızı seyr etdim min türlü həvəslərlə, 
 Gördüm açıyor dillər pək nəşəli səslərlə,  
 Baxdım doludur yerlər şən qəlbli kəslərlə 
 Pək şad olaraq güldüm abad olan ölkəmdə, 
 Qəmlərdən, ələmlərdən azad olan ölkəmdə [1, s. 58] 

 
Mövzu ilə bərabər forma mükəmməlliyi də diqqəti cəlb edir. Vəzn və forma (qafiyə 

sözləri: həvəslərlə, səslərlə, kəslərlə; abad, azad) qüsursuzdur. Üçüncü bənddə şair qışın 
gedib baharın gəldiyindən danışır. Bu sözlər, əslində əvvəlki hakimiyyətin süqut edib, yerinə 
sovet hakimiyyətinin gəlməsinə işarədir. Azərbaycan insanları sevinc və nəşə ilə əbədi bir 
baharda yaşayan ölkə kimi təqdim edilir: 

 
 Qış getdi ölümlərlə, ölkəmdə bahar vardır. 
 Bağlarda gözəlliklər, şən qəhqəhələr vardır, 
 Sevdalı könüllərdə sevdikləri yar vardır, 
 Daim sevişirlər, bax, məzdad olan ölkəmdə 
 Qəmlərdən, ələmlərdən azad olan ölkəmdə [1, s. 58] 
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Sonuncu bənddə şair öz təxəllüsündən istifadə edir: “Müşfiq, bilə bildinmi aləmdə şu 
dövranı?!. Məlum olduğu kimi, XX əsr sənətkarlarımızın bir çoxu (o cümlədən, Mirzə 
Ələkbər Sabir, Məhəmməd Hadi və s) klassik janrlarda yazdıqları əksər şeirlərində ənənədən 
fərqli olaraq təxəllüslərini qeyd etmişdilər. 

Müşfiqin bu şeirini onun 1926-cı ildə yazdığı “Bir gün “ adlı mürəbbesi ilə müqayisə 
etmək olar. Əgər “Ölkəm” şeirində şair indiki günün, indiki zamanın gözəlliklərini, 
xoşbəxtliyi nəzərə çatdırmaq istəyirsə, “Bir gün” şeirində ötən günlərin nə qədər təhlükəli, 
acı, kədərli [“Göz yaşları çaylar kimi ölkəmdə coşardı” 1, s. 59] olduğundan bəhs olunur. 

Mikayıl Müşfiqin “Ölkəm” şeirini Cəfər Cabbarlının “Ölkəm” şeiri ilə də müqayisə 
etmək olar. Burada, Cabbarlının əsərinin təsiri aydın görünür. C.Cabbarlının ilk dəfə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zamanı, 1919-cu ildə “Azərbaycan” jurnalında [№ 92] çap 
edilmiş, formaca qoşma olan əsərində də əsas məsələ müəllifin öz vətəni ilə fəxr etməsindən 
ibarətdir. Şair təbii gözəllikləri, zəngin tarixi keçmişi olan doğma yurdu ilə fəxr edir və 
oxucuları da vətəni sevməyə, onunla fəxr etməyə dəvət edir [2, s. 97]. Bu iki şeir arasındakı 
əsas fərq ondan ibarətdir ki, Müşfiqin müxəmməsində adı çəkilməsə də, yeni sovet 
quruluşunun insanlara bəxş etdiyi hədsiz sevincdən, gələcəyə inamdan bəhs olunur. Sovet 
quruluşunun səmimi - qəlbdən qəbul etmiş Müşfiqin əksər şeirlərində yeni hakimiyyətin 
tərənnümü mühüm yer tutur. 

Mikayıl Müşfiqin “Küləklər”, “teleqraf telləri” müxəmməsləri dövrün lirikasının ən 
nəzərə çarpan nümunələridir. 1929-cu ildə yazılmış beş bəndlik “Küləklər” şeirinin hər 
bəndinin son iki misrası iki hissəyə bölünsə də, bu əsər əslində müxəmməsdir. Yəqin bu 
səbəbdəndir ki, 2009-cu ildə nəşr edilmiş XX əsr Azərbaycan poeziyası antologiyasının I 
kitabında həmin şeirin hər bəndi beş misradan ibarətdir [3, s. 374]. Şeir əruz vəzninin 
mütədarik bəhrində yazılmışdır. Təfiləsi belədir: fA’ilün fA’ilün. fAilün fAilün. Ədəbiyyat 
tariximizdə bəzi şeirlərin yazıya köçürülən variantının onun janrına və vəzninə uyğun 
gəlməməsi hallarına rast gəlirik. Məsələn, Cənubi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hidəcinin 
(1853-1928) “Mükalimə” şeiri [4, s. 146-147] zahirən, yazıya alınma şəklinə görə sərbəst 
şeirə bənzəyir, lakin diqqətlə baxdıqda görürük ki, əsər əruz vəznində yazılmışdır. Romantik 
ruhlu bir şair olan Müşfiq “Küləklər” şeirində təbiətin bu stixiyasını onunla bütün dünya 
arasında, əlaqə yaradan qüvvə kimi tərənnüm edir. Bu şeirdə şairin coşqun ilhamı ilə sə-
mimiyyətinin birləşdiyini görürük. Akademik Məmməd Arif onun əsərlərindəki səmimiyyət 
barədə yazır: “ Müşfiqin yaradıcılığında hər bir böyük şair üçün çox zəruri olan dərin 
səmimiyyət vardır; bu səmimiyyət onun şeirlərinə xüsusi bir aydınlıq, şəffaflıq verir. Bu 
şairin hər beytində onun düşüncələrini, çırpınan qəlbini, keçirdiyi hissləri və həyəcanları 
oxuyuruq [5, s. 520 ]. Şeirdə müəllif küləkləri romantik bir tərzdə səyyah, hayqıran, qışqıran 
adlandırır, külək stixiyasını insaniləşdirir. Birinci misrada “hər axşam, hər səhər” sözlərini 
təkrar edən şair şeirində özünəməxsus, təkraredilməz ritm yaratmışdır. Müşfiqi düşündürən, 
ilhama gətirən odur ki, dünyanı dolaşan küləklər indi bir yaxşı dost kimi onun qapısını 
döyürlər. 

 
 Hər səhər, hər axşam, hər axşam, hər səhər 
 Çox zaman o səyyah küləklər bixəbər 
 Bir yaxın eş kimi qapını döyərlər. 
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 Küləklər, küləklər, 
 Hayqıran küləklər. 
 Dünyanı dolaşan 
 Qışqıran küləklər [1, s. 160] 

 
Misralardakı daxili qafiyələr, təkrarlar şeirə özünəməxsus ritm verir, güclü küləyin 

əsməsi təəssüratını oyadır. Küləyi çılğın, nəşəli adlandıran şair, onu dağları aşıb keçən qüvvə 
kimi təsvir edir, romantik bir mənzərə yaradır. Şair küləklərə qoşulub uzaq diyarlara uçmaq 
arzusunu bildirir:  

 
 Ey çılğın küləklər, nəşəmiz daşarkən,  
 Könlünüz sirrini aləmə açarkən, 
 Nalqıran dağları atlayıb aşarkən, 
 Məni də alınız, 
 Uçayım dağlara, 
 Qəlbimdə nə varsa, 
 Açayım dağlara [1, s. 160] 

 
Şair obrazı ilə külək obrazı birləşir. Daha doğrusu qışqırıb hayqıran, dağlar aşan, 

qapıları döyən, dünyanı gəzən külək şair obrazını, onun təlatümlü daxili aləmini aşmaq üçün 
bir vasitəyə çevrilir. 

Şeirin sonunda Müşfiq ölkədə yeni bir axının, sovet quruluşunun yarandığına, kom-
munizm ideyalarının ölkədən-ölkəyə maneəsiz keçən küləklər kimi başqa məmləkətlərə də 
sirayət etdiyinə işarə etmişdir:  

 
 Baxınız yurdumda kükrəyən axına, 
 Başlamış fikirlə dünyada basqına [1, s. 160] 

 
Şair küləklərlə hər iqlimdə mühitə uyub dəyişməməyi tövsiyə edir ki, bu deyim ideoloji 

çalara malikdir. Burada söhbət kommunist ideologiyasını SSRİ-dən bütün dünyaya yaymaq 
təşəbbüslərindən, xarici, kapitalist ölkələrinin ideologiyasına uymamaqdan gedir:  

 
 Atlarkən sərhəddi müqəyyət olun ha! 
 Hər iqlim daşıyor göysündə bir hava, 
 Hər yetən mühitə uymayın siz əsla [1, s. 161] 

 
Bu məsələ XX əsrin 20-30-cu illər mətbuatında, şair və yazıçıların əsərlərində haqqında 

ən çox danışılan mövzulardan biri idi. Təəssüf ki, dövrün ən dəyərli şeir nümunələrinə də bu 
ideoloji məqam hakim dairələrin tələbi ilə əksini tapmalı idi və tapırdı. Böyük şairimizə 
Səməd Vurğunun dillər əzbəri “Azərbaycan” şeirinin sonuna “Partiyanın eşqiylə sən, 
güləcəksən hər bir zaman” misralarının salınmasının da səbəbi eynidir. 

M.Müşfiqin 1929-cu ildə yazdığı dörd bəndlik “Teleqraf telləri” şeiri də əruz vəzninin 
mütədarik bəhrində yazılmış müxəmməsdir. “Küləklər” şeirinə fərqli ritm verən “Hər səhər, 
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hər axşam” sözləri kimi, burada da da “Hər sabah, hər gecə” sözləri xüsusi ritm, əhvali-
ruhiyyə yaradır. Əslində şair bu şeirlərdə küləyin də, teleqraf tellərinin də fasiləsiz olaraq 
gecə-gündüz hərəkət də olduğundan, onların heç bir zaman yorulmadığından danışır. Külək 
kimi, teleqraf telləri də şəxsləndirilmiş, onlara insan xüsusiyyətləri verilmişdir. Teleqraf 
telləri dərdini teleqraf dirəklərinə yükləyir, onlar yollar yolçusudur, ellər elçisidir, Uzaq 
məsafədən xəbəri çatdırır, insanları görüşdürür: 

 
Uzanan yolları gödəldən, qısaldan, 
Yorulan yolçunun başını ucaldan, 
Çırpınan qəlblərin dərdini azaldan, 
Yolların yolçusu teleqraf telləri 
Ellərin elçisi teleqraf telləri [1, s. 159] 

 
Teleqraf telləri yaydıqları xəbərlərlə dünyanın müxtəlif, ən ucqar yerlərini birləş-

dirirlər. Bütün varlığı ilə sovet quruluşunu qəbul etmiş müəllif şeirin sonunda əmin olduğunu 
bildirir ki, bir gün teleqraf telləri bütün cahanın qırmızı rəngə boyanması, yəni kommunizmin 
bütün dünyada qələbə çalması xəbərini yayacaqlar. Müşfiqin şeirlərini nəzərdən keçirdikdə 
görürük ki, o, XX əsrin bir sıra mühüm kəşflərinin insanlara faydasını çox gözəl romantik 
tərzdə təqdim etmişdir. “Teleqraf telləri” müxəmməsi ilə bərabər şairin “Radio”, “Torpaq və 
traktor”, “Telefon”, və s. şeirlərini dediyimizə nümunə gətirə bilərik. 

 
Nəticə  
 
Azərbaycan sovet poeziyasının parlaq istedadı, özünəməxsus, dəst-xətti ilə seçilən 

nümayəndəsi Mikayıl Müşfiq heca və sərbəst vəznlər bərabər əruz vəznində də, klassik şeirin 
bir neçə janrında əsər yazmışdır. Onun son şeirlər toplusuna daxil edilmiş müxəmməsləri 
yüksək poetikliyi, məzmun dolğunluğu, forma mükəmməlliyi ilə diqqəti cəlb edir. Şair 
“Ölkəm” adlı müxəmməs-tərcibəndində doğma yurdun təkrar edilməz gözəlliklərini təsvir 
edir, vətənini qışı getmiş, sevinc və nəşə ilə əbədi bir bahar yaşayan ölkə kimi təqdim edir. 
Mikayıl Müşfiqin “Küləklər” adlı şeiri də formaca müxəmməsdir. Səmimiyyəti ilə diqqət cəlb 
edən bu şeirində şair küləyi onu bütün dünyayla birləşdirən qüvvə kimi tərənnüm edir. M. 
Müşfiqin “Teleqraf telləri “ müxəmməsi yeni dövrün insanları arasında məsafəni 
yaxınlaşdıran teleqrafın kəşfinə həsr edilmişdir. Sadalanan şeirləri bütün varlığı ilə yeniliyə 
can atan Müşfiqin klassik poeziya janrlarında dəyərli əsərlər yazdığını göstərməkdədir. 
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Naila Mustafayeva 
About the poetic features of mukhammas M.Mushfiga 
 
Mikail Mushfig, who knew the subtleties of classical literature well, wrote his poems 

in the size of aruz. Three poems that the poet wrote in the genre of mukhammas attract 
attention with their content and refinement of form. The poet, who sincerely accepted the 
new, Soviet system in his mukhammas “My country”, sings of the motherland, which under 
the Soviet system became free from all worries and sorrows, where people live happily. These 
poems, in which the unique beauty of the native land is sung from beginning to end, are 
imbued with the spirit of optimism. Here you can see the influence of the poem "My country" 
by the outstanding playwright Jafar Jabbarly. 

M.Mushfig in his mukhammas "Winds", written in 1929, which consists of five stanzas 
sings of this element of nature. The wind is a natural force that unites all countries of the 
world and knocks on the poet's door. 

Mushfig in his mukhammas "Telegraph lines" praises the invention of the new age, 
which transmits news to different, the most remote corners of the world.  

Mikail Mushfig was one of the most talented representatives of Azerbaijani Soviet 
poetry. In this mukhammas, first of all, optimism, sincerity, chanting of the new time, the 
new order attracts attention. 

Keywords: Mikail Mushfig, poems, mukhammas, genre, rhythm. 
 
 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent 
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ƏTTARIN “MƏNTİQÜT-TEYR” İ VƏ  
NƏSİMİNİN “QUŞ DİLİ” 

 
Xülasə 
 
Təsəvvüf ədəbiyyatının formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan Şeyx Fəridəddin 

Əttarın zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığı öz dövründə və sonrakı əsrlərdə yaşayan şairlər üçün 
ilham qaynağı olmuş, şairin istər məsnəvilərinə, istərsə də divanındakı şeirlərinə çoxsaylı 
nəzirələr yazılmışdır. Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatının ən görkəmli şəxsiyyətlərindən olan 
Nəsimi özündən öncəki şairlərin yaradıcılığına dərindən bələd olmuş və onlardan 
bəhrələnmişdir. İstər Şeyx Fəridəddin Əttar, istərsə də Seyyid İmadəddin Nəsimi yaradıcılı-
ğında təqlidi imandan həqiqi imana keçiş prosesi, zünnar bağlamaq, xaç taxmaq, dini tərk 
etmək, küfrə düşmək və s. təsəvvüfi rəmz və məcazlarla ifadə olunmuşdur. Nəsimi şeirində 
də, Əttarda olduğu kimi, təsəvvüfi məcaz olaraq quşlar və quş rəmzindən geniş istifadə 
olunur. Əttarın “Məntiqüt-Teyr” əsərində quşlar Haqq aşiqinin, salikin rəmzi olaraq verilir. 
Nəsimi də öz sələfindən faydalanaraq “quş dili”, “Məntiqüt-teyr”, “Simurq”, “Ənqa” və s. 
sözlərdən istifadə edərək mənəvi inkişaf yolunun mərhələləri, Küll və cüz, insan və Allah 
münasibətlərini ifadə edir. 

 
Açar sözlər: Əttar, Nəsimi, Simurq, Məntiqüt-teyr, quş dili 
 
Giriş 
 
Təsəvvüf ədəbiyyatının formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan Şeyx Fəridəddin 

Əttarın zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığı öz dövründə və sonrakı əsrlərdə yaşayan şairlər üçün 
ilham qaynağı olmuş, şairin istər məsnəvilərinə, istərsə də divanındakı şeirlərinə çoxsaylı 
nəzirələr yazılmışdır. Bir çox hallarda müxtəlif şairlər Əttarın obraz və süjetlərindən 
faydalanmış, əsərlərinə təlmih və işarələr etmişlər. Əttar yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiy-
yatının inkişaf və zənginləşməsində böyük rol oynamış, xüsusilə də təsəvvüf ədəbiyyatımız ən 
çox Əttarın əsərlərindən, rəmz və məcazlar sistemindən faydalanmışdır. 
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Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatının ən görkəmli şəxsiyyətlərindən olan Nəsimi özündən 
öncəki şairlərin yaradıcılığına dərindən bələd olmuş və onlardan bəhrələnmişdir. “Nəsimi 
dövrünün ədəbi ənənələrinin ən layiqli müdavimlərindən biri idi. Nəsiminin qəzəli Əttarın 
təsəvvüfi şeirindən, Nizaminin nəzmindən və Mövlana və onun vəcdindən rəng və qoxu 
almışdır. Şeir sənətində Nizaminin məqamı Nəsiminin idealı olmuş, və o bu yüksək dərəcəyə 
çatmaq arzusunu daşımışdır” ( Məmmədzadə 1997, 67) 

Nəsimi də əksər mütəsəvvif şairlər kimi Sənai-Əttar-Rumi məktəbinə bələd olmuş, istər 
fars, istərsə də türkcə divanlarına bu məktəbə xas olan rəmz və məcazlar sistemindən, obraz 
və süjetlərdən yararlanmışdır. 

 
Əttarın “Məntiqüt-teyr” i və Nəsiminin “quş dili”  
Nəsimi farsca və türkcə divanlarında Əttarın məşhur “Məntiqüt-teyr” əsərinə işarə edir. 

Şair farsca divanında: 
  سالک عشق تو ھر دم بجھان دگرست
  ھرنفس طا لب وسلت بکمان دگرست
  درس ما ابجد عشقست چھ ماند نحوی

 (Nəsimi 1972, 86)منطق الطیر او لوالفضل زبان دگر ست
 

Sənin eşq yolunun saliki (yolçusu) hər dəmdə bir başqa cahandadır;  
Vüsalını talibi hər nəfəsdə bir başqa gümandadır.  
Bizim dərsimiz eşqin əbcədidir, nə nəhv?! (düzgün yazı qaydası).  
Fəzilət əhlinin “Məntiqüt-teyri” başqa bir dildir! 

 
Nəsiminin türkcə divanında da Əttarın “Məntiqüt-teyr”ini tez-tez yad edir. Nəsimidə 

də quş obrazı daim mənəvi kamillik, Haqq axtarışında olan saliki, Ənqa və ya Simurq isə 
Haqq-Təalanı ifadə edir. “Quş dili” dedikdə Qurani-Kərimdə “Həml” surəsinin 16-cı 
ayəsində işlədilir: 

  علمنا منطق الطیر . اوتین امن کل شیی ان ھذا ل ھوالفضل المین  و ورث سلیمان داود و قال یا ایھاالناس
Süleyman Davuddan irs əldə etdi və dedi: Ey insanlar, bizə quş dili öyrətdilər və bizə 

hər şeydən xəbər verdilər və bu fəzl və bəxşiş aşkardır - göz qabağındadır. 
 

Xəttü xalın “Məntiqüt-teyr”idir əhli-vəhdətin, 
Quş dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil. (Nəsimi I, 2004, 22) 

 
Və yaxud: 

 
Heç kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz, 
Bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. (Nəsimi, I, 2004, 30) 

 
Şair bəzən “Simurq” sözü ilə paralel olaraq “Ənqa” adından da istifadə edir: 
 

Eşq ilə hər dəm, Nəsimi, seyr edərsən kuhi-Qaf,  
Sənsən ol ali məqamda şəhpəri-Ənqayi-eşq. (Nəsimi II, 2004, 34) 
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Şair “Eşq” rədifli digər qəzəlində də “Məntiqüt-teyr” əsərinin ən böyük hekayəsinin 
qəhrəmanı Şeyx Sənanın adını çəkir: 

 
Eşq içində dinü dildən gəl keç imdi, ey fəqih, 
Şeyx Sənan kimi ol gəl sən dəxi tərsayi-eşq. (Nəsimi II, 2004, 34) 

 
Nəsimi şeirində də, Əttarda olduğu kimi, təsəvvüfi məcaz olaraq quşlar və quş rəmzin-

dən geniş istifadə olunur (Bax: Şıxıyeva 1996). Şair “Çün bəyan oldı rümuzi-əlləməl-əsma 
bizə; Rövşən oldı nükteyi-sirri-şəbi-Əsra bizə” mətləli şeirində: 

 
Mən ki, məna gülşənində söylərəm bülbül kibi, 
Həsrət eylər nitqlə şol tutiyi-şəkkərxa bizə. (Nəsimi II, 2004, 34) 
 
Ey Süleyman məntiqindən quş dilin öyrənməyən, 
Divə uymuşsun, anınçün tabeyi-əfsanəsən. (Nəsimi I, 2004, 165) 
  
Xəttü xalın “Məntiqüt-teyr”idir əhli-vəhdətin, 
Quş dilin sən tərcüman etmək dilərsən, etməgil. (Nəsimi I, 2004, 462).  

 
Şeyx Fəridəddin Əttar kimi Nəsimi də Qurani-Kərimdə Süleyman peyğəmbərin quş 

dilini bilməsi süjetindən dəfələrlə yararlanır. Məsələn, “Dəxi bilməz” rədifli qəzəlində yazır: 
 

Ey badi-səba, var xəbəri yarə ilət kim, 
Hüdhüd dilidir, bunu Süleyman dəxi bilməz. (Nəsimi I, 2004, 13) 
 

Və ya:  
 

Hüdhüdü Bilqeysə rəsul eylədi, 
Naməni göndərdi Süleymanımız. (Nəsimi I, 2004, 164) 
 

Ey badi-səba, var, xəbəri yarə ilət kim, 
Hüdhüd dilidir, bunu Süleyman dəxi bilməz. (Nəsimi II, 2004, 11) 

 

Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərində ən böyük hekayənin qəhrəmanı olan Şeyx Sənan 
obrazı da Nəsiminin yaradıcılığında özünəməxsus şəkildə xatırlanır: 

 

Nagəhan könlümə düşdi surişi-govğayi-eşq, 
Aqili divanə qıldı aqibət sevdayi-eşq. 
 

Eşq içində dinü dildən gəl keç imdi, ey fəqih, 
Şeyx Sənan kimi ol gəl sən dəxi tərsayi-eşq (Nəsimi, I, 2004, 31) 

 
Şair bəzən “Məniqüt-teyr” ifadəsinin ilk tərəfini götürərək, “məntiqi-eşq” ifadəsini də 

işlədir: 
 

Aşiq ol, eşq ilə, bil məntiqi-eşqin dilini 
Möminə Nuhi-nəcat, kafirə tufan dedilər. (Nəsimi, II, 2000, 132) 
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Şair: 
 

Nagəhan könlümə düşdü şurişi-qovğayi-eşq, 
Aqili divanə qıldı aqibət sevdayi eşq,  

 
- mətləli qəzəlində: 
 

Eşq içində dinü dildən gəl keç imdi, ey fəqih, 
Şeyxi-Sənan kimi ol gəl sən dəxi tərsayi-eşq. (Nəsimi II, 2004, 35) 

 
Nəsimi bəzən Şeyx Sənanın adını çəkməsə də, özünü ona bənzədir, onun kimi 

sevgilinin eşqi ilə imanı əlindən verərək, zünnar bağladığını qeyd edir: 
 

Verdi saçının küfrünə imanı Nəsimi 
Ey xirqə geyən, mən dəxi zünnarımı buldum,  

 
- deyərək eşq yolunda var-yoxunu fəda edən, zünnar bağlayan Şeyx Sənana işarə edir. 
Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərində quşlar uzun yolçuluqdan sonra əzab və yorğunluq 

içində bir vadiyə çatırlar. Yalnız otuz quş yoldakı tələlərdən, maneələrdən, yolkəsənlərin 
şərindən qurtularaq bu vadiyə gəlib çatır. Hər yan nura qərq olur. Bu zaman nurlar içində 
Simurqun camalı təcəlli edir. Quşlar Simurqdan gələn səssiz, sözsüz bir nidanı eşidirlər:  

  بى زبان آید از آن حضرت حطاب 
 آقناب چون حضرت این است كاینھ

 اودر بیند خویشتن آید كھ ھر
 دراو بیند تن و جان ھم جان و تن

 (Əttar 1958, 172) 
 
O həzrətdən dilsiz-dodaqsız xitab gəldi ki; Bu həzrət günəş kimi bir aynadır. Hər kim 

onun qarşısına gəlsə özünü görər; Cismin və canını, canını və cismini görər. 
 
Nəsiminin aşağıdakı qəzəli də sanki Simurqdan gələn o heybətli nidanı xatırlandır: 
 

Aləmi qıldı münəvvər, şol üzü mahı görün, 
Qüdrətullahdır camalı, qüdrətullahı görün! 
 
Möminin miratı mömindir dedi Xeyrülbəşər, 
Güzguyi-safi dutun, güzgüdə Allahı görün! 
 
Piri-Kənanın əzizi, Misri-hüsnün Yusifi, 
Üzünə baxın, zənəxdanındakı çahı görün. (Nəsimi II, 1972, 12) 

 
Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərindəki Şeyx Sənanın dini tərk edib xristian olması, zünnar 

bağlaması təqlidi imanı tərk edərək, həqiqi imana qədəm qoymağın rəmzi kimi verilib. Ata-
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anası müsəlman olan, müsəlman olaraq doğulan hər kəs şəriətdə müsəlman hesab edilir. 
Lakin insan elm, düşüncə, təfəkkür sahibi olduqda özünü və ətraf aləmi dərk etməyə 
başladıqda onda müxtəlif suallar, güman və şübhələr baş qaldırır. Bu suallar zahirən insanı 
dindən uzaqlaşdırmış kimi görünməsinə baxmayaraq, əslində Allahı daha çox tanımasına və 
sevməsinə gətirib çıxarır. İnsan yalnız eşq yolu ilə Allahı dərk edə bilər. Yalnız həqiqi dərdin. 
əzabın, eşqin nə olduğunu anlayanlar Allahı layiqincə tanıya və sevə bilərlər. Eşq əzabı bütün 
güman və şübhələri aradan götürür, sufilərin sözü ilə desək, eşq atəşi bütün “xarü xəsi” 
yandırır.  

Nəsimi də Əttarın bu hekayəsindəki təqlidi imandan həqiqi imana keçid məsələsini, 
küfr və iman anlayışlarının təsəvvüfi mənası ilə ifadə edirdi: 

 
Aşikar bildüm, tanıdum, küfrü iman xansıdur, 
Küfri verüb iman aldum, mən müsəlman olmanam (Nəsimi I, 1972, 490) 

 
Şair özünü və ətraf aləmi tanıyıb, elmi və mənəvi axtarışlar nəticəsində dərindən dərk 

edərək Həqiqətə yaxınlaşmışdır. Şair bu mənəvi təcrübəsinə süluk yoluna Şeyx Sənan 
misalında nəzər salır, təqlidi imandan həqiqi imana keçid prosesini əks etdirir, şeirlərində 
dəfələrlə bu mövzuya toxunurdu: 

 
Ol mənəm, atam dəxi, anam müsəlmandur vəli, 
Bu şəriət şərti ilə mən müsəlman olmanam. (Nəsimi I, 1972, 490).  

 
İstər Şeyx Fəridəddin Əttar, istərsə də Seyyid İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında təqlidi 

imandan həqiqi imana keçiş prosesi, zünnar bağlamaq, xaç taxmaq, dini tərk etmək, küfrə 
düşmək və s. təsəvvüfi rəmz və məcazlarla ifadə olunmuşdur. 

 
Nəticə 
 
Nəsimi də əksər mütəsəvvif şairlər kimi Sənai-Əttar-Rumi məktəbinə bələd olmuş, istər 

fars, istərsə də türkcə divanlarına bu məktəbə xas olan rəmz və məcazlar sistemindən, obraz 
və süjetlərdən yararlanmışdır. Şeyx Fəridəddin Əttar yaradıcılığı Nəsiminin sıx-sıx müraciət 
etdiyi ədəbi və fəlsəfi qaynaqlardandır. 

İstər Nəsimi, istərsə də Əttar yaradıcılığında insanın mənəvi inkişaf prosesi 
açıqlanmışdır. Nəsimi şeirində də, Əttarda olduğu kimi, quşlar və quş rəmzindən təsəvvüfi 
məcaz olaraq geniş istifadə olunur. Nəsimi türkcə və farsca divanında da Əttarın “Məntiqüt-
teyr”ini tez-tez yad edir. Nəsimidə də quş obrazı daim mənəvi kamillik, Haqq axtarışında 
olan saliki, Ənqa və ya Simurq isə Haqq-Təalanı ifadə edir.  
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Nazakat Mammadli 
“Mantik at-Tayr” by Attar and “Bird’s Language” by Nasimi 
  
Sheikh Fariduddin Attar’s rich and diverse legacy which made exceptional contribu-

tions to the progress of Sufi literature has inspired both his contemporaries and the poets of 
the following centuries. As well, many naziras were written to his masnavis and poems of 
his divan. Mainly, Sufi literature benefited much from Attar's works, symbols and metaphors. 
One of the greatest representatives of Azerbaijan's Sufi literature, Nasimi had a deep know-
ledge of the works of poets who had lived before him and made use of such works. There is 
a mention of Attar’s famous work “Mantik at-Tayr” in Nasimi’s Persian and Turkish divans. 
Nasimi mentions Attar’s “Mantik at-Tayr” very often in his Turkish as Persian Divan. In 
Nasimi’s poems, the character of bird embodies salik who seeks spiritual perfection and Truth 
(God) and Anga or Simurg represents God. 

Both in Sheikh Fariduddin Attar’s and Sayyid Imadaddin Nasimi's poetry, the process 
of leaving the imitative faith and choosing the true faith, wearing a zunnar (a distinctive belt 
that non-Muslims wear) and cross, abandoning the religion, becoming a nonbeliever, etc. is 
represented by mystic symbols and metaphors. 

Keywords: Attar, Nasimi, Simurg, Mantiqut-Teyr, uncontainable 
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TÜRK TARİXİNİN MONUMENTAL SƏNƏT  
ABİDƏSİ “OĞUZNAMƏ” 

 
Xülasə 
 
Zəngin yaradıcılıq nümunələrinə malik Azər Buzovnalının arxivində qorunan dəyərli 

sənət incilərindən biri də türk xalqlarının tarixinə, mənşəyinə həsr edilmiş “Oğuznamə” 
əsəridir. Azər Buzovnalının geniş süjetli tarixi mövzuda qələmə aldığı soy-kökümüzdən, 
milli keçmişimizdən, türkün yaradılış tarixindən bəhs edən məsnəvi şəklində qələmə aldığı 
“Oğuznamə” əsəri türk epik dastançılıq ənənələrindən bəhrələnməsi baxımından da diqqət 
çəkir. “Oğuznamə”də əcdadlarımız olan əski türklərin həm həyat fəlsəfəsi, həm dili, tarixi, 
həm də dövlətçilik ənənələri geniş əksini tapmışdır. Azər Buzovnalının ədəbiyyat tarixindəki 
əvəzolunmaz xidmətlərindən biri də məhz tarixi mövzulu əsərlərə müraciət etməsidir. Şairin 
yaşadığı mühitdə və çətin siyasi rejimdə bu səpkili əsərləri qələmə alması ustad sənətkarın 
vətənə sevgisini, tarixi kökünə bağlılığını nümayiş etdirir. 

 
Açar sözlər: Oğuznamə, poema, tarixi mövzulu əsər, türk-oğuz 
 
Giriş 
 
Türk mədəniyyətinin ən qədim və qiymətli tarixi-mənəvi mirası hesab edilən “Oğuz-

namə”lər oğuzların mifoloji düşüncə sistemini, türkün yaranış tarixini əks etdirən hadisələr 
toplusudur. Qədim türk tarixinin ən möhtəşəm epoxasını əks etdirən bu dastan bir fərdin 
deyil, bütün Oğuz türklərinin düşüncə və söz xəzinəsinin güzgüsüdür. Oğuz türklərinin 
tarixindən, Oğuz Xaqandan bəhs edən “Oğuznamə”lər, “Oğuz Xaqan” dastanları bizə, 
əsasən, iki variantda gəlib çatmışdır. Bunlardan birincisi yazarı naməlum olan və bir uyğur 
tərəfindən yazıldığı aydın görünən uyğurca Oğuz Xaqan dastanıdır. İlk variantı “uyğurca 
yazılmış olan bu əsər U.Bang və R.R. Arat birlikdə 1932-ci ildə Almaniyada, 1936-cı ildə 
Rəşid Rəhməti Arat tərəfindən türkcəyə çevrilərək İstanbulda nəşr edilmişdir [1]. Uyğurca 
əsərin tam olaraq nə vaxt yazıldığı məlum deyil. P.Pelliot araşdırmalar nəticəsində 1300-cü 
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illərə yaxın, Turfanda qələmə alındığını qeyd etmiş, sonra bu mətnin XV əsrdə bir qırğız 
bölgəsində dəyişdirilmədən yenidən tərtib edildiyi nəticəsinə gəlmişdir” [2, s.31]. İkincisi isə 
XIV əsrin əvvəllərində Elxanilər sarayında yaşamış Rəşidəddinin yazıya aldığı əsərdir. XV 
əsrdə yaşayan Yazıçıoğlu və XVII əsrdə yaşayan Əbülqazi Bahadur Xan Rəşidəddinin qələmə 
aldığı rəvayətləri dastanlaşdıraraq Qərb və Şərq türkcəsinə çevirmişlər [2, s. 31]. Məşədi 
Azər Buzovnalının qələmə aldığı “Oğuznamə” dastanının quruluşundan və tərtib qaydasın-
dan, məzmunundan aydın görünür ki, şair bütün “Oğuznamə”lər haqqında məlumat top-
lamış, əsas məzmun və obrazların təsviri zamanı əsasən Əbülqazi Bahadur Xanın “Şəcəreyi-
türk”ündən təsirlənmişdir [3, s. 5]. Azərin qələmə aldığı “Oğuznamə” poemasının süjet xətti, 
motivləri və məzmunu digər “Oğuznamə”lərlə eynidir, oğuz türklərinin mənşəyindən, türkün 
şəcərəsini Nuh peyğəmbərə bağlanmasından, türk xaqanlarından və onların dövlət 
qurmasından, dövlətçilik ənənələrindən, həyat tərzlərindən, yas və toy adətlərindən, türklərin 
etnoqrafiyasından bəhs edir.  

 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə yüzlərlə qəzəl, mənzum hekayə, rübai, qitə, növhə, 

müstəzad, dəyərli tərcümə əsərləri, tarixi mövzulu əsərlər bəxş edən Məşədi Azər Hacı Məcid 
oğlu İmaməliyev 1870-ci il aprel ayının 2-də Bakının Buzovna kəndində tacir ailəsində 
anadan olmuşdur. Çoxlu sayda qəzəllərin, tarixi mövzulu poemaların, təxmislərin, 
mərsiyələrin, yüksək bədii sənətkarlıqla tərcümə edilmiş əsərlərin müəllifi olan Azər 
Buzovnalının zəngin ədəbi irsi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
həm şəxsi arxivində həm də Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində toplanmışdır. Doğma ana 
dilindəki qəzəllərdən əlavə şairin türk, fars, özbək dillərində də əsərləri yetərincədir. Azər 
Buzovnalının ədəbiyyat tarixindəki əvəzolunmaz xidmətlərindən biri də onun türk 
xalqlarının soykökündən, mənşəyindən, həyat tərzindən, tarixi keçmişindən bəhs edən 
“Oğuznamə”, “Çingiznamə” kimi poemaları qələmə almasıdır. Azər Buzovnalının sovet 
qılıncının kəskin dövründə qələmə aldığı “Oğuznamə”, “Çingiznamə” dastanları dəyərli 
tarixi-bədii əsərlər olmaqla yanaşı, həm də şairin milli soykökünə, mənəvi dəyərlərə verdiyi 
qiymətin təzahürüdür. Azər Buzovnalı “Oğuznamə” poemasını 1925-ci ildə qələmə almışdır. 
Yaşadığı dövrün sərt şərtlərinə baxmayaraq onun türk tarixinə, dövlətçilik ənənələrinə, 
qədim türklərin həyat tərzinə dair iki əsər yazması təsadüfi deyil. Müəllifin “pantürkist”, 
“millətçi”, “panislamist” adlandırılaraq məhrumiyyətlərə, təqiblərə məruz qalmaqdan çəkin-
məyərək, siyasi rejimin türk varlığına, onların birliyinə düşmən kəsildiyi bir dövrdə təhlükəli 
“siyasi mövzulara” girişdiyini qeyd edən Ədalət Tahirzadə Azərin öz “şəxsi həyatı üçün 
təşviş keçirmədən” qələmi ilə mübarizə apardığını yazır [3, s. 5-7]. Məhz yaşadığı mühitdə 
və çətin siyasi rejimdə bu səpkili tarixi mövzulu əsərləri qələmə alması ustad sənətkarın 
vətənə sevgisini, tarixi kökünə bağlılığını nümayiş etdirir. Qeyd edək ki, belə əsərlər yazan 
şairin repressiyalardan kənarda qalmasının əsas səbəbi odur ki, o bu əsərlərini çap etdirmə-
miş, bəlkə də sağlığında çox az adama göstərmiş, poemalarının gələcək nəsillərə çataçağına 
ümid etmişdir.  

Dilimizin, təfəkkürümüzün, tariximizin ən kamil bədii inikası olan bu abidə Məşədi 
Azər tərəfindən orijinal sənətkarlıq üslubu ilə nəzmə çəkilmişdir. Ədibin nəzmlə yazdığı 905 
beytdən ibarət olan “Oğuznamə” poemasının rəvan və axıcı dil üslubu diqqət çəkir [4]. 
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Dastanda obrazların qəhrəmanlıq səhnələri, iç dünyaları, fikirləri, ədalət carçısı olan xanların 
əməlləri və dünyagörüşləri tərənnüm olunur. Poema belə başlayır: 

Tarixçilər yazmış böylə bir xəbər, 
Əfsanəyə bənzərsə də mötəbər. 
Təsvir etmiş keçmişdən bir mənzərə, 
Günəş kibi ziya vermiş bəsərə [4]. 

 
Azər Buzovnalının “Oğuznamə” əsərinin avtoqraf əlyazmasının sonunda əsərin 

yazıdığı və bitdiyi tarix haqqında da məlumat vardır: “20 həziran 1925-də bağda başlandı, 
28 ağustos 1925-də qurtardı. 905 beyt” [4]. Dastanda dünyanın suya qərq olması və Nuh 
peyğəmbərin öz ümmətinin nicatı üçün gəmi düzəldərək ona inananları necə xilas etməsi 
ətraflı təsvir olunur: 

 
Bir yalavac varmış keçmiş zamanda, 
Yoqumuş tay ona elmü ürfanda. 
Nuh yalavac derlər onun adına,  
Yetərmiş, hər millət olsa dadına. 
Dünyayı su almış, insan qalmamış, 
Rübi-məskun ilə bir can qalmamış [3, s. 23]. 

 
Burada xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, müəllif Peyğəmbər mənasında qədim türk 

sözü olan “Yalavac” sözünü işlətmişdir. Bu bir daha şairin əsərini yazarkən türk dünyasını, 
əski türk dilini öyrəndiyini sübut edir. 

Ona inanmayan, “hər qədr ona nəsihətlər” eyləsə də, “cəvabında səfeh sözlər” [3, s. 25] 
söyləyən oğlu Kənandan ümidi üzülən Nuh peyğəmbər “kim etimad elər bənim sözümə, 
vacib billəm xilasını özümə” [3, s. 25] deyərək inananları xilas etmiş, üç oğlu Yafəs, Sam, 
Ham və səksən nəfər ilə nicat tapıb “az zamanda gözəl yurd salmışlar, şənü şatir o məkanda 
qalmışlar” [3, s. 26]. “Hər elmdən üçünün də bəhrəsi, hər biri dünyanın gözəl çöhrəsi” [3, s. 
27] olan oğullarını müxtəlif istiqamətlərə yollayan və getdikləri yerdə hakimiyyət quraraq, 
abadlaşdırmağı əmr edən peyğəmbər böyük oğlu Yafəsi:  

 
Yafəs olmuş Şərqə tərəf rəvanə, 
Vermək üçün yeni həyat cahanə” [3, s. 27]. 
 
deyərək Şərqə göndərir. Getdiyi tərəfin xoş mənzərəsini, yaşıllıqlarını, uzanan vadilə-

rini, təbii zənginliyini görən Yafəs buranı da məskən salır, “səadətlə qərar tutur” [3, s. 28]. 
“Çinü Həmsək, Səqlab, Kimari, Xəzər, Xələc, Sədsan, Parəc, Türki-namvər, Rus, Ğuz oqur” 
adlı Yafəsin on bir oğlu olduğunu yazan şair, onların da hər birinin bir səmtdə hökmranlıq 
etdiyini, lakin onlardan “Türk idi çün qaimməqam Yafəsə” [4, s. 29] deyərək oğlu Türkün el 
arasında və dövlət məqamında üstün mövqe qazandığını diqqətə çəkmiş, Türkün məskən 
saldığı yerlərə Ulu Türküstan adı verildiyini bildirmişdir:  

 
Məskən olan yerlər Türkə o zaman, 
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Denildi o yerə Ulu Türküstan. 
 
Cəhandarlıq ancaq Türkdən gəlirdi, 
Bunu Yafəs görməksizin bilirdi [3, s. 29]. 

 
Ulu Türküstanda bir ulus yaradan Türk, ədalətli qanunları olan dövlət quraraq “zülmün 

kökünü urmuş”, “ədlü-insaf ilə bina qurmuş”, “mədəniyyət nəqşələrin çəkmiş”, ədalətdən 
həyata müjdə vermiş” və tərəqqidə yüksək məqamə yetmişdi [3, s. 29]. Beş övladı olan Türk 
birinci oğluna Əbluc xan, ikinci oğluna Qumuq xan, üçüncü oğluna Çigil xan, dördüncü 
oğluna Əmlak xan, beşinci sonuncu oğluna Fudək xan adını verir. Şair Türkün oğlu Fudəkin 
duzu tapması ilə türklərin duzla tanışlığını təsvir edir, bu təsvirdə həm də türklərin yaşam 
tərzindən, yemək adətlərindən bəhs edir. Yafəs türkün böyük oğlu Əblucu vəliəhd elan edir, 
“iki yüz qırx sənə həyat” [3, s. 31] sürərək xalqı cəhalətdən çıxarır. Dastanda Yafəs-Türk-
Əbluc xan-Qara xan-Moğol xan xətti ilə yaranan, inkişaf edən və varlığını qoruyan Türk 
ulusunun Oğuz xanın dünyaya gəlişi, türklərin islamı qəbul etməsi və onun ədalətli cəmiyyət 
qurması ilə inkişafını davam etdirməsindən danışılır: 

 
Bilməlisiz qeybdəndir bu ilham, 
Oğuz Xandır bu gün bana şanlı nam [3, s. 41]. 

 
Razı saldı ədalətdən milləti,  
Oldu Oğuz Türk təxtinin zinəti [3, s. 64]. 

 
Xanların hakimiyyətə gəlməsi fonunda türk ulusundakı adətlər, mənəvi-əxlaqi durum, 

müxtəlif ənənələrin və məfhumların kökü və mənası, etimologiyası haqqında bilgilər verilir. 
Bütün bunlar ədibin türklərin qədim tarixinə, törələrinə, adət və ənənələrinə nə qədər 
dərindən bələd olduğunun göstəricisidir. Hadisələrin rəvan, sadə bir dillə, yüksək bədii 
zövqlə oxucunun diqqətinə çatdırılması, türk sözlərinin zənginliyindən, məna çalarlarından 
istifadə edilməsi əsərin diqqətəlayiq cəhətlərindəndir.  

Türk elinin adətlərindən bəhs edən şair “kimin oğlu yeddi yaşın bitirdi, gərək şanlı toy 
edəydi”, “əla-ədna ziyafət verəydi”, “oğlu qılınc bağlayaydı belinə, at üstündə görsənəydi 
elinə”, “həp türk elin özü təbrik edəydi, vida edib sonra evə gedəydi” [3, s. 43] deyərək Oğuz 
elinin ənənələrini, şad günlərdə igidlərin göstərdikləri məharətləri, cəngavərlikləri də 
tərənnüm edir, toyların keçirilməsi, ziyafətlərin necə tərtib olunmasından bəhs edir. Talas, 
Buxara, Seyrəm, Ortağkəztağı, Qaraqorum kimi türk ellərindən, şəhərlərindən söhbət açaraq 
bu mərkəz şəhərlərin türk xalqlarının həyatındakı rolunu göstərir.  

Şahzadələrin elmə, biliyə, savada vaqif olması üçün ən yaxşı müəllimlərin tutulduğunu, 
hökmdarlıq etmələri üçün ən yaxşı sərkərdələrdən dərs aldığını vurğulayan ədib, dövlət 
işlərində onların adil olmaları üçün dinə, inanca, mənəvi dəyərlərə sadiq qalmalarının vacib 
olduğunu göstərirdi: 

 
Ondan sonra verdi Qara xan fərman, 
Müəllimlər çağırıldı hər yandan. 
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Tərbiyədə bulundular gənc xana, 
Dara olsun bəlkə elmə, ürfana [3, s. 45]. 

Əlbəttə şair yaxşı başa düşür ki, “dastanın tarixinin və anlamının qavranılması üçün 
Oğuz adının mənasının da bilinməsi vacibdir” [2, s. 30]. Ona görə də, dastanda Oğuz xanın 
dünyaya gəlməsini xüsusi bir sənətkarlıq və diqqətlə təsvir edən şair ona ad qoyulması 
mərasimi, təhsili və evlilik gününü də özünəməxsus şəkildə tərənnüm edir. Oğuz xanın 
“dünya elminə dara” [3, s. 45] olduğunu, öz fəhmi, fikrinə görə hamı tərəfindən sevildiyini 
yazan ədib, onun evlənmək yaşına çatdığı zaman gəlin seçərkən öz ideallarına və əqidəsinə 
uyğun qız aradığını, atasının namizədlərindən vaz keçdiyini, öz əmisi Orxanın qızına aşiq 
olaraq, onun fikir və əqidəsinin özünə uyğun olduğunu görəndən sonra evlənmək istədiyini 
təsvir etmişdir. Bu hissədə türklərin evlilik adətlərinə toxunan şair, oğuzların cəmiyyətdə 
şəxsiyyət azadlığının mövcudluğu, evlənmək kimi bir vacib məsələdə övladın öz istəyinin də 
nəzərə alındığını diqqətə çatdırır. Ədib bu əsərdə cəmiyyət həyatında insan azadlığının hər 
şeydən üstün olduğunu, əqidəsindən asılı olmayaraq hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşılmağı, 
insanların bir-birinə mal-mülk, məqam, rütbə, din, irqə görə deyil, mənəvi dəyərlərinə, insani 
keyfiyyətlərinə görə qiymət verməyin gərəkliyi qənaətinə gəlir. Oğuz xandan xoşlanmayan-
lar, onun el arasında sevilməsini qəbul etməyənlər, fikir və ideallarına müxalif olanlar Qara 
xana oğlu haqqında iftiralar söyləyir, ata ilə oğulu bir-birinə düşmən edirlər: 

 
Oğuz xanı hədsiz sevən Qara xan, 
Oldu yalan sözlər ilə bir düşman. 
 
El-obaya verdi böylə bir elan: 
“Vəliəhdim degil daha Oğuz xan. 
 
Hökumətə xəyanəti bilinmiş, 
Qəlbimizdən məhəbbəti silinmiş [3, s. 56-57]. 

 
Əsərdəki Qara xan yalanlara uyub oğlundan üz çevirsə də, dövlətçilik prinsiplərinin 

həmişə qorunmasının vacibliyini üstün tutan bir hökmdardır. O, ata kimi deyil, dövlət başçısı 
kimi davranaraq dövlət işlərində kimsəyə güzəştə getmək fikrində deyil. Hadisələrin sonunda 
yalana uymayan xalq və onu sevənlərin köməyi ilə Oğuz xan qələbə çalır. Bu qələbəni milli 
birlik və mərkəzçiliyin, bölünməzliyin həqiqətin, doğruluğun, haqq yolunun zəfəri kimi 
qələmə verən ədib Oğuz xanın hakimiyyət illərini türk tarixinin qızıl dövrü adlandırır.  

Dastanda yaşadığı cəmiyyət üçün aktual olan bir çox məsələlərə toxunan şair elmin, 
maarifin bütün dövrlərdə və bütün cəmiyyətlərdə toplumu irəliyə, tərəqqi və yüksəlişə aparan 
əsas yol olduğunu diqqətə çatdırır. Müəllif elmin, maarifin gücünü, təsirini, parlaq gələcək 
üçün vacibliyini misralara həkk edərək oxucuya çatdırmağa çalışır: 

 
Elm olmayan yerdə olmaz insanlıq, 
Nə insanlıq, bəlkə olar viranlıq. [3, s. 69] 
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Rəşidəddinin “Came-üt-təvarix” əsərində olduğu kimi, burada da hadisələrin sonrakı 
inkişafında Oğuz Xanın altı oğlunun olması, onların hər birinin əxlaqi və fiziki cəhətdən 
güclü yetişdirilməsi, Oğuzun onlara nəsihətləri, onların nəslinin hakimiyyəti və dövlət idarə-
etmə qaydalarından bəhs olunur. Oğuz xan nəslinin sonrakı davamçıları Bozoq və Üçoqlar, 
onların bu adları almalarının tarixi, [3, s. 66], hakimiyyət və sərkərdəlik bacarıqlarına görə 
vəzifələndirilmələri, türk igidlərinin vətən darda olanda göstərdikləri mərdanəliklər yüksək 
bədii sənətkarlıqla təsvir olunmuşdur. Elxanın dövründə onlara düşmən olan Əcəm və Tatar 
oğullarının birləşib Oğuz elinə hücuma keçməsi, bütün savaşlarda Oğuz igidlərinin mərdliklə 
vuruşu və qələbəsi böyük duyğularla tərənnüm olunmuşdur. Əsərdə açıq döyüşdə həmişə 
qələbə qazanan oğuzların xəyanət nəticəsində məğlubiyyətə uğramalarının təsviri təsirli və 
ibrətamizdir:  

 
Məğlub edən Hindin, Çinin xaqanın, 
Dava günü qanın tökən düşmanın 
Böylə cəsur əsgər şimdi basıldı,  
Dardan dava meydanında asıldı. 
Zalım düşmən fürsət salıb əlinə, 
Gör nə etdi cəsur Türkün elinə [3, s. 79] 

 
Uşaqdan böyüyə, qocadan cavana, oğlandan qıza hər kəsi qılıncdan keçirən əfi düşmən, 

“bir tək adam sağ qalarsa dünya yenə türkün əlinə keçər” deyərək Oğuz elinin daşının üstündə 
daş qoymur, əlinə yetəni talayır, beşikdə körpələri qana boğur, əlinə keçməyənlərə isə od 
vuraraq külünü göyə sovurur. Bütün bu mənzərələr şairin qəlbinin sarı simindən doğan 
kövrək misralarla ağıya, fəryada çevrilir, sözə düzülür. Şair dağılmış, tüstüsü ərşə qalxan, ah-
naləsi kəsilməyən ulu bir elin simasında sanki məhv olmuş istiqlalına ağlayır. Şair zülm və 
istibdadın, despotizmin, ədalətsizliyin nə qədər davam edəcəyini bilməsə də, bir gün eyni 
sevinci, eyni özgürlüyü, eyni gözəl hissləri yaşayacağına ümid edir. Azad, xoşbəxt gələcəyi 
xalqın milli mənliyinə, tarixi keçmişinə nə qədər sadiq və istəkləri uğrunda cəsarətli olması 
ilə əlaqələndirir.  

Məşədi Azər müstəqillik və azadlıq arzularını birbaşa ifadə edə bilmir, məsələyə dolayı 
vasitələrlə münasibətini bildirirdi. Əqidəcə demokrat, azadlıq tərəfdarı olan şair düşüncə və 
ideyalarını tarixi mövzuda yazdığı əsərlərində oxucuya çatdırırdı. Türk dilinin, etnoqrafiya-
sının, yaşam tərzinin və mübarizəsinin bədii təcəssümü olan, türk tarixinin ilkin mənbələrin-
dən bəhs edən “Oğuznamə”lər həm də milli-mənəvi dəyərlərimizi, dilimizin incəliklərini əks 
etdirən öyüd-nəsihət kitabıdır. “Oğuznamə”lərdə toplanmış atalar sözü və məsəllərin xeyli 
hissəsi hələ də unudulmayıb, min illər keçsə də, Azərbaycan və digər türk-oğuz xalqlarının 
şüurunda, hafizəsində yaşamaqdadır” [5, s. 17] deyərkən Samət Əlizadə əsasən türkün 
humanist fikirlərini, mənəvi dəyərlərini və atalar sözlərindən ibarət olan “Oğuznamə”lərdən 
bəhs edir. Qeyd edək ki, həm türklərin tarixindən, həm də sadəcə öyüd-nəsihətlərdən bəhs 
edən “Oğuznamə”lər də vardır.  

 Cəmiyyətdəki əxlaqi çirkinliklərə, haqsızlıq və istibdad zülmünə etiraz edən şair, xalqı 
siyasi və mənəvi cəhətdən azad görmək istəyir. Oğuz elinin başı üstündən qara buludlar 
keçərkən El xanın oğlu Qaya xanın və onun dayısı Noxuzun xilasını möcüzə kimi təsvir edən 
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şair öz xalqının da gələcəkdə belə bir möcüzə nəticəsində xilas olacağına ümid edir. Onların 
ata minərək çox-çox uzaqlara, dağlar arxasına, qayalıqlar arasına yerləşməsini, orda artıb, 
çoxalıb böyük bir ulusa dönüşməsini təsvir edən şair bununla da türk ulusunun yenidən var 
oluşunu, yenidən canlanmasını rəngarəng çalarlarla tərənnüm edir. Şair təsvir zamanı yenə 
haşiyəyə çıxır, tarixi hadisə və milli-mənəvi dəyərlər haqqında mülahizə və fikirlərini qələmə 
alır. Ergenekon adlandırdıqları günü özlərinə dirilik günü, milli özünəqayıdış, yenidən 
güclənmə və var olma günü kimi tarixləşdirirlər. Şair bu günün sonralar Yaxın və Orta Şərq 
ölkələrində yeni gün kimi qeyd olunan Novruz olduğunu, bir çox xalqların, xüsusən də, 
əcəmlərin bu günün mənşəyi və keçirilmə səbəbi haqqında yersiz və əsası olmayan fikirlər 
irəli sürdüyünü bildirir, onların bu günü öz adlarına çıxmalarına kinayəli münasibət bildirir, 
bu günün əsl bir türk bayramı, türklərin qurtuluş, oyanış, diriliş günü – Yeni gün kimi türk 
tarixindəki yerindən söhbət açır: 

 
Çün dünyaya türklər bu gün yayıldı, 
Onun üçün ilin başı sayıldı 
Qurtuluş günləri çünki bu gündür, 
Türklər üçün bu gün toydur, düyündür. 
Əcəmlər də buna “Novruz dedilər, 
Onlarda da bu gün bayram edilər [3, s. 84-85]. 

 
Ümumiyyətlə, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, Türkiyədə türkçülük milli-

ideoloji düşüncənin tərəfdarları, vətənpərvər ziyalılar arasında türkün diriliş günü kimi tarixə 
düşən Ergenekon hadisəsi ilə bağlı fikirlər geniş yayılmışdı. Türkçülük ideologiyası tərəfdarı 
olan ziyalı və elm xadimləri bu bayramı türklərin qədim tarixi ilə əlaqələndirir, 
“Oğuznamə”də yazıldığı kimi, Ergenekon bayramı, Yeni gün kimi təqdim edirdilər.  

Azər Buzovnalı “Oğuznamə”ni qələmə alarkən Fəzlullah Rəşidəddinin “Oğuzna-
mə”sindən və Əbülqazi Bahadır xanın “Şəcəreyi-tərakimə”sindən təsirlənmişdir. Dastanın 
bütün süjet xətti, personajlar və onların tarixi missiyası, tarixi hadisələrin baş vermə 
ardıcıllığı, əksi, səbəb və nəticələri həmin əsərlərlə oxşardır. Bəzi qəhrəmanların, tarixi 
şəxsiyyətlərin adlarının fərqli olması şairin əsərə özünün bəzi əlavələr etdiyini göstərir. On 
doqquz yarımbaşlığa ayrılaraq, nəsrlə nəql olunan Fəzlullah Rəşidəddinin əsərindən fərqli 
olaraq, Azər Buzovnalının “Oğuznamə”sində ümumi süjetin xronoloji ardıcıllığı bölmələrə 
ayrılmadan saxlanılmış, mövzu nəzmə çəkilmişdir. Azər Buzovnalının “Oğuznamə”si 
müəllifin özünəməxsus təhkiyə üsulu və dilinin sadəliyi, axıcılığı ilə fərqlənir. Əsərdə 
hadisələrin baş verdiyi məkanlar, tarixi şəxsiyyətlər, dövlətçilik və ölkənin idarə olunma 
prinsipləri, gənclərin və yaşlıların bir-birinə olan sayqılı münasibəti, adətlər, yemək növləri, 
etnoqrafik məqamlar, yas və toylarda həyata keçirilən rituallar haqqında geniş və maraqlı 
bilgilər tarixi məlumatlar verilmişdir. Poemaya xüsusi bir rəng gətirən, dilini gözəlləşdirərək 
mənəvi hava qatan bir cəhət də müəllifin qədim türk sözlərindən lazım olan yerdə və xüsusi 
ustalıqla istifadə etməsindən ibarətdir. Türk dilinin incəliklərini əks etdirən poemada qədim 
türk sözləri geniş şəkildə işlənmişdir. Yaşadığı dövrün ağır siyasi rejimindən qorxmayan şair 
türk tarixindən bəhs edən, milli təfəkkürümüzün, dil və ədəbiyyatımızın ilk qaynaqlarından 
olan “Oğzunamə”ni dastanlaşdırarkən ərəb-fars söz və ifadələrindən bilərək qaçmış, bir çox 
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terminləri, ad, əlamət və keyfiyyət, iş, hal, hərəkət bildirən məfhumları türk mənşəli sözlərlə 
vermişdir. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda, eləcə də bütün türk dünyasında ortaq dil, 
nitq məsələsi aktual idi. Bir sıra şair, yazıçı və ziyalılar öz fikirlərini, qələm məhsullarını o 
dövr üçün ortaq saydıqları İstanbul şivəsində yazırdılar. Bu xüsusiyyət Azər Buzovnalıdan 
da yan keçməmiş, türklüyə, mənəvi dəyərlərimizə vurğun olan ustad sənətkar türk tarixinin 
ən şanlı səhifələrini əks etdirən və təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, ümumtürk 
ədəbiyyatı tarixində qiymətli olan dastanında əski türk dilinə, Türkiyə türkcəsinə məxsus söz 
və ifadələrdən istifadə etmişdir. 

 
Nəticə 
 
Ümumiyyətlə, Azər Buzovnalının fərdi sənətkarlıqla və orijinal üslubda qələmə aldığı 

bu dastan dəyərli tarixi-bədii qaynaq olaraq şairin soykökünə bağlılığın, milli birliyə, 
tariximizə, türkçülük ideologiyasına olan münasibətinin göstəricisi kimi qiymətləndirilmə-
lidir. Azər Buzovnalının milli-mənəvi dəyərlərimizi, tariximizi əks etdirən əsərlərinin təhlili 
bir daha göstərir ki, “həqiqi xalq şairi olmaq üçün xalqın ruhunu duymaq lazımdır, onun 
həyatını yaşamaq, onunla birlikdə nəfəs almaq, onun bütün sadə hisslərini başa düşmək 
lazımdır” [6, s. 236]. Məşədi Azərin tarixi mövzulu əsərlərində, ictimai-siyasi lirikasında 
oxucu, həqiqətən də, xalqın ruhuna bələd olan, millətinin ruhi dünyasını yaxından duyan bir 
şairlə rastlaşır. Azər Buzovnalının əsərlərində, hətta lirik şeirlərində belə lirik qəhrəman 
xalqının qarşısındakı tarixi-ictimai məsuliyyətini dərk edən, vəzifəsini anlayan, milli-mənəvi 
dəyərlərinə sahib çıxan, sabit əqidəli bir insandır. O, tarixi əsərlərində xalqın qəhrəmanla-
rının simasında öz sözlərini, şəxsi mübarizəsini ifadə etmişdir. 
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Konul Baghirova 
“Oghuznameh” monumental monument of Turkish history 
 
Azer Buzovnali, a professional translator, pedagogue, master of poetry and ghazal of 

the literary environment of Baku during the late 19th and early 20 century devoted himself 
to the service of the history of the Azerbaijan literature and two of his unexampled services 
are the poems “Oghuznameh” and “Chingiznameh” dealt with the genealogy, origin, life 
manner and historical past of the Turkic people. Mashadi Azer skilfully made verses the 
written monument “Oghuznameh” being the most complete reflection of our language, 
thought and history. The fluent and flowing language style of “Oghuznameh” composed by 
the poet as a poem which consists of 916 distiches draw attention. Azer Buzovnali, who 
immortalizes national-moral values and reflects the most valiant pages of the Turkish history 
in his works uses the words and expressions belonging to the old Turkic and the Ottoman 
Turkish languages in this epos, which is valuable not only in the Azerbaijani literature but 
also in the history of the all-Turkish literature.  

Key words: Oghuznameh, poem, historical topic, Oghuz Turks 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA VƏTƏNDAŞ  
MÜHARİBƏSİ İDEOLOJİ KONTEKSTDƏ 

 
Xülasə 

 
Keçən əsrin əvvəllərindən başlanan inqilabi vüsət Rusiyada 1917-ci il inqilabı ilə başa 

çatdı. Rusiyada yaranmış bir çox əsərlərdə bu proses bədii əsərlərin əsas mövzusuna çevrildi. 
M.Qorkinin “Ana” romanı xalq arasında çox yayılaraq bu mövzuda yaranacaq əsərlər üçün 
böyük bir stimul rolu oynadı. Rusiyada inqilabın qalib gəlməsi ilə bu proses davam etdi və 
yeni əsərlər yaranmağa başladı. Birinci Dünya müharibəsindən sonra başlayan vətəndaş 
müharibəsi də ədəbiyyata öz təsirini göstərdi.  

Azərbaycan ədəbiyyatında bu zəngin təcrübədən geniş istifadə olunmamışdır. Fik-
rimizcə, bunun əsas səbəbi Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin olmaması, bu mövzunun 
milli ədəbi mühit üçün yad mövzu olması idi. Bu yeni təmayül sonralar çoxalmasına və 
şablonçuluğa səbəb olmasına baxmayaraq, ilk dövrlərdə qəhrəmanları, vətəndaşlıq motivləri, 
qəhrəmanlarının həqiqət, doğruçuluq axtarışları ilə yeni görünür, təsvir edilən qəhrəmanların 
xarakteri dialektik inkişafda verilirdi. Əsərlərdəki yeni estetik ideal və yeni qəhrəmanlar yeni 
insanın estetik idealını ifadə edir, ictimai-siyasi proseslərə nüfuz edirdi. 

 
Açar sözlər: 30-cu illər, ədəbiyyat, vətəndaş müharibəsi, ideoloji kontekst 
 
Giriş  
 
30-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatında əsas mövzulardan biri olaraq yaxın dövr hadi-

sələrinin təsviri başlıca yer tuturdu. Rus ədəbiyyatında işlənən bu mövzular və tendensiyalar 
tədricən digər respublikaların ədəbiyyatlarına, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatına da öz 
təsirini göstərmişdir. Tədqiqatçı Leyla Əliyeva bu mövzu və qəhrəman yaxınlığını nəzərdə 
tutaraq yazır: “Azərbaycan yazıçılarını Qorkinin, Şoloxovun, A.Tolstoyun təsvir etdiyi inqi-
lab qəhrəmanlarının vətəndaşlıq hissləri və yüksək insani keyfiyyətləri cəlb edirdi. Əsərlərdə 
yeni estetik ideal nəzərə çarpırdı, təsvir edilən qəhrəmanların xarakteri inqilabi inkişafda 
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verilir, insanın müsbət keyfiyyətləri romantik ruhla aşılanırdı. Bu romanlarda “kiçik insan”, 
onun mənəvi dəyişməsi və yeni həyat uğrunda mübarizəsi başlıca yer tuturdu” [4, s. 54]. 
Tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi, bu dövrdə Azərbaycan nəsrində M.Qorki, A.Tolstoy və 
M.Şoloxov ənənələri üstünlük təşkil edirdi. Lakin bir sıra məsələlər var idi ki, Azərbaycan 
ədəbiyyatında bu elementlər yad təsiri bağışlayırdı. Belə ki, Azərbaycanda inqilabi proses 
Rusiyadakı kimi olmamış, xaraktercə, inkişaf dinamikasına görə tamamilə fərqli səciyyə da-
şımışdır. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş verməmişdir. Bu mövzu 
Rus ədəbiyyatından milli bədii düşüncəyə desant kimi atılmış və bir müddət dövriyyədə 
olmuşdur. Bundan başqa bu əsərlərin konfliktinin mərkəzində duran qəhrəmanların həyat 
yolunun dialektik inkişafda verilməsi (kənddən gəlməsi, şəhərdə inqilabi proseslərə 
qoşulması, təfəkkür dəyişiminin baş verməsi və s.) məsələləri də hazır resept kimi verilirdi. 
Əgər qəhrəman dialektik inkişafda verilmirdisə, bu obraz qeyri-bitkin hesab olunurdu. Bu 
cür romanların başqa bir xüsusiyyəti isə ondan ibarət idi ki, inqilabi proses xalqlar dostluğu 
kontekstində baş verirdi. Yəni azərbaycanlılar mübarizəni başqa millətlərlə bir yerdə 
aparırdı; bu millətlər içərisində isə rus və ermənilərin obrazı çoxluq təşkil edirdi.  

 
20-ci illərdə T.Ş.Simürg, H.Nəzərli, B.Talıblı, S.Hüseynin yaradıcılığında inqilabi 

proseslərlə bağlı bəzi hekayələr yaransa da, epoxal hadisələr 30-cu illərin əvvəllərində ya-
zılan romanlarda təsvir olunurdu. M.Cəlal, M.Hüseyn, S.Rəhimov, Ə.Vəliyev və başqaları-
nın povest və romanlarında son otuz ilin hadisələri təsvir olunur, ictimai proseslərdə sinfi 
ziddiyyətlər və konfliktlər əks etdirilirdi. Bu mövzu və konfliktlər içərisində vətəndaş 
müharibəsi mövzusu və qarşı-qarşıya duran qüvvələrin təsvirinə geniş yer verilirdi. Aydındır 
ki, Azərbaycanda Rusiyadan fərqli olaraq vətəndaş müharibəsi olmamışdır. Lakin buna 
baxmayaraq, bu mövzu bir müddət ədəbiyyatımızda özünə yer etmişdir. Hətta bu məsələ 
ədəbiyyatşünaslığımız tərəfindən də qeyd edilmişdir: “Vətəndaş müharibəsi mövzusu 20-ci 
illər rus sovet ədəbiyyatında işləndiyi halda, Azərbaycan nəsri üçün tamamilə təzə idi. Mövzu 
nə qədər vacib olsa da, onun bədii həlli və işlənməsi bir o qədər çətin və mürəkkəb idi. 
Azərbaycan nəsrinin bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmadığı kimi, qüvvətli ənənəsi də yox 
idi” [1, s. 136]. Buna görə də inqilabi proseslər və Cümhuriyyət dövründə ermənilərin burada 
törətdiyi qırğınlar bolşevik təbliğatı nəticəsində erməni-müsəlman qarşıdurması kontekstində 
vətəndaş müharibəsi olaraq qələmə verilirdi. Bu dövrdə baş verən hadisələrin ədəbiyyatımız-
da təsviri “realizmə sadiq qalmaq və siyasi aydınlıq cəhətdən Azərbaycan sovet nəsri həmin 
mövzunu müvəffəqiyyətlə həll edə bilmişdi” [1, s. 136] - kimi qələmə verilirdi.  

Vətəndaş müharibəsi mövzusu, ilk dəfə yeni yaradıcılığa başlayan H.Nəzərli, T.Ş.Si-
mürg, B.Talıblı, S.Hüseyn kimi yazıçıların 20-ci illər hekayələrində öz əksini tapdı, 
H.Nəzərlinin “Casusun yardımçısı”, “Nişanlı gözləri”, “Qara və qırmızı”, “Laçın”, “Satqın”, 
B.Talıblının “Qırx zopa”, T.Ş.Simürgün “Zərifə”, “Küləkli bir axşam”, S.Hüseynin “İki 
həyat arasında” və s. hekayələrində müxtəlif istiqamətlərdə təsvir olunmağa başladı. Bu 
hekayələrdə keçmiş tənqid olunur, müsavat hökuməti, yaxud qadın azadlığı problemlərinə, 
Qızıl ordunun gəlişi ilə istismarın yox olması, xalqın azadlığa çıxması, fəhlə-kəndli 
hökumətinin qurulması prosesinin təsvirinə üstünlük verilirdi. Lakin 20-ci illərin ortalarından 
başlayaraq vətəndaş müharibəsi problemi rus ədəbiyyatının təsiri ilə daha geniş yer tutmağa 
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başladı. Əbülhəsən, M.Hüseyn, Ə.Vəliyev, M.Cəlal, M.S.Ordubadi və başqalarının povest 
və romanlarında bu dövrdə baş vermiş inqilabi-tarixi proses əks etdirilməyə başladı.  

Mehdi Hüseyn “Daşqın” əsəri ilə bu mövzuya geniş miqyasda ilk müraciət edən 
yazıçılardan oldu. Nəzərə alsaq ki, yazıçı bu əsərə qədər hekayələrində də bu mövzuya 
toxunmuşdur, o zaman yazıçının mövzunu həyat müşahidələrindən aldığını görmək olar. 
M.Hüseynin hələ bu əsərə qədər öz yaradıcılığının ilk illərində yazdığı “Əlli iki” (1929), 
“Studentlər” (1929), “Qayıtmadı” (129) hekayələrində vətəndaş müharibəsi mövzusuna 
müraciət etməsi uşaqlıq dövründə gördüyü hadisələrin onun yaddaşında dərin kök saldığına 
işarə idi. Məhz bu cəhətdən “Daşqın” əsərini bu hekayələrin davamı da hesab etmək olar. 

Əsər 1931-ci ildə yazılmağa başlamış, ilk dəfə 1933-cü ildə nəşr olunmuş və hissə-
hissə çap olunaraq 1935-ci ildə tamamlanmışdır. Cümhuriyyət dövrünün son, sovet haki-
miyyətinin ilk illərini əhatə edən digər əsərlərdə olduğu kimi, burada da vətəndaş müharibəsi 
mövzusu şərti xarakter daşıyır. Söhbət 1919-20-ci illərdə Borçalı və Qazax mahalında 
cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələr, partizan hərəkatı, qaçaqların onlarla birləşməsi, Qızıl 
ordunun onların köməyinə gəlməsi, ümumən sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizədən gedir 
ki, bunu zənginləşdirən bir çox detallar vardır. Belə ki, M.Hüseyn Azərbaycanın Gürcüstanla 
sərhəd bölgəsində doğulmuş və uşaq vaxtlarında gördüyü hadisələrin canlı şahidi olmuşdur. 
Burada baş verən müəyyən toqquşmalar, eləcə də, Gürcüstanda sovet hökumətinin Azərbay-
candan doqquz ay gec qurulması və bu müddətdə sərhəddəki proseslər vətəndaş müharibəsi 
kontekstində təsvir olunurdu. Həm müəllifin öz müşahidələri, həm də istinad etdiyi şahid 
ifadələri romanın canlı çıxmasına, toqquşmaların konfliktin mərkəzinə oturdulmasına imkan 
vermişdir.  

“Daşqın” əsəri şəhərdə baş verən üsyan və döyüşlərin təsviri ilə başlayır. Şəhər və kənd 
yoxsullarının qubernator dəftərxanasına hücumu mövcud siyasi quruluşdakı bərabərsizliyin, 
haqsızlıq və hüquqsuzluğun nəticəsi olaraq göstərilir. Yazıçı kəndin varlıları Şirəli və Yol-
çunun tərcümeyi-halı kontekstində cəmiyyətdəki bərabərsizliyi ortaya çıxarır. Kənd sakinləri 
varlılara qarşı ayağa qalxmışlar, çünki, Şirəli və Yolçu kimi varlılar yaxşı həyat keçirdikləri 
halda, kasıbların güzəranı çətin və məşəqqətlidir. Sərxan kimi istedadlı oğlanlar ehtiyac 
üzündən məktəbi buraxaraq bir parça çörək dalınca getdiyi halda, Yolçunun oğlanları zabitlik 
məktəbində oxuyurlar. Ümumiyyətlə, əsərdə bir tərəfdə bəy və hampalar, varlılar, digər 
tərəfdə isə yoxsullar, kasıblar dayanır. Yazıçı ilk səhifələrdən “inqilab”dan əvvəlki həyatın 
yoxsullar üçün nə qədər dözülməz olduğunu bədii detallarla göstərir. Sərxan məktəbi bura-
xaraq şəhərə mis mədənlərində işləməyə gedir və burada yoxsulların ağır həyat şəraiti ilə 
yaxından tanış olur. Getdikcə o, bolşeviklərə qoşularaq varlılara, istismar dünyasına qarşı 
mübarizəyə başlayır. Tezliklə gənc Şirəli də Sərxanın partizan dəstəsinə qoşulur. O, anasının 
“Ay oğul, bu ağbirçək vaxtımda məni gözüyaşlı eləmə, mən yazığa rəhmin gəlsin...Bir yerdə 
otur, bu dünyanın dərdi sənə qalmayıb ki?” sözlərinə “Tutaq ki, mən getmədim, bəs kim 
gedəcək? Yenə istəyirsən ki, təzədən boynuyoğunlar gəlib bizim başımızda qoz sındırsınlar?” 
[5, s. 47], - deyə cavab verərək öz vətəndaş məsuliyyətini dərk edirdi. Sərxanla Şirəli birlikdə 
mübarizəyə başlayırlar. Yazıçı onların vuruşduğu qüvvələri ideoloji düşmən olaraq qələmə 
verir. İdeoloji cəbhə çox zaman ümumi şəkildə göstərilir. Yalnız Yolçunun ailəsi və Şəhriyar 
bəy müəyyən dərəcədə obraz səviyyəsinə qalxır. Yolçu tipik bir hampadır, Şəhriyar bəy isə 
ağalığını qorumağa çalışır, lakin onu bacarmır. Ancaq getdikcə dərk edir ki, ağalığı daha 
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onun əlindən çıxmaq üzrədir. Hər yerdə millət mənafeyindən çıxış edən Şəhriyar bəy üçün 
millət yalnız bir bəhanədir. O, dövranının artıq başa çatdığını dərk edən zaman Şəmsinin 
çağırışına cavab olaraq bir qüvvə toplayır. Hətta kömək üçün qonşu Gürcüstanın menşevik-
lərinə də müraciət edir və bununla da, necə olur-olsun hakimiyyəti əlində saxlamaq istəyir. 
O, əmin idi ki, hərbi təhsili, təcrübə və savadı Sərxanın dəstəsini məhv etməyə yetəcək. Əsə-
rin birinci hissəsinin sonunda Sərxanın partizan mübarizəsində həlak olmasından sonra onu 
sevən Mahirə Qızıl orduya yazılır. Əvvəlcə Mahirə əsgərlərə yardım edir, yaralıları döyüşdən 
çıxararaq onların həyatını xilas edir, sonra da əsgərlərin hörmətini qazanaraq onların sıra-
larına qoşulur.  

“Daşqın” romanında qaçaq Əmrah obrazı da yaradılmışdır. Əmrah vaxtilə çar Rusiyası 
tərəfindən Sibirə sürgün edilmiş və dövrünün ən məşhur qaçaqlarından biri olmuşdur. Lakin 
Sibir sürgünü onun dəyanətini və mərdliyini sındıra bilməmiş, oradan qayıtdıqdan sonra da 
mübarizəsini davam etdirmiş, Şəhriyar bəy tərəfindən qətlə yetirilmiş gənc oğlu İsrafilin 
qisasını almaq üçün Sərxangilin dəstəsinə qoşulmuşdur. Romanda bolşeviklərlə gürcü men-
şeviklərinin mübarizəsinə də geniş yer verilmiş və menşeviklərin Qazağın varlılarına dəstək 
verməsini müəllif siniflər mübarizəsi kimi göstərmişdir. Ümumiyyətlə, yazıçı əsərdə iki 
ideoloji cəbhəni üz-üzə gətirir. Rəsul Rza əsərə ön sözündə yazırdı: “İki dünyanın diz-dizə 
gəldiyi böyük günlərin yaralı səhifələri bu gün belə kimsənin xatirindən çıxmamışdır. Bu 
günlərin dəhşətli gurultularına qarışaraq sovrulan dumanların içində itən, sızılan qəhrəmanlar 
Azərbaycan əməkçilərinin xatirindən silinməyəcəkdir” [7, s. 5]. “Ədəbiyyat qəzeti” isə baş 
məqaləsində əsərdə əsas diqqəti vətəndaş müharibəsinin təsvirinə yönəldirdi: “Proletar 
hakimiyyətinin ilk illərində onun üzərinə basqın yapan, hər tərəfdən onlarca intervünsiyaçı-
lara və ağ general bandalarına qarşı proletariatın əməkçi kütlələri ilə birlikdə apardığı kəskin 
mübarizəni, göstərdiyi şərəfli qəhrəmanlıqları, bəşəriyyətin tarixində misli görünməmiş bu 
böyük hadisələri inqilabın bu gənc nəslinə öyrətmək üçün əsas vasitələrdən biri vətəndaş 
müharibəsi tarixidir” [2, s. 1]. 

M.Hüseynin “Daşqın” əsəri vətəndaş müharibəsi mövzusuna həsr edilmiş ilk 
əsərlərdən olmaqla yanaşı, yazıçının da ilk qələm təcrübələrindən idi. Üstəlik 30-cu illərin 
əvvəllərində ədəbiyyatın ideoloji təzyiqlə üzləşməsi bu əsərdə özünü daha çox büruzə verirdi. 
Hər şeydən əvvəl, əsərdə sanki bir sxematiklik var idi. Bolşevizm ruhu obrazların üzərində 
öz təsirini göstərirdi. Hətta əsərin bir yerində dünya proletarlarının dilində səslənən məşhur 
“Beynəlmiləl” şeirindən misralar da səsləndirilir. Əsərdəki xalqlar dostluğu ideyası, 
azərbaycanlı və erməni həmrəyliyi ideyası da dövrün ideologiyasından irəli gəlirdi. Görünür, 
əsərin həddən artıq ideoloji olmasına görə M.Hüseyn bu əsərini sonrakı nəşrlərdə “Seçilmiş 
əsərləri”nə daxil etməmişdir. 

M.Hüseyn “Şair” kino-dramında da yenidən bu mövzuya qayıdır. Əsərdə bolşeviklər 
kommunasının məğlubiyyətindən sonrakı dövrə müraciət olunur. Bakıya gələn Fərhad Sibir 
sürgünündə yoldaşlıq etdiyi şair Niyazla görüşür. Lakin söhbətlərindən belə məlum olur ki, 
vaxtilə birgə mübarizə aparan dostların yolları indi ayrılmışdır. Bu, tarixi şəraitə tamamilə 
uyğun idi. Çünki dostların hər ikisi Azərbaycanın istiqlalı uğrunda çalışsa da, mübarizə 
yolları ayrı idi. Yazıçı Niyazla Fərhadın söhbətində cəbhələri müəyyən edir. Buradan məlum 
olur ki, Niyaz vaxtilə milli hökuməti dəstəkləmişdir. Əslində bu, bir ziyalı mövqeyi idi. Bunu 
onun Fərhada “Mən müsavatçı deyiləm, dostum... Mən yenə də həmin Niyazam. Mən yenə 
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də xalqımın səadəti yolunda canımdan keçməyə hazıram...Məni yalnız ölüm ondan ayıra 
bilər” [6, s. 65], - deyə özünün milli mövqeyini bir daha bəyan edir. Fərhad Hacı Ağayevin 
“fitnəkarlığından” danışarkən şair onu müdafiə edərək deyir: “Ağayev büsbütün tanınmaz 
olub... Məktəb açır, teatr tikdirir, Berlinə, Parijə tələbələr yollayır: Milli hökumətə əlindən 
gələn qədər kömək edir” [6, s. 64]. Fərhadın fikrincə, gündə bir xarici ağaya satılan Hacı 
Ağayev kimi milyonerlər qardaş qırğını hazırlayırlar. Buradan görünür ki, yazıçı Hacı Ağa-
yev obrazı ilə xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevi nəzərdə tutmuşdur. Yazıçı Niyazın get-
dikcə fikrini dəyişərək bolşeviklərə yönəldiyini və bununla da onun milli hökuməti dəstəklə-
məsini bir aldanış olaraq qələmə vermək istəyir. Onu bu mövqeyə gətirən müəyyən hadisələr 
baş vermişdir. Bu hadisələri həmin dövrdə sovet təbliğat maşınının tezisləri də hesab etmək 
olar. Odur ki, Niyaz bu cəbhədən uzaqlaşaraq bolşeviklərin bayrağı altında mübarizə aparır. 
Yazıçı bununla Cümhuriyyət dövründəki özbaşınalığı və qanunsuzluğu göstərmək istəmiş, 
lakin həmin dövrü müsavat hakimiyyəti kimi təsvir etmişdir. Bu cür təqdimat proletar 
hakimiyyəti dövründə əsas təbliğat vasitələrindən biri idi. Yenə həmin təbliğat vasitələrinin 
əsas tezislərindən biri bu dövrdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı yad-
dan çıxarmaq üçün onun müsavat-daşnakların mübarizəsi olaraq təsbit edilməsi idi. 

“Şair” kinodramından sonra M.Hüseyn “Komissar” povestində də yenidən həmin 
dövrə qayıdaraq 26 komissardan biri Məşədi Əzizbəyovun obrazını yaradır. Lakin ayrı-ayrı 
hekayələrdən ibarət olan bu əsərdə müəllif əsas diqqəti yalnız Məşədi Əzizbəyovun obrazını 
yaratmağa yönəltmiş, ideoloji cəbhədəki obrazların yaranmasına fikir verməmişdir. Nəticədə 
əsər birtərəfli çıxmış, Əzizbəyovun özünün də mübarizəsi sönük təsvir olunmuşdur. Tədqi-
qatçı Y.Seyidov da bu fikirdədir ki: “Komissar”ın nöqsanlarından danışarkən, hər şeydən 
əvvəl, materialın birtərəfli seçildiyini, Əzizbəyovun hiyləgər, təcrübəli düşmənlə təkbətək 
tutuşmada həmişə asanlıqla qalib gəldiyini göstərmək lazımdır” [8, s. 67]. Lakin fikrimizcə, 
əsərin əsas nöqsanı tarixi əsər olmasına baxmayaraq, dövrün tarixini olduğu kimi əks etdirə 
bilməməsi idi. Çünki 26-ların mübarizəsi ilə milli-siyasi fikir ayrılığımız var idi. Milli 
qüvvələr müstəqillik, istiqlal uğrunda çalışsalar da, onlar Azərbaycanı çar Rusiyasının Cənu-
bi Qafqazda yeritdiyi siyasətin davamı olaraq görürdü. 

Əli Vəliyevin “Qışladan kəndə” hekayəsində və “Qəhrəman” romanında Azərbaycan 
əsgərinin obrazı yaradılır. Romanın baş qəhrəmanı Qəhrəman kənddə ictimai quruluşun “tör-
töküntüləri” ilə amansızcasına mübarizə aparan yeni gəncliyin rəmzi obrazı kimi mənalanır. 
Romanda təsvir olunan hadisələr konkret olaraq Birinci Dünya müharibəsi dövründə Azər-
baycanın dağlıq rayonlarının birini əks etdirir. Qəhrəman Cümhuriyyətdən əvvəlki kənddə 
çarizm üsul-idarəsinə qarşı mübarizəyə başlayır. Kənd adamlarının ağır güzəranı, ayrı-ayrı 
adamların azğınlığı, varlılarla yoxsullar arasında gedən mübarizə konfliktin əsasında durur. 
Yoxsul kəndli Daşdəmirin ailəsinin başına gətirilən faciələr, Xoşqədəmin vəhşicəsinə 
qaçırılması və s. bu ailənin oğlu Qəhrəmanın vətəndən didərgin düşməsinə səbəb olur. Bir 
müddət Orta Asiyada çətinliklə yaşayan Qəhrəman böyük bir siyasi yol keçərək kəndə 
qayıdır və sovet hökumətinin fəallarından biri olaraq buradakı sinfi düşmənlərə qarşı mü-
barizə aparır. Ədəbiyyatşünas Məsud Əlioğlu qəhrəmanın bu mübarizəsi haqqında yazırdı: 
“Sinfi düşmənlərlə mübarizə şüarı altında meydana atılan həmin solçu “kommunistlərin” 
hərəkəti nəticəsində çox zaman qəlbən təmiz insanlar süni surətdə düşmənə çevrilirdilər” [3, 
s. 191]. Belə adamlardan biri Qəhrəmanın uşaqlıq dostu Merac idi. Yazıçı bu iki obrazın 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

59 
 

simasında baş verən ictimai-siyasi hadisələrin ziddiyyətliliyini reallıqla oxucuya çatdırır. 
Yazıçı Qəhrəmanın əksinə olaraq Meracın səhv yola düşməsini göstərir. Əslində isə Meracın 
Qəhrəmanın getdiyi yolla getməməsinin əsas səbəbi baş verən gerçəklikləri dərindən dərk 
etməsi və kommunistlərin özbaşınalıqlarını qəbul edə bilməməsindən irəli gəlirdi. Onun 
gördükləri və çıxardığı nəticə həyatda hansı qüvvənin daha doğru olduğunu müəyyən 
etməsində çətinlik yaradırdı. Kommunistlərin özbaşına hərəkət etmələri və həddən artıq sərt 
tədbirlər həyata keçirmələri onu iki yol ayrıcından birini seçməsinə, mühafizəkar qüvvələrə 
qoşulmasına şərait yaratdı. Deməliyik ki, Merac 20-ci illərdə yaranan və sovet hökumətinin 
ilk ideoloji düşmən obrazı kimi formalaşan obrazlardandır. Lakin “Qəhrəman” romanında 
vətəndaş müharibəsi yalnız qəhrəmanın keçib gəldiyi yol kontekstində göstərilmiş, əsasən 
inqilabdan sonrakı dövr təsvir olunmuşdur. 

 
Nəticə 
 
Ümumiyyətlə, 20-30-cu illər ədəbiyyatında vətəndaş müharibəsinə həsr edilən əsərlər 

bir qədər çoxluq təşkil edir. Bu, hər şeydən əvvəl, dövrün ideoloji tələblərindən irəli gəlirdi. 
Bu əsərlərin əsas mövzusu “inqilab”dan əvvəl Azərbaycanda gedən proseslərin təsvirindən 
ibarət olurdu. Bu istiqamətdə qəhrəmanın keçdiyi yol onu ictimai-siyasi hadisələrin mərkə-
zinə salır, burada əsl kommunist, ya da komsomolçu kimi mətinləşirdi. Həmin dövrün hadi-
sələrinin ruhunu da məhz bu əsərlərdəki təsvirlərdən və obrazlardan öyrənmək mümkündür. 
Bu cəhətdən vətəndaş müharibəsinə həsr edilmiş əsərlərdəki ideoloji meyilləri araşdırmaq, 
onlara yenidən qiymət vermək lazım gəlir. 
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Nurana Asadullayeva 
Civil war in Azerbaijani literature in ideological context 
 
The revolutionary movement that began at the beginning of the last century ended with 

the 1917 revolution in Russia. In many literary works created in Russia, this process has 
become the main topic of art works. M. Gorky's novel "Mother" became very popular among 
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people and influenced a number of works created on this topic. With the victory of the 
revolution in Russia, this process continued and new literary works began to appear. Сivil 
war, which began after the First World War, also had an impact on literature.  

This rich experience has not been widely used in Azerbaijani literature. By our opinion, 
the main reason for this was the lack of civil war in Azerbaijan and that’s why this topic was 
not developed in national literature. Although this new tendency later led to formation of 
stereotypes, in the beginning it seemed full with new images and motives. That time there 
was created the new aesthetic ideal and a wide range of new heroes expressing the aesthetic 
ideal of the new era.  

Key words: literature of 30-th, civil war, ideological context 
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İRANDA XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNƏ QƏDƏR SATİRİK 
POEZİYANIN İNKİŞAF TARİXİ 

 
Xülasə 
 
Bütün dünya xalqlarının ədəbiyyatında olduğu kimi, İran folklorunda, ədəbiyyatında 

qədim zamanlardan ta ki müasir dövrə qədər ölkənin həyatında baş verən bütün ictimai-tarixi 
hadisələr öz əksini tapmışdır. İranın folklor nümunələrində zülmkar hakimlərə həsr olunmuş 
və məsxərəbaz adlanan səyyar müğənnilər tərəfindən ifa edilən satirik məzmunlu mahnılar 
klassik poeziyada artıq konkret müəllifi olan satirik əsərlərlə əvəz olunmuşdur. Fars 
ədəbiyyatı tarixində X-XI əsrlər satirik nümunələrin həcv formasında yazılması dövrü kimi 
məşhurlaşmışdır. Bu həcvlər hakimlərə və bir-biri ilə rəqabət aparan şairlərə həsr olunurdu. 
Orta əsrlər İranının müdrikləri, dünya ədəbiyyatında adını həkk etdirmiş dahi sənətkarları da 
zülmkar hakimləri məhz satira vasitəsilə tənqid hədəfinə tutmaq üsulunu seçmişdir.  

1905-1911-ci illər İranda Məşrutə inqilabı dövründə yazılan satira isə fərqli xarakter 
daşımağa başlayır. Fars ədəbiyyatında demokratik poeziyanın formalaşdığı bu dövrdə 
antiimperialist və demokratik fikirlər poeziyasının aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdi. Bu dövrdə 
İranda dövrü mətbuat gündəmə gəldi. İnqilabın ilk dövrlərində səhifələrində dövrün ictimai-
siyasi məsələlərini satirik nümunələrdə əks etdirən məqalələr dərc edən 150-yə yaxın qəzet 
və jurnal nəşr olunurdu. Satirik məzmunlu qəzet və jurnallarda mövzu ilə əlaqədar karikatu-
raların da yer alması onların daha da məşhurlaşmasına səbəb olan amil olmuşdur. Demokratik 
ədəbiyyatın inkişafının zirvəsinə çatdığı XX əsrin I yarısında İranın mütərəqqi şairləri istər 
satirik əsərlər daxilində, istərsə də müxtəlif satirik jurnal və qəzetlərin səhifələrində ölkənin 
ictimai həyatını və hakim dairələri kəskin tənqid edirdi. 

  
Açar sözlər: həcv, təsnif, satirik məzmunlu ilk yazılı əsərlər, sarkazm xarakterli 

epiqramma, demokratik poeziya, kəskin tənqid, satirik jurnal və qəzetlər  
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Giriş  
 
İran xalqı yadellilərin müdaxiləsinə və onlara ölkədə ağalıq etməyə imkan yaradan 

hakimiyyətə qarşı zaman-zaman müqavimət göstərmiş və bu mübarizəni istər döyüş 
meydanında, istərsə də ədəbiyyat sahəsində aparmışdır. Ölkədə gedən mübarizə şəraitində 
yetişən yazıçı və ziyalıların vətən qarşısında, xalq qarşısında vəzifə və borcları yaratdıqları 
əsərlərdə, söylədikləri sözlərdə əksini tapmışdır. Yaradıcı insanın, bədii söz ustadlarının 
ictimai mühitə təsiri hər zaman güclü olmuşdur. Bu mübarizə yolunda addımlayan bəzi 
mütərəqqi şairlər fikirlərinin ifadəsi üçün satira janrını seçməyə üstünlük vermişdir. Satirik 
janrın tədqiq edilməsi bir daha sübut edir ki, bu janrın inkişafı məhz millətin zülmə düçar 
olduğu illərə təsadüf etmişdir. İranlı satira ustadlarının məqsədi xalqı mənafeyi uğrunda 
mübarizəyə səsləmək idi. Onlar mövcud həyat şəraitinin çətinliyini, real vəziyyəti aydın 
şəkildə işıqlandıraraq xalqı birləşməyə və ədaləti bərpa etməyə şövq edirdilər.  

 
İran millətinin nağıl, lətifə, zərbül-məsəl, xalq təranələri yumorla zəngindir. Lakin 

təəssüf ki, İran folklorunun bir qədər gec toplanmağa başlanması nəticəsində əvvəlki dövrlərə 
aid folklor nümunələri dövrümüzə gəlib çatmamışdır. Dövrümüzə çatmış satirik əsər 
nümunəsi 726-cı ilə aid olan Xutlan vilayətinin hakimi ibn Əsədulla Xutlaniyə aiddir. Türk 
xaqanı tərəfindən məğlubiyyətə uğrayan bu qoşun rəisi Bəlxə qaçmalı olur. Xalq onun 
haqqında satirik həcvlər qoşaraq küçələrdə oxuyurmuş: 

اه آمدیھبرو تب از ختالن آمدیھ  
خشک و نزار آمدیھ آبار باز آمدیھ  

(Xutlandan gəldin, rüsvay olmuş sifətlə gəldin 
Evsiz-eşiksiz gəldin, qurumuş və arıqlamış gəldin)  
Qeyd olunmalıdır ki, təxminən 12 əsr sonra 1909-cu ildə İrandan qaçan Məhəmmədəli 

şah haqqında eyni məzmunlu satirik həcv qoşulmuşdu.  
توپ شنیدرت کو؟  ممدلی شاه قرب کو؟  

(Sənin hörmətin hara getdi Məmmədəli şah? 
Sənin məşhur topun hara getdi?) [9, s.48] 
 
Qədim zamanlardan İranda baş verən bütün hadisələrə aid satirik mahnılar qoşulurdu 

və məsxərəbaz adlanan səyyar müğənnilər tərəfindən ifa olunurdu. XIX əsrin 90-cı illərində 
İrana səfər etmiş məşhur şərqşünas alim V.A.Jukovskiy “Образцы персидского народного 
творчества” əsərində İranda təsnif adlanan bir neçə belə mahnıdan nümunə göstərmişdir.  

Təsniflər məşhur şairlərin şerlərinə xalq təranələrindən əlavə etməklə qurulurdu. 
Təsniflərin mövzusu müxtəlif olsa da ən çox müraciət edilən mövzular hakimlərin dəyişməsi, 
ərzağın qiymətinin artması, vergilərin çoxalması və xalqın güzəranını daha da pisləşdirən 
polis məmurlarının həyata keçirdiyi işlərə həsr edilirdi. Səyyar müğənnilər hakim dairələrin 
onlara təzyiqinə məhəl qoymadan ölkənin hətta ən ucqar yerlərində ictimai-siyasi məzmunlu 
təsniflərini ifa edirdilər. Belə təsniflərə nümunə olaraq İranın bütün şəhər və kəndlərində 
məşhur olan “Leyla” təsnifini göstərmək olar. Təsnifin mövzusu Nəsrəddin şahın 1879-cu 
ildə Tehran polisinin rəisi vəzifəsinə təyin etdiyi qraf Monteforta həsr edilmişdir. Qraf əha-
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linin rəğbətini qazanmaq məqsədilə övladlarına farsların adət-ənənələrinə riayət etməyə 
məcbur edirdi və bu məqsədlə də qızını Leyla adlandırmışdı. [2, s.57] 

İsfahanın qubernatoru Ziya-us Sultana həsr edilmiş təsnif daha çox məşhurluq qazan-
mışdı. 1888-ci ildə Nəsrəddin şah oğlunun onun taxt-tacına yiyələnməsinə çalışmasından 
şübhələnir. Nəticədə Ziya-us Sultan Avropaya qaçmalı olur. Xalq vərəsəlik hüququndan 
məhrum olmuş şahzadə üçün təsniflər qoşaraq onu ələ salır.  

کو توپچی و کو تخت من کو اصفھان پایتخت من  
ای خدا ببین این بخت من  کو حکمھای سخت من  

این روز سیاه من چھ بود  شاه بابا گناه من چھ بود  
(Mənim paytaxtım İsfahan hardadır 
Hanı mənim topçum, hanı mənim hakimiyyətim 
Hanı mənim sərt əmrlərim 
Ey Tanrı mənim bəxtimə bax 
Şah ata mənim günahım nə idi 
Bu nə qara günlərdir mənim qismətimə çıxıb) [5, s. 71] 
 
İran millətinin ağır həyat tərzini təsvir edən təsniflər şifahi şəkildə ağızdan ağıza 

ötürülürdü və mütəmadi olaraq dəyişikliyə uğrayıb təkmilləşirdi. Xalqı aclıq və səfalətə 
düçar edən zülmkar şahlar, qubernatorlar haqqında olan təsniflərdə bəzən hətta söyüş də yer 
alırdı.  

Satirik məzmunlu ilk yazılı əsərlər keçi və palma ağacının dialoqu haqqında olan 
pəhləvi ədəbiyyatının nümunəsi “Draxt-e Assurik” və soqdi ədəbiyyatının nümunələri ara-
sından tapılmış “Tacir və mirvari cilalayan” adlı elmi mübahisəyə həsr edilmiş əsərlərdir. 
Klassik fars-tacik poeziyasının əsasını qoymuş Abdulla Cəfər ibn Rudəki Səmərqəndinində 
şeirlərində sarkazm xarakterli epiqrammalara1 rast gəlinir. Klassik poeziyanın nümayəndələ-
rindən olan Əbülhəsən Şəhid ibn Hüseyn Bəlxinin poeziyasında rəqib şairlərə qoşduğu 
həcvlər2 klassik satirik poeziyanın nümunələrindəndir. Əbülqasım Firdovsinin Sultan Mah-
mud Qəznəviyə həsr etdiyi həcv klassik satirik əsərlərin ən məşhur nümunəsi hesab edilir.  

İranda X-XII əsrlərdə satirik poeziya sahəsi həcv yazmaq istiqamətində inkişaf etməyə 
başlayır. X əsrin məşhur satirik şairi Əbdülrəhman Müşviqi Buxarayi sosial məzmunlu 
kəskin həcvləri ilə adını ədəbiyyat tarixində əbədiləşdirmişdir. Hətta bizim əsrimizdə də 
aktuallığını itirməyən bu həcvlər 2018-ci ildə Seyidəli Musəvi Gərmarudi tərəfindən toplu 
şəklində Tehranda yenidən işıq üzü görmüşdür.  

XI-XII əsrlərdə isə Əbu Muinəddin Nasir Xosrov əl-Qubadyani əl-Mərvəzi Ələvi, 
Övhəddin Əli ibn Mahmud Ənvəri, Suzani Səmərqəndi (Əbu Bəkr Şəmsəddin Məhəmməd 
ibn Əli) adlı şairlərin hakim dairələri tənqid edən kobud ifadələrlə zəngin olan həcvləri isə 
orta əsr poeziyasında satirik poeziyanın parlaq nümunəsi hesab edilir. Bu dövrdə təkcə hakim 
dairələrə deyil, rəqib şairlərin bir-birinə yazdığı həcvlər dəməşhur idi. Nümunə olaraq, Əbu 
Məhəmməd Rəşidi Səmərqəndinin onun şerlərini tənqid edən Buxaralı şair Amiaka yazdığı 
həcvi göstərmək olar.[1, s.29]  

 
1 Epiqramma – hansısa şəxsi və ya hadisəni məsxərə obyektinə çevirən satirik şeir nümunəsi. 
2 Həcv –satiranın şəxsi məzmun daşıyan, vulqar sözlərlə zəngin, etik çərçivə gözlənilmədən yazılan şeir növü. 
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Riyakar ruhaniləri məsxərə obyektinə çevirən orta əsrlər dövrünün müdriki Əbu Əli 
Hüseyn ibn Abdullah Həsən ibn Əli ibn Sinanın və şair, riyaziyatçı, astronom və filosof 
Qiyasəddin Əbulfəth Ömər ibn İbrahim Xəyyam Nişapurinin satirik rübailəri məşhurdur. 
XIII əsrin görkəmli şairi, qəzəl janrının ən görkəmli nümayəndələrindən biri Sədi Şirazinin 
(Müslihiddin Müşrif ibn Abdulla) yaradıcılığında zülmkar şahların, riyakar şeyx və 
mollaların, xəsis tacirlərin tənqidi əhəmiyyətli yer tutur. Zülmkar hakim dairələrin, ədalətsiz 
və rüşvətxor məhkəmə hakimlərinin, riyakar mollaların tənqidinə XIII-XIV əsrlərin dahi 
şəxsləri olan islam və təsəvvüf dünyasında tanınmış şair, mövləvi yolunun öncülü, vəhdəti-
vücud (panteizm)fəlsəfəsinin tanınmış nümayəndəsi Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Rumi, 
sufi şair, qəzəl ustadı Xoca Şəmsəddin Məhəmməd Hafiz Şirazi, şair, musiqişünas, filosof və 
alim Əbdürrəhman Cami (Əbdürrəhman Nurəddin ibn Əhməd) kimi məşhurların və o 
cümlədən,azərbaycanlı alim və ilahiyyatçı Nəsirəddin Tusinin yetirməsi, alim və şair 
Qütbəddin Şirazinin, şair Məcd Həmgər Yəzdi (Xace Məcdəddin Həbiullah ibn Əhməd ibn 
Yusif Həmgər), Mövlana Şərəfəddin Damğani, Həkim Nizarinin(Sədəddin Nizari Qəhestani 
(Kuhestani)) yaradıcılığında da rast gəlinir.  

XIV əsrin məşhur satiriki Übeyd Zakaninin adı ədəbiyyat tarixində sadə millətin 
hüquqlarını müdafiə edən şair kimi əbədiləşmişdir. Onun əsərlərində monqol zülmünün 
hakim olduğu dövrün dərin sosial qarşıdurmaları öz əksini tapmışdır. Ü.Zakani  "اخالق االشرف" 
(Əsilzadələrin əxlaqı) adlı satirik əsərində hakim dairələrin əxlaq dəyərləri kəskin satira 
atəşinə tutulur. "ریش ی   əsərində şair uzun saqqal (Saqqal haqqında olan risalə)  "رسالھ 
saxlamaqla bütün bəd əməllərini ört-basdır edən feodal təbəqəni, məmurları, mollaları ələ 
salır. Lüğət formasında yazılmış "ده فصل" (On fəsl) əsərində Zakani sarayda mövcud olan 
həyat tərzini məsxərəobyektinə çevirir.  "پند کلنتران" ,(Yüz nəsihət) "صد   Səyyar) "مکتوب 
dərvişlərin məktubu), "خزلیّات" (Lətifələr), "دلگشا ی   əsərlərində (Heyranedici risalə) "رسالھ 
Ü.Zakani sosial çatışmazlıqları satira vasitəsilə ifşa edir. "موش و گربھ" (Siçan və pişik) satirik 
əsəri dərin ictimai məna kəsb edir və ən məşhur əsəri hesab edilir və şairin adını ədəbiyyat 
tarixinə görkəmli satirik kimi həkk etmişdir.  

XVIII əsrdə yazıb-yaradan Mirzə Rəhim Yəğma Cəndəginin evini, ailəsini talan edib 
yağmalayan sərdara satirik janrda qələmə aldığı "سرداریّھ" (Sərdariyyə) poemasının 
özünəməxsus quruluşu var. Belə ki, poema mədhiyyə ilə başlayır, lakin sonra məlum olur ki, 
əslində şair “qəhrəmanını” məsxərəyə qoyur, əsərin sonuna yaxın isə çox kobud ifadələrlə 
onu ifşa edir. XIX əsrdə Mirzə Həbibullah Qaani Şirazinin acı yumorla zəngin satirik şerləri 
fars ədəbiyyatının inciləri sırasında yer almışdır.  

1905-1911-ci illər İranda Məşrutə inqilabı dövründə yazılan satira fərqli xarakter 
daşımağa başlayır. Belə ki, bu dövrdə fars poeziyası sanki yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. 
Seyid Əşrəfəddin Gilani, Dehxoda, Məliküşşüəra Bahar, Arif Qəzvini kimi şairlərin satirası 
artıq ictimai həyatda önəmli mövqeyə malik olan konkret istiqamət alır. Belə ki, 
antiimperialist və demokratik fikirlər onların poeziyasının aparıcı xüsusiyyətinə çevrilmişdi. 
Bu dövrün poeziyasında xalqın ümid və həyəcanlarının əks olunması mütləq xarakter 
daşıyırdı və sanki xalqın səsinə çevriləcək şüar anlamlı şerlərin yazılmasına zərurət 
yaranmışdı. Dövrün şairləri bu xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən folklor janrı olan təsnifə 
müraciət edir və beləliklə də şifahi ədəbiyyata aid olan bu janr yazılı ədəbiyyata gətirilir. 
Lakin məhdud dairənin marağında olan mövzuları əhatə edən şifahi xalq ədəbiyyatının bu 
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nümunəsi artıq yazılı ədəbiyyat nümunəsi kimi milli xarakterli mövzuları özündə əks 
etdirərək daha geniş dairənin maraqlarını müdafiə edirdi.  

Məşrutə inqilabı dövründə İranda dövrü mətbuat gündəmə gəldi. İnqilabın ilk 
dövrlərində səhifələrində dövrün ictimai-siyasi məsələlərini satirik nümunələrdə əks etdirən 
məqalələr dərc edən 150-yə yaxın qəzet və jurnal nəşr olunurdu. İranın satirik ədəbiyyatının 
inkişafında 1906-cı ilin aprelində Tiflisdə “Molla Nəsrəddin” jurnalını nəşr etdirən Cəlil 
Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir kimi azərbaycanlı mütəfəkkirlərin böyük rolu 
olmuşdur. “Molla Nəsrəddin” jurnalında dövrün ictimai-siyasi sahələrini işıqlandıran felye-
ton və şerlər, karikaturalar yerləşdirilirdi. Bu jurnal İranda, xüsusilə də Cənubi Azərbaycada 
məşhur idi. Hətta Mirzə Ələkbər Sabirin əsərlərinə yeni bəndlər əlavə edilir və nəzirələr 
yazılırdı. Bunlara nümunə olaraq Mirzə Ələkbər Sabirin “Hop-hop” təxəllüsü ilə şerlərinə 
nəzirə olaraq yazılmış məşhur م مناره خانم""تصنیف با کال  (Minarə xanım sözü ilə təsnif) şerini 
göstərmək olar. 

Məşrutə inqilabı dövrünə aid ədəbiyyatın inkişafında شمال"  adlı (Şimal küləyi)  "نسیم 
satirik qəzetin əhəmiyyətli rolu olmuşdur. Qəzet 1907-ci ildə Rəştdə şair Mirzə Əşrəfəddin 
Gilaninin redaktorluğu altında nəşr olunurdu. Dərc olunan şerlərin sayına görə bu qəzet 
həmin dövrə aid satirik nəşrlərin sırasında birinci yeri tuturdu. Qəzetin demək olar ki, hər 
nömrəsində Əşrəfəddin Gilaninin “Xərabəli Mirzə” təxəllüsü ilə yazılmış kəskin məzmunlu 
satirik şerləri yer alırdı. Yaradıcılığında qadın hüquqlarının müdafiəsi xususi yer tutan 
Əşrəfəddin Gilaninin "شاھنامھ" (“Şahnamə”), " فقیر و فقرا" ("Fəqir-füqara"),  مقایسھ ی وضعیّت فقرا"
ثروتمندان"    və başqa şeirlərində o ("Yoxsulların və dövlətlilərin vəziyyətinin müqayisəsi")و 
vaxtkı şah hökumətinin iç üzünü kəskin satira ilə ifşa etmişdir.Şairin irticaçı qüvvələri ifşa 
edən xarici imperialistlərin zülmünə düçar olmuş vətəninə həsr etdiyi "ای وای وطن وای" (Ey 
vay vətən) təsnifi məşhurluq qazanmışdır.(5, s.119) 

Məşrutə inqilabı dövründə Cahangir xan Şirazinin redaktorluğu, Mirzə Əliəkbər 
Dehxodanın naşirliyi ilə çap olunan "صور اسرافیل" (İsrafilin suru) qəzeti satirik məqalələri ilə 
gündəmə gəldi. Qəzet iranlı yazıçı, şair, lüğət tərtibçisi və publisist, “Dəxu təxəllüsü ilə 
yazıb-yaradan Mirzə Əliəkbər Dehxodanın adı ilə tarixə düşmüşdür. Qəzetin satirik 
məqalələr üçün ayrılmış "پرند و   adlı satirik bölməsində Dehxodanın ictimai-siyasi"چرند 
mövzulara həsr edilmiş pamflet1 və felyetonları2 və satirik şer nümunələri nəşr olunurdu. Bu 
satirik nümunələrdə kəndlilərin ağır həyat tərzi, şəhər əhalisinin dözülməz güzəranı, iranlı 
qadının kölə həyatı, rüşvətxor və fırıldaqçı mollaların əməlləri, mövcud rejimin 
eybəcərlikləri əlvan satirik çalarlarla təsvir olunurdu.  

1905-1911-ci illər Məşrutə inqilabı dövründə görkəmli İran şairi Məliküşşüəra Bahar 
(Mirzə Məhəmməd Təqi Səburi) yaradıcılıq yolunda ilk addımlarını atmışdır. Yaradıcılığının 
ilk dövrlərində Qacarlar sülaləsini lənətləyən M.Bahar 1909-cu ildə inqilabçı qoşunun 
Tehrana daxil olması ərəfəsində “خراسان” (Xorasan) qəzetində Məhəmmədəli şaha həsr etdiyi 
 adlı satirik şerini yazaraq ədəbiyyat tarixinə adını (İranın işi Allaha qalıb) "کار ایران با خداست"

 
1Pamflet – həcmcə böyük olmayan, konkret, əsasən, sosial-siyasi ifşa xarakterli publisistik əsər. Pamfletdə 
yaramaz ictimai quruluş, ayrı-ayrı şəxslərin, yaxud müəyyən siyasi partiyanın, qrupun, müəssisənin cinayətkar 
fəaliyyəti və s. kəskin satira atəşinə tutulur. 
2Felyeton – qəzet-jurnal səhifələrində çap olunan əsərlərin, əsasən, satirik şeirin xüsusi növü. Həm nəsr, həm 
də nəzmlə yazılan felyetonda ictimai həyatın mənfi cəhətləri tənqid olunur və məsxərə edilir. 
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inqilabçı şair kimi həkk etdirdi. Sonralar şairin bu mövzuda dahi klassik Sədi Şirazinin 
şerlərinə nəzirə olaraq yazdığı "پند سعدی" və 1907-ci ildə ingilis imperialistlərini tənqid edən 
  .satiraları da məşhurluq qazanmışdır (Lənət poeması) "نفریننامھ"

XX əsrin görkəmli satirikləri arasında fars ədəbiyyatı tarixində siyasi təsnifat və siyasi 
qəzəl janrının yaradıcısı şair, musiqişünas Əbülqasım Arif Qəzvininin də xüsusi mövqeyi 
var. Onun yaradıcılığının çiçəklənmə dövrü Məşrutə inqilabı dövrünə təsadüf edir. Musiqi 
istedadı olan Arif Qəzvini satirik təsniflər qoşaraq İranın iri şəhərlərində konsertlər də 
keçirirdi. Rza şahın hakimiyyətə gəlməsindən sonra şair tutduğu mövqeyinə görə cəzalan-
dırılaraq Həmədana sürgün edilir və burada yoxsulluq içində dünyasını dəyişir. Arif 
Qəzvininin ruhaniləri, dövlət məmurlarını və şahı məsxərəyə salan dərin ictimai-siyasi 
mənalı "دردرییّات"  (Oyun-oyuncaq) adlı toplusu fars satirik poeziyasının inciləri sırasına daxil 
edilmişdir. 1920-ci illərin əvvəllərində İranda ictimai həyatın kökündən dəyişilib yenidən 
qurulmasının vacibliyini anlayan Arif Qəzvini bu mövzuda "خرنامھ" (Uzunqulaq haqqında 
poema) adlı satirik poemasını qələmə almışdır.  

1920-1930-cu illərdə İranda satira janrı aktuallığını itirsə də İrəc Mirzə, Mirzadə Eşqi 
və Fərruxi Yəzdinin yaradıcılığında bu janrın nümunələrinə rast gəlinir.  

XX əsrin I yarısında İranın ictimai həyatını və hakim dairələri kəskin tənqid edən 
“Cəlalülməmalik” ləqəbi ilə tanınan İrəc Mirzənin "نامھ  satirik əsəri (Arifnamə) "عارف 
məşhurluq qazanmışdır. İrəc Mirzənin həm romantik eşq həm də satirik mövzular yer almış 
divanında şahı məsxərə obyektinə çevirən satirik sətirlərə çox rast gəlinir. Onun bu mövzuda 
yazılmış satirik şerlərinə "شیخ ی   ,(Hicab) "حجاب" ,(Şeyxin göz yazı) "اشک  لطیفھ  کھ  "بشنو 
 Amerikalı müşavirlər) "در باره ی مستشران آمریکایی" ,(Qulaq as necə gözəl lətifədir) قشنگیست"
haqqında) adlı əsərlərini nümunə göstərmək olar.  

Publisist şair Mirzadə Eşqi siyasi intriqa fonunda dövlət məmurlarını və Milli Məclis 
deputatlarını ifşa edən satirik şerləri ilə məşhurluq qazanmışdır. Bu şerlərə nümunə olaraq 
Mirzadə Eşqinin "دیدی چھ خبر بود؟" (Gördün nə oldu?), "بشنو و باور نکن" (Eşit və inanma),   کاله"
 Vətənin eşqi) "بھ نام عشق وطن" ingilis-Uran sazişinə etiraz olaraq ,(Keçə papaqlılar) نمدی ھا"
adına) satirik şerlərini göstərmək olar. 1924-cü ildə Mirzadə Eşqi "قرن بیستم" (XX əsr) adlı 
qəzetində Rza şahı təhqir edən karikatura və satiraları dərc etdirdikdən sonra naməlum 
muzdlu qatillər tərəfindən evində güllələnmişdir.  

İnqilabçı şair, “Tacüşşüəra” ləqəbi ilə tanınan Məhəmməd İbrahim Fərruxi Yəzdi 
dəfələrlə xəbərdarlıq edilib təqiblərə məruz qalmasına baxmayaraq Rza şahın diktaturasına 
qarşı ömrünün axırına qədər mübarizə aparmışdır. Şairin ingilislərin müstəmləkəçi siyasətini 
ifşa edən "است شده  عسبانی  کرزن   satirik mahnısı məşhurluq (Lord Kerzon əsəbləşib) "لرد 
qazanmışdı. Şair 1922-ci ildə çap etdirdiyi azadlıq uğrunda mübarizə silahı olan "طوفان" 
(Tufan) qəzetində hakim dairələri, məmurları, şahı satira atəşinə tuturdu. Lakin 1925-ci ildə 
hakimiyyətə gələn Rza şah Pəhləviyə qarşı təkbaşına mübarizə apara bilməyən F.Yəzdi 
vətənini tərk edib Almaniyaya mühacirət edir. Berlində dövrü şəkildə fars dilində çap olinan 
 jurnalının səhifələrində İranda qurulan yeni hakimiyyəti ifşaedici satirik (Döyüş) "پیکار"
üslubda yazdığı şer və məqalələri ilə çıxışlar edirdi. 
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Nəticə 
 
Tədqiqatın nəticəsi olaraq qeyd etməliyik ki, xalq təranələri, təsnifləri ilə zəngin olan 

fars ədəbiyyatı folklorun formalaşdığı dövrdən başlayaraq İran tarixinin müxtəlif mərhələlə-
rində satira janrına müraciət etmişdir. Zülmkar hakimlərə, ölkədə ağalığı ələ keçirməyə 
çalışan imperialistlərə qarşı mübarizə silahına çevrilmiş satira poeziya sahəsinə də sirayət 
etmiş və ölkədə baş verən bütün hadisələrə həssaslıqla münasibət bildirmişdir.  

 
Ədəbiyyat siyahısı: 
 

1. Брагинский И.С. Очерки из истории таджикской литературы, Сталинабад, 
Таджикгосиздат, 1956 (452 стр.) 
2. Жуковский В.А. Образцы персидского народного творчества. Санкт-Петербург, 
типография И.Бораганского и Ко, 1902 (282 стр.) 
3. Иванов В.А. Несколько образцов персидской народной поэзии. Санкт-Петербург, 
Типография Императорской Академии Наук, 1915 (422 стр.) 
4. Arberry A.J. Modern Persian reader. Cambridge, Publisher Cambridge University Press, 
1944 (219 p.) 
5. Browne E.G. The Persian Revolution of 1905-1909. Cambridge, American Political 
Science, 1910 (470 p.) 
6. Browne E. The press and poetry of modern Persia. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2007 (498 p.) 
 توفیق. ھفتھ نامھ ی طنزآمیز ایران. مجلٔھ فکاھی- سیاسی. تھران، جلد یازدھم، ١٣٢٣(٢٦ ص.)   .7
م. تھران،  .8 ّ    ص. )  ٥٩٨(  ١٣٢٦ذبیح هللا صفا. تاریخ ادبیّات در ایران. جلد دو
ل)، تھران، اساطیر، .9 ّ ص.)   ٤٦٤( ١٣٩١عبّاس اقبال آشتیانی، ابراھیم پورداود. بیست مقالھ ی قزوینی (جلد او  

 
 
Famila Najafova 
The history of the development of satirical poetry in Iran until the beginning  
of the XXth century 
 
As in the literature of all the peoples of the world, Iranian folklore and literature 

reflected all the socio-historical events that took place in the life of the country from ancient 
times to the present. In Iranian folklore, satirical songs dedicated to despotic rulers and 
performed by itinerant singers called "masharabaz" later give way to satirical works of 
classical poetry that already have a certain author. In the history of Persian literature, the Xth 
and XIth centuries became famous as a period of satirical examples in the form of "hajvs". 
These satirical examples were dedicated to heads of state and poets competing with each 
other. The sages of medieval Iran, brilliant masters of the word, who made a name for 
themselves in world literature, also chose the method of criticizing despotic rulers through 
satire. 

The satire that arose in Iran during the Constitutional Revolution of 1905-1911 began 
to take on a different character. At a time when democratic poetry was taking shape in Persian 
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literature, anti-imperialist and democratic thought became the leading force in poetry. 
Periodical literary magazines appeared in Iran during this period. In the first days of the 
revolution, about 150 newspapers and magazines published articles that satirically reflected 
the socio-political problems of that time. Satirical newspapers and magazines also published 
cartoons on the subject, which made them even more popular. In the first half of the 20th 
century, when the development of democratic literature reached its peak, progressive Iranian 
poets sharply criticized the social life of the country and the ruling circles both in satirical 
works and on the pages of various satirical magazines and newspapers. 

Key words: hajv, tasnif, first written works of satirical content, epigram in the nature 
of sarcasm, democratic poetry, harsh criticism, satirical magazines and newspapers 
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MİRZƏ HƏSƏN QARABAĞİ ŞEİRLƏRİNİN  
SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ BARƏDƏ 

 
Xülasə 
 
XIX əsrdə yaşamış Azərbaycan şairlərindən bir çoxu müxtəlif şəhərlərdə təşkil edilmiş 

ədəbi məclislərin üzvü idilər. Bu şairlər vaxtaşırı olaraq məclislərdə toplaşar, klassik poeziya 
nümunələrini, öz əsərlərini ifa edər, bu əsərləri dəyərləndirərdilər. Belə şairlərdən biri də 
Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərən “Məclisi-üns” ədəbi məclisinin üzvü Mirzə Həsən Qa-
rabaği olmuşdur. Mirzə Həsən Əli oğlu Yüzbaşov Qarabaği 1824-cü ildə Şuşada dünyaya 
gəlmişdir. Burada mükəmməl mollaxana təhsili almışdır. Mirzə Həsən klassik ədəbiyyatın 
Firdovsi, Nizami, Sədi, Hafiz, Cami, Nəvai, Füzuli kimi nümayəndələrinin əsərlərini dərin-
dən öyrənmişdir. Gənc yaşlarından xırda alverlə məşğul olan Həsən şeirə maraq göstərmiş, 
şairlər məclisində həvəslə iştirak etmiş, ayrı-ayrı əsərlərin müzakirəsində öz fikrini 
söyləmişdir.  

Mir Möhsüm Nəvvab yazır ki, şairə “Kaşifi” təxəllüsünü seçsə də, o, əsərlərini “Həsən” 
imzası ilə yazmışdır. Mirzə Həsən 1904-cü ilin fevral ayının əvvəllərində 80 yaşında vəfat 
etmişdir. 

Şairin ədəbi irsi mövzu dairəsinin genişliyi, janr əlvanlığı ilə diqqəti cəlb edir. Onun 
əsərləri uzun müddət nəşr olunmamış, tədqiqata cəlb edilməmişdir. İlk dəfə Əlyazmalar 
İnstitutunun mərhum əməkdaşı, filologiya elmləri namizədi Nəsrəddin Qarayev 1973-cü ildə 
əlyazmalar əsasında onun əsərlərini nəşr etdirmişdir.  

 
Açar sözlər: Mirzə Həsən Qarabaği, şair, qəzəl, məsnəvi, satira 
 
Giriş 
 
XIX əsrdə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində şairlər məclislərdə toplaşır, klassik 

ədəbiyyat nümunələrini, öz əsərlərini ifa edir, əsərlər barədə fikir mübadiləsi aparırdılar. 
Mirzə Həsən Yüzbaşov belə məclislərdən birinin – Şuşada fəaliyyət göstərən “Məclisi-üns” 
ədəbi məclisinin fəal üzvlərindən biri olmuşdur. Tədqiqatçılar adı çəkilən məclisin ən fəal 
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üzvləri barədə yazırlar: “Bu məclisin əvvəllər dörd üzvü olmuşdur: Mirzə Rəhim Fəna 
(1841-1929), Hacı Abbas Agəh, Məmo bəy Məmai (1834-1918) və Mirzə Ələsgər Növrəs 
(1896-1912) kimi üzvlərinin olduğunu göstərirlər. Lakin 1872-ci ildə Xurşidbanu Natəvanın 
məclisi öz himayəsinə götürməsi onun məşğələlərini daha da canlandırdı, getdikcə “Məclisi-
üns”ün şöhrəti artmağa başladı. Onun yığıncaqlarında Xurşidbanu Natəvan, Fatma xanım 
Kəminə, Mirzə Həsən Yüzbaşov kimi istedadlı şairlər iştirak etməyə başladılar [1,s.283] 

 
Mirzə Həsən Əli oğlu Yüzbaşov Qarabaği 1824-cü ildə Şuşada dünyaya gəlmişdir. 

Burada mükəmməl mollaxana təhsili alan şair klassik ədəbiyyatın Firdovsi, Nizami, Sədi, 
Hafiz, Cami, Nəvai, Füzuli kimi böyük nümayəndələrinin əsərlərini dərindən öyrənmişdir.  

Mir Möhsün Nəvvab öz təzkirəsində gənc şair Mirzə Həsəni yüksək dəyərləndirir, onun 
üçün “Kaşifi” təxəllüsünü seçdiyini, Mirzə Həsənin isə bunu qəbul etməyib öz adı ilə şeirlər 
yazdığını deyir: “Cənab sərkar Mirzə Həsən Əli mərhum Yüzbaşı oğlu Şuşa şəhərindəndir. 
“Məclisi-üns”ün üzvlərindən biridir. Eybsiz bir şəxsdir. Yaşı əlli altıya yaxın olar. Mən onun 
üçün “Kaşifi” ləqəbini seçdim, lakin ləqəbi Bərğidir. Şeirlərini (isə) Həsən adıyla yazır. 
Sənəti tacirlikdir. Çox vaxt “Məclisi-üns”də həm azərbaycanca, həm də farsca şeirlər oxuyur. 
Yaxşı məsnəvi deyir. Bir il bundan əvvəl mən “Məclisi-üns”ün üzvləri ilə, onunla sual-cavab 
etmişəm. İnşallah, sağlıq olsun, bu kitabın axırında yazacağam və onun məsnəviləri orada 
göstərilir”[2, s. 241]. 

Mirzə Həsənə “Kaşifi” təxəllüsünün təklif edilməsi məsələsinə görkəmli ədəbiyyatşü-
nas Məhəmmədəli Tərbiyət də öz təzkirəsində toxunmuşdur [3, s. 182]. 

Ömrünün əsas hissəsini Şuşada yaşayan şair 1904-cü ildə 80 yaşında burada vəfat 
etmişdir. Onun ədəbi irsi uzun müddət nəşr edilməmiş, tədqiqatdan kənarda qalmışdır. 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun mərhum əməkdaşı, filologiya 
elmləri namizədi Nəsrəddin Qarayev 1973-cü ildə Mirzə Həsənin şeirlər toplusunu nəşr 
etdirmişdir. N.Qarayev “XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri” adlı monoqrafiyasında 
əlyazma mənbələri əsasında şairin həyat və yaradıcılığı barədə fikir söyləmişdir. Mirzə 
Həsən Qarabağinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bir əlyazma 
divanı saxlanır. M-91 şifri altında saxlanan bu nüsxəni onun oğlu Xəlil Yüzbaşov köçür-
müşdür. Şairin divanının öz əli ilə köçürdüyü avtoqraf nüsxəsi onun başqa oğlu Qasım 
Yüzbaşovun arxivindədir. Mirzə Həsən 1893-cü ildə tərtib etməyə başladığı şeirlər toplusu – 
divanına gənclik illərində yazdığı bir sıra şeirlərini daxil etməmişdir. Bu avtoqraf nüsxədə 
altı min beytdən çox Azərbaycan və fars dillərində yazılmış qəzəl, məsnəvi, tərkibbənd, 
tərcibənd, rübai, qitə, təmsil və təxmis vardır. Bu şeirlərdən Mirzə Həsənin klassik Şərq 
ədəbiyyatı ənənələrinə sadiq qaldığını görürük. 

Şairin məsnəvi janrında yazdığı şeirlərini yüksək dəyərləndirən Nəsrəddin Qarayev 
yazır: “Mirzə Həsən müasirləri arasında gözəl məsnəvi ustası kimi tanınmışdır. Onun 
məsnəvi yazmaqda “Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuşan” şairlərindən fərqlənməsini 
M.Nəvvab qeyd etmişdir. “Rəsmi-vilayəti-Qarabağ və şəhri-Şişə”(“Qarabağ vilayəti və Şuşa 
şəhərinin adətləri”), “Oğluma nəsihət” əsərləri, Natəvana, Nəvvaba, Hacı Həsən Agəha 
yazılmış məktubları və təmsilləri Mirzə Həsənin rəvan dildə, sənətkarlıq məharəti ilə 
yazılmış məsnəvilərindədir” [4, s. 175]. 
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Mirzə Həsənin lirik-aşiqanə mövzulu şeirləri əsasən onun qəzəllərindən ibarətdir. Bu 
əsərlərdə klassik şeirlərin, xüsusilə də Füzulinin güclü təsiri özünü göstərməkdədir. 
Qəzəllərindən birində sevgilisinin üzünü günəşə bənzədən şair əsl eşqin dünyanı dərk 
etməyin bir vasitəsi saydığını, aşiqin bu yolda hər cür fədakarlığa hazır olmalı olduğunu 
bildirir: 

  
Şöleyi-hüsnü rüxün gün-gündən eylər irtifa, 
Mehri-ruyindən dəmadəm gün qılar kəsbi-şüa. 
Kim sevər yarın gərək dünyanı dərk etsin yəqin, 
Vəsli-canan istəyən canından eylər intiqa. 
Vermişəm can navəki-müjganə görgəc arizin, 
Yoxdu canimdan səfa, ey məh, əlində bir məta [5, s. 17]. 

 
Mirzə Həsən bir sıra şeirlərini sevgilisinə müraciətlə yazmışdır, sanki, bu əsərlər onun 

məşuqəsinə yazdığı mənzum məktublardır. Bu cür əsərlərdə, o, yarının gözəlliklərindən 
danışır, vüsala çatmayan aşiq kimi çəkdiyi əzablardan bəhs edir: 

 
Cəhan bağında, ey gül, sən kimi bir sərvnaz olmaz.  
Bəli, çox sərv olu, sən tək səhiqəd, sərfəraz olmaz. 
Yetişgəc mehri-ruyin çıxdı candan səbrü aramım, 
Əzizim, hər yetən quş həmmişini-şahbaz olmaz [5, s. 33].  

 
“Ləziz” Rətifli qəzəli şairin yarına üz tutub yazdığı ən səmimi şeirlərindəndir. Burada, 

o, məşuqəsini hər şeydən, hətta öz canından da üstün tutduğunu bildirir.  
  

Şövqi-mehri-arizin cismim ara candan ləziz,  
Şövqi-şəhdi-ləlin, ey məh, abi-heyvandan ləziz. 
Mahi-rüxsarın ziyası mehri-ənvərdən münir, 
Xəlqə ağzın qönçəsi gülbərgi-xəndandan ləziz. 
Yadi-gülzari-rüxün firdovsi-əladən gözəl, 
Gülşəni ruyin səfası baği-rizvandan ləziz [5, s. 37]. 

 
Qeyd etdiyimiz kimi, Mirzə Həsənin şeirlərində klassik şairlərin, xüsusilə də Füzulinin 

təsiri müşahidə olunmaqdadır. O, bir sıra klassik şairlərin, ən çox da Füzulinin qəzəllərinə 
nəzirə yazmışdır. Şair Füzulinin “Nə görər əhli-cəfa məndə vəfadan qeyri?” – misrasıyla 
başlanan qəzəlinə aşağıdakı beytlərlə başlanan nəzirə yazmışdır: 

 
Məndə yarım nə tapar mehri vəfadən qeyri? 
Onda könlüm nə bular cövrü cəfadan qeyri? 
Yoxdu bir kəs yetə fəryadıma hicrən gecəsi, 
Ola qəmxar mənə ahü nəvadən qeyri [5, s. 42]. 

 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

72 
 

Mirzə Həsən öz müasirləri, Azərbaycanın başqa şəhərlərində fəaliyyət göstərən ədəbi 
məclis üzvləri ilə də şeirləşmişdir. Şamaxıdakı “Beytüs-səfa” ədəbi məclisinin üzvləri Fü-
zulinin: 

 
Təriqi-fəqrə tutsamı təb tabe, nəfs ram olmaz. 
Qina qılsam tələb, əsbabi-cəmiyyət təmam olmaz 

 
-mətləli qəzlinə nəzirə yazaraq Şuşanın “Məclisi-fəramuşan” ədəbi məclisinin üzvü 

Abdulla bəy Asiyə göndərmişlər. Bir sıra şuşalı şairlər, o cümlədən, Mirzə Həsən həmin 
qəzələ cavab yazmışlar. Mirzə Həsənin nəzirəsi aşağıdakı misralarla başlanır: 

 
Könül, ta bəzm ara cam olmasa, eyşin, tamam olmaz, 
Küdurətxanədir mütləq o yer kim, onda cam olmaz. 
Qədəh tut, saqiya, rüsvalığım ta xəlqə faş olsun-  
Kim, əhli-esqdə hərgiz xəyali-nəngü nam olmaz [5, s. 34]. 

 
“Məclisi-üns” ədəbi məclisinin rəhbəri Xurşidbanu Natəvan Cənubi Azərbaycan şairi 

Əbülhəsən Racinin “Olaydı” rədifli qəzəlinə 
 

Nə mən olaydım, ilahi, nə də bu aləm olaydı, 
Nə də bu aləm ara dil müqəyyədi-qəm olaydı 

 
- mətləli nəzirə yazıb.Mirzə Həsən bu şeirə cavab olaraq 

 
Nə dil, ilahi, zülfi-xəm ilə həmdəm olaydı, 
Nə böylə zarü pərişan, nə böylə bərhəm olaydı [5, s. 40]. 

 
- mətləli nəzirə yazıb. 
Şairin yaradıcılığı ictimai məzmunlu, cəmiyyətdəki nöqsanları tənqid edən əsərləri ilə 

də diqqəti cəlb edir. N.Qarayev onun bu əsərləri barədə yazır: Mirzə Həsən yaşa dolduqca, 
həyat təcrübəsi artdıqca sənətkarlığı yetkinləşdiyi kimi, onda həyatın ictimai eyiblərinə, 
ziddiyyətlərinə qarşı tənqidi münasibət də qüvvətlənmişdir. Bu hal onun H.A.Agəhə 
məktubunda və ömrünün son çağlarında yazdığı “Rəsmi -vilayəti Qarabağ...” əsərində özünü 
bariz şəkildə göstərir [4, s. 175]. “Rəsmi-vilayəti-Qarabağ və şəhri- Şişə” əsərində əsasən 
XIX əsrdə Qarabağda keçirilən yas və toy məclisləri təsvir olunur, buradakı israfçılıq, xo-
şagəlməz hallar tənqid hədəfinə çevrilir. Cəmiyyətin bir sıra üzvlərinin tüfeyliliyini pisləyən, 
onları elmə, təhsilə səsləyən şairin əsərlərindən onun maarifçi dünyagörüşü açıq-aydın 
görünməkdədir. Müəllif belə hesab edirdi ki, yaşadığı cəmiyyətdəki ictimai bəlaların əsas 
səbəbi insanların elm və mədəniyyətdən uzaq olmalarıdır. “Oğluma nəsihət” adlı əsərində 
şair insan ləyaqətini alçaldan ikiüzlülük, lovğalıq, təkəbbür, xəyanətkarlıq, qumarbazlıq, 
sərxoşluq kimi mənfi sifətləri tənqid edir, elm və təhsilin, müxtəlif sənətlərə sahib olmağın 
faydasından, dostluq və yoldaşlıq etməyin qaydalarından danışır Mirzə Həsən: 
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Əfsus ki, aləmdə bir imdada yetən yox, 
Fəryad qılan çoxdu, vəli dadə yetən yox [5, s. 67]. 

 
mətləli qəzəlində imkanlı insanların, ehtiyacı olanların, yoxsulluq içində boğulanların 

taleyinə biganəliyindən şikayət edir. 
Şair qitə və rübailərində maarifçi fikirlərini yaymağa çalışmış, oxucunu bəd əməllər-

dən, tüfeylilikdən, mənfi sifətlərdən uzaq olmağa, əməyə, elmə çağırmışdır. Qitələrindən 
birində şair müasirlərinə aşağıdakı müsbət keyfiyyətləri təlqin edir:   

 
Mərd odur kim, ola bieybü riya, mərdi-nəvaz, 
Edə ətvarını xoş,xülgünü xoş,hirsini az. 
Cümlə göftarı səlamət ola, kəftarı səlim, 
Qıla hər seyrü sülukin nə ki var şər ilə saz [5, s. 97]. 

 
Mirzə Həsənin mənzum məktubları müxtəlif səbəblərdən yazılmışdır. Natəvanın 

xəstələnib “Məclisi-üns”ün məşğələlərinə gələ bilməməsi səbəbi ilə yazdığı məktubunda, 
şairəyə deyir ki, sənsiz bu məclisin heç bir ləzzəti qalmamışdır: 

 
 Müddətdi bu bəzmi-zövqi-müşrib, 
 Sənsiz dəxi olmuyub mürəttib... 
 Sən baisi-məcməi-səfasən, 
 Sən “Məhfili-’üns”ə müddəasən. 
 Sənsiz nə qəzəl səralıq olsun? 
 Əşarilə aşinalıq olsun [5, s. 107]. 

 
Hacı Abbas Agəhə yazdığı məktubunda şair insanların bəd əməllərə qurşanmasından, 

onların riyakarlığından, nadanlığından, pis vərdişlərə aludə olmasından narazılığını bildirir: 
 

İnanma bunları zahirdə görsən mehribanlar tək, 
Olan bunlarda, billah, batinən büğzü ədavətdir. 
Xilafi-şər’ə şaiq, şeytanət şüğlündə çox mahir, 
Ümumən işləri nahəq sitəm, nahəq şəhadətdir. 
Xilaf iş hər nə var izzət tapıb, rövnəqdədir daim, 
Şəriət məhvdir,dindarlıq cayi-məlamətdir [5, s. 116]. 

 
Mirzə Həsən “Tülkü və qurd”, “Kəndli və ayı” , “Şir və dovşan”, “Şir və siçan”, “Əfi 

ilan və cavan”, “At və eşşək”, “Pişik və ət”, “Eşşək və xoruz”, “Ovçu və at” və s. Kimi 
təmsillərin müəllifidir. Bu əsərlər XIX əsrin görkəmli şairi Qasım bəy Zakirin təmsilləri ilə 
səsləşməkdədir. Şairin “Qurd və tülkü” təmsili bir qocanın meşədə tələ qoymağı ilə başlanır. 
Ac bir tülkü tələdəki ciyəri görüb yemək istəyir, tələyə düşür. Vəziyyətdən çıxmaq üçün 
özünü ölülüyə vurur. Qoca tülkünü ölmüş bilib tələni açır. Tülkü durub aradan çıxır. Meşədə 
bir qurda rast gəlir, ona deyir ki, bu yaxında qonaqlıq var, gedək göstərim. Qurd tülkü ilə 
bərabər tələyə yaxınlaşır. Ciyəri görüb tülküyə deyir ki, gəl bu ciyəri səninlə yeyək. Tülkü 
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cavab verir ki, mən orucam. Qurd yemək istərkən tələyə düşür, tülkü kənara düşən ciyəri 
yeməyə başlayır. Qurdun - axı sən oruc idin, nə üçün yeyirsən- sualına tülkü cavab verir ki, 
mən ayı görmüşəm, ona görə də bayram edirəm. Müəllif təmsildən nəticə çıxararaq oxucula-
rına başa salır ki, həyatda hər kəsə inanmaq olmaz:  

 
Eşit, oğlum, bu məsəli Həsəndən,  
İstəmə doğruluq hər bir yetəndən. 
Aqil olan hər yalana inanmaz, 
Hər yalan kəlamı səlamət sanmaz [5, s. 129]. 

 
“Kəndli və ayı” adlı təmsildə ayı ilə dostluq edən kəndlidən söhbət gedir. 
Kəndli bostanında işləyir, ayı da onun yanında dururmuş. İşləməkdən yorulan qoca bir 

sərin yer tapıb orada yatır, ayı isə bostanı qoruyur. Bir neçə milçək qocanın üstünə qonur. 
Bundan narahat olan ayı böyük bir qaya parçasını götürüb milçəkləri qovmaq istəyir. Daş 
kəndlinin başına dəyən kimi, o, ölür. Müəllif belə bir nəticəyə gəlir ki heç kim ağılsız şəxslə 
dostluq etməməlidir: 

 
Nadan adam ilə hərgiz eyləmə ülfət, 
Ta ki, ondan görməyəsən xəsarət.  
Qanmaz ilə mütləq oturub durma,  
Ömrünü puç edib, özünü yorma [5, s. 131]. 

 
Şairin başqa təmsilləri də ibrətamiz-nəsihətamiz xarakter daşıyır, insanlara ayrı-ayrı 

həyati məqamlar üçün nəsihət kimi səslənir.  
 
Nəticə  
 
XIX əsrdə Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərən Mirzə Həsən Qarabaği Yüzbaşov Qarabağ 

ədəbi mühitinin istedadlı nümayəndələrindən olmuşdur. Onun altı min beytdən artıq həcmdə 
olan şeirlər toplusunda Azərbaycan və fars dillərində, klassik Şərq poeziyasının müxtəlif 
janrlarında yazılmış şeirlər toplanmışdır. Şair xüsusilə məsnəvi janrında yazdığı əsərləri ilə 
tanınmışdır. 

Mirzə Həsənin şeirləri mövzu cəhətdən də rəngarəngdir. Onun qəzəlləri əsasən lirik-
aşiqanə mövzuda yazılmışdır. Şairin qəzəllərində klassik ədəbiyyatın görkəmli nümayəndə-
ləri Firdovsi, Nizami, Sədi, Hafiz, Cami, Nəvai, xüsusilə də Füzulinin təsiri hiss edilməkdədir. 
Mirzə Həsən bir sıra şeirlərində dövrünün nöqsanlarını tənqid etmiş, müasirlərinin mənfi 
sifətlərini pisləmiş, maarifçi görüşlərini təbliğ etmişdir. 

 
Ədəbiyyat siyahısı: 
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2. Nəvvab, Mir Möhsün.Təzkireyi-Nəvvab / -Bakı:-“Elm”, -2018. -740 s. 
3. Tərbiyət, Məhəmmədəli. Danişməndani -Azərbaycan/ - Dövlət Nəşriyyatı, - 434 s. 
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Sadiya Khanlarova 
About the characteristic features of Mirza Hasan Garabaga's poems 
 
A number of Azerbaijani poets of the XIX century were members of literary majlises 

established in different cities. These poets gathered in mejlis, read samples of classical poetry, 
their poems, evaluated these works. One of such poets was Mirza Hasan Garabagi, who was 
a member of the Shusha literary Majlis "Majlisi–uns". Mirza Hasan Ali oglu Yuzbashev 
Garabagi was born in 1824 in Shusha. Here he was educated in mollahana. He carefully 
studied the works of such classics of Oriental literature as Firdousi, Nizami, Saadi, Hafiz, 
Jami, Navai, Fuzuli. Hasan was engaged in trade from a young age, was interested in poetry, 
exchanged opinions with poets, expressed his thoughts during the discussion of various 
literary works. 

Mir Mohsun Navvab writes that he chose the pseudonym "Kashifi" for the poet. But he 
signs the poems with his name. Mirza Hasan died in early January 1904, when he was 80 
years old. 

Its breadth of themes and genre diversity distinguishes the poet’s literary heritage. For 
a long time, his works were not published and researched. For the first time, Nasreddin 
Garayev, an employee of the Institute of Manuscripts, published a collection of his works on 
the basis of manuscripts in 1973.  

Keywords: Mirza Hasan Garabagi, poet, gazelle, masnavi, satire 
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NƏCƏF BƏY VƏZİROV VƏ ŞUŞA MÜHİTİ 
 

Xülasə 
 
Mirzə Fətəli Axundov ədəbi məktəbinin ilk davamçısı olmaqla yanaşı Azərbaycan 

mədəniyyət tarixində ilk aktyor, ilk felyetonçu, ilk faciənin, ilk meşəçiliyə, ilk neftə aid əsərin 
müəllifi, istedadlı publisist Nəcəf bəy Vəzirov böyük bir kütləni əsərləri, teatr, publisistik 
fəaliyyəti düşündürməyə vadar etmiş, onlarda yaradıcılıq meylərinin yaranmasına səbəb ol-
muş, digər tərəfdən isə müəllimlik işi ilə ölkəmizdə xeyli maarifçi insanların yetişdirilmə-
sində rolu olmuşdur. Nəcəf bəyin yetişməsində isə anası Mina xanımın, müəllimi Həsən 
bəyin, Bakı və Moskva mühitinin təsir etmişdir. Əlbəttə, Şuşa mühiti, bəy nəslinə məxsus-
luğu da Nəcəf bəy kimi istedadın formalaşmasının digər mühüm arqumentidir. Nəcəf bəy 
Şuşada yəqin ki, televiziya, qəzetin olmadığı bir zamanda şair Molla Pənah Vaqifin, Baba 
bəy Şakirin, Qasım bəy Zakirni, Xurşudbanu Natəvanın dillərdə dolaşan yaradıcılığı, həyat-
ları haqqında eşitmiş,çox güman ki, onlar kimi o da yazıb – yaratmaq istəmişdi. Bəlkə də 
Şuşada daim yaşasaydı o da şair olardı, çünki şairin arxivini araşdırarkən iki şeir yazdığını 
aşkarladım. Ailəsinin maddi sıxıntısı, atası, iki bacı, öz yükünün zərif bir qadının üzərinə 
düşməsi Nəcəfin uşaq qəlbini incitmiş, digər tərəfdən müəlliminin sərt rəftarı onun Şuşadan 
Bakıya getmək məcburiyyətində qoymuşdu. Həsən bəyə rast gəlməsi, ondan təhsil alması, 
onun tövsiyəsi ilə Axundovun yaradıcılığı ilə tanış olması Azərbaycan ədəbiyyatına ikinci 
böyük dramaturq bəxş etmişdi. 

 
Açar sözlər: Nəcəf, Qarabağ, Şuşa, məktəb, təhsil, yaradıcılıq 
 
Giriş 
 
2021-ci ildə “Nəcəf bəy Vəzirov – “Milli irfana xidmət etmiş nadir sima" adlı kitabın 

“Qələm iztirabları" adlı ön sözündə ədibin şəcərəsinin nümayəndəsi, yazıçı – publisist Meh-
riban Vəzir yazır: “Başqa bir məsələ: demək olar ki, bütün resenzistlər və araşdırmaçılar 
Nəcəf bəyin Moskva mühitindən, Ostrovski teatrından ilhamlandığını, bu mədəni mühitin 
ədibə təsirini çox doğru olaraq qeyd edirlər, lakin heç bir araşdırmaçı Nəcəf bəyi yetirən 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

77 
 

Qarabağ – Şuşa mühitindən bəhs etmir. Eləcə də Vəzirovun məhz teatrın təməlini qoyduğu 
Bakı mühitindən söz açılmır. Daima Moskva mühitini vurğulayan, öz rus heyranlığını ifadə 
edən müəlliflər Nəcəf bəyi və Azərbaycanın ən ünlü şəxsiyyətlərini yetirmiş Qarabağ- Şuşa 
mühitinin dəyərini vermirlər. Vəzirovun öz tərcümeyi - halında şikayət etdiyi bu mühitə 
məqalələrdəki elmi münasibət ədibin nisgilli baxışlarını təkrarlamaqdan o tərəfə getmir. 
Halbuki Vəzirovun bu fərdi emosiyaların fövqünə çıxmaq, Azərbaycanın o dövr üçün ən 
münbit təhsil mühitini, ən üstün mədəni çevrəsini, hədəfi təhsil olan ailə mühitini daha 
dərindən araşdırmaq lazımdır. Hələ təhsilin geniş kütlələr arasında yayılmadığı bir dövrdə 
övladının oxumağı yolunda özünü fəda edən anaları dəyərləndirmək, oxuya bilməyən 
yeniyetməyə xor baxan qohum-əqraba psixolojisini araşdırmaq milli mədəni yapının 
öyrənilməsinə imkan yarada bilər”.  

 
Nəcəf bəy Vəzirov 1854-cü il 2 apreldə Şuşa şəhərində kasıb bəy ailəsində anadan 

olmuşdur. Atası Fətəli bəy Şuşanın yoxsullaşmış bəylərindən idi. Fətəli bəyin səhhətində 
ciddi problem olduğu üçün ailəni maddi cəhətdən təmin etmək və uşaqların tərbiyəsi ilə 
məşğul olmaq Mina xanımın zərif çiyinləri üzərinə düşürdü. Sakit uşaq olan Nəcəf həm də 
fiziki cəhətdən zəif, cılız idi. Evin yeganə oğul övladı Nəcəfi təhsilli görmək Mina xanımın 
ən böyük məqsədi idi. Lakin Nəcəfin səhhətində tez – tez yaranan problem onun məktəbə 
vaxtında getməyinə maneə olurdu. Ana öz arzusuna yalnız Nəcəfin on iki yaşı olanda çatır, 
övladını dini məktəbə yazdırır. Qısa müddətdə oxuyub - yazmağı öyrənən Nəcəf bir il sonra 
Şuşa şəhərindəki mülkiyyə məktəbinə gedir. Lakin oradakı müəllimin uşaqlarla sərt 
davranması Nəcəfi məktəbdən uzaqlaşdırır və 1968-ci ildə Şuşadan ayrılıb Bakıya gəlir.  

Nəcəf bəy Vəzirovun Azərbaycan tarixindəki xidmətlərinə diqqət yetirsək Şuşadan 
ayrılıb Bakıya gəlməsində heç bir yanlışlıq olmadığını qeyd edə bilərik. Ancaq 14 yaşlı 
uşağın ailədən və doğma yurddan ayrılıb Bakıya gəlməsinə bir müəllimin rəftarı səbəb ola 
bilərmi və ya Şuşada XIX əsrdə təhsil almaq üçün mühit, məktəb olmamışdımı? 

 
Qarabağ xanlığının yaranması, inkişafı, Şuşa məktəbləri 
 
1747-ci ildə Nadir şahın öldürülməsindən sonra Türkmənistandan gəlmiş Bəhmənli 

elinin Sarıcalı oymağına məxsus Pənahəli xan Cavanşir tərəfindən Qarabağ xanlığının əsası 
qoyulur. Düşmənlərdən Qarabağ xanlığının mühafizəsi üçün Pənahəli xan öncə Bayat, 
Şahbulaq qalalarını tikdirsə də, sonradan cənubdan gələn hücumlara və Azərbaycanda baş 
verən feodal ara müharibələrinə görə xan məsləhət şurası çağıraraq Qarabağ xanlığının 
paytaxtı Şuşa qalasının tikilməsini qərara aldı. XVIII əsrin ortalarında Azərbaycanda yeni 
yaranan Şuşa şəhəri tezliklə özünün siyasi, iqtisadi, mədəni inkişafına görə digər şəhərləri 
qabaqladı. Şuşa dəniz səviyyəsindən 1800-2000 metr yüksəklikdə yerləşməsi, üç tərəfdən 
meşə ilə dövrələnməsi, digər tərəfdən isə sıldırım qayalıqlar şəhərin düşmən hücumlarından 
qorumasında olduqca əlverişli idi. On altı məhəllədən ibarət Şuşanın bütün məhəllərində 
ayrılıqda özlərinin məscidi, kanalzasiya sistemi, hamam və su quyusu var idi. 1760-cı ildə 
Pənahəli xan Şirazda vəfat edir, 1763-cü ilə qədər hakimiyyətdə oğlu Mehrəli xan (1760-
1763), sonra isə hakimiyyətə İbrahimxəlil xan (1763-1806) gəlir. Mirzə Yusif Qarabaği 
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“Tarixi-safi" əsərinin “Qarabağ əyalətinin təsviri” bölməsində yazır ki, Qarabağ əyalətində 
521 oba və kənd olmuşdur.  

Kiçik Qafqazın cənub-şərq çıxıntısında, əsasən Kür və Araz çaylar arasında yerləşən 
Qarabağ xanlığı Azərbaycan ərazisinin ən mühüm məhsuldar torpaq sahələrinin xeyli his-
səsini əhatə edirdi. 1816-cı ildə İbrahimxəlil xanın oğlu Əbülfət ağa ilə 4 min ailə Qarabağı 
tərk etmişdir [2, s. 103]. “Qarabağnamələr”də rəsmi sayımların aparılması məlumatlar 
olmadığına görə, Qarabağ xanlığı əhalisinin XVIII əsrin II yarısı – XIX əsrin əvvəllərində 
etnik strukturunun dəqiq müəyyənləşdirilməsi mümkün deyildir. Ancaq 1822-ci ildə Qarabağ 
xanlığı Rusiya imperiyası tərəfindən ləğv edilib, onun əyalətlərindən birinə çevrilməsindən 
sonra əhali siyahıya alınmışdır. 1823-cü il siyahıya alınmasına görə Qarabağ xanlığında 
əhalinin ümumi sayı 90 000 nəfər idi. Şəhər və kəndlərdə 18563 ev vardı [114, s. 22]. Onun 
17 mindən çoxunu isə Azərbaycan türk ailələri təşkil edirdi [103, s. 112]. Türkmənçay sülh 
müqaviləsindən sonra məlum olduğu kimi, xaricdən Qarabağa ermənilərin kütləvi şəkildə 
köçürülüb yerləşdirilməsi və müharibələr zamanı Qarabağı tərk etmiş müsəlman – türk 
əhalisi öz doğma yurd yerlərinə dönəmləri nəticəsində burada əhali artdı. 

1832-ci ilin kameral təsvirində Şuşada və Qarabağın 741 kənd və obasında 20546 ailə 
qeydiyyata alınmışdır. Bunun 13956 ailəsi müsəlmanların 6491 ailəsi isə ermənilərin, çox 
cüzi hissəsi isə qaraçıların payına düşürdü [2, s. 120]. 

Rzaqulu bəy Mirzə Camalın Qarabağ hadisələrin təsviri baxımından “Qarabağnaməsi" 
daha mükəmməldir. Qarabağ hökmdarı Pənah xanın Bayat, Şahbulaq və Şuşa qalalarını inşa 
etdirməsi əhalinin demoqrafik göstəricisinə çox böyük təsiri oldu. Döyüşlərin az olması və 
təbii artım nəticəsində qısa müddətdə əhali sayında xeyli çoxalmaya səbəb oldu.Belə ki, 
müdafiə qalalarının tikilməsi hərbi – siyasi cəhətdən Qarabağ xanlığın yad hücumlardan 
qorudu, xanlıq diqqətini başqa sahələrin inkişafına yönəltdi. İrimiqyaslı işlər və çoxsaylı 
tikintilərin olması digər bölgələrdən Qarabağ xanlığına insanların gəlib yerləşməsinə səbəb 
oldu. Buna fakt kimi tarixçi, Qarabağ xanlarının baş vəziri Mirzə Camal “Qarabağ tarixi" 
adlı tarixi əsərində Bayat qalasının inşası zaman Təbriz, Ərdəbil şəhərlərindən çox sayda 
rəiyyət, sənətkar ailələri gəlib məskunlaşmağını göstərə bilərik [2, s. 112-116]. Qarabağın 
mərkəzi Şuşada əhalinin siyahıya alınması zamanı 5079 kişi cinsindən adam qeydiyyata 
alınmışdır. Məskunlaşma zamanı əhalinin etnik tərkibi dəyişmiş, müxtəliflik yaranmışdır. 
Azərbaycanlılar yenə də əhalinin 80-85 faizini təşkil etmişdir. Siyahıya alınma zamanı 56 
bəy, 64 molla və seyid ailəsi, 9 xristian ruhani ailəsi var idi. Əhalinin artımı ilə rəqabət də 
artmış, sənətkarlıq, ticarət, barıt istehsalı xüsusən inkişaf etmişdir. Qarabağ tacirləri əsasən 
Gürcüstan, İran və Rusiya ilə ticarət əlaqələri olmuşdu. Ağa Məhəmməd şah Qacarın 
Qarabağa hücumu zamanı İbrahimxəlil xanın etdikləri haqqında fransız tarixçi alim Jan Gevr 
Fransəvi İransa farsca çap olunmuş “Xacə tacidar" (“Xacə şah”) əsərinin “İbrahimxəlil xanın 
Şuşadan çıxması" fəslində yazır ki, Şuşanın qala divarları bir nöqtəyə yönəldilmiş top atəşləri 
nəticəsində uçmaq təhlükəsi qarşısında qalanda İbrahimxəlil xan Ağa Məhəmməd şah 
Qacarın fikrini başa düşdü. Bildi ki, şəhərin divarını dağıdandan sonra Qacar qoşunları 
yaranacaq yarıqdan şəhərə girərək onu xaraba qoyulacaqdır. Bunun qarşısını almağın yeganə 
yolu topları idarə edən fransız topçularını məhv etməkdir. Ağa Məhəmməd şah da 
İbrahimxəlil xanın nə edəcəyini təxmin etmişdir. O, bilirdi ki, Arazın suyunu onun 
düşərgəsinə döndərib böyük xəsarət verən İbrahimxəlil xan çox qorxmaz, eyni zamanda 
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bacarıqlı bir hərbiçidir, topları sıradan çıxarmaq fikri onun ağlına gələcək. Ona görə də Qacar 
düşmənin hərəkətlərini çox diqqətlə izləyirdi. O, əsgərlərinə demişdi ki, İbrahimxəlil xan 
qaladan çıxa bilər [2, s. 159]. 14 may 1805-ci ildə Gəncə yaxınlığında Kürəkçay sahilində 
Sisianovla Şuşalı İbrahimxəlil xan arasında bağlanan biabırçı müqaviləyə əsasən Qarabağ 
xanı yalnız Rusiyanın ali hakimiyyətini tanıyır və qonşu dövlətlərlə müstəqil əlaqə 
saxlamaqdan mərhum edildi [2, s. 183].  

Qarabağ xanlığının siyasi, iqtisadi və mədəni tarixini öyrənmək üçün Mirzə Adıgözəl 
bəyin “Qarabağnamə", Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin “Qarabağ tarixi", Əhməd bəy 
Cavanşirin “1747-1805-ci illərdə Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair", Mirzə Yusif 
Qarabağinin “Tarixi - safi", Mirmehdi Xəzaninin “Kitabi – tarixi - Qarabağ”, Rzaqulu bəy 
Mirzə Camal oğlunun “Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda hakimiyyətləri və o zamanın 
hadisələri", Mirzə Rəhim Fənanın “Tarixi cədidi - Qarabağ", Məhəmməd Baharlının 
“Əhvalati - Qarabağ", Həsən İxfa Əlizadənin “Şuşa şəhərinin tarixi", Həsənli Qaradağinin 
“Qarabağ vilayətinin qədim cədid keyfiyyət və övzaları" və Abbasqulu ağa Bakıxanovun 
“Gülüstani - İrəm" əsərlərində olduqca qiymətli məlumatlar vardır. Sadalanan mənbələrdən 
və digər sənədlərdən məlum olur ki, Qarabağ öz gözəlliyi, zənginliyi ilə yanaşı öncə Pənah 
xan, sonra isə İbrahimxəlil xanım dövründə inkişaf edərək həm mədəni, həm də siyasi 
cəhətdən Azərbaycanda əsas xanlıqdan birinə çevrildi. XVIII əsrin Azərbaycanın məşhur 
şairi Molla Pənah Vaqifin Qarabağ xanı İbramxəlil xan Cavanşirin baş vəziri təyin edilməsi 
Qarabağ xanlığının inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Şuşada ilk mollaxana – məktəbi 
1771-ci ildə açmış və oğlu Əli ağa məktəbin idarəsi ilə məşğul olmuşdur. Vaqifin digər 
xidməti isə Şuşada ədəbiyyata marağı daha da çoxaltdı. Molla Pənah Vaqif “xalq – aşıq şeiri 
üslubunu poeziyanın bədii ifadə vasitəsinə doğru istiqamətləndirməklə” (“Molla Pənah Vaqif 
- erkən realizm ədəbi cərəyanının yaradıcısı”, məqalə, 2 avqust 2021, “Ədəbiyyat qəzeti”) 
realizm şeirinin əsasını qoydu. Vaqifin şeirlərində canlı xalq danışıq dilini peşəkarcasına 
istifadə etməsi, milli bədii təfəkkürü vəsf edən şeirlər yazması Qarabağda yeni şairlərin 
yaranmasına səbəb oldu. Ondan sonra “o vaxtkı ədəbiyyatımızı gözəlləşdirən, məzlumun 
imdadına çatan” (Salman Mümtaz) şair Baba bəy Məhəmmədəli bəy oğlu Sarıcalı – Cavanşir 
Şakir təxəllüsü ilə şeirlər yazaraq, nəzmi ictimai silaha çevirmişdi. Baba bəy Pənahəli xanın 
böyük qardaşı Fərzəli bəyin nəvəsi olmasına baxmayaraq, kasıb həyat yaşamış, ancaq heç 
vaxt şikayət etməmişdir. Yalnız xalqın səfil yaşamasını, haqsızlıqları tərənnüm edən həcvlər 
yazmışdı. Ədib Qasım bəy Zakirə yazdığı məktubda isə yadellilərin Qarabağda özbaşınalıq 
edib yerli əhaliyə qarşı amansız davranışlarından bəhs edir: 

 
Vilayətdə urus olub ixtiyar, 
Eyləyib bir bina yoxdu görən kar. 
Tamam işlər olub cahilə bazar,  
Heyf bu vilayət, heyhatü heyhat! 

 
Pənahəli xanın qardaşı Kazım bəyin nəvəsi Qasım bəy Əli bəy oğlu Zakir ustadı Baba 

bəyin yolunu davam etdirərək ictimai satiranın daha kəskin formasını yaratmışdır. Bununla 
yanaşı ədibin yaradıcılığında təmsillər də mühüm yer tuturdu. Satiralarının tənqid hədəfi çar 
hakimləri və çarizmin istismarçı qanunları, qaydaları idi. 
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Zaqafqaziyanın baş hakimi A.P.Yermolov XMN-nə Cənubi Qafqaz daxilindəki 
Azərbaycan xalqları, həmçinin xarici qonşu hökumətlərlə saysız – hesabsız əlaqələr 
Azərbaycan dilini bilən bacarıqlı adamlar, tərcüməçilər olmadan mümkün olmadığını 
yazmışdır. İlk dünyəvi təhsil verən qəza məktəblərinin açılması qərara alındı və birinci qəza 
məktəbi 1830-cu ildə Şuşada açıldı. İlk dəfə açılmaqla yanaşı, məzmuna görə də Şuşa qəza 
məktəbi Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Şamaxı və Şəki qəza məktəblərindən öndə idi. Şuşa şəhər 
məktəbində şəriət, oxu, yazı, rus dili, hesab, təcrübi həndəsə, coğrafiya, tarix, fizika, rəsm, 
rəsmxət, nəğmə, gimnastika, rus və fransız dilinin tədrisi üstünlük verilirdi. 

Tarixi və macəra romanları ilə oxucuların rəğbətini qazanmış məşhur fransız yazıçısı, 
səyyahı Aleksandr Düma “Qafqaz səfəri” əsərində yazır: “Çar Rusiyasını gəzdikcə, mən 
zadəgan ailələrdə fransız dilinin necə işlək olmasına heyrət edirdim. Xüsusilə kübar qadınlar 
öz ərlərindən daha mükəmməl fransızca danışırdılar. Ərləri ticarət, siyasətlə məşğul olduqları 
vaxtda, ...xanımlar fransız dilində romanlar oxuyaraq, ədəbi fransız dilini mənimsəmişdi-
lər...” [4]. 

XIX əsrdə bütün çar Rusiyasında olduğu kimi Azərbaycanda fransız dili tədris 
olunurdu ki, bu da həmin ölkə ilə ticarət əlaqələrinin nəticəsi idi. Ancaq Şuşada fransız dilinin 
tədris olunmasının bir səbəbi də Xurşidbanu Natəvanın fransız dilində mükəmməl danışan 
əri Xasay xan Usmuyevlə çar Rusiyasını gəzdiyi zaman zadəgan, dövrünün mədəniyyət 
insanları tərəfindən fransız dilindən istifadə etdiyi görməsi, fransız dilinə qarşı ədibdə 
yaranan rəğbət olmuşdu. Natəvan fransız dilinin tədrisi üçün maddi yardım göstərirdi. 

Qarabağ əhalisinin çox hissəsi dini etiqadına görə şiə müsəlmanları olduğu üçün onları 
təhsilə cəlb etmək məqsədilə 1849-cu il 23 apreldə Azərbaycanda ilk müsəlman şiə məktəbi 
Şuşada fəaliyyətə başladı. Doqquz il fəaliyyət göstərən məktəbin əsas hədəfi şəriətdən çox, 
şiə təriqətinə mənsub uşaqlara rus dili, metafizika, coğrafiya, hesab dərsləri öyrətməkdi. 

1864-cü ildə isə Gövhərağa məscidinin nəzdində “Gövhəriyyə məktəbi” adlı mədrəsə 
Gövhər ağa vəqfinin 175 min manat qızıl pul xərcləməsi hesabına fəaliyyətə başladı və digər 
məktəblərdən fərqli olaraq əsasən yoxsul uşaqların savadlanması mədrəsəsinin prioriteti idi. 
Hətta 1875-ci ildə Şuşada Marinski Qız məktəbi dini etiqadından, mənşəyindən asılı 
olmayaraq bütün qızlara qapılarını açıq etmişdi.  

Şuşada məktəblər olmasına baxmayaraq Nəcəf bəy səhhəti ilə əlaqədar məktəbə çox 
gec getmişdi. Ənvər Çingizoğlunun “Qarabağda maarif (1750-1950)” adlı kitabını 
vərəqləyərkən görürük ki, Nəcəf bəyə qədər Şuşada xeyli məktəb, öz savadı və təhsili ilə 
fərqlənən xeyli müəllimlər, ziyalılar var. Amma Nəcəf bəyin təhsil aldığı dövrdə Şuşadakı 
məktəblər yalnız ibtidai təhsil verirdi. Həmin ərəfədə Azərbaycanda ilk orta məktəblər – 
Bakıda 1865-ci ildə progimnaziya, 1867-ci ildə real gimnaziya, Gəncədə isə bir klassik 
progimnaziya fəaliyyətə başladı. Bu məktəblər şagirdlərə natamam orta və orta təhsil verirdi. 

 
Nəcəf bəyin Şuşanı tərk etmə səbəbi, təhsili və yaradıcılığı 
 
Şuşada ticarətin, sənətkarlığın, ümumiyyətlə iqtisadi, siyasi inkişafla əlaqəli orta 

məktəbə ehtiyac get - gedə artırdı. Lakin dəfələrlə Şuşada progimnaziyanın fəaliyyəti üçün 
müraciət edilsə nəticə olmur, şəhər əhalisi 1880-ci ildə Peterburqa – Qafqaz komitəsinə yazılı 
müraciət edir. Həm Nəcəf bəyin həyatın oxuyanda, həm də Şuşa mühitinə nəzər yetirdikdə 
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belə nəticəyə gəlmək olar ki, Vəzirovun Şuşanı tərk etməsinin əsas səbəbi ailədən qaynaq-
lanır. 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra Rusiya Azərbaycanın ali təbəqəsinin – 
xan, sultan, məlik, bəy və ağalarının torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu uzun müddət 
tanımadı. Çarın 6 dekabr 1846-cı il fərmanı ilə Azərbaycanda bəylərin torpaq üzərində mül-
kiyyət hüququ tanındı və qanuniləşdi. Ancaq həmin əsasnamədəki şərtlər bəylərin əvvəlki 
vəziyyətə qayıtmasını çətinləşdirdi. Nəcəf bəyin atası da bəy idi. Fətəli bəyin xəstəliyi, digər 
tərəfdən isə çar Rusiyasının qərarı onun müflisləşdirmişdi. Ailənin yeganə maddi və mənəvi 
dayağı Nəcəfin anası Mina xanım idi. Kasıb ailəni nisbətən dolanışıqla təmin edən Mina 
xanım oğlu Nəcəfi mədrəsəyə yazdırır və qısa müddətdə oğlu Quranı öyrənir. Sonra məktəbə 
gedir, bununla yanaşı qohumundan rus dilində yazıb – oxumağı öyrənir. Məktəbdə müəllimin 
kobud rəftarı, ağır dolanışıq Nəcəfin Şuşanı tərk etməsinə səbəb olur. Kiçik yaşlı Nəcəf 
Bakıya gələrək o dövrdə ən mötəbər təhsil ocağı sayılan Bakı Realnı Gimnaziyaya daxil olur, 
6 il oxuduqdan sonra 1874-cü ildə gümüş medalla bitirir. 

İlk dəfə olaraq dünyada 1847-ci ildə Bibiheybətdə və Balaxanıda texnikanın tətbiqi ilə 
ilk neft quyuları qazılmışdır. 1859-cu ildə Bakıda Dubinin qardaşlarının iri neftayırma 
zavodu istifadəyə verilmişdir. Bəli, Nəcəf bəyin dövründə Bakı Şuşadan iqtisadi inkişafına 
görə çox irəlidə idi. Çünki neft sənayesinə həm xaricdən kapitalın güclü axını başlamış, həm 
də yerli milyonlara malik sahibkarlar nəsli yetişdirmişdi. İqtisadi inkişaf Bakıda qeyri–neft 
sektorunun yaranmasına, tərəqqi etməsinə əhəmiyyətli təsir göstərdi. Artıq elm, təhsil, şair, 
yazıçı, musiqiçilərin əsas hissəsi Bakıya axışırdı. Nəcəf bəy yaşının kiçik olmasına rəğmən, 
əlbəttə ki, baş verən hadisələri müşahidə edib nəticə çıxara bilib. Onun Bakıya gəlməyinin 
ikinci səbəbi Azərbaycanın digər bölgələri ilə müqayisədə inkişaf etmiş Bakıda yaradılan 
orta məktəb və digər şəraitlərdi.  

 
Nəticə 
 
Nəcəf bəy Şuşanı və ailəsini niyə tərk etməsini “Tərcümeyi-halım”da yazır: “Mən 

1854-cü ildə bahar aylarında Şuşa şəhərində anadan doğulmuşam. Məni on iki yaşında 
məktəbə göndəriblər. Üç ay ərzində Quran oxumağı öyrənib, yazıya başladım. Bir ildən 
sonra məni Şuşa şəhərinin mülkiyyə məktəbinə verdilər. Burada məni bir müəllimə 
tapşırdılar ki, kardon üzərində yazılmış rus əlifbasını mənə təlim etsin. Mənim yeni 
müəllimim Mkırtıç adlı bir erməni idi. Bu zalım adət etdiyindən məni haqqa və nahaqqa ya 
kardon ilə və ya əli ilə döyərdi. Axırda bu işgəncələrə davam etməyib məktəbdən qaçmağa 
məcbur oldum. Xiş əqvamımdan birisi məni istedadsız bilərək öz yanına alıb rus 
qəvaidilisaniyyəsinə aşina etməyə çalışdı ki, bəlkə məni kənd Mirzəliyinə qəbul eləsinlər. 
1868-ci ildə anamın göz yaşına baxmayıb, dərs oxumaq üçün qaçıb Bakıya gəldim. Anamın 
ağlaması bundan ötəri idi ki, bəlkə mən kənd Mirzəsi olub ailəmizi saxlayam, çünki bizim 
həyatımız nəhayət üsrət ilə keçirdi. Atam naxoş və bacarıqsız bir adam idi. Bizi ancaq anamız 
çalışıb para qazanmaqla saxlardı. Qohum-qardaşlarımızın bizə kömək etməmələrindən 
dolayı rəhimsizlikləri məni çox dilgir və mütəssir edirdi. O vaxtlar mənim yadıma düşdükcə 
indi də ürəyim parə -parə olur” [1, s. 416]. 

Nəcəf bəyin bədii və publisistik yaradıcılığına, müəllimlik fəaliyyətinə, ən əsası isə 
Azərbaycanda ilk teatrın yaradılmasına ideya verməsinə, ilk aktyor kimi fəaliyyətinə, 
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səhnələşdirilmək üçün dramlar yazmasına nöqteyi-nəzərdən çox doğru qərar verməsini, 
ancaq təqdir etmək lazımdır. Nəcəf bəyin digər uğuru isə Həsən bəy kimi maarifçi insanla 
rastlaşması, Həsən bəyin tələbəsi olmasıdır. Məhz bu iki insanın xidmətləri sayəsində 
Azərbaycanda xeyli təhsilli insan yetişmiş, insanların düşüncəsi təşəkkül etmişdir. 
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Aziza Alakbarova 
Najaf bey Vazirov and Shusha environment 
 
Besides being the first successor of Mirza Fatali Akhundov literary school, the first 

actor in the history of Azerbaijani culture, the first columnist, the author of the first tragedy, 
the first work on forestry, the first oil, the talented publicist Najaf bey Vazirov made a large 
number of people think about works, theater, journalism. On the other hand, teaching has 
played a role in educating many enlightened people in our country. Najaf Bey's upbringing 
was influenced by his mother Mina, his teacher Hasan Bey, and the environment in Baku and 
Moscow. Of course, the Shusha environment and belonging to the Bey dynasty are another 
important argument for the formation of talent like Najaf Bey. Najaf bey probably heard 
about the life and work of poets Molla Panah Vagif, Baba bey Shakir, Gasim bey Zakirni, 
Khurshudbanu Natava in Shusha at a time when there was no television or newspaper, and 
probably he wanted to write and create like them. Maybe if he had always lived in Shusha, 
he would have been a poet, because while researching the poet's archive, I discovered that he 
wrote two poems. The financial hardships of his family, his father, two sisters, and the fact 
that his burden fell on a delicate woman, hurt Najaf's childish heart, and on the other hand, 
his teacher's harsh treatment forced him to leave Shusha for Baku. Meeting Hasan Bey, 
learning from him and getting acquainted with Akhundov's work on his recommendation 
gave Azerbaijani literature the second great playwright. 

Key words: Najaf, Karabakh, Shusha, school, education, creativity 
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Xülasə 
 
Məqalədə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun çoxillik uğurlu 

beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr tarixinə nəzər salınır, bu əlaqələrin elmi-nəzəri xüsusiyyət-
ləri tədqiq olunur, müvafiq sahədə əldə olunmuş təcrübələr ümumiləşdirilir. 

 
Açar sözlər: AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, beynəlxalq elmi-

mədəni əlaqələr, beynəlxalq elmi əlaqələrin nəzəri aspektləri 
 
Giriş 
 
Elm – cəmiyyətdə davamlı inkişafı bərqərar edən başlıca ictimai-mədəni faktor kimi 

daim dəyişir, yenilənir və genişlənir. Elmin istənilən dövrdə bu kimi xassələrə malik olması, 
yəni mütəmadi transformasiyası yalnız biliklərin yayılması, inteqrasiya və mübadiləsi 
sayəsində mümkün olmuşdur. Bu isə ona dəlalət edir ki, nəinki qlobal elmi münasibətlər döv-
ründə, hətta elmi biliklərin rüşeym halında mövcud olduğu, sistemləşdirildiyi ilk vaxtlarda 
belə, elmin məhəlli, lokal şəkildə inkişafı mümkün ola bilməzdi. Başqa sözlə, elmi tərəqqi 
yalnız o halda mümkündür ki, intellektual bilik və bacarıqların, elmi nailiyyətlərin qarşılıqlı 
axını, coğrafi mobilliyi, intişarı baş tutsun.  
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XX əsrin ortalarından etibarən elmin beynəlmiləl statusu əhəmiyyətli dərəcədə möh-
kəmlənməyə, dünya elmi məkanı genişlənməyə, təmərküzləşməyə başlamışdır. Hətta uzun 
illər tərkibində olduğumuz SSRİ kimi qapalı imperiya da elmi-texniki əməkdaşlıq sahəsində 
bütün nəfəslikləri, “dəmir pərdələri” bağlamayaraq, dünya elmi mühiti ilə özünəməxsus 
şəkildə informasiya və təcrübə mübadiləsi aparmışdır. Həmin zaman kəsiyində İttifaq res-
publikaları kimi, Azərbaycanın da elmi potensialı yalnız Sovet elmi konyunkturu çər-
çivəsində, məhdud beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr müstəvisində realizə olunmuşdur. Buna 
baxmayaraq, müstəqillik dövründə olduğu kimi, ondan əvvəlki dövrlərdə də Azərbaycanda 
elmi məktəblər, elmi mühit və elmi münasibətlər, xarici partnyorlarla informasiya-resurs 
mübadiləsi daim artan xətlə inkişaf etmişdir.  

 
Əlyazmalar İnstitutu beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələrin subyekti kimi 
 
Azərbaycan elminin dünya elmi müstəvisinə inteqrasiyası və əksinə, qlobal elmi 

nailiyyətlərin milli elmi təfəkkürə implementasiyası işində Elmlər Akademiyası tərkibindəki 
elmi tədqiqat institutlarının böyük payı vardır. Yarandığı dövrdən (1950) indiyədək qədim 
əlyazma irsinin toplanılması, tədqiq və təbliği ilə məşğul olan AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutu da Azərbaycanın elmi-mədəni əlaqələrinin inkişafında xüsusi 
çəkiyə malik müəssisələrdəndir. 72 illik tarixi ərzində Əlyazmalar İnstitutu 50-yə yaxın 
ölkənin 900-dən artıq elm və təhsil müəssisəsi, kitabxana və əlyazma xəzinəsi, arxiv və 
muzeyi, təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmiş; İnstitut əməkdaşları bir çox ölkələrdə elmi tədqiqat işi 
aparmış, beynəlxalq tədbirlərə qatılmış, elmi əsərlər dərc etdirmiş; yüzlərcə əcnəbi tədqiqatçı 
və ziyarətçi İnstitutda olmuşdur və s.  

Bu kimi fəaliyyətlərin səbəb-nəticə əlaqəsini daha dərindən anlamaq üçün Əlyazmalar 
İnstitutunun beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələrini şərtləndirən xüsusları müəyyənləşdirib 
təsnifləşdirməkdə fayda vardır.  

Əlyazmalar İnstitutu təşkilat qismində və ya alim və mütəxəssislərin timsalında aşağı-
dakı tarixi-mədəni, elmi, ədəbi, biblioqrafik, təcrübi məqsədlərlə (istiqamətlərlə) beynəlxalq 
elmi-mədəni əlaqələrin subyekti rolunda çıxış edir: 

 XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycandan müxtəlif yollarla xarici ölkələrə aparılmış 
qədim əlyazma və kitab abidələrinin müəyyənləşdirilməsi, paleoqrafik və kodikoloji dəqiq-
ləşdirilməsi, tədqiq olunması, kataloqlaşdırılması və repatriasiyası (ölkə hüdudlarından 
kənarda toplanılmış milli yazılı irsin tədqiqi); 

 Elmi tədqiqat planına uyğun olaraq, xarici kitabxana, muzey, əlyazma xəzinələri, 
arxiv və şəxsi kolleksiyalarda fərdi araşdırmaların aparılması, elmi kommunikasiyaların 
yaradılması və inkişafı (Qeyd: bəzən belə əlaqələrdə şəxsi elmi münasibətlər yaranır ki, bu 
da gələcəkdə xaricdə olan Azərbaycan əlyazmalarının repatriasiyasına kömək edir. Bu 
prosesi “elm səfirliyi” və ya xaricdəki “elmi lobbi” də adlandırmaq olar); 

 Elm, təhsil, əlyazmaşünaslıq sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla əmək-
daşlıq; 

 Xarici elm, təhsil və mədəniyyət təşkilatları ilə ortaq tədqiqatların aparılması, tədbir-
lərin keçirilməsi, informasiya, kitab və təcrübə mübadiləsi; 

 Beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən, konfrans, simpozium seminarlarda iştirak; 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

85 
 

 Beynəlxalq kitab sərgilərində və kitab təqdimatlarında iştirak; 
 Xarici ölkələrdə nəşr fəaliyyəti, o cümlədən, kitab və elmi məqalələrin, tanıtım 

xarakterli materialların dərci, eləcə də bu cür beynəlxalq nəşr fəallığının elmmetrik, biblio-
qrafik və statistik təhlili; 

 Beynəlxalq elmi tədbirlərin təşkili; 
 Beynəlxalq statuslu elmi jurnalların (o cümlədən, ingilis dilində), konfrans material-

larının dərci, onların nüfuzlu elmmetrik bazalarda qeydiyyatının təşkili, həmin nəşrlərə 
əcnəbi redaktor və müəlliflərin dəvət olunması; 

 İnstitutun redaksiya-nəşriyyat, konservasiya-bərpa, muzey-kitabxana, fəaliyyətində 
beynəlxalq standartların tətbiqi; 

 İnstitutun alim və mütəxəssislərinin beynəlxalq akademik şəbəkələrdə akkreditasiya 
və qeydiyyatının təşkili; 

 Alim və mütəxəssislərin beynəlxalq elmmetrik bazalara, elmi məlumat massivlərinə 
çıxışının təmin olunması; 

 Alim və mütəxəssislərin beynəlxalq elmi qrantlar, layihələr barədə məlumatlandırıl-
ması, təlimatlandırılması və müvafiq fəaliyyətdə iştirakının təmin edilməsi; 

 Alim və mütəxəssislərin beynəlxalq elmi mobillik fəaliyyətinin təşkili, sənəd-infor-
masiya təminatı, monitorinqi və müvafiq fəaliyyətin nəticələrinin təhlili. Bu təhlillər əsasında 
beynəlxalq elmi əməkdaşlıq sahəsində prioritet və perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi; 

 Əcnəbi tədqiqatçıların qədim əlyazma və əski çap kitabları ilə bağlı onlayn və ənənəvi 
sorğularının yerinə yetirilməsi; 

 Ekspozisiya fəaliyyətinin aparılması, o cümlədən İnstitutun əcnəbi tədqiqatçı və qo-
naqları üçün muzey xidmətlərinin göstərilməsi; 

 İnstitutun ingilisdilli veb səhifəsi vasitəsilə Azərbaycan elmi nailiyyətlərinin bey-
nəlxalq informasiya müstəvisinə çıxarılması və təbliği; 

 İnstitutun beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr tarixinin tədqiqi, bu sahədə toplanılmış 
təcrübənin öyrənilməsi və sistemləşdirilməsi, müvafiq tədqiqat və təhlil sayəsində əldə olu-
nan nəticələrin ümumiləşdirilməsi, elmi tədavülə buraxılması və s.; 

 
Diskussiya 
 
Əlyazmalar İnstitutunun sözügedən elmi-nəzəri və praktik fəaliyyətlərinin xronoloji 

çərçivəsini şərti olaraq 2 hissəyə ayırmaq olar: müstəqilliyəqədərki və müstəqillik dövrünün 
beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələri. Müstəqilliyəqədərki dövrün ilk elmi əlaqələri öz başlan-
ğıcını 1960-cı ildən götürür: məhz həmin ildə ovaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondu qardaş 
Türkiyə cümhuriyyətindən ilk xarici ziyarətçisini qəbul etmiş, onunla təcrübə və kitab müba-
diləsi aparmışdır. Ovaxtadək İnstitut yalnız İttifaq respublikalarının (əsasən, Rusiya, Ukray-
na, Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan) elmi müəssisələri, tədqiqatçıları ilə əməkdaşlıq 
edirdi. 1963-cü və 1965-ci illərdə isə müvafiq olaraq, polşalı və iranlı tədqiqatçılar İnstitutu 
ziyarət etmiş, araşdırma aparmışdılar. Sonrakı onilliklərdə Türkiyə, Almaniya, İsveç, ABŞ, 
Hindistan, Belçika, Polşa, Çexiya, Pakistan, Birləşmiş Krallıq, İtaliya, Hollandiya, Cənubi 
Koreya və Banqladeşdən gələrək İnstitutu ziyarət edən qonaqların, tədqiqat aparan alim və 
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mütəxəssislərin timsalında onların təmsil etdikləri müəssisələrlə əməkdaşlıq əlaqələri 
qurulmuş və inkişaf etdirilmişdi.  

Sözsüz ki, Sovet hakimiyyəti illərində qurulan və davam etdirilən bu kimi elmi 
əməkdaşlıq fəaliyyətlərinin konyunkturdan, dövrün şərtlərindən irəli gələn spesifikası vardı: 
əksər kommunikasiyalar əvvəlcədən Moskva ilə razılaşdırılır, tədqiqatçılar İnstitutu ziyarət 
etmək və ya İnstitutdan xaricə göndərilmək üçün aidiyyatı qurumlar tərəfindən yoxlanılır, 
icazə alır; beynəlxalq əhəmiyyətli əlaqələrin, tədqiqatların mahiyyəti, ideoloji uyğunluğu 
təftiş edilirdi və s.  

Bu mənada həmin illərdə qurulmuş beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrini hərtərəfli və 
müstəqil hesab etməz olmaz. Biz monoqrafiyaların birində [1] Sovet Azərbaycanının elm və 
təhsil müəssisələrinin beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələrinin tarixinə geniş yer ayırmış, həmin 
əlaqələrin xüsusiyyətlərindən danışarkən, “vasitəli beynəlxalq elmi əlaqələr” təyinindən 
istifadə etmişdik. Bu yanaşma eyni ilə Əlyazmalar İnstitutunun Sovet illərində xarici aləmlə 
qurulmuş məhdud elmi əlaqələrinə də şamil edilməlidir. 

Müstəqillik dövrünün beynəlxalq elmi əməkdaşlıq əlaqələri isə öz genişliyi, davamiy-
yəti və məhsuldarlığı ilə Əlyazmalar İnstitutunun tarixində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Məhz bu dövrdə İnstitut öz profilinə uyğun xarici elm və təhsil müəssisələri, tədqiqatçılar, 
UNESCO, ISESCO, TÜRKSOY kimi aparıcı beynəlxalq elmi-mədəni təşkilatlar ilə 
müstəqil, birbaşa əməkdaşlığa başlamış, xaricdəki Azərbaycan əlyazmalarının izinə düşərək, 
onların bir hissəsini müxtəlif informasiya daşıyıcılarında, form-faktorlarda repatriasiya 
etmiş, Azərbaycan əlyazmaşünaslığının uğurlarını beynəlxalq nüfuzlu jurnallarda aproba-
siyadan keçirmiş, dünya elmi ictimaiyyətinin diqqətini Azərbaycanın qədim əlyazma irsinin 
tarixi, bədii, elmi və mədəni əhəmiyyətinə yönəldə bilmişdir.  

Əlbəttə, bu iki dövrü fərqləndirməkdə, müəyyən tarixi dövrün təsiri ilə elmi dəyərlər, 
yanaşmalar sisteminin dəyişdiyini vurğulamaqda məqsəd müstəqillik dövrünün nailiyyətlə-
rinə xronosentrik münasibətdən irəli gəlir. Amma Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən müstəqillik 
illərində əldə olunmuş beynəlxalq əməkdaşlıq uğurlarını təsdiq edərək, əvvəlki zaman 
kəsiyində qazanılmış təcrübələri inkar etmək fikrində deyilik. Əksinə, beynəlxalq əlaqələr 
nəzəriyyəsi ilə bağlı elmi ədəbiyyata [2-5] istinad edərək, düşünürük ki, sistemli (vahid, 
davamlı, əhatəli) beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr, sistemsiz (pərakəndə, davamsız, fərdi) 
əlaqələrdən doğur. Bunun təsdiqini alman sosioloqu Niklas Lumanın sosial sistem nəzəriy-
yəsində də tapmaq mümkündür. Üstəlik, Lumana görə, hər bir sistem öz başlanğıcını 
sistemsizlikdən götürdüyü kimi, əksinə, hər bir xaos, sistemsizlik də müəyyən bir sistemin 
mövcudluğundan yaranır. Lakin belə bir sistem mütləq qapalı olmalıdır. Əlyazmalar 
İnstitutunun vasitəli beynəlxalq elmi əlaqələrinin boy atdığı SSRİ elmi mühiti də məhz bu 
cür qapalı sistemə malik idi. Rus alimi A.L.Dunayev beynəlxalq əlaqələrin tarixşünaslığında 
“qapalı sistem” anlayışının yeri və rolundan danışarkən Lumanın nəzəriyyəsini belə şərh edir: 
“Elə düşünülə bilər ki, qapalı sistem tarazlı və sabit olmalıdır. Axı ona hər hansı bir kənar 
qüvvə təsir etmir. Lakin termodinamikanın ikinci qanununa əsasən, qapalı sistemdə nizam-
sızlığın və ya entropiyanın artımı baş verir. Bu isə sistem daxilindəki bütün fərqliliklərin 
aradan qalxmasına, onun xaos və dağınıqlıq halına keçməsinə səbəb olur. Məsələn, canlı 
aləmdə qapalı sistemin mövcudluğu mümkün deyil, ona görə ki, istənilən canlı bu və ya digər 
formada əhatə olunduğu ətraf aləmlə təmasdadır, ona təsir edir, ondan təsirlənir. Bu faktın 
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dərki entropiyanı aradan qaldıran “sistem-mühit” münasibətlərini və bu münasibətlərin əsas 
rol oynadığı açıq sistemlər nəzəriyyəsini anlamağa imkan verir. Beləliklə, əminliklə deyə 
bilirik ki, bioloji sistemlərin mövcudluq səbəbi enerji mübadiləsi, sosial sistemlərin mövcud-
luq səbəbi isə informasiya mübadiləsidir” [6, s. 12]. 

Bu məntiqlə elmin, elmi sistemlərin mövcudluq səbəbiyyətini də informasiya, bilik 
mübadiləsində tapmalı və izah etməliyik. Əlyazmalar İnstitutunun müstəqilliyəqədərki elmi-
mədəni əlaqələri müəyyən qapalı sistem daxilində qeyri-mütəmadi və məhdud elmi müna-
sibətlərə misal ola bilər. Çünki o illərdə şəxsi və institusional beynəlmiləl elmi-mədəni əla-
qələr çox vaxt birdəfəlik, müddətli və sistemsiz səciyyə daşıyırdı. İnstitutu ziyarət edən və 
ya tədqiqat üçün gələn əcnəbi nümayəndə heyətlərinə, ayrı-ayrı tədqiqatçılara Azərbaycan 
əlyazmaşünaslığının nailiyyətləri barədə məlumat verilir, xarici müəssisələrdə yerinə yeti-
rilən analoji tədqiqatların nəticələri öyrənilir, yeni nəşrlərin, o cümlədən kataloqların yerində 
və ya poçt vasitəsilə mübadiləsi həyata keçirilir, həmin kataloqlarda əks olunan əlyazmaları 
sonradan tədqiq edə bilmək üçün qarşılıqlı sorğular verilir, məktublaşma aparılır, əlyaz-
maların surətləri əldə olunur və ya göndərilirdi. Lakin çox keçmədən bu cür əlaqələr qırılır, 
davam etdirilmirdi. Bunun isə bir sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri vardı. Ümumiyyətlə, 
Sovet illərində beynəlxalq aləmlə qurulan elmi-mədəni ünsiyyətin, xüsusən də kitab və 
təcrübə mübadiləsinin təhlili belə deməyə əsas verir ki, bu sahələrdə paritet gözlənilmirdi. 
Məsələn, Qərb kitabxanalarından Sovet İttifaqına göndərilən 5 kitab əvəzinə 1-2 kitabla 
cavab verilirdi. Elmi təcrübə mübadiləsi sahəsində də vəziyyət buna bənzər idi. Sovet, o 
cümlədən Azərbaycan alimlərinin nəinki Qərb, heç Sosialist düşərgəsi ölkələrində keçirilən 
konfranslarda belə, mütəmadi iştirakı təmin olunmurdu. O illərdə qədim əlyazma sahəsində 
beynəlxalq mübadilə isə xüsusilə ağır məsələ idi. Məlumdur ki, Azərbaycan müəllifləri, 
xəttatları, katibləri ilə bağlı əlyazma və əlyazma kitablarının böyük hissəsi İran, Türkiyə, 
Rusiya ilə yanaşı, Qərb ölkələrinin kitabxana və muzeylərində mühafizə edilir. Xaricdə 
olmayan, amma Azərbaycanda olan, yəni unikal əlyazmalar isə barmaqla sayılacaq qədərdir. 
Demək, əlyazma mübadiləsində bizim xarici mənbələrə daha çox ehtiyacımız var. Sirr deyil 
ki, Qərb kitabxanaları, əlyazma xəzinələri bu kimi ehtiyaclarımızı qarşılarkən, başqa sözlə, 
informasiya və kitab təminatını həyata keçirərkən kapitalist və praqmatik təfəkkürdən çıxış 
edir, bunun müqabilində iqtisadi maraq güdürlər. Hələ XIX əsrin başlanğıcında Qərbdə 
kütləvi kitabxanaların ilkin inkişafı dövründə, kitabxanaçılar oxucular tərəfindən kitabların 
aparılıb geri qaytarılmama ehtimalını nəzərə alaraq, geriqaytarmanı təşviq etmək və ya 
qaytarılmayan kitabın yerinə başqa kitabın alınmasını maliyyələşdirmək üçün “gecikdirmə 
haqqı” müəyyənləşdirmişdilər [7]. Məsələn, 1886-cı ildə Şotlandiyada Aberdin Azad Kitab-
xanası kitabı iki həftədən çox saxlayan oxucunu növbəti hər həftə üçün 1 penni cərimə edirdi 
[8]. Nyu-Yorkdakı kütləvi kitabxanalar isə 1800-cü illərin sonlarında hər gecikdirmə gününə 
görə oxucudan 1 sent alırdı. 1954-cü ildə bu rəqəm gündəlik 2 sentə, 1959-cu ildə isə 5 sentə 
yüksəlmişdi. 2021-ci ilin göstəricilərinə görə bu rəqəm həftəlik 2 ABŞ dollarına yaxındır. 

1960-70-ci illərdə Qərb kitabxanalarından qədim əlyazmanın 1 səhifəsinin TermoFaks 
və ya Xerox vasitəsilə kağız surətini əldə etmək üçün 25-50 sent məbləğində vəsait ödəmək 
lazım gəlirdi. Orta həcmli bir əlyazmanın kserosurəti 50-100 ABŞ dollarına, müxtəlif 
mikroformaları (mikrofiş, mikrofilm və ya mikroopaklarını) isə 150-180 dollara hazırlanırdı. 
80-90-cı illərdə bu rəqəmlər daha da artmışdı. Hansısa qədim əlyazmanın faksimile formasını 
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əldə etməkdən isə söhbət belə gedə bilməzdi. Belə bir şey baş verdikdə, bu, böyük bir 
kulturoloji hadisəyə çevrilirdi. SSRİ-nin “Beynəlxalq kitab” adlı assosiasiyası vasitəsilə bu 
cür materialları, kitabları almaq üçün Elmlər Akademiyası kitabxana və institutlara, o cüm-
lədən Əlyazmalar İnstitutuna invalyuta ayrılırdı ki, onun da məbləği həmişə çox az olurdu. 

Bugün də Qərb ölkələrindən qədim əlyazmaların elektron surətini əldə etmək üçün az 
vəsait tələb olunmur. Amma Sovet hakimiyyəti illərində belə xərclər xüsusilə ağır başa 
gəlirdi. Lakin Qərbin “gəlirli elmi-mədəni xidmət” təfəkküründən fərqli olaraq, Azərbaycan 
insanının mədəni-maarifçilik mentalitetində heç vaxt “ödənişli xidmət”, “kitaba görə cərimə” 
prioritet məsələ olmamışdır. Azərbaycan kitabxanaları, bir çox muzeyləri, elə Əlyazmalar 
İnstitutu da təşəkkül dövründən indiyədək oxucularına, ziyarətçilərinə, qonaqlarına xidmətin 
müqabilində yaranan xərcləri mümkün qədər öz üzərinə götürməyə çalışmışdır. Bunun 
nəticəsidir ki, bütün dünyada çoxdan norma, reallıq kimi qəbul edilən ödənişli kitab-kitab-
xana xidmətlərinin göstərilməsi məsələn, Əlyazmalar İnstitutunda bugün də normadankənar, 
qeyri-üzvi proses kimi səciyyələndirilir. Xarici ölkələrdən əlyazmaların elektron surətini 
sifariş verən tədqiqatçıları bunun müqabilində cüzi xidmət haqqı barədə məlumatlandırmaq 
mütəxəssislərimizdə hələ də koqnitiv dissonans, psixoloji diskomfort yaradır.  

Təcrübə göstərir ki, beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələrdə simmetrik münasibətlər olduq-
ca vacib komponentdir. Bu, həm elmi-mədəni ekspansiyanın qarşısını alır, həm də əlaqələrin 
daha da dərinləşməsinə, davamlı və bərabərhüquqlu olmasına şərait yaradır. Müstəqilliyə-
qədərki dövrdə Əlyazmalar İnstitutunun xarici əməkdaşlıq əlaqələrinin aşağı məhsuldarlığı-
nın obyektiv səbəbi tələb axınının əsasən birtərəfli olması (qarşılıqlı tələb mütənasibliyinin 
pozulması; əsasən, İnstitutun xaricdən əlyazma əldə etməyə çalışması), subyektiv səbəbi isə 
yuxarıda qeyd olunmuş milli-psixoloji baryerlərin mövcudluğu idi. Başqa sözlə, müəyyən 
əlyazmanın əsli ilə tanış olub, surətini əldə etmək üçün İnstituta müraciət edən azsaylı 
əcnəbilərə ödənişsiz lazımi tədqiqat şəraiti yaradılır, onların sorğusu yerinə yetirilir, milli 
xüsusiyyətlərimizdən irəli gələrək qonaqpərvərlik göstərilirdi. Çünki bir tərəfdən Sovet-
Azərbaycan insanı bu cür münasibətlərdə elmi və ictimai maraqları iqtisadi maraqlardan 
üstün tutmalı, xəlqi maraqlara söykənərək, malik olduğu maddi-mənəvi irsi lazımınca təbliğ 
etməli, milli dəyərlərə istinadən isə qonağı razı yola salmalı idi. Amma şübhəsiz ki, bu kimi 
münasibətlərin arxasında müəyyən mübadilə təmənnası da vardı. Güman edilirdi ki, bugün 
İnstitutda tədqiqat tələbi yüksək səviyyədə yerinə yetirilmiş əcnəbi alim və ya mütəxəssis öz 
ölkəsinə qayıtdıqdan sonra Azərbaycana lazım olan əlyazmaların surətini İnstituta çatdırma-
ğa kömək edəcəkdir. Amma məlum olanda ki, həmin şəxs məsələn, qarşılıqlı sorğu məktub-
larına cavab vermir və ya onun təmsil etdiyi müəssisə bu və ya digər əlyazmanın surəti üçün 
İnstitutdan ödəniş tələb edir, əlaqələr istər-istəməz kəsilirdi və ya birtərəfli qaydada davam 
edirdi. Müstəqillik dövrünün Azərbaycanı isə bərabərhüquqlu, səbatlı və praqmatik beynəl-
xalq əlaqələrin subyektidir. Bunun nəticəsidir ki, bugün Əlyazmalar İnstitutunun beynəlxalq 
elmi-mədəni əlaqələri daha mütərəqqi və balanslıdır. Bugün Əlyazmalar İnstitutu bir çox 
aparıcı beynəlxalq təşkilatların (İslam Əlyazmaları Cəmiyyəti, Beynəlxalq Əlyazmalar Cə-
miyyəti) tamhüquqlu üzvü kimi birbaşa, müstəqil şəkildə beynəlxalq əlaqələr qurur, Azər-
baycan xalqının milli-mənəvi, mədəni zənginliyini, qədim əlyazma irsini təbliğ edir. Bu, 
özünü İnstitutunun beynəlxalq elmi inteqrasiya məsələlərinin hər bir komponentində büruzə 
verdiyi kimi, əlyazma mübadiləsi işində də qabarıq göstərir. Belə ki, son 20 ildə beynəlxalq 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

89 
 

əlyazma mübadiləsində “adekvat mübadilə” və “birə-bir mübadilə” (başabaş) prinsipinə daha 
çox əməl olunur. Artıq Əlyazmalar İnstitutunun xaricdən əlyazma surəti üçün müraciətedən-
lərdən başlıca təvəqqesi – qarşılıqlı, başabaş mübadilə səviyyəsinə qaldırılmışdır. Xarici 
əlyazma xəzinələri və ya əlyazmaşünas alimlərə münasibətdə məhz bu cür birə-bir mübadilə 
şərtinin irəli sürülməsi nəticəsində İnstitut son illərdə onlarla yeni əlyazma surəti əldə edə 
bilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Əlyazmalar İnstitutunun sözügedən istiqamətlərdə 
çoxillik fəaliyyətinin tarixini araşdırmaq, nəzəri və təcrübi məsələlərini öyrənib ümumiləş-
dirmək və İnstitutun beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələrini inkişaf etdirmək və s. məqsədi ilə 
2014-cü ildən başlayaraq bir çox işlər görülmüşdür. Belə ki, Tərcümə və informasiya şö-
bəsinin bazasında Beynəlxalq elmi əlaqələr şöbəsi yaradılmış və sözügedən istiqamətlər 
həmin struktur vahidinə həvalə olunmuşdur.  

 
Nəticə 
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu həm Sovet hakimiyyəti illərində, 

həm də müstəqillik dövründə uğurlu beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələri ilə seçilən müəs-
sisələrdən olmuşdur. İnstitutun beynəlxalq elmi əlaqələr tarixində Azərbaycan üçün milli-
mənəvi, mədəni, elmi əhəmiyyət daşıyan bir çox uğurlar vardır. Məhz Əlyazmalar 
İnstitutunun birbaşa iştirakı ilə 4 unikal əlyazma UNESCO-nun Dünya yaddaşı reyestrinə 
daxil edilmiş, Vatikanın məxfi arxivlərində Azərbaycanla bağlı əlyazmaların müəyyənləş-
dirilməsi, kataloqlaşdırılması və repatriasiyası həyata keçirilmişdir. Hazırda Əlyazmalar 
İnstitutu 50-yə yaxın ölkənin 900-dən artıq elm və təhsil müəssisəsi, əlyazma xəzinəsi, muzey 
və kitabxanası ilə əməkdaşlıq edir, İslam Əlyazmaları Cəmiyyətinə və Beynəlxalq Əlyaz-
malar Cəmiyyətinə tamhüquqlu üzvlükdən bəhrələnir. Beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr 
sahəsində uzun illərdən bəri qazanılmış bu kimi təcrübələrin tarixi nöqteyi-nəzərdən araş-
dırılması, öyrənilməsi, sistemləşdirilib təhlil olunması, əldə olunan nəticələrin ümumiləş-
dirilməsi və elmi tədavülə daxil edilməsi təkcə əlyazmaşünaslıq üçün deyil, ümumiyyətlə, 
milli tarixşünaslığımız üçün əhəmiyyətli addımdır. Sözügedən beynəlxalq nailiyyətlərə 
istinad etməklə, milli humanitar elmlər sahəsində beynəlxalq əlaqələrin perspektivlərini də 
müəyyənləşdirmək mümkündür. 
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SALİK ORDUBADİNİN “GÜLŞƏNİ-VƏHDƏT” DİVANININ  
DİL VƏ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Xülasə 
 
Məqalədə XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış şairlərdən biri olan Məhəmmədqulu Salik 

Ordubadinin (1773-1861) klassik poeziya nümunəsi olan “Gülşəni-vəhdət” divanının dil və 
üslub xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. XIX əsr Azərbaycan poeziyasında klassik üslubda 
yazan nümayəndələri kimi Salik Ordubadi də Şərq poetika elminin ənənələri ilə yaxından 
bağlı olmuşdur. Məqalədə eyni zamanda, Salikin lirikasında poetik dilin imkanları araşdırılır, 
şairin işlətdiyi bədii fiqurlar incələnir. Salikin dilindəki obrazlılıq və bədiilik, təşbih və 
metaforik zənginlik, sözün rəngarəng məna çalarlarından istifadə bacarığı şairin obrazlı 
təfəkkürünün qüdrətindən, şair təxəyyülünün dərinliklərindən xəbər verir. Salikin lirikasının 
bədii dil sənətkarlığının öyrənilməsi nəinki onun fərdi yaradıcılığı üçün, eləcə də XIX əsr 
Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin bədii dilimizin inkişafındakı fəaliyyətlərini öyrən-
mək baxımından da əhəmiyyətlidir. 

 
Açar sözlər: Salik Ordubadi, qəzəl, bədii dil, klassik üslub, dil və üslub 
 
Giriş 
 
XIX əsr ədəbiyyatda canlanma, xüsusilə də müasirlik meyllərinin artması, ədəbi 

məclislərin fəaliyyəti, ədəbi cərəyanların paralel mövcudluğu və mübarizəsi, obrazların 
təsvirində yeni yanaşmalar dövrü kimi yadda qaldı. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti nüma-
yəndələrindən biri olan Salik Ordubadinin şeirlərinin dili ilk dəfə olaraq tədqiqat obyektinə 
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çevrilmişdir. Salikin dilindəki obrazlılıq və bədiilik, təşbih və metaforik zənginlik, sözün 
rəngarəng məna çalarlarından istifadə bacarığı şairin obrazlı təfəkkürünün qüdrətindən, 
şair təxəyyülünün dərinliklərindən xəbər verir. Salikin şeir dili nəinki türk dilinin poetik 
qüdrətini, eləcə də funksionallığının genişliyini, ifadəliliyinin zənginliyini sərgiləmiş və 
həmişəyaşarlığını qoruyub saxlaya bilmişdir. Salikin lirikasının bədii sənətkarlığının öy-
rənilməsi təkcə şairin fərdi yaradıcılığı üçün deyil, XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti 
nümayəndələrinin ədəbiyyatımızın, bədii dilimizin inkişafındakı xidmətlərini öyrənmək ba-
xımından da əhəmiyyətlidir. Ümumilikdə götürsək, XIX əsr klassik poeziyasının ifadə tərzini, 
linqvistik xüsusiyyətlərini Salikin timsalında canlandırmaq elmi məqalənin aktuallığını 
şərtləndirən cəhətlərdəndir. 

 
Şərq ədəbiyyatında divan şeiri XIV əsrdə təşəkkül taparaq XIX əsrə qədər böyük 

inkişaf yolu keçmişdir. Ənənə və novartorluğa bağlı olan Azərbaycan ədəbiyyatı XIX əsrdə 
də orta əsrlərdən gələn ənənələri qoruyub saxlayırdı. Bu ənənələri dövrün şairləri poeziyada 
sənətkarlıqla yaşadırdılar. Mustafa Mustafayevin “XIX əsr Azərbaycan realist-təhkiyəvi 
şeir” adlı kitabında XIX əsrdə milli şeirin məzmun və mündəricə baxımından inkişaf etdiyini 
qeyd edərək yazır: “Azərbaycan poeziyasının forma-janr sistemi yalnız lirik şeirə söykən-
məmiş, habelə çoxsüjetli, mürəkkəb kompozisiyalı poema və mənzum romanlardan tutmuş, 
xırda alleqoriya və təmsillərə qədər epik şeir istiqamətində də zəngin bir poetika yüksəlişi 
yolu keçmişdir” [6, s. 30]. XIX Naxçıvan ədəbi mühitinin ədəbi simalarından biri olan Salik 
Ordubadi klassik Azərbaycan şeiri ənənələrini davam etdirən şairlərdən biri olmuşdur. XIX 
əsr Naxçıvan ədəbi mühitində yetişən Salik Ordubadi həyat və yaradıcılığı, ədəbi irsi ən az 
öyrənilmiş sənətkarlarımızdan olmuşdur. Bunun əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, son vaxtlara 
qədər şairin ədəbi irsi nəşr edilməmişdi. Əsgər Qədimov Salik Ordubadinin “Gülşəni-vəhdət” 
adlı kitabını 2001-ci ildə əski əlifba ilə Təbrizdə, 2010-cu ildə isə Azərbaycanda çap etdirərək 
geniş oxucu auditoriyasına çatdırmış və bununla da klassik şairin irsinin öyrənilməsi üçün 
qapıları tədqiqatçıların üzünə taybatay açmışdır. Dövrün bütün məziyyətləri, mürəkkəb və 
qeyri-stabil tarixi hadisələri XIX əsrdə Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrindən Heyran 
xanım, Fəqir Ordubadi, Qüdsi Vənəndi, Salik Ordubadi, Məhəmməd Tağı Sidqi kimi şairlə-
rin yaradıcılıqlarında əks olunmasını qeyd edən dilçi alim Mehriban Əsədullasoy yazır: 
“Baxmayaraq ki, XIX əsrin ikinci yarısı dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da, Türkiyədə 
də ədəbiyyatın yeni mərhələyə qədəm qoyduğu dövr idi, divan ədəbiyyatının izləri XIX əsrdə 
də öz işləkliyini qoruyub saxlamışdır” [4, s. 112].  

 Klassik janrlarda poetik nümunələr ərsəyə gətirmiş Salik rəngarəng yaradıcılığı ilə 
diqqəti cəlb edir. Salikin poeziyasının əsas məzmununu insanın mənəvi dünyasını əks etdirən 
şeirlər – qəzəl, qəsidə, rübai, qitə və s. təşkil edir. Ənənəvi mövzuda yazılmış, lakin həmin 
mövzuya müəyyən fikir və üslubi yeniliklər gətirmiş Salikin üzə çıxarılaraq nəşr edilmiş 
divanı göstərir ki, o, lirik-aşiqanə qəzəllərin, mənzumələrin, dini şeirlərin, aşıq şeiri üslubun-
da yazılmış bayatıların müəllifidir. Şairin əruz vəznində yazdığı qəzəllərində hiss və duyğu-
ların təbiiliyi, səmimiliyi özünü göstərməklə yanaşı, qafiyə, rədif, bədii təsvir və ifadə va-
sitələrindən məharətlə istifadə şeirlərinin ahəngdarlığını təmin etmişdir. Salikin şeirləri 
mövzu dairəsinin genişliyi, janr əlvanlığı, özünəməxsus yaradıcılıq üslubu, sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri ilə seçilir. Salikin “Gülşəni-vəhdət” divanı onun irsinin dil və üslub xüsusiy-



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

93 
 

yətlərini hərtərəfli tədqiq etməyə qiymətli material verir. Əzizə Cəfərzadə XIX əsr ədəbi 
mühitini qiymətləndirərək yazır: “XIX əsrin ilk illərindən başlayaraq ölkəmizdə baş verən 
dəyişikliklər, müharibələr, bir qədər sonra əsrin ortalarına doğru birləşmə nəticəsi olaraq 
qazanılan sükunət dövründə köhnə qəzəlçilik ədəbiyyatının yenidən canlandığı, ədəbi şeir 
məclislərinin yarandığı, mərsiyə şeirinin xüsusilə artdığı bir dövrdə Azərbaycan poeziyasının 
mütərəqqi qolunu təşkil edən məhz aşıq üslubu davamçıları idi” [2, s. 76]. 

Divanında obrazlılıq yaratmaq üçün bir neçə linqvistik vasitələrdən məharətlə və geniş 
şəkildə istifadə edən Salik Ordubadi fonetik üslubi vasitələrdən assonans, alliterasiya, mən-
tiqi və həyəcanlı vurğu və hərf metaforasından da məharətlə faydalanmışdır. Assonans: Eylə 
məstəm, bilmənəm kim, sağərü səhba nədür. Alliterasiya və assonansın ardıcıl ahəngi: 
Mərdümi-çeşmim yüzün görməgə müştaqdürür, Məxzəni-arizinə dil bəsi möhtacdürür. Sali-
kin qəzəllərində klassik dildən gələn sözlər, ifadələr, tərkiblər çoxluq təşkil etdə də, bu sözlər 
Azərbaycan dilinin öz sözləri ilə qaynayıb-qarışmışdır: 

 
İki əbruyi-siyahın zehi-qövsi-asimani, 
Biri eydi-şəb hilalı, biri xudnüma degülmi? 
İki çeşmi-pürxumarun satar işvəvü kirişmə, 
Biri nərgisi-pürəfsun, biri pürcəfa degülmi? [7, s. 93]. 

 
Fars dilindən klassik ədəbiyyata keçən sözlərdən səxavətlə istifadə edən Salik pürəfsun 

çox füsunkar, əfsunkar, pürcəfa cəfalı, əziyyət verən mənasındakı təzadlarla sözün leksik-
semantik funksiyasını qabarıq təqdim edə bilmiş, pürxumar sifəti ilə – çox xumarlanan, işvə, 
naz, qəmzə mənasını verən kirişmə ismi ilə qəzəlinin bədii dilini qüvvətləndirmişdir. Sələfləri 
kimi Salikin bəzi qəzəlləri təzadlar üzərində qurmuşdur. Bu cür qəzəllərdə bədii təzad silsilə 
təşkil edir. Bu beytlərdə təzadlı halların dolğun bədii ifadələri olmaqdan əlavə, zidd mənalı 
sözlərin də (antonimlərin) qüvvətli nümunələri vardır: Mini asivü günahkar, biri mərdi-xuda 
[7, s.16]. Biri və mini, naşad və dilşad, viranə və abad, günahkar və mərdi-xuda, ləşkər və 
şah kimi sözlərin ifadə etdikləri mənaların bir-birinə zidd olması, misra və beytlərin bədii 
təsir qüvvəsini xeyli artırmışdır. Salik ziddiyyət yaratmaq, hadisəni qabarıq şəkildə təsvir 
etmək üçün antonimlər vasitəsilə yaranan təzadlardan yerli-yerində istifadə edərək poeziya-
sında mətndaxili hərarəti yüksəldə bilmişdir. Yaradıcılığında təzaddan sö-
zün təsir gücünü artırmaq, müqayisə, sadalama bildirmək kimi poetik məqamları əks etdir-
mək üçün istifadə etmişdirsə, sözün təsir gücünü artırmaq, hiss-həyəcanını, müxtəlif emo-
sional münasibətini bildirmək üçün vəh, ey, aman kimi nidalardan faydalanmışdır: Vəh, nə 
surət, mərhəba, ey sün’i-kamil məzhəri [7, s. 35]. Qəzəllərdə yer alan cümlələr tədqiq olunan 
dövrə məxsus xüsusiyyətləri əks etdirməklə yanaşı, digər dövrlər üçün xarakterik cəhətləri 
də əks etdirir. Ərəb və fars dilindən alınma sözlərin mövqeyi yüksək olan Salikin divanında 
cümlələrdə spesifik cəhətlərə də rast gəlinir.  

 
Aşiqi-sadiqdür, izhari-qəm eylər səba,  
Ahi-sərd ilə edər xəlqi yenə bidari-sübh.  
Salika, bu qəmlu şam əncaminə yoqdur ümid,  
Bir təsəlli ver ki, derlər oləcəq izhari-sübh [7, s. 39]. 
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Divanda yer alan leksik-semantik söz qruplarına daxil olan sinonimlər, antonimlər, 
omonimlər, frazeoloji birləşmələr, arxaizmlər bədii dilin ekspressiv-emosional xüsusiyyətlə-
rini daha qüvvətli, daha təsirli olmasına şərait yaradır: izhari - qəm, ahi - sərd; bidari - sübh, 
izhari - sübh; şam - sübh; ümid - təsəlli kimi sözlər qarşılaşdırılaraq bədii təsviri qüvvətlən-
dirməyə xidmət göstərmişdilər. Sinonimlərdən üslubi fiqur kimi istifadə edən şair qəzəlin 
bədii təsir gücünü artırmağa nail olmuşdur: 

 
Şüari-xatir olub naləvü fəğan sənsiz.  
Qəmi-fəraq ilə xunabeyi-cigər şəbü ruz [7, s. 61]. 

 
Klassik şərq bədii təfəkkürünün məhsulu olan nümunələrdə obrazlar sistemini 

nəzərdən keçirdikcə onların sistemli şəkildə ədəbiyyatda özünü göstərdiyinin şahidi oluruq. 
Klassik şeirlərdə olduğu kimi Salik də gözəlin kaman kimi qaşlarını, oxa bənzər kirpiyini 
poetik müqayisələr, bənzətmələr vasitəsilə poeziyasında təqdim etmişdir. Gözəlin ruhuna, 
təbiətinə və zahiri görünüşünə uyğun, oxşar formada, təbliğ və tərənnüm şəklindən 
yararlanan Salik ox sözünün yerinə qafiyə yaratmaq məqsədilə xədəng, süngü, nizə 
mənasında olan sözün yerinə isə sinan sözünü işlətmişdir: 

 
Ey qaşı qövsi-kəman, 
Şəsti-zehə mən qurban. 
Sinəmi qoy nişanə, 
At xədəngi, ur sinan [7, s. 134]. 

 
Salikin qəzəllərində bir sıra əzəmətli keyfiyyət və bənzərlik xüsusi poetik intonasiya 

ilə sadalanmış, misralara məharətlə sığdırılmışdır: Pərirüxsar, xoşrəftar, şahi-tacdar, Qövsi-
əbru, tiri-müjgan, çeşmi-cadu, dilfərib, Şəkkərinləb, şəhdbəxşi-ləli-şəkkərsa sənəm [7, s. 71].  

Klassiklərinin əsərlərinə istinad, onlardan təsirlənmə, sabitləşmiş söz və ifadələrdən 
istifadə bütövlükdə XIX əsr Azərbaycan lirikasının ən böyük nailiyyətlərindəndir. Bu 
mənada adı çəkilən dövrdə ənənəçiliklə bağlı olan şairlərin yaradıcılığında klassik şairlərdən 
təsirlənmə özünün göstərdiyi kimi Salikin yadigar qoyub getdiyi divanında da bu təsir özünü 
biruzə verməkdə davam edirdi. Sələflərindən gələn qəzəllərin üslubi xüsusiyyətlərin 
mükəmməlliyi və emosionallığı Salikin poeziyasına da təsirsiz ötüşməmişdi. Salik Füzulinin 
“Ey həkim”, “Söz” qəzəllərinin ədəbi təsirindən qurtara bilməmiş, böyük şairin məktəbindən 
dərs aldığını ortaya qoyan eyni adlı qəzəllər yazmışdır. Füzulinin nitqində fikrin effekt və 
emosionallığına səbəb olan sözlərin təkrarı diqqəti cəlb etdiyi kimi Salikin bədii dilində də 
poetik funksiyalarına görə təkrarların müxtəlif növəri özünün göstərir:  

 
Eşq dərdindən yürəkdə bir mərəz var, ey həkim, 
Bu mərəz əsrarini etməm mən izhar, ey həkim. 
Kim, mətəbbi-dəhrdə dərman bulunmaz dərdimə, 
Qoy məni, bu dərdə dərman eyləmə, var, ey həkim [7, s. 72]. 
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Öz ustadına rəğbət əlaməti olaraq “Söz” qəzəlini bir qədər də Ordubad əhalisinə xas 
danışıq tərzi ilə süstləyən Salik Ordubadinin bu bənzətməsində əslində Füzuli dövründən üzü 
bu tərəfə dilimizin nə qədər inkişaf etdiyini, sadələşdiyini də müşahidə etmək mümkündür: 

 
İzzət istərkən, sözdən az eylə, Salik, dəhr ara 
Kim, çoq olmaqla qılıbdur sahibini xar söz.  
Söyləmə əfsanə çoq də, bilgilən söz qədrini, 
Ləğləği derlər kişi gər eyliyə təkrar söz [7, s. 61]. 

 
Şairin yaradıcılığı klassik poetik ənənə üzərində qurulmuş və sonadək bu mövzu və 

problematikaya sadiq qalmışdır. Salikin yaradıcılığında müraciət etdiyi şeir formaların dil, 
ifadə vasitələri və bədii üslub da klassik ənənənin davamıdır: Qəmu aləm yanar yeksər xəsin 
tək, xüşk ola, ya tər” [7, s. 46], Dələr baqrım başın peykan, tökər dildən qızıl qanım [7, s. 
72], Atəşi-eşq genə saldı bəni sevdayə, Mail etdi bir əcəb türfə güli-rənayə [7, s. 80], 
Cigərdən gər çəkəm ahi, cəhani-canə od sallam, Cəhanın didəsi görmüb bu tərzi-
sünbülüstani. Qəfəsdə həbs qılub, Salika, könül quşunu [7, s. 97] və s. Salikin dili obrazlı və 
poetikdir, məhz bu poetik zənginlik onun orijinal şair olduğunu göstərir. 

Salikin divanında fərdi üslubunun fonunda sözün semantik məna rəngarəngliyinə, 
geniş istifadə imkanlarına meylin güclü olduğunu görürük. Bədii ədəbiyyatda yer alan 
onomastik vahidlər, o cümlədən toponimlər mətnin janrına uyğun olaraq seçilib istifadə 
olunur. Salik Ordubadinin divanında saysız-hesabsız antroponimlərin olduğunu müşahidə 
etmək mümkündür. Firdovsinin “Şahnamə” əsərinin Giv, Tus, Rüstəm Zal kimi qəhrəman-
larının da unutmayan Salik onların həyat yolu, aqibəti və ibrətamiz hekayətlərinə işarə 
vuraraq fikrini izah etməkdə adlardan köməkçi vasitə kimi istifadə etmişdir. “Mövlamız 
Sahibəzzəmanın (Ki, Allah onun zühurunu yaxın eləsin) mədhində qəsidəsi” ndə [7, s. 128] 
Salik onomastik vahidlərdən, personajların adı kimi istifadə olunan antroponimlərdən 
istifadə etmişdir. Salikin yaradıcılığında da xüsusi isimlərin – adların zənginliyi diqqəti cəlb 
edir. Salikin divanı bədiilik keyfiyyətini qat-qat artıran, ona güclü təsir edən toponimik 
sistemin zənginliyi və rəngarəngliyi ilə seçilir. Salik İştəxr (İranın qədim paytaxtı), 
Kürdistan, Rum, Turan, Firəng, Əraq (İraq), Sifahan (İsfahan), Nişabur və Hicaz, Sistan, 
Səlmas kimi toponimik adlardan daha çox qəhrəmanın xarici görünüşünü təsvir etmək, onun 
hər hansı bir keyfiyyətini ön plana çəkmək üçün müqayisə və bənzətmə vasitəsi kimi istifadə 
etmişdir: Həbəşü Rum, Qumuq, Rusü Xəta, Çinü Firəng [7, s. 55]. Salikin divanında klassik 
şairlərin yaradıcılığında olduğu kimi onomastik leksikanın işlənmə funksiyasına görə 
aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: a) Antroponimlər; Qədim Misir, İran və Yunan hökmdar 
adları; Firon, Dara, Keyqubad, Xosrov, İsgəndər, Nöman, Nəmrud və s. b) Dünyəvi dinlərə, 
islamdan əvvəlki peyğəmbərlərin və məleykələrin adları: İsa, Musa, Məryəm, Məsih, Adəm, 
Yusif, Nuh, Süleyman, Həvva, İbrahim, Firon, Haman, Xızır, Münkir, Əhrimən, Yəqub c) 
İslam peyğəmbərləri və imamların adları; Qasım, Mustafa, Əhmədi-mürsəl, eləcə də, 
Məhəmməd peyğəmbərin epitetləri; Şahi Mərdan, Əliyül Mürtəza, Heydəri-Kərrar, 
Əsədullah - (Allahın şiri mənasında), İmam Əlinin epitetləri; İmam Rza, Hüseyn, Mehdi, 
Xızır, Museyi Kazım, ç) Sufi təsəvvüf şairlərinin adları; Həllac Mənsur, Xacətaş Səid, Bəni-
Ədhəm d) Şərq folklorunda, eləcə də Azərbaycan dastanlarında və klassik ədəbiyyatda 
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işlənmiş və poemaların məşhur obrazlarının adları: Xosrov, Yusif və Züleyxa, Leyli və 
Məcnun, Mehri və Müştəri, Vamiq və Əzra və s. e) Tarixi qəhrəmanların adları; Rüstəmi-
Dəstan, Giv. ə) Etnonimlər: türk, ərəb, tatar, həbəş, hind, əcəm. f) Hidronimlər - ay və 
müqəddəs su quyusu adları: Dəclə, Fərat, Nil, Ceyhun, Ərəs (Araz) Kövsər (su quyusu), 
Səlsəbil (cənnətdə çeşmə), Zəmzəm, g) astronomik adları bildirən sözlər; Günəş, qəmər, mah, 
Dəlv (Dolça) bürcü, Zöhrə (Nahid – Venera), Ütarid, Bəhram Mərrix (Mars), Bərcus Yupiter 
və s. Etnonim və toponimin yer aldığı aşağıdakı misrada ərəb dilində həbəşi qara rəng 
mənasını ifadə edən sifətlə fars dilində şəbxun basqın mənasını verən isimlə ahəngdarlıq 
yaradaraq melodik ritmi gücləndirmişdir: Həbəşi zülfünü gör, Rumə şəbxun gətürüb [7, s. 
39]. Dini, ədəbi mətnlərdə istifadə olunan simvol və obrazlar demək olar ki, əksər klassik 
şairlərin yaradıcılığında istifadə dərəcəsi eyniyyət təşkil edir. Salik gözəlin təsvirini, aşiqin 
qaynar hisslərini, sevinc və kədərini bəzən dini, əfsanəvi qəhrəmanlarından təsvir vasitəsi 
kimi istifadə etmişdir. Göründüyü kimi, Salikin divanında İslam dini, onun yaradıcısı və 
islam görüşləri dolğun təqdim olunmuş, Allaha, peyğmbərə, əhli-beytə olan sevgi şairin 
qələminin ecazkar gücünə söykənərək bədii şəkildə tərənnüm olunmuşdur: 

 
Bəsani-zairi-Kəbə xəyal möhrümdür,  
Təvaf əzmi qılır taqi-dilbərün görgəc [7, s. 38].  

 
Salikin ən məşhur əsərlərindən biri “Qəsidə fi mədhi-əmirəlmöminin (ə)” (Həzrət Əliin 

mədhində qəsidə) sinin səciyyəvi xüsusiyyəti əruzun rəməl bəhrində qələmə alınması, hər bir 
misranın cümlə şəklində olması və beytin ümumi məzmun çərçivəsi daxilində fikir bitkinliyi 
ifadə edə bilməsidir: 

 
Bu nə peykər idü nəğzin, necə qamət idü rəna?  
Görən ol qədi-səhini bilü kim, nə dilsitandur.  
Həmə sərbepa lətafət, hərəkati-nazənini,  
Nə vəcahətü nəzakət bu, nə fitneyizəmandur? [7, s. 122]. 

 
İmam Əlinin bədii tərənnümünə həsr olunan bu qəsidə klassik şeir şəklində yazılmışdır. 

Ümumi ənənələri və qəlibləri saxlamağa çalışan şair klassik ədəbi və poetik dil-üslub 
xüsusiyyətlərini yüksək səviyyədə sərgiləyə bilmişdir.  

Şifahi xalq ədəbi nümunələrinin ən qədim növlərindən biri olan bayatılar bədii 
nümunələrin asanlıqla yadda qalması və yayılmasına, başlıcası isə Azərbaycan dilinin 
gözəlliyinin təqdim olunmasında mühüm rol oynayır. Bayatı janrının bu xüsusiyyətindən 
faydalalan Salik poetik gücünü, bayatılarında sərgiləyə bilmiş, xalq dilindən istifadəni, 
danışıq intonasiyasını poeziyasında əks olunmasına nail ola bilmişdir: 

 
Bəzmimə canan gəlür, 
Oduma yanan gəlür.  
Şərarə qəlbə tökən, 
Canə od salan gəlür [7, s. 133]. 
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Bayatıda 3 dəfə təkrarlanan indiki zamanı bildirən gəlir feili şivə variantında olduğu 
kimi gəlür şəklində işlədilərək cinas yaratmağa istiqamətlənmiş, informasiyanın çatdırılma-
sına xidmət göstərərək bayatıdakı səbəb və məqsəd çalarlarını qabartmışdır. Bayatıda 10 dəfə 
təkrarlanan ü incə saiti ahəngdarlığın yaranmasına təkan verərək qəzəlin məzmununun 
orijinal və təravətliliyinə səbəb olmuşdur. Folklor nümunələrində şifahi nitq üçün səciyyəvi 
hal olan səslənmə şəklinin saxlanılması halı Salikin də bayatılarında özünü göstərməkdə 
davam edir: 

 
Yüzü gül, ləbi püstə,  
Salma məni yüz üstə.  
Kuyin saru sürünnəm,  
Neçə ildür diz üstə [7, s. 137]. 

 
Ahəngdarlıq tələblərinə uyğun olaraq rəngarəng səs situasiyalarından istifadə edən 

Salik bayatıda ü səsi ilə də həmahənglik yaratmış, gəl feilinə indiki zamanı bildirən - ir 
şəkilçisi yerinə -ür formasından istifadə etmişdir. Azərbaycan dilində yazdığı bayatılarda da 
əks mənalı və ya yaxın mənalı sözlərin harmoniyasını danışıq dilində təqdim etmiş, feillərdən 
sinonim cərgələr yaratmağı da unutmamışdır: 

 
Aparmə dil aramın,  
Getmə, qayıt, bir də gəl [7, s. 135]. 

 
Göründüyü kimi, Salikin poetik fikir tapıntıları bayatı janrında da özünü tamlığı ilə 

göstərə bilmişdir. Əsgər Qədimov “XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti” adlı kitabında Salikin 
bayatılarında dil sadəliyi, xalq dilinə yaxınlığından bəhs edərək yazır: “Salik bayatı janrına 
müraciət etməklə şifahi xalq şeiri üslubunu yazılı poeziyaya gətirmiş və XIX əsr Ordubad 
ədəbi mühitində klassik lirika ənənələri ilə şifahi xalq şeiri üslubunu qovuşdurmuşdur” [8, s. 
334]. Ərəb və fars mənşəli sözlərlə zəngin qəzəl yaradıcılığı onun bu dilləri gözəl bilməsi ilə 
yanaşı divan poetikasının incəliklərindən xəbərdar olması ilə şərtlənirdi:  

 
Çəkübdür türki-məstün gör bəna kim, ğəmzə peykanın,  
Tökər xunabə bağrımdən, nəzər etməz qızıl qanə [7, s. 87]. 

 
Salik Ordubadi həm əruz vəznində, həm də heca vəznində mükəmməl əsərlər 

yaratmışdır. Salikin bədii irsi ilə tanış olduqca onun Azərbaycan ədəbiyyatının dərinlik-
lərindən xəbərdar olduğunu söyləmək mümkündür. Qəzəl yaradıcılığında ciddi yenilik 
etməsə də, klassik dilin gözəlliklərini ortaya qoymağı bacaran şair bədii təsvir vasitələrindən 
istifadə edərək tanınmış qəzəl ustalarının yolunu davam etdirmişdir. Türkan Əfəndiyeva 
bədii dildə sözün lüğəvi mənasından əlavə yeni mənalar və üslubi çalar ifadə etməsindən 
bəhs edərək yazır: “Bədii əsərin dilində söz ilkin, nominativ mənası ilə yanaşı, həm də bədii-
estetik vəzifələr yerinə yetirir, yəni surətlərin zahiri tərəfini və psixoloji aləmini xarakterizə 
edir, onların nitqini fərdiləşdirir və ümumiyyətlə, varlığın ifadəli təsvirinə xidmət edir [3, s. 
312]. Salikin də poeziyasında süjetli qəzəllərə rast gəlmək mümkündür. Süjetli lirik 
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qəzələrində gözəlin tərənnümü, ritorik pafos, lirik təhkiyə tərzi demək olar ki, bütün 
misralarda özünü göstərir. Süjetli lirikanın hakim olduğu qəzəlində subyektin qəlb aləmini, 
düşüncəsini hərarətli misralarda əks etdirən şair təsvir etdiyi gözəlin gözlərini dəryaya, göz 
bəbəklərindən birinin qaralığını dəryada qayıqla dolanan hinduya, birini isə həbəşə 
bənzədərək qüvvətli təşbeh yaratmağa nail olmuşdur: 

 
Sual etdim: nədür dövri-rüxündə görsənən mərdüm?  
Həbəş çeyşi, – dedi, - kəşt ilə seyri-bəhr edib hindu.  
O şəmi-arizin hicri şərərbar eylədi könlüm, 
Tərəhhüm etmədün bir dəm dili-pürtabə key xoşxu [7, s. 79]. 

 
Xeyrulla Məmmədov XIX əsrin birinci yarısında lirikanın aparıcı mövqedə olduğuna 

diqqət çəkərək yazır: “Real insan məhəbbəti və təbii hisslərinin tərənnümü, aşiq-məşuqə 
münasibətləri, hicran qəmi, vüsal həsrəti onun əsas məzmunu və təsvir obyektini təşkil 
edirdi” [5, s. 14]. Salikin qəzəllərində təkrarlara sıxlıqla rast gəlinir ki, bu da klassik 
poeziyamızdan qaynaqlanırdı. Musa Adilov klassik poeziyada misra və beytlərin əvvəlində 
və sonunda eyni sözün təkrarlanıb işlənməsi haqqında da müəyyən və ciddi qaydalar olduğu 
qənaətinə gələrək yazır: “Qəzəlin bütün bəndlərinin və ya misralarının ilk və son sözləri 
təkrarlanır ki, burada bu təkrarlar bir də kompozisiya xətti kimi nəzərə çarpır, kompozisiya 
rolu oynayır. Qəzəl üçün bu cəhətin az əhəmiyyəti yox idi. Məlum olduğu üzrə, qəzəlin hər 
bir bəndi (və hətta hər bir misrası) müstəqil fikir bildirən cümlədən ibarət idi” [1, s. 230]. 
Ritorik sualların da iştirak etdiyi qəzəlində şair müəyyən süjet xətti qurmağa nail olmuşdur: 

 
Eylə məstəm, bilmənəm kim, sağərü səhba nədür, 
Kimdü saqi, mey nədür, başda olan sevda nədür?  
Xatiri-sərgəştə dutmuşdur səbili-meykədə,  
Leyk bilmən kimdü cəm, bəs cami-dilara nədür? [7, s. 41]. 

 
Salikin qəzəllərində yer alan sözlərin bir qismi alınma olsa da, burada işlədilmiş 

müxtəlif köməkçi nitq hissələri - ədat, bağlayıcı və nidalar, o cümlədən, ey nidası sözlərə 
xalq danışıq tərzinin gözəlliyini bəxş etmiş, ey gözüm deyiliş şəklini doğmalaşdırmışdır. Eyni 
zamanda ey nidası qəzəldə sadə xitabın yaranmasına şərait yaranmışdır. Sənətkar “Ey gözüm, 
bu gözəlin işvəsinə, nazinə bax” qəzəlin misrasında da xitabdan istifadə etmişdir. Bu misrada 
işlənmiş gözüm sözü xitabdır və cümlənin əvvəlində gələrək misra sonunda ahəngdar və 
ardıcıl surətdə səslənən bax feili vasitəsilə nazinə, tənnazinə, dəmsazinə, həmrazinə kimi 
qafiyələnmiş sözlərə diqqəti çəkməyə xidmət edir: 

 
Ey gözüm, bu gözəlin işvəsinə, nazinə bax,  
O səhi qamətinə, peykəri-tənnazinə bax.  
Tutiyi-nitqini gör, ləblərinün şəkkərini,  
Ləli-meyguni ilə püsteyi-dəmsazinə bax.  
Sədəfi-gövhər ara dürri-xuşabinə göz et,  
Günəş üzlü gülünün qönçeyi-həmrazinə bax [7, s. 39]. 
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Salikin qəzəllərində özünü bu cür göstərən təkrarlar oxucunun diqqətini konkret 
mətləblər üzərində cəmlənməsinə şərait yaradır. Salik qəzəllərində səri-kuyində, mürği-dili-
zar, şəm’i-ruxsar, həsrəti-şəm, şəkkəri-lə’li-ləb, sərvi-qəd, dideyi-xunbar, möhnəti-hicr, 
cövri-fəraq kimi klassik dildə işlənən izafətlərə sıxlıqla rast gəlinir. Bu şairin dilinin 
kasıblığından irəli gəlmir, əksinə klassik dilə, Nizami, Füzuli kimi ustadların leksikonuna 
vurğunluğundan irəli gəlir. Salikin qəzəllərində yer alan tərkibi feillər də çoxluq təşkil edir: 
lütf edüb [7, s. 77], nəzər qıl [7, s. 6], rövşən et [7, s. 8] və s. Divanda danışıq dilinin təsiri ilə 
köməkçi nitq hissələrinə müəyyən morfoloji ünsürlər artırılır və eyni zamanda, mətndə əsas 
cümləyə məzmunu tamamlamaq üçün yardımçı cümlələrə ehtiyac duyulur. Yəni əsas fikir 
söyləndikdən sonra ona izahetmə və dəqiqləşdirmə funksiyası daşıyan informasiya əlavə 
olunur ki, belə məqamlarda iştirak bildirən bağlayıcılar qrupundan hesab olunan həm 
köməkçi sözləri mühüm rol oynayır. 

Hökmi-fərmaninə həm ləşkərü həm şah gəlür [7, s. 55]. Klassik ədəbiyyatda daha çox 
müraciət olunan gər bağlayıcısı əgər bağlayıcısının sinonimi kimi işlədilmişdir. - sa, - sə 
şəkilçiləşmiş ədatı əgər // gər bağlayıcısı ilə və yaxud ayrılıqda şərt və qarşılaşdırma budaq 
cümlələrini əmələ gətirir. Salikin poeziyasında da bağlayıcıların bu cür müxtəlif hərəkətliliyi 
intensiv şəkildə özünü göstərir:  

  
Zülfi-ənbərlə məhi-arizi məstur qılub,  
Görsə gər mahi-rüxi, qənşərə əğyar gəlür [7, s. 51]. 

 
Klassik ədəbi dildə işlənən gərçi, kim, gər, ki, əgər, hərçənd köməkçi nitq hissəsi olan 

bağlayıcılar Salikin bədii dilində istənilən qədərdir: Kim ki, aşiqdür, qılar canın fəda cananə 
mərd [7, s. 40]. Xeyr əməl əgərçi yoxumdur, bu hüsni-zənn [7, s. 125], Əgərçi qəmu aşiqlər 
bu sevdadə pərişandur [7s. 45], Gərçi hicr ayini-rəsmi dəhr ara məşhur idi [7, s. 89] və s. 
Bildiyimiz kimi, qoşmalar əvəzsiz nitq vahdləri kimi qəzəldə məna çalarlarını daha dəqiq 
ifadə etməyə xidmət göstərmişdir. Klassik ədəbi dildə fəallığı ilə seçilən içrə qoşması qəzəldə 
yer, sahə çalarını ifadə etməyə xidmət göstərmişdir: Bu nə cadudur, cahan içrə belə məkkar 
yoq [7, s. 65]. Salikin qəzəllərində məntiqi anlayışların emosional ifadəsi üçün kimin (kimi), 
ötrü qoşması, leyk bağlayıcısı, da/də ədatı da ən əlverişli nitq vahidləri kimi çıxış etmişlər: 
Hər kimin ki, nəzəri ol rüxi-zibayə düşüb [7, s. 75], “Gülşəni-vəhdət”i yazmaqdan ötrü, 
Gülşəni seyr etməyə çıxdım [7, s. 24]. Salikin qəzəllərində kimi, tək, təkin, sarı qoşmalarını 
və axı, ki, lap, hətta, elə, artıq, daha, da, də, kaş, kaş ki, təki, di ədatlarının iştirakı da müxtəlif 
məntiqi-qrammatik anlayışların ifadəsi üçün əlverişli vasitə kimi özünü göstərir: 

 
Əyaqdən Saliki-zarı salub gülçöhrə hicrani,  
Di qoy dəşti-həlakətdə sürünsün kuyinə sarı [7, s. 93]. 

 
Leyk, vəli, guya, yəni qarşılaşdırma, aydınlaşdırma məzmununda və misralararası 

poetik əlaqələndirmə fuksiyasında çıxış edir: Leyk tərif eləyim sizlərə mən adəmini [7, s. 16]. 
Misraların əvvəlində gələn leksik mənası olmayan bağlayıcılar şeirdə funksional-poetik 
dəyər kəsb edir: Çün şükuft etdi ləbi-qönçə, dilə yetdi nişat [7, s. 88], Vəli hicründürür 
nirandin əfzun [7, s. 106]. Bir neçə cümlənin tərkibində ki, bağlayıcısının təkrarlanması o 
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demək deyil ki, həmin köməkçi söz mətndə ekspressivlik yaradır, əslində ki, bağlayıcısı budaq 
cümləni baş cümləyə bağlamaqla bərabər emosionallığın qüvvətlənməsinə də təsir edir: 

 
O nə sərvdür dilara ki, nişati-xatir etmiş 
Ki, riyazi-tələt içrə qədi-dilrübayə bənzər.  
O üzari-məhqərinün ki, qılub cahani rövşən,  
Necə mehri-mənzər olmuş, məhi-pürziyayə bənzər.  
O cəbini-pürfüruğin ki, salub zəminə pərtov,  
Nə cəbin, təbarəkallah ki, huri-səmayə bənzər [7, s. 48]. 

 
Klassik ənənəni yaradıcı şəkildə davam etdirən Salik təşbeh, epitet, metafor seçimində 

sənətkarlığını nümayiş etdirə bilmişdir. Şair bənzər sözünü bir neçə dəfə təkrar işlətməklə 
sevgilisinin gözəlliyini müqayisə yolu ilə təsvir etmiş, misralara poetik baxış, metoforiklik 
bəxş etmiş, bədiilik və ahəngdarlıq gətirmişdir. Vera Nikolaevna Vovk “Bədii nitqdə dil 
metaforası” kitabında obrazların yaradılmasında rol oynayan amillərə aydınlıq gətirərək 
yazır: “Fərdi obrazların canlı şəkildə yaradılması prosesi onların bədii dil tərəfindən mənim-
sənilməsi, hər bir milli dil üçün səciyyəvi olan reallığın emosional əksinin formalaşması ilə 
əlaqələndirilir” [9, s. 64]. XIX əsrdə yetişən şairlərin yaradıcılığına həm canlı bədii obrazları, 
xarakterləri ilə, həm də mövzu seçimi ilə təsir göstərmiş, ədəbi məktəb yaratmış, misilsiz 
xidmətləri ilə ədəbiyyatımızı nurlandıran klassik şairlərin Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd 
Füzulinin müstəsna rolu olmuş, Salik Ordubadinin də söz-dil xiridarı olmasında, klassik 
ənənələri mənimsəməsində təsirsiz ötüşməmişdilər. Sözün qüdrəti ilə yaradılan zahiri və 
daxili insan obrazlarının, qəzəl ədəbiyyatının, Leyli və Məcnunların, Xosrov və Şirinlərin, 
Yusif və Züleyxaların, Vərqa və Gülşaların klassik obrazları XIX əsrdə də ənənəyə sadiq-
likdən gələn duyğu idi. Əminliklə qeyd etmək olar ki, Salik Ordubadinin “Gülşəni-vəhdət” 
divanı klassik poeziya çeşməsindən su içmiş, ədəbiyyatımızın inciləri sırasında yer almışdır. 

  
Nəticə 
 
Beləliklə, ХIХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Məhəmmədqulu Salik Ordubadinin 

klassik irsə münasibəti fonunda divanının dil və üslub xüsusiyyətləri, klassik şeir ənənə-
lərindən bəhrələnmə dərəcəsi araşdırılaraq, bu nəticəyə gəlinir ki, şair dövrünün ictimai 
mənzərəsini həmişə diqqət mərkəzində saхlamış, bu mənzərəyə öz prizmasından baхaraq 
qavradığı və duyduğu kimi bütün rеallıq və gеrçəkliyə klassik məzmun, idеya-sosial mün-
dəricə bəхş еtməklə ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus yer tutmağı bacarmışdır. Salik 
klassik irsə müraciət etməklə, milli ənənəni yaşatmağa, eyni zamanda, bu və ya başqa dərə-
cədə dövrünün bədii dil və üslub məziyyətlərini poeziyasına hopdura bilən sənətkarlardan 
olmuşdur. Təbii ki, bu şеirlər ənənəvi klassik şеirlərə bənzəsə də, özünün bir sıra spеsifik 
хüsusiyyətlərilə ondan fərqlənməyi bacarır. Bütün hallarda Salik öz fərdi üslubunu nümayiş 
еtdirməklə yanaşı, özünəməхsusluğunu, milli ruhunu sənətkarlıqla nümayiş etdirmişdir.  
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Mehriban Asadullasoy - Guliyeva  
Lınguıstıc and stylıstıc features of the divan “Gulshanı-vahdat” by  
Salık Ordubadı 
 
The article deals with the linguistic and stylistic features of the divan “Gulshani-

Vahdat”, which is an example of the classical poetry of Muhammadgulu Salik Ordubadi, one 
of the poets who lived and worked in the XIX century. Like his representatives who wrote in 
the classical style in Azerbaijani poetry of the XIX century, Salik Ordubadi was closely 
connected with the traditions of eastern poetic science. The article also reviews the 
possibilities of poetic language in Salik's lyrics, clarifies the artistic figures used by the poet. 

Imagery and artistry in the language of Salik, assimilation and metaphorical richness, 
the ability to use colorful shades of the meaning of the word testify to the power of the poet's 
imaginative thinking, the depth of the poet's imagination. The study of the artistic skill of 
Salik's lyrics is important not only for the study of his individual creativity, but also from the 
point of view of studying the activities of representatives of the Nakhchivan literary 
environment of the XIX century in the development of our literature, our artistic language. 

Key words: Salik Ordubadi, gazal, artistic language, classical style, language and style 
  
 

Akademik Nizami Cəfərov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
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SÖZ YARADICILIĞI VƏ REDUPLİKASİYA 
 

Xülasə 
 
Türk dillərində müxtəlif formalarda qrammatikləşmə nümunələri vardır. Reduplikasiya 

həm qrammatik işarə kimi, həm də söz yaradıcılığı yollarından biri kimi diqqəti cəlb edir. 
Reduplikasiya türk dillərində funksional işlənən qrammatik kateqoriyalardan biridir. Bu 
məqalədə qədim və çağdaş türk dillərindən gətirilən nümunələr araşdırılaraq reduplikasiya 
üsulunun digər bəzi dünya dillərində olduğu kimi türkcədə də söz əmələ gətirmə üsulu kimi 
istifadə edildiyi nümunələrlə izah edilmişdir. Bundan əlavə, reduplikasiya yolu ilə əmələ 
gələn bəzi dil vahidləri qrammatika nəzəriyyəsi ilə izah edilməyə çalışılır və reduplikasiyanın 
semantik və morfoloji kateqoriyalarda fleksiya əlamətləri yaratdığı nümunələrdən bəhs 
edilir. 

 
Açar sözlər: reduplikasiya, söz yaradıcılığı, qrammatika, türkcə, türk dilləri.  
 
Giriş 
 
Qədim və çağdaş türk dillərində geniş istifadə sahəsinə malik olan reduplikasiya, bu 

günə qədər türk dillərində əsasən çoxaltma funksiyası yerinə yetirmişdir. Ancaq redup-
likasiya, türk dillərində çoxluq, ardıcıllıq-çoxalma, oxşarlıq, məhdudlaşdırma, azaltma, də-
rəcələndirmə, predikativləşdirmə kimi geniş funksiyalı müxtəlif semantik sahələri əks etdirən 
fleksiya elementi kimi istifadə olunur. Müxtəlif türk dillərindən müəyyən edilən nümunələr 
türk dillərində reduplikasiyanın eyni zamanda sözyaratma üsulu kimi də işləndiyini sübut 
edir. Reduplikasiya son illərdə aparılmış tədqiqatlarda sözyaratma yolları arasına əlavə 
olunmuşdur. Reduplikasiyanın sözyaratma üsulu kimi təqdim edildiyi tədqiqatlar əsasən 
Türkiyə alimləri tərəfindən aparılmışdır. Bu araşdırmalarda reduplikasiyanın türk dillərinin 
tipologiyasında mühüm yer tutduğu müəyyən olunmuşdur. Reduplikasiya üsulu ilə əmələ 
gələn leksik vahidlərə yalnız ədəbi dillərdə deyil, türk dillərinin müxtəlif dialekt və 
şivələrində də rast gəlinir. Reduplikasiya türk dillərində həm leksikləşmə, həm də qramma-
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tikləşmə proseslərində düzəltmə və fleksiya (forma dəyişmə) elementi kimi işlənən qrammatik 
kateqoriyadır.  

 
Müstəqil sözlərin qrammatik işarələrə çevrilməsi prosesi olan qrammatikləşmə türk 

dillərində də geniş şəkildə müşahidə olunur. Qrammatikləşmə nəzəriyyəsinin banilərindən 
biri Vilhelm fon Humboldt olmuşdur [1, s. 22]. Morfofonologiya baxımından reduplika-
siyanın tam və qismən olaraq iki növü mövcuddur. Tam reduplikasiya bütöv bir sözün, kökün 
və ya gövdənin reduplikasiyasıdır yəni, təkrarıdır. Qismən reduplikasiya sadəcə samitlərin 
qoşalaşması və ya sait uzantısından sözün demək olar ki, bütün əsasına qədər müxtəlif 
formalarda olan reduplikasiyadır. Qismən reduplikasiyada təkrarlanan hissə çox vaxt söz 
əsasının birinci hissəsidir, həm də orta və son mövqelərdə görünür. Reduplikasiya üsulunun 
hər iki növünə türk dillərində rast gəlinir. Tam reduplikasiya söz yaradıcılığında daha 
funksional işləndiyi halda, qismən reduplikasiya qrammatik işarələmə funksiyası ilə seçilir. 
Reduplikasiya “Bir əsasın müəyyən bir hissəsini və ya hamısını təkrarlamaqla bu əsasdan 
başqa şəkilçi və söz düzəltmə prosesidir” [2, s. 40]. Türk dillərində sözlərin təkrarı ilə 
yaranan “az-az, hızlı hızlı, qaça-qaça” kimi sözlərin ilk hecalarının reduplikasiyası ilə 
düzəldilən “qıpqırmızı, kopkoyu, büsbüyük” kimi formalar məna gücləndirici xüsusiyyətləri 
ilə diqqət çəkir. Reduplikasiyanın tərifi müxtəlif mənbələrdə bir qədər fərqli olsa da, mövzu 
ilə bağlı aparılan əksər tədqiqatlarda yaranan quruluşun cümlədə tək söz kimi işlənə biləcəyi 
vurğulanmışdır. Xüsusilə bir çox tədqiqatдarda reduplikasiyanın “başqa sözlər meydana 
gətirmə” xüsusiyyətindən bəhs edilməsinə baxmayaraq, bu günə qədər mövzu ilə bağlı geniş 
araşdırma təqdim edilməmişdir. Ş.Akalın “ikiləmə” başlığı altında reduplikasiyası vasitəsilə 
yaranan sözlərin dilin sintaksisinin məna gücləndirici xüsusiyyətlərini vurğulamışdır. 
Onların bəzilərinin, məsələn, ev bark, çalı çırpı, er geç kimi mənası, funksiyası və istifadə 
tezliyi ilə leksik dəyər qazandığını bildirmişdir. Bu araşdırmada “ikiləmə” türk dillərində 
əsas söz əmələ gətirmə yollarından sayılmır. [3, s. 836]. Türk dilçiliyində reduplikasiya 
üsulunun söz əmələ gətirmə funksiyasından bəhs edilməmiş, fleksiya kateqoriyasında 
gücləndirici xüsusiyyət ön plana çəkilmişdir. Digər türk dillərində isə ümumiyyətlə, 
sözyaratma üsulları içərisində reduplikasiya haqqında heç bir məlumat verilməsə də, bir çox, 
dilçilər [4, s. 436]; [5, s. 513]; [6, s. 134], [7, s. 147] və [5, s. 376-377] sifət və zərflərdə tam 
və qismən reduplikasiyanın gücləndirici funksiyasını vurğuladıqları halda, J.Kornfilt bəzi 
nümunələrdə tam reduplikasiyanın, gücləndirmə funksiyası əvəzinə daha çox fərqli bir 
mənanın yaranmasını təmin etdiyini qeyd etmişdir [9, s. 513]. Əslində Azərbaycan dilindəki 
sifətlərin çoxaltma dərəcəsində biz reduplikasiyanın şahidi oluruq. Amma bu tip sifətləri biz 
yeni yaranan sözlər kimi qəbul etmirik. Türkiyə ədəbiyyatında “Fonologiya” başlığı altında 
üç növ reduplikasiyadan bəhs edir: 1. vurğulu (emphatic) reduplikasiya (məs. kıpkırmızı); 2. 
-m ilə reduplikasiya (məsələn, çirkin mirkin); 3. İkiləmə (doubling) (məsələn, yavaş-yavaş). 
Deməli, əslində reduplikasiya və ikiləmə qismən də olsa fərqli terminlərdir. Türkiyə 
türkcəsində leksikoqrafik, sistematik və mətn kimi müxtəlif kateqoriyalarda təkrarlarla 
ortaya çıxan qoşa reduplikasiyadan bəhs edilir və Türkcə lüğətdə 347 ikili təkrarın olduğu 
təsiqlənir. Dilçiliyə dair tədqiqatların əksəriyyətində reduplikasiyanın çoxaltma, çoxluq, 
davamlılıq kimi semantik mənalara təsir etdiyi qeyd edilsə də, bu üsulu qrammatikləşmə 
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nəzəriyyəsi kontekstində qiymətləndirən və konkret misallarla izah etməyə çalışan 
araşdırmaya rast gəlinməmişdir.  

Qrammatik işarə kimi işləndiyi dillərdə reduplikasiya üsulu, çoxaltma, məhdudlaşdır-
ma, tezlik, keçid və s. qrammatik kateqoriyaları tam və ya qismən reduplikasiya kimi 
müxtəlif fonoloji dəyərlərə malik formalarla qeyd edilə bilər. Reduplikasiya metodu ilə 
qrammatikləşmənin bu modelində diqqəti çəkən məqam ondan ibarətdir ki, heç bir morfoloji 
işarədən istifadə etmədən reduplikasiya metodu ilə düzəldilmiş forma lazımı semantik və 
qrammatik dəyəri təmin edir.  

A.von. Qabain qədim uyğur türkcəsində reduplikasiyanın yaratdığı məna və qrammatik 
funksiya fərqini açıq şəkildə qeyd etməsə də, bəzi misallarla bu vəziyyətə diqqət çəkir: öŋi 
öŋi “Çox fərqli (çeşidli)” (< öŋi “Başqa, ayrı, digər, fərqli), adın adın “Çox fərqli (müxtəlif)” 
(< adın “Başqa, digər, o biri, növbənöv”), basa basa “Çox sonra” (< basa “Arxa, dalınca; 
sonra; irəlidə; arxasından, ardınca”), kim kim “Kim olursa; hər kəs” (< kim “Kim; hər kim; 
heç kimsə; kim ki; çünkü, için”), neçe neçe “Nə isə (nice nice)” (< neçe “Nə qədər, neçə”), 
ol ol qılınclar “Bu işlərdən hər biri”. Qədim uyğur türkcəsinin aşağıdakı nümunələrində 
birinci sözlə yaxın və ya uzaq məna əlaqəsi olan, lakin fərqli semantik dəyərlərə malik olan 
isim, sifət və zərf sözlərin reduplikasiyası (təkrarı) ilə yeni leksik vahidlər meydana 
gəlmişdir: Ança Bir az; belə, beləsinə; bunun kimi; o qədər; bu cür; bu barədə” > ança ança 
“Bir nice” [10, s. 22] ... yılkı ajunıntakı ança ança tınlıglar yılkı ajunıntın ozup ... [10, s. 23] 
basa “Geri, ardınca; sonra; qabaqda; irəlidə, arxasından, sonra.” > basa basa “Bir-birinin 
ardınca; həmişə” [10, s. 17] ol antag akıgsız arıg köŋülüg bütürgelir üçün ötrü köŋülüg basa 
basa üzüksüz yıkmak turgurmak erür [10, s. 18] kayu “Hansı; kim; Nə; kim olursa olsun; nə 
olursa olsun; bir neçə.” > kayu kayu “Çox müxtəlif; hər nə qədər” [10, s. 89] kaçan birök bo 
iki yigirmi bölükler içinte kayu kayu bölüklerteki nomlarıg eşidip azu ontın sıŋarkı kayu 
kayu erser yirtinçüde erigme tüz teŋri burkan mu yarlıkar erki teŋrim tip ötünti: 

teng 1. Bərabər, eşit, eyni, ölçü; ölçmək, çəkmək. 2. tərəzi. 3. qədər... > teŋ teŋ 
“növbənöv”... kelip örletir teŋ teŋ ig emgetir ;tsun 1. Uzunluq ölçüsü. 2. şəkil; vergi. 3. kiçik, 
zəif (<Çin. ts’un) > tsun tsun parça parça; parçalanmış [11, s. 27] takı yime kim kayu tınlıg 
beglerde agır yazuklug bolup tutup ölürgeli azu kınagalı sakınsar kılıçı biçgesi kagılı tsun 
tsun sınar uvşanur neŋ bat kılu umaz [11, s. 24-27]. 

Türkiyə türkcəsindən götürülmüş aşağıdakı nümunə reduplikasiya metodu ilə söz yara-
dıcılığının semantik mərhələlərini göstərmək baxımından əhəmiyyətlidir. Birinci mərhələdə 
sözün təkrarı ilə əmələ gələn reduplikasiya ikinci mərhələdə söz yaradıcılığının tamam-
lanmasından öncəki aralıq mərhələsini ifadə edir və yeni yaranmış sözün bir növ semantik 
təsviridir. Üçüncü mərhələdə semantik cəhətdən əlaqədə olan, lakin tamam başqa semantik 
dəyər daşıyan yeni söz yaranır: 

Tel 1. Müxtəlif metallardan düzəldilmiş, qırılmaya davamlı olan uzunsov əşya. 5. Bəzi 
orqanizmlərin dəstə formasında yaranmasını meydana gətirən ipciklərin hər biri”. > tel tel 
“1. Tel formasında olan. 2. Ayrı-ayrı tellər şəklində.” [12, s. 2309] > teltel “Pişmaniye.” 
(Dialekt) göz “3. Otaq. 6. Deşik, boşluq. 7. Çəkməcə. 8. Tərəzi qabı.” > göz göz “Çox gözlü, 
üzərində deşiklər olan” > gözgöz “Un, bulqur və s. içərisində əşyaların saxlanması üçün 
bölünmüş olan böyük sandıq”.  



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

105 
 

M.Ağçanın fikrincə, türk dilində reduplikasiya ilə söz əmələ gəlməsinin semantik 
mərhələlərini əks etdirir. Birinci mərhələdə təkcə “tel” mənasında bir obyektin adı kimi 
işlənən söz, ikinci mərhələdə tel tel formasına çevrilərək “tel” mənasında olan mənası ilə 
“tel”ə bənzəyən bütün obyektləri təsvir edən reduplikasiya kimi meydana çıxır. Üçüncü və 
sonuncu mərhələdə isə artıq tam semantik dəyişiklik göstərərək “peşmaniyə” mənasında yeni 
leksik vahidə çevrilir: 

Tel “tel”_______tel –tel _____ tel formasında olan______ peşmaniyə 
Azərbaycan dilində də çox yaxşı bişmiş ət üçün “tel-tel olub, tel-tel bişib” ifadəsi 

işlədilir. 
Müasir türk dillərindən verilmiş aşağıdakı nümunələr reduplikasiyanın söz yaradıcili-

ğında funksionallığını bariz şəkildə göstərir. Məsələm qazax dilində julım “bir dəstə, bir 
çimdik” > julım-julım “Yırtıq yırtıq, yırtıq pırtık”; xakas dilində: haydar “Hara, haraya” 
(zarf) > haydar-haydar “Görülməmiş, eşidilməmiş” [13, s. 159]; hayda “Harada” (zarf) > 
hayda-hayda “Uzaq, uzaqda, bir yerlərdə”(hayda-hayda poldım “Çox uzaqlarda idim.) [13, 
s. 159]; haydi “Necə” (zarf) > haydi-haydi “1. Necə isə. 2. Elə belə; kötü.” [13, s. 159]. noo 
“Necə” (sifət) > noo-noo “Uzaqlarda, çox uzaqda”(noo-noo parıbıshan “Çox uzağa getdi”) 
[13, s. 325]. sala “Bir az, birazcıq” (zərf) > sala-sala “Ancaq, olsa olsa, yalnız” [13, s. 46]. 
Türkiyə türkcəsində: Kıl “1. İnsan bədəninin müəyyən hissələrində görünən üst dəri məhsulu 
olan bəzi heyvanların dərisindəki filamentli uzantı. 5. Bitkilərdə görünür, adətən həzm 
olunur, içi boş, çox incə uzantı.” [12, s. 1406] > kılkıl “Mısır” (dialek). Qazax dili: eleŋ 
“maraq, təlaş” > eleŋ-eleŋ “Utancaq halda ətrafa baxma.  

M.Kaşğari öz lüğətində qismən reduplikasiyadan bəhs etmiş və bunun türk şivələrin-
dəki sifətlərdə, xüsusən də rəng bildirən sifətlərdə vurğulama və çoxaltma məqsədi ilə 
istifadə edildiyini bildirmişdir. M.Kaşğariyə görə, reduplikasiya olunan ilk hecanın sonuna 
/p/ səsinin əlavə edilməsi qaydadır; fərqli olaraq oğuzlarda bu səs /m/ ilə yer dəyişdirə bilər. 
Oğuz ləhcəsində müşahidə edilən süçig “şirin bir şey” > süm süçig neŋ “çox şirin bir şey” 
(oğuz ləhcəsi), sarıg “hər şeyin sarısı” > sap sarıg “parlaq sarı”, tegirme, tegirme neŋ “çörək, 
dəyirman və ya pul kimi yuvarlaq olan hər hansı bir şey” > tes tegirme oğuzlar yuvarlaq bir 
şeyi təsvir edərkən çox qabartmaq istəsələr tes tegirme deyirlər..M. Erdal qeyd edir ki, qədim 
türkcədə qismən reduplikasiya xüsusilə rəng adlarında ifadəni gücləndirmək üçün istifadə 
olunur. Ad əsasının birinci hecasının təkrarlanması ilə yaranan bu modeldə birinci heca 
samitlə bitərsə, bu samit /p/ səsi ilə dəyişdirilir, saitlə bitərsə, ilk hecanın sonuna birbaşa /p/ 
səsi gətirilərək təkrarlanır. Qismən reduplikasiyanın müəyyən edildiyi rənglərə qara, (y)ürüŋ 
“bəyaz”, kızıl, yaşıl “yeşil”, kök “mavi” və sarıg “sarı” daxildir. M.Erdalın fikrincə, rəng 
adlarının sifət və zərflərə əlavə olunan +rAK çoxaltma şəkilçini almaması təsadüfi ola bilməz 
[14, s. 65-66]. Bununla belə, rəng adlarının +rAK şəkilçisi olduğu nümunələr də var. Eyni 
sözün qrammatik əlamət olan +rAK şəkilçisini alaraq, qismən reduplikasiya üsulundan 
istifadə etməklə eyni və ya oxşar semantik və qrammatik qiymətlər verməsi reduplikasiya 
üsulundan istifadə edildiyini sübut edən mühüm göstəricidir: sap sarıq ~ sarıgarak [15, s. 
686]. Türk dilində reduplikasiya funksionallıq baxımından araşdırıldıqda istifadə edildiyi 
bəzi nümunələrdə semantik və qrammatik əvəzetmə funksiyalarının olması diqqət çəkir. 
Türkiyə türkcəsində “Say, miqdar, dəyər, güc, dərəcə və s. baxımından müstəqil leksik vahid 
kimi işlədilən çox sözünün reduplikasiya olunaraq çox çox “en çok, olsa olsa” formasında 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

106 
 

leksik məna və funksiya baxımından məhdudiyyəti ifadə edən qrammatik kateqoriyanın 
əlaməti kimi [12, s. 559-560]; “Açılmış, qapalı olmayan, qapalının əksi.” Mənasında istifadə 
olunan açıq sözünün reduplikasiyası ilə (təkrarı ilə) ortaya çıxan ikinci sözün əsl mənasını 
itirərək açıq şəklində “1. Gizlətmədən. 2. Bütün təfərrüatları ilə.” kimi semantik və 
qrammatik olaraq fərqli bir kateqoriyada əlamətə çevrilməsi qrammatikləşmə nəzəriyyəsi ilə 
izah etmək olar [12, s. 16].  

Türk dillərindən götürülmüş, reduplikasiya üsulu ilə yaradılan aşağıdakı nümunələr 
çoxluq, tezlik, sıralama, paylanma, məhdudluq, sıxlıq, oxşarlıq, azalma, dərəcələndirmə, 
predikatlaşdırma kimi müxtəlif semantik sahələrdə fleksiya əlaməti kimi işlənir. Türk 
dillərində reduplikasiya hadisəsi qədim dövrlərdən ilkin olaraq çoxluq anlayışı ifadə etmişdir. 
Məsələn, qədim uyğur dilində: miŋ “min” > ming ming “Minlərlə”; neçe “1. Nə qədər, neçə. 
2. Necə, hər hansı” > neçe neçe “Çox çeşidli, bir çox; hər nə qədər”; Türkiyə türkcəsi: neler 
(nə sual əvəzliyinin cəmi) > neler neler “Çox və çeşidli şeylər” (neler neler yaşadık şu kısa 
süreçte); Yeni uyğur dili: elvân (<Ar.) “Rənglər; müxtəlif rənglərdə olan” > alvan-alvan 
“Çeşit çeşit, türlü türlü; değişik” (alvan-alvan taam “Türlü türlü yemek.”). 

Türk dillərində reduplikasiya nəticəsində yaranan yeni leksik vahidlərin bir qismi tezlik 
və təkrar anlamını ifadə edir. Xarəzm türkcəsi: kaç “Kaç, birkaç” > kaç-kaç “Tekrar tekrar” 
(kaç kaç yuldı “Tekrar tekrar çevirdi” [16, s. 98]; koş “Çift, eş, denk” > koş koş “Tekrar 
tekrar” (koş koş sözledi [16, s. 46]; qazax dili: dürkin”Kez, defa, kere.” > dürkin-dürkin 
“Tekrar tekrar; bazı bazı”.  

İntensivlik semantikası ifadə edənlər: Xarəzm türkçəsi: artuk “Fazla, çok; değerli, 
kıymetli” > artuk artuk “Fazla fazla, çok çok fazla, daha çok” (Atası ‘Ayaznı artuk artuk 
sewer erdi “Atası Ayazı çok, lap çox sevirdi”[16, s. 36]. azərb: yavaş-yavaş; yelli-yelli; dil-
dil və s. 

Oxşarlıq semantikası ifadə edənlər: uyğur dili: tag “dağ” > tag-tag “Dağ kimi böyük 
və uca”; Tag-tag bolup yatidu “Dağ gibi büyük və bol”, Bazarda tarvuz tag tag bolp yatid 
“Bazarda qarpız qalaq-qalaqdır”. Xakas dili: halbah “1. Geniş, bol. 2. (Yağda kızardılmış) 
kiçik çörək.” (Naskali vd. 2007: 140-141) > Halbah-halbah harlar çaap turğan. “Lopa lopa 
qar yağır” [16, s. 40]. 

Reduplikasiya nəticəsində yaranan leksik vahidlər abstrakt təsvir semantikası 
daşıyır: Türkiyə türkcəsi: ters “1. Lazımi vəziyyətin əksinə. 2. Uyğun olmayan, yaraşmayan, 
münasib olmayan. 3. ürəkbulandıran və ruhdan salan, qəzəbli, sərt” > ters ters bak- “Düşmən 
kimi hirsli və tərs-tərs baxmaq” [12, s. 2332-2333]. 

Məhdudiyyət semantikalı sözlər: Türkiyə türkçəsi: hepsi “Hamısı, tamamı, 
bütünü”(TS 2011: 1083) > hepsi hepsi (hayat nasıl olsa) (T.Trk.) aman (ünlem) (TS 2011: 
111) > aman aman bir güzelliği yok “Olağanüstü bir güzelliğe sahip değil”. (T.Trk.) çok 
“Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı” > çok çok 
“En çok, olsa olsa” . 

Azaltma semantikalı leksik vahidlər: Türkiyə türkçəsi: mini “Çok küçük veya kısa” 
> minimini “1. Küçücük. 2. Pek sevimli, küçük çocuk.” kiçig “Küçük, ufak” > kiçig kiçig 
“Küçücük, ufacık” [10, s. 21-22]. 

Çoxaltma semantikalı lekik vahidlər: Azərb dili: alay-alay; vaqon-vaqon; cəmdək-
cəmdək; xalvar-xalvar; taya-taya; bölük-bölük və s. 
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Dərəcələndirmə bildirən: Uyğur dili: kşan “Kısa bir an, lahza” > kşan kşan “Çok kısa; 
bir anlık”. 

Predikativləşdirmə funksiyasında işlənən reduplikasiya ilə yaranan yeni sözlər: 
Xarəzm türkcəsinə aid olan aşağıdakı misalda müstəqil, mənalı leksik vahid kimi işlənən yox 
sözünün reduplikasiyası ilə təkrar olunan ikinci söz əsl mənasını tamamilə itirərək asılı 
morfemə çevrilmişdir. Bu asılı morfem öz predikativ funksiyası ilə qrammatik kateqoriyanı 
bildirir: yok “1. Yok, xeyir. 2. Deyil.” > yok yok “Yoktur” menim ol işke rıza:m yok yok -
“Mənim o işə rızam yoxdur”. [17, s. 211].  

İkiləmə-eyni və yaxın mənalı sözlərin təkrarı ilə yaranan sözlərdir. İkiləmə 
reduplikasiya yolu ilə yaranmış sözlərin bir qrupudur.  

“Azərbaycanca-uyğurca” olan lüğətdə reduplikasiya yolu ilə yaranan leksik vahidlərə 
nəzər salaq: azərb: ac-yalavac--------uyğ:aç-yaliŋaç; azərb:arsız-arsız------uyğ:pərvasız; 
azərb:balaca-balaca--------uyğ:az-maz; azərb:bir-bir--------uyğ:birləp; azərb: şayiə-------
uyğ:miş-miş [19]. 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində çoxlu sayda leksik vahidlər var ki, onlar məhz 
reduplikasiya üsulu ilə yaranan sözlərdir. Azərbaycan dilində bu üsulla yaranmış leksik 
vahidləri iki qismə bölmək olar:1. Reduplikasiya üsulu ilə yaranan yaxın mənalı sözlərdən 
ibarət leksik vahidlər: Məsələn, adlı-sanlı; ay-ulduz; bağça bağ; baş-qulaq; bərli-
bəzəkli;cərgə-cərgə; cod-cod danışmaq; çala-çuxur; çən-duman; çığır-bağır;çöl-bayır; çöl-
çəmən; daşlı-qayalı; dərdsiz-qəmsiz;əzilib-büzülmək; iynə-sap; əsər-əlamət; ənlikli-kirşanlı; 
gözəl-göyçək; hay-küy; künc-bucaq; qar-boran; qayda-qanun; qışqır-bağır; mal-dövlət; 
nökər-qarabaş; od-alov; sübut-dəlil; şan-şərəf [20]. 

2. Reduplikasiya üsulu ilə yaranan eyni sözün təkrarı ilə yaranan leksik vahidlər: Bu 
qisim leksik vahidlərin birinci komponenti tam başqa semantikada işləndiyi halda, 
təkrarlandıqda fərqli semantikada reallaşırlar. Məsələn, deşik-deşik; dəli-dəli; dişlək-dişlək; 
hərf-hərf; xana-xana; key-key; köhnə-köhnə; əlçə-əlçə; isti-isti; kəllə-kəlləyə; lağ-lağ; lay-
lay; lopa-lopa; naxoş-naxoş; rahat-rahat; səfeh-səfeh; şax-şax(baxmaq); tel-tel; yamaq-
yamaq; zülüm-zülüm (ağlamaq); yumru-yumru [20]. 

 
Nəticə 
 
Araşdırmamızdan belə nəticəyə gəldik ki, türk dillərində mövcud olan bir çox 

sözyaratma üsulları sırasına reduplikasiya yolu ilə yeni sözyaratmanı da əlavə etmək olar. 
Düzdür, morfoloji, sintaktik, leksik və digər sözyaratma üsulları ilə müqayisədə redupli-
kasiya üsulu daha az məhsuldar olsa da nəticədə türk dillərinin qrammatik quruluşunda belə 
bir üsul mövcuddur.  
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MÜXTƏLİFSİSTEMLİ DİLLƏRDƏ  
ŞƏXS KATEQORİYASI 

 
Xülasə 
 
Məqalə morfologiyanın aktual bir probleminə həsr olunmuşdur. Burada ismin şəxs 

kateqoriyası müxtəlifsistemli dillərdə ekvivalent formalar ilə müqayisə edilir. İlk dəfə olaraq 
həm Azərbaycan, həm də rus dillərində ismin şəxs kateqoriyasının müqayisəli təhlili aparılır. 
Şəxs kateqoriyasının leksik-qrammatik fərqləri və oxşar cəhətləri müəyyən edilir. 

 
Açar sözləri: Mənsubiyyət, kateqoriya, yiyəlik hal, şəkilçi, isim. 
 
Giriş 
 
Məlum olduğu kimi hər hansı bir dilin morfoloji və sintaktik qurulusuna dair ideyalar 

toplusu olan qrammatika nəzəriyyəsi sözlər, söz birləşmələri və cümlələrin özünəməxsus 
geniş qrammatik məna, forma, şəkil və sintaktik konstruksiyalarından ibarətdir. Bunlarsız dil 
ünsiyyət vasitəsi rolunu oynaya bilməz. Bu baxımdan hər hansı bir dilin qrammatik 
qurulusunu öyrəndikdə onun özünəməxsus dil qanunauygunluqlarını, qrammatik kateqoriya-
larını öyrənmək gərəkdir. Qrammatik kateqoriya dedikdə oxşar qrammemlərin cəmi nəzərdə 
tutulur. Qrammem isə qrammatik mənanın hər bir ünsürü deməkdir. Məsələn, evdən sözü 
ismin çıxışlıq halındadır və dilçilik baxımından bir qrammem təşkil edir. Deməli, ismin hər 
halı bir qrammem əks etdirir və bunların cəmi vahid qrammatik kateqoriyanı – ismin hal 
kateqoriyasını təşkil edir. Dünya dillərini bir birindən fərqləndirən onların hər birinin 
özünəməxsus qrammatik kateqoriyalara malik olmasından irəli gəlir. Ümumi qrammatik 
kateqoriyaların müəyyənləşdirilməsi sərhədi Azərbaycan və rus dilçiliyində müxtəlif şəkildə 
verilmişdir. Bu isə dolaşıqlığa səbəb olmuşdur. Onu qeyd edək ki, nitq hissələri mənalarına 
və qrammatik-morfoloji xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənsələr də, eyni kateqoriyaya 
daxil olmaq baxımından birləşirlər. Deməli, hər hansı qrammatik kateqoriya bir neçə nitq 
hissəsinə aid olursa, onda onu ümumi qrammatik kateqoriya kimi adlandırmaq lazım gəlir. 
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Yalnız bir nitq hissəsinə aid olan kateqoriya xüsusi kateqoriya olur. Məsələn, dərəcə, zaman 
kateqoriyalarını xüsusi kateqoriya kimi adlandırmaq mümkündür. 

Dildə mövcud olan hər bir söz ya ad bildirir, ya da müəyyənləşdirici, təyinedici, vəzifə 
daşıyır. Yəni, hər bir söz şüurumuzda əks olunan müəyyən bir əşya, hadisə, əlamət, keyfiyyət, 
hərəkət və s. bildirir. Sözlər isə təklikdə deyil, bir nitq, ünsiyyət vasitəsi olaraq cümlə 
tərkibində işlənir. Sözlərin cümlə tərkibində işlədilməsi onların dəyişilməsini tələb edir. 
Sözlər ad bildirmə və müəyyənləşdirici vəzifə daşımaqdan əlavə, qrammatik mənaya da malik 
olur. Burada sözlərin leksik mənası ilə yanaşı olaraq, qrammatik mənası da yaranır. Sözlərin 
real, həqiqi mənasından başqa bir də qrammatik mənası vardır. Bu isə bir formaya, şəkli 
əlamətə əsaslanmalıdır. Sözlərin qrammatik mənası müxtəlif vasitələrin köməyi ilə əmələ 
gəlir. Qrammatik mənanı ifadə edən müəyyən bir şəkli əlamət, şəkilçilər mövcud olmalıdır. 
Burada başlıca olaraq intonasiya nəzərdə tutulur. Həmin formaların, şəkli əlamətlərin 
müxtəlif qrammatik məna yaratması, müxtəlif qrammatik vəzifə daşıması onları müəyyən 
ümumi əlamətlərə görə qruplaşdırmaq üçün bizə imkan verir. Məhz ayrı-ayrı qrupları 
müəyyən bir kateqoriya adı altında cəmləşdirmək və qrammatik kateqoriya adlandırmaq 
mümkündür. Yalnız ümumi bir forma, şəkli əlamət, qrammatik məna ifadə etmək xüsusiyyəti 
mövcud olduğu zaman müəyyən bir qrammatik kateqoriyadan bəhs etmək olar. Bu isə 
sözlərin və birləşmələrin dəyişməsində özünü göstərir. 

Mücərrədliyin, ümumiləşdirmənin məhsulu və müxtəlif bölmələri olan qrammatik 
kateqoriyalar bu və ya digər dilin uzun müddətli tarixi inkişafının nəticəsidir. Məlumdur ki, 
hər bir qrammatik kateqoriyaya məxsus olan forma, əlamət müəyyən inkişaf pilləsi keçmiş və 
nəhayət, bu günkü vəziyyətə gəlib çatmışdır. Qrammatik məfhumlar müəyyən cəhətdən bir-
birindən fərqlənir. Lakin qrammatik kateqoriya nitq hissələrindən təcrid olunmur. Nitq 
hissələri öz məna və qrammatik forması cəhətdən bir-birindən fərqlənsə də, müəyyən bir 
qrammatik kateqoriyaya daxil olmaq cəhətindən birləşir. 

 
Şəxs kateqoriyası adları və feilləri əhatə edən ümumi qrammatik kateqoriyadır. Bu 

kateqoriya şəxs şəkilçisi qəbul edən hər bir nitq hissəsinə aiddir. Şəxs kateqoriyası vasitəsilə 
adlara və feillərə münasibət bildirilir. Münasibətin konkret olaraq reallaşması şəxs şəkilçiləri 
ilə ifadə olunur. Məsələn: müəllim-əm, tələbə-sən, oxuyur-uq, gəlir-ik; бер-ешь, говор-ишь, 
прид-ешь; бер-ете, говор-ите, прид-ете və s. Şəxs kateqoriyasının adı ilə bağlı mövcud 
olan fikirləri iki сür qruplaşdırmaq mümkündür. Birinсi fikir tərəfdarları – N.K.Dmitriyev, 
M.Hüseynzadə, H.Mirzəzadə və başqaları şəxs şəkilçisini xəbər şəkilçisi, kateqoriyanı isə 
xəbərlik kateqoriyası adlandırmışlar [4, s. 44-46; 5, 65-72; 7, s. 48-50]. İkinсi fikir 
tərəfdarları – B.Serebrennikov, N.Haсıyeva, İ.Z.Haсıyev və digərləri bu kateqoriyanı şəxs 
kateqoriyası kimi tədqiq etmişlər [10, s. 149-156; 8, s. 297-306]. Birinсi fikir tərəfdarlarından 
M.Hüseynzadə bu şəkilçilərin xəbərlik şəkilçisi, kateqoriyanın isə xəbərlik kateqoriyası 
olması barədə yazır: "Сümlədə mübtədaya aid hər bir hadisə, hökm və hal-vəziyyətin xəbər 
vasitəsilə meydana çıxmasında bu şəkilçilər (şəxs şəkilçiləri-B.X.) yeganə amildir; yəni 
mübtəda ilə xəbər arasındakı əlaqə yalnız bu şəkilçilər (şəxs şəkilçiləri-B.X.) vasitəsilə 
yarana bilir. Bunlar olmazsa, cümlə bitməz və heç bir hökm ifadə oluna bilməz. Buna görə 
də bunlara xəbərlik kateqoriyası şəkilçisi adı verilmişdir" [5, s. 66]. 
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Göründüyü kimi, şəxs şəkilçilərinə mübtəda ilə xəbər arasında əlaqə yaradan şəkilçi 
kimi yanaşılmışdır. Bu da istər-istəməz sintaksisdə öyrənilən xəbərin rolunu şişirtmişdir. 
Nətiсədə xəbərlik şəkilçisi və xəbərlik kateqoriyası terminləri ortaya çıxmışdır. Bu сür 
terminlər isə heç сür morfologiyada öyrənilən, onun tədqiq obyektinə daxil olan şəxs 
şəkilçiləri və şəxs kateqoriyası anlayışlarını əvəz edə bilməz. Doğrudan da morfologiyada 
xəbər şəkilçisi və xəbərlik kateqoriyası ifadələri uyğun görünmür, özünü doğrultmur. 
Maraqlıdır ki, M.Hüseynzadə feilin şəkillərinin (təsriflənən formalarının) və zamanının hər 
üç şəxsin təkində və сəmində qəbul etdiyi şəkilçiləri şəxs şəkilçiləri, kateqoriyanı isə şəxs 
kateqoriyası adlandırmışdır [5, s. 177-204]. M.Hüseynzadə isimdə bu kateqoriyanı xəbərlik 
kateqoriyası, feildə isə şəxs kateqoriyası kimi təqdim etmişdir. Halbuki şəxs şəkilçilərini 
qəbul etmiş isimlər (o сümlədən adlar) və feillər də sintaksisdə xəbər vəzifəsində çıxış edirlər. 
Belə olduğu halda, bu kateqoriyanın isimlərdə xəbərlik kateqoriyası, feillərdə şəxs 
kateqoriyası kimi şərhi mübahisə yaradır. Lakin həm isimlərdə, həm də feillərdə şəxs 
kateqoriyası kimi öz ifadəsini tapa bilir. Şəxs şəkilçiləri, o сümlədən şəxs kateqoriyası 
barəsində ikinсi fikir tərəfdarlarının mövqeyi daha inandırıсı və məqbuldur. Belə ki, 
morfologiyada şəxs şəkilçisi və şəxs kateqoriyası ifadələri daha düzgün anlaşılır. Ona görə 
ki, şəxs şəkilçiləri şəxs əvəzlikləri ilə bağlıdır. Şəxs əvəzlikləri isə morfologiyada öyrənilir. 
Bu mənada şəxs şəkilçiləri də, onların yaratdıqları şəxs kateqoriyası da birbaşa morfologiya 
ilə bağlı qrammatik-morfoloji anlayışlardır. Belə olduğu təqdirdə şəxs şəkilçisini xəbər 
şəkilçisi, kateqoriyanı isə xəbərlik kateqoriyası adlandırmaq heç сür düzgün deyildir. Şəxs 
şəkilçisini xəbər şəkilçisi, şəxs kateqoriyasını isə xəbərlik kateqoriyası adlandırmaq 
morfoloji anlayışı sintaktik anlayış kimi təqdim etmək deməkdir. Çünki xəbər morfolo-
giyanın deyil, sintaksisin tədqiqat obyektidir. Morfoloji-qrammatik kateqoriyaların morfoloji 
rolu ilə sintaksisdə daşıdığı vəzifəni eyniləşdirmək olmaz. Sadəсə olaraq şəxs şəkilçisi qəbul 
etmiş sözlər sintaksisdə xəbər vəzifəsində çıxış edirlər. Bu da onların morfoloji deyil, 
sintaktik vəzifəsi kimi başa düşülməlidir. Əks təqdirdə bir çox morfoloji göstəriсiləri də, 
onların qoşulduğu sözləri də sintaksisdə daşıdığı sintaktik vəzifənin adı ilə adlandırmalıyıq. 
Məsələn; təsirlik hal şəkilçisini tamamlıq şəkilçisi, bu şəkilçini qəbul etmiş bütün sözləri də 
morfologiyada tamamlıq kateqoriyası adlandırmalıyıq. Yaxud, ümumləşdirilmiş şəkildə 
desək, hər hansı morfoloji göstəriсiyə və onun qoşulduğu sözə sintaksisdə daşıdığı sintaktik 
vəzifə baxımından yanaşmalıyıq. Bu da morfoloji göstəriсiyə, o сümlədən morfoloji-
qrammatik kateqoriyaya heç сür düzgün mövqe ola bilməz. Bu barədə Z.İ.Budaqovanın fikri 
də maraq doğurur: "Şəxs şəkilçisi xəbərə aid əlamət olmayıb, şəxs kateqoriyasının ifadə 
vasitəsidir. Şəxs kateqoriyasının bu əlaməti eyni zamanda xəbərliyin ifadəsinə xidmət edir. 
Şəxs şəkilçilərini "xəbərlik", yaxud "xəbər" şəkilçisi adlandırsaq, onda gərək ismin təsirlik 
hal şəkilçisini də "tamamlıq şəkilçisi" adlandıraq, çünki bu şəkilçiyə malik söz həmişə 
tamamlıq vəzifəsində çıxış edir" [3, s. 120-121]. Azərbayсan, o сümlədən rus dilçiliyində, 
şəxs şəkilçilərinin mənşəyi barəsində müxtəlif fikirlər mövсuddur. Mövсud fikirləri üç сür 
qruplaşdırmaq olar [8, s. 297]. Birinсisi, dilçilərdən A.P.Posulevski şəxs şəkilçilərinin 
mənşəyini mənsubiyyət şəkilçiləri ilə bağlayır. İkinсisi, dilçilərdən A.N.Kononov, 
E.V.Sevortyan və digərlərinin fikrinсə, şəxs şəkilçilərinin bir qismi mənsubiyyət 
şəkilçilərindən, digər bir qismi isə şəxs əvəzliklərindən törəmişdir. Üçünсüsü, R.İ.Ramstedt, 
N.K.Dmitriyev, N.A.Baskakov, M.Hüseynzadə, Z.Budaqova və başqaları şəxs şəkilçilərinin 
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şəxs əvəzliklərindən əmələ gəlməsi fikrini söyləmişlər. Şəxs şəkilçilərinin mənşəyi barəsində 
üçünсü fikir tərəfdarlarının mövqeyi daha düzgündür. Yəni doğrudan da şəxs şəkilçiləri şəxs 
əvəzliklərindən təşəkkül etmişdir. Belə ki, şəxs əvəzlikləri tarixən sözün sonunda şəxs 
şəkilçilərinin yerində işlənmişdir. Məsələn: Mən gəlirəm-gəlirəm. Я иду-иду. Sən gəlirsən-
gəlirsən. Ты идёшь-идёшь. Biz gəlirik-gəlirik. Мы идём-идём. Siz gəlirsiniz-gəlirsiz. Вы 
идёте-идёте. Bunu yazılı abidələr də təsdiq edir. Əsasən, birinсi və ikinсi şəxsin təki və 
сəminin şəxs əvəzliklərindən formalaşdığını təsdiq edən faktlar həm türk dillərində, həm də 
yazılı abidələrimizdə özünü doğruldur. Klassiklərimizin yaradıсılığına müraсiət edək. 
Məsələn: [7, s. 147]. Neçə yaxşılıq qılurmən qəsdi сan qılmaqdadır (Kişvəri). Məstü layəqəl 
gəzirmən şəhr içində ar məst. Mən bilirmən bu dili şeyda nələr künсündədir. Mən yerdə ününi 
dinləməzmən (Xətai). Я томлюсь, я умираю, Гасну пламенной душой (Puşkin). Вдруг – 
во всю светаю мочь – | и снова день трезвонится (Mayakovckiy). Deməli, zaman 
keçdikсə mən şəxs əvəzliyindən -m, rus dilində м, у, ю, (o сümlədən -am, -əm; -ım, -im, -um, 
-üm variantları), sən əvəzliyindən -san, -sən, ешь,ишь, (o сümlədən -n variantı), biz 
əvəzliyindən - ıq, -ik, -uq, -ük; -aq, -ək; -q, -k, им, ем, ся, (şəkilçilərdəki -q ünsürü də -z 
ünsürü kimi сəmlik bildirmişdir), siz əvəzliyindən -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz, ите, ете, 
есь, (o сümlədən -sız, -siz, -suz, -süz; -ın, -in, -un, - ün; -nız, -niz, -nuz, -nüz varinatları) şəxs 
şəkilçiləri yaranmışdır [7, s. 137-167]. 

Şəxs kateqoriyası yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, adları və feilləri əhatə edən ümumi 
qrammatik kateqoriyadır. Adlar və feillər hər üç şəxsin təkində və сəmində dəyişərək şəxs 
şəkilçiləri qəbul edirlər. Onların qəbul etdiyi şəxs şəkilçilərini müəyyənləşdirməkdə asan bir 
qaydanı yadda saxlamaq lazımdır. Bu qaydaya əsasən, adlardan ismi, feillərdən feilin şühudi 
keçmiş zamanını və feilin əmr, arzu, lazım, vaсib, şərt formalarını şəxslər üzrə dəyişmək 
lazımdır. Bu zaman onların qəbul etdiyi şəkilçilər şəxs şəkilçiləri olacaqdır. Deməli, şəxs 
şəkilçiləri bu hüdudlarda daha çox öz əlamətlərini ifadə edə bilirlər. Şəxs şəkilçilərinin ifadə 
hüdudlarını geniş şəkildə belə ümumiləşdirmək olar: isim (o сümlədən adlar), feilin şəkilləri 
(təsriflənən formaları), növləri və zamanı. İsimlərdə (o сümlədən adlarda) şəxs şəkilçiləri 
aşağıdakı kimidir. Birinсi şəxsin təkində sonu samitlə bitən isimlərdə -am, -əm; sonu saitlə 
bitənlərdə -yam, -yəm. Məsələn: insanam, adiyəm, günəşəm, beşiyəm, adayam və s. Adi bir 
insanam mən Adidən də adiyəm. Bir əl boyda kağıza sığmaz amma bu aləm (Ə.Kərim). Mən 
bir sevda günəşiyəm Naxışlandım çiçəklərə Məhəbbətə son beşiyəm, Paylanmışam ürəklərə. 
Ruham, möсüzəyəm, işığam, ünəm. Gülün ləçəyində yeriyə billəm, Şamın dodağında əriyə 
billəm, Allah bu sevdadan ölləm-dirilləm. Məni bu röyadan ayırma, Allah!.. (Paşa Qəlbinur). 
İkinсi şəxsin təkində -san, -sən şəkilçisi. Məsələn: müəllimsən, həkimsən, tələbəsən, aсizsən 
və s. Bir almanın iki üzü, Biri sənsən, biri mən. Bir bulağın iki gözü, biri sənsən, biri mən. 
Qoşa simin titrəməsi, Biri sənsən, biri mən (B.Vahabzadə). Küləklər əsəndə artır təlaşın – 
söylə, niyə belə ürkəksən, bulud?! (Oqtay Rza). Üçünсü şəxsin təkində -dır, - dir, -dur, -dür 
şəkilçisi. Məsələn: müəllimdir, həkimdir, tələbədir, aсizdir və s. Birinсi şəxsin сəmində sonu 
samitlə bitən isimlərdə ıq, -ik, -uq, -ük; sonu saitlə bitənlərdə -yıq, -yik, -yuq, -yük. Məsələn: 
tələbəyik, müəllimik, həkimik, alimik və s. İkinсi şəxsin сəmində -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz. 
Məsələn: tələbəsiniz, müəllimsiniz, həkimsiniz, alimsiniz və s. Üçünсü şəxsin сəmində -dır, -
dir, -dur, -dür, -dırlar, -dirlər, -durlar, -dürlər. Məsələn: (onlar) tələbədir, (onlar) 
müəllimdirlər, (onlar) həkimdirlər, Еду-еду не свищу, а наеду – не спущу; Чужую беду – 
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руками разведу; Я мыслю, следовательно, существую. Теперь рассмотрим (с вами) 
скорость движения. Обратим внимание на следующие события. Возьмем 
равнобедренный треугольник. Проведем воображаемую линию. və s. Qeyd edək ki, 
Azərbayсan dilində elə сümlələr vardır ki, onların subyektləri şəxs əvəzlikləri ilə ifadə 
olunur. Belə сümlələrdə subyektlərin müstəqil işlənməsinə ehtiyaс yaranır. Bu zaman şəxs 
şəkilçilərinin işlənməsinə ehtiyaс qalmır. Məsələn: Mən ağa, sən ağa, inəkləri kim sağa? 
(atalar sözü). Sən bir aşıq, mən bir xotkar qızı, səninlə mənim nə sövdam? Sənin o varın, 
karın haradaydı ki, məni alasan (Koroğlu) [9, s. 69]. Subyektə aid olan sözdə şəxs şəkilçisi 
ixtisar olunmuş сümlələr сanlı danışıq dilində üstünlük təşkil edir. Məsələn: Sən nə 
hayda(san), mən nə hayda (yam). Sən dul (san), mən dul (am), gəl mənə bənd ol. Sən öz 
kefində (sən), mən öz kefimdə (yəm). Sən kor (san), bəs mənə nə olub? Sən o tayda (san), mən 
bu tayda (yam). O orda (dır), mən burda (yam). Mən nə gündə (yəm), sən nə gündə (sən).Sən 
gülməli (sən), mən də ağlamalı (yam) və s. 

Beləliklə, isimlərin, o сümlədən adların hər üç şəxsin tək və сəmində qəbul etdiyi şəxs 
şəkilçilərinin mənzərəsini belə vermək olar: I şəxs tək -am, -əm; -yam, -yəm; I şəxs сəm -ıq, 
-ik, -uq, -ük; -yıq, -yik, -yuq, -yük; II şəxs tək -san, -sən; II şəxs сəm -sınız, -siniz, -sunuz, -
sünüz; III şəxs tək -dır, -dir, -dur, -dür; III şəxs сəm -dırlar, -dirlər, -durlar, -dürlər. Qeyd 
edək ki, isimlər (o сümlədən adlar) təsdiqdə olduqda şəxs şəkilçisi sözün sonuna qoşulur. 
İnkarda olduqda isə şəxs şəkilçisi inkarlığın göstəriсisi deyil sözünün sonuna artırılır: 
Məsələn [5, s. 69]: Təsdiq müəllim -əm müəllim -sən -dir -ik müəllim -siniz -dirlər. İnkar 
deyil-əm müəllim deyil-sən deyil-dir deyil-ik müəllim deyil-siniz deyil-dirlər.Deyil sözü 
üçünсü şəxsin təkində və сəmində həmişə şəxs şəkilçisini daşımır. Məsələn: deyil-əm həkim 
deyil-sən deyil deyil-ik həkim deyil-siniz deyil-lər. Feilin şühudi keçmiş zamanını şəxslər üzrə 
dəyişdirdikdə aşağıdakı şəxs şəkilçilərini qəbul edir. Birinсi şəxsin təkində -m. Məsələn: Mən 
səni həyatda daşa dəyişdim, torpağa dəyişdim, məzara döndük (N.Həsənzadə). Darvazanı 
açıb həyətə girdim. Bağımız mənə elə gözəl, elə geniş göründü ki, iri ənсir ağaсının altındakı 
çarhovuzun qırağında əyləşdim və qırmızı məktubu tələsmədən diqqətlə oxumağa başladım 
(S.Qədirzadə. "Sevdasız aylar"). Mən kövrəldim. Anсaq bunu Valehə hiss etdirmədim 
(İ.Əfəndiyev. "Valehlə Sarıköynəyin nağılı"). İkinсi şəxsin təkində -n. Məsələn: Sən açıldın, 
mənim üçün yaz deyil, Məndən çiçək gözləyənlər az deyil (N.Kəsəmənli). Yerimək öyrətdin 
tutub əlimdən, Dolaşdım aranı, dolaşdım dağı (B.Vahabzadə). Üçünсü şəxsin təkinin şəxs 
şəkilçisi yoxdur. Məsələn: yazdı, oxudu, danışdı, dedi, gördü, etdi, dindi və s. Birinсi şəxsin 
сəmində -q, -k. Məsələn: 35 il bir isindik, bir oсağın istisinə, Sevdik qızıl şöləsini, dözdük aсı 
tüstüsünə, Qəsr, saray tikməsək də yaxşıсa bir yuva qurduq, Ləyaqət beşiyində geсə-gündüz 
ayıq durduq (X.R.Ulutürk). Qırdıq qayaları diş-dırnaq ilə, Bağ saldıq... sevindik qol-budaq 
ilə (X.R.Ulutürk). Сüсəni fil gördük, fili qarışqa, Kimdi qoyan gözü göz olmağa ki?! 
(M.Aslan). İkinсi şəxsin сəmində -nız, -niz, -nuz, -nüz. Məsələn: baxdınız, yaşadınız, 
yazdınız, danışdınız, işlədiniz, gəldiniz və s. Üçünсü şəxsin сəminin şəkilçisi -lar, -lər. 
Məsələn: oxudular, eşitdilər, anladılar, çağırdılar, sildilər, aldılar və s. Feilin şərt şəkili də 
şühudi keçmiş zamana aid şəxs şəkilçilərini qəbul edir. Məsələn: Mən getsəm Sən getsən O 
getsə Biz getsək Siz getsəniz Onlar getsələr // getsə - Ay bala, itin dilini bilməsən də, daha 
sənin səsi səsdən ayıran vaxtındı. Mənim saqqalım belə- belə işlərdə ağarıb (F.Eyvazlı. 
"Qaçaq Kərəm"). – Fikir eləmə, a Kərəm... Sən eldən сida düşsən də rəiyyət sənnən öyünür 
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(F.Eyvazlı. "Qaçaq Kərəm"). Nə qədər yesən, payınız qalaсaqdır,-deyə Pərişan onu 
qarşıladı. – Bir toğludur, beş xoruz (M.İbrahimov. "Böyük dayaq"). Feilin əmr şəklinin şəxs 
şəkilçisi belədir. Birinсi şəxsin təki -ım, -im, -um, -üm, сəmi -aq, -ək. Dünya fırlanır ki, biz 
də onun tək Fırlanıb qanmayaq min bir felini. Dünya fırlanır ki, tapa bilməyək Onun nə 
sonunu, nə əvvəlini (B.Vahabzadə). Dayanım bir az da, dözüm bir az da, Bir az da səbrimin 
dizinə çöküm. Yığılsın dünyadan gözüm bir az da, Bir az da yığılım, özümə çöküm (Firuzə 
Məmmədli). Həyətini qara yellərə kürüyüb, Başımıza nələr gəlir, qoygörüm (M.İsmayıl). 
Xamırımız başqa, özümüz başqa, Xamırdan qəlibə düz keçək keşkə! (M.Aslan). İkinсi şəxsin 
təki yoxdur, сəmi -ın, -in, -un, -ün. Məsələn: Hökmdarlar, qulaq asın, amandır, Fəryadına 
insanın siz, yerin siz. Dolaşdırıb dinləməmək yamandır Barı susmaq azadlığı verin siz. – 
Təpəni su döyəninə kimi hələ bir az da yuxarıdan şumlayın! Boş yer qalmasın. Xışın burnunu 
dərinə salın! Arada çiy yer ötürməyin (F.Eyvazlı. "Qaçaq Kərəm"). Üçünсü şəxsin təki -sın, 
-sin, -sun, -sün, сəmi -sınlar, - sinlər, -sunlar, -sünlər. Məsələn: Fırlandıqсa bu dünya, yox 
da dönüb var olur. Quruyan çeşmələrdən sular yenə сar olur. Bu dünyanın xeyri də, şəri də 
təkrar olur. Niyə təkrar olmasın? Axı dünya fırlanır (B.Vahabzadə). Neсə dönür bu dövran, 
neсə dönür bu gərdiş Tazıların üstünə dovşanlar da gülərmiş Dünya binə olandan hər şey 
dəyişilərmiş Dəyişməsin neyləsin, axı dünya fırlanır (B.Vahabzadə). Çəksin könlümüzdən bu 
dərdi- səri, Toplasın, qoy olsun qəmin heykəli, Bu qayaya dönən kimdi- sorsalar, Bir ağızdan 
deyək: "Mənim heykəlim!.." (S.Rüstəmxanlı). – Kamil, sən davada ikən o həftə olmazdı ki, 
Mərdəli mənə baş çəkməsin (M.Süleymanov. "Dağlar qoynunda"). Yarpağı tez solar tək 
ağaсın da, Arxası yoxdursa neсə solmasın? Meşələr sultanı, meşələr şahı, Aslanın özü də 
yalqız olmasın (B.Vahabzadə). Feilin lazım və vaсib şəkilləri şəxslər üzrə aşağıdakı şəxs 
şəkilçilərini qəbul edir. Birinсi şəxsin təki -am, -əm, сəmi -ıq, -ik, -üq, -ük. Məsələn: 
tutasıyam, tutasıyıq, gedəsiyəm, gedəsiyik, tutmalıyam, tutmalıyıq, getməliyəm, getməliyik və 
s. Elimə-obama səpiləsiyəm, Xamlamış çöllərə əkiləsiyəm, Viranə yurdlara tikiləsiyəm, 
Ölmüyüb bu qışı yaza çıxarsam (Zahid Əziz). Daha hər nə yazsam, şən yazasıyam, Şəhid 
ruhlarıyla mən yazasıyam. Qələbə marşını mən yazasıyam. Ölmüyüb bu qışı yaza çıxarsam 
(Zahid Əziz). İkinсi şəxsin təki -san, -sən, сəmi -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz. Məsəllən: 
gələsisən, gələsisiniz, sevəsisən, sevəsisiniz, deyəsisən, deyəsisiniz və s. Üçünсü şəxsin təki -
dır, -dir, -dur, -dür, сəmi -dırlar, -dirlər, -durlar, -dürlər. Məsələn: açasıdır, açmalıdır, 
bağışlayasıdır, bağışlamalıdır, alasıdır, almalıdır, verəsidir, verməlidir, başlayasıdır, 
başlamalıdır, döyüşəsidir, döyüşməlidir və s. Feilin arzu formasının şəxslər üzrə qəbul etdiyi 
şəxs şəkilçiləri. Birinсi şəxsin təki -m, сəmi -q, -k. Məsələn: İstəmirəm azadlığı zərrə- zərrə, 
qram- qram. Qolumdakı zənсirləri qıram gərək (X.R.Ulutürk). İkinсi şəxsin təki -san, -sən, 
сəmi -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz. Məsələn: Yaşıyan görmürəm yüz, yüz əlli il, Qovuq tək boş 
qalıb qəlb də, beyin də Ömrün mənasını boyunda deyil, Gərək axtarasan dərinliyində 
(B.Vahabzadə). Üçünсü şəxsin təkinin şəxs şəkilçisi yoxdur. Сəminin şəxs şəkilçisi -lar, -lər 
şəkilçisidir. Məsələn: gərək ala (təkdə), gərək alalar (сəmdə), gərək yaza (təkdə), gərək 
yazalar (сəmdə), gərək oxuya (təkdə), gərək oxuyalar (сəmdə) və s. 
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Nəticə 
 
Beləliklə, isim müxtəlifsistemli dillərdə fərqli xüsusiyyətlər kəsb etmişdir. Gördüyümüz 

kimi, bu özünü ilk növbədə isim kateqoriyalarında göstərir və bu da müxtəlif dillərdə təzahür 
formalarının, ifadə vasitələrinin fərqlənməsi, dillərin quruluşu – morfoloji strukturu ilə 
bağlıdır. 
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ƏZİZ DÖVLƏTABADİ TƏZKİRƏSİNDƏ  
FƏHLƏVİYYAT YAZAN ŞAİRLƏR 

 
Xülasə 
 
Məqalədə Azərbaycanda yayılmış və pəhləvi dillərinin bir qolu sayılan “Azəri” adı ilə 

məşhur olan və pəhləvi dili və ya ləhcəsidir. Qərb şərqşünasları tərəfindən bu dilin 
öyrənilməsi daha öncələrə təsadüf etsə də, İranda ilk dəfə bu dili tədqiqata cəlb edən Əhməd 
Kəsrəvi olmuşdur. Bu dil üzərində ilk geniş tədqiqat işi aparmış İran tarixçisi Əhməd Kəsrəvi 
“Azəri və ya Azərbaycanın qədim dili” adlı kitabında bu dildən nümunələr və onun “tati dili” 
ilə əlaqəsini göstərmişdir. Tarixin şahidi olan bəzi yazılı mənbələr bu dilin mövcudluğunu 
sübut edir. Bu dildə yazılan və günümüzə qədər gəlib çıxan, daha çox Təbriz şairlərinin 
yaradıcılğında rast gəlinən və “fəhləviyyat” başlığı ilə tarixi qaynaqlarda adı çəkilir. Əziz 
Dövlətabadinin “Süxənvərani-Azərbaycan” təzkirəsində fəhləviyyat yazar şairlər haqqında 
da məlumat verilmişdir. Təzkirədə Banu Bağban Ərdəbili, Ruhi Ənarcani, Səfiəddin 
Ərdəbili, Əbdülqadir Marağayi, İsmət İspəsti, Kəşfi Nəmini, Məğribi, Nəbati Qaracadaği, 
Hümam Təbrizi, Yaqub Ərdəbili kimi söz ustadlarının yaradıcılığı öz əksini tapmışdır. Qeyd 
etmək lazimdır ki, XIV əsr azəri dilində yazılan ədəbiyyat nümunələrinin ən məhsuldar bir 
dövrü hesab olunur. 

 
Açar sözlər: İran, İran dilləri, Azəri dili, fəhləviyyat, fars dili, tat dili, Kəsrəvi 
 
Giriş 
 
İran dünyanın ən qədim mədəniyyət və sivilizasiyasının beşiyidir. Bu mədəniyyət 

zərdüştlük ideologiyasında, mixi əlifbası ilə olan yazılı kitabələrdə, Ə.Firdövsinin məşhur 
“Şahnamə” epopeyasında, tarixi-məbədlərdə, memarlıq abidələrində, təsviri incəsənətdə, 
elmdə və s. özünü təcəssüm etdirir. Asiyanın cənubunda yerləşən İran tarixən qədim Şərqin 
inkişaf etmiş ölkələrindən biri olmuşdur. Qocaman Şərqin Elam mədəniyyəti, Şumer 
sivilizasiyasının yaranışı, intibahı müasir insanı təəccübləndirməyə bilmir. Onu da qeyd 
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etmək lazımdır ki, qədim İran əhalisinin (buraya farslar, madaylar, parfialılar, soqdlar və s. 
daxil idilər) etnik mənsubiyyəti, siyasi tarixi, dini inanc və təsəvvürləri bu mədəniyyətin 
təntənəsi və əzəmətinin əsas göstəricilərindən qayələrindən biri hesab edilə bilər.  

 
Riçard Nelson Fraya görə İran, İran dillərinin danışıldığı və İranın çoxmədəniyyətliyini 

saxlayan torpaqların hamısını əhatə etməkdədir. [1] Qeyd etmək lazımdır ki, bu ərazilərdə 
fars dillərindən əlavə şifahi və yazılı ədəbi nümunələri olan başqa dillər də mövcud olmuşdur. 
Bəzi dillər bugünə qədər öz aktuallığını qorumuş, bəzi dillər isə müxtəlif tarixi, coğrafi və ya 
ictimai səbəblər üzündən sıxışdırılıb çıxarılmışdır.  

Bu dillərdən biri də keçən əsrlərdə İranın şimal qərbində, xüsusilə Azərbaycanda 
yayılmış və pəhləvi dillərinin bir qolu sayılan “Azəri” adı ilə məşhur olan və pəhləvi dili və 
ya ləhcəsidir. Bu dil bu gün əhatə dairəsi məhdud olan Qərbi İran dilləri ailəsindən olan bir 
dildir. Qərb şərqşünasları tərəfindən bu dilin öyrənilməsi daha öncələrə təsadüf etsə də, 
İranda ilk dəfə bu dili tədqiqata cəlb edən Əhməd Kəsrəvi olmuşdur. Bu dil üzərində ilk geniş 
tədqiqat işi aparmış İran tarixçisi Əhməd Kəsrəvi “Azəri və ya Azərbaycanın qədim dili” adlı 
kitabında bu dildən nümunələr və onun “tati dili” ilə əlaqəsini göstərmişdir. [2] O, kitabında 
bu dilə aid bir çox nümunələr təqdim etmişdir. Kəsrəvi müəyyən mənbələrə istinad edərək 
“qədim azəri dili”nin türk dili olmadığını və tamamilə İran dilləri qrupuna aid olduğunu 
qənaətinə gəlmişdir. Kəsrəvi və digər dilçi alimlər Azərbaycanda yayılan qədim İran dili 
barədə apardıqları araşdırmalarda istinad etdikləri müəlliflər sırasında yalnız Abdulla 
Yaqutun “Micəmül-üdəba” əsərində Əbuləla Müəccinin tərcümeyi-halını təqdim edərkən 
Xətib Təbrizinin öz həmşəhərlisi ilə “Azəri” dilində olan söhbətini nümunə kimi göstərərək 
“qədim İran dili ifadəsini” işlətmişlər. [3]  

400 il bundan öncə İrəvan, Naxçıvan, Təbriz, Marağaya səfər etmiş Osmanlı səyyahı 
Övliya Çələbi 700 il bundan əvvəl ərəb, türk, monqol tayfalarının köçündən sonra pəhləvi 
(Azəri) dilinin Naxçıvan, Marağa, Təbrizdə hələ də öz aktuallığını qoruduğunu yazmışdır: 
“Əhalinin qayət əbyəzül-lövn olub, gözləri mükəmməl, şirin sözlü, münəvvər üzlü mərəi 
adamlardır. Lakin yenə əksərisi nəhanicə Hənəfiməzhəb, süləhaməşrəbdirlər. Qadınları 
əksəriyyən pəhləvi dilində qoftqu edirlər”. [4, s. 269] 

Qədim Azəri dili pəhləvi dilinin ərəb istilasından və türk tayfalarının istilasından sonra 
da mövcudluğunu davam etdirən bir qoludur. Lakin həmin ölkədə türk dilinin bərqərar olması 
ilə “azəri” dili getdikcə zəifləmiş və aradan getmişdir. Minorski pəhləvi dilinin Pəhlə 
məntəqəsinin dili olduğunu və tədricən İranın qərbinə qədər yayıldığını qeyd edir. [5, s. 189] 
Qaynaqlar isə azəri dilinin Azərbaycanın erkən türk əhalisinin dili olması haqqında məlumat 
verirlər. “Əsrimizin 20-ci illərinə kimi və daha sonra tarixi ənənə olaraq azəri məfhumunu 
azərbaycanlıların adı ilə bağlamışlar. [6, s. 226] 

Çox vaxt İran alimlərinin Azərbaycan dili ilə qarışdığı qədim azəri dili Qərb İran 
dillərinin tat-talış və ya azəri qrupuna daxil olan, indiki talış dilinin qalıqları olan azəri dilidir. 
Müasir dövrümüzün G.Vindfur, Donald kimi məşhur, dilçi alimləri Azərbaycan ərazində 
danışılan və azəri dili kimi tanınan bu dialekti tat dillərinin bir qolu hesab edirlər.  

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Azərbaycanın bəzi bölgələrində 
yayılmış olan azəri dili heç vaxt rəsmi və ədəbi dil olmamış, hər hansı bir regionun və 
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məntəqənin yerli dialekti olmuşdur. Bu dialekt isə ərazidən asılı olaraq özünə məxsusluğu ilə 
bir-birlərindən seçilmişlər. 

Digər tərəfdən, bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, professor Minorskinin “İslam 
ensiklopediyası”nın (ingiliscə) birinci nəşrindəki “Tat” başlıqlı yazısında bu dilin tarixən İran 
dillərindən biri olduğunu, İranın qərbində və mərkəzində İslam dövrünün dillərinin türk 
olmadığını qeyd etmişdir. [5, s. 190] Nəticə etibarilə tat, talış, gilək, kürd, gorani dilləri ortaq 
ədəbi dilə çevrilməyən, buna görə də hər şəhərdə, kənddə fərqlənən yerli dialekt növləri 
olmuşdur. Bunların arasında yalnız kürd dili son bir-iki əsrdə inkişaf etmiş və daha fərqli bir 
yazıya çevrilmişdi.  

Bir çox İran dilləri demək olar ki, ölü dillər qrupuna daxildir və ya çox az işlənir. Buna 
da səbəb monqolların, səlcuqların ağalığı və bir çox ərazilərin türkləşməsi olmuşdur. Lakin 
bütün bu tarixi proseslər həmin dildə yazılmış bəzi ədəbi nümunələrin dövrümüzə gəlib 
çatmasına mane olmamışdır. Tarixin şahidi olan bəzi yazılı mənbələr bu dilin mövcudluğunu 
sübut edir. Bu dildə yazılan və günümüzə qədər gəlib çıxan, daha çox Təbriz şairlərinin 
yaradıclığında rast gəlinən və “fəhləviyyat” başlığı ilə tarixi qaynaqlarda adı çəkilir. Yerli 
ləhcələrdə yazılan dörd misradan ibarət fəhləviyyatlar iki qrupa ayrılır:  

1) Qədim Fəhləviyyatlar - bu gun ölü sayılan dillərdə (Təbriz, Həmədan, Qəzvin 
bölgələrində) yazılmış sənət nümunələridir.  

2) Yeni fəhləviyyatlar - bu gün də danışılan (Giləki, lor, Mazandaran) dillərində 
yazılmış şeir nümunələri.  

Fəhləviyyatlar vəzn etibarilə də iki hissəyə bölünür: əruz vəznində yazılan 
fəhləviyyatlar və digər vəznlərdə yazılan fəhləviyyatlar. Fəhləviyyatların çoxu heca vəzninin 
həcəz bəhrində yazılmışdır.  Ümumiyyətlə, dübeytlər və fəhləviyyatlar əsasən bu bəhrdə 
yazılır. Lakin bəzi fəhləviyyatlarda ikinci və ya üçüncü misra müşakili-məhzuf bəhrində də 
olur.  

Şəms Qeysin fikrinə görə fəhləviyyatlar, xüsusilə Həmədan, Zəncan və İraqda böyük 
əhəmiyyət qazanmışdır. “Uraman” və “uramanan” adlı xüsusi bəstə ilə oxunan bu dördlüklər 
əruzun həcəz bəhrinin “məfa᾿ilun, məfa᾿ilun, fa ̓ilun” və ya müşakil bəhrinin “fa᾿ilatün, 
məfa᾿ilün, fa᾿ilün” nəzmində yazılmışdır”. [7] 

Ruhi Unarcani öz risaləsinin sonunda Təbriz əhalisinin danışdığı dildə olan nümunələri 
fəhləviyyatların bir nümunəsi hesab etmişdir. [8, s. 330] Digərləri isə həmin nümunələri 350 
il bundan öncə Təbriz əhalisinin danışdığı dil ilə qarışmış bir dil hesab edirlər. Bəzi 
fəhləviyyatların bir çox yerlərdə sufi məclislərində musiqinin müşayiəti ilə oxunduğu deyilir. 
[9, s. 129]  

İranın şimal hissəsində, qərb məntəqələrində danışılan dialektdə yazılan dübeyt 
formasında olan fəhləviyyatlar İslamdan əvvəl İranda yayılmağa başlamışdır. Tarix boyu 
İranın hər guşəsinin, hər şəhərinin özünəməxsus ədəbi fəaliyyəti mövcud olmuşdur. Əbu Səid 
Nəhavəndiyə (vəfat. h.q. 331 il), Baba Tahir Həmədaniyə (vəfat h.q. 401 il), Bündar Raziyə 
(vəfat h.q. 401 il) aid olan fəhləvi ədəbiyyatının qədim nümunələri vaxtilə geniş arealı əhatə 
etsə də, zaman keçdikcə yoxa çıxmış, onun az sayda nümunələri şairlərin divanlarında, fars 
və ərəb dilində yazılan cüng və mətnlərdə qalmışdır. Bu şairlərdən əlavə Məhəmməd 
Kəccani, Əbdülməcid Təbrizi, Hacı Əminəddin Bülə, Əbdülrəhim Xəlvəti Təbrizi və s. söz 
ustadlarının adını çəkmək olar. 
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Əziz Dövlətabadinin “Süxənvərani-Azərbaycan” təzkirəsində fəhləviyyat yazar şairlər 
haqqında da məlumat verilmişdir. Təzkirədə Banu Bağban Ərdəbili, Ruhi Ənarcani, 
Səfiəddin Ərdəbili, ƏbdülqadirMarağayi, İsmət İspəsti, Kəşfi Nəmini, Məğribi, Nəbati 
Qaracadaği, Hümam Təbrizi, Yaqub Ərdəbili kimi söz ustadlarının yaradıcılığı öz əksini 
tapmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, XIV əsr azəri dilində yazılan ədəbiyyat nümunələrinin ən 
məhsuldar bir dövrü hesab olunur. 1327-ci ildə tərtib olunan “Səhabül-fürs” lüğətinə azəri 
dilində olan 11 söz daxil edilmişdir. Bundan əlavə İbn Bəzzaz “Səffətüs-səfa” təzkirəsi Şeyx 
Səfinin dilindən 12 dübeyti və 3 cümlə, Banu Bağban Ərdəbiliyə aid bir fəhləviyyatı daxil 
etmişdir. 

Banu Bağban Ərdəbili Şeyx Ərdəbilinin dövründə yaşayan şairələrdən olmuşdur. İbn 
Bəzzaz bu xanımın adını öz təzkirəsində qeyd etmişdir. Banu Bağban Şeyxə bağlı bir insan 
olmuşdur. Bir gün Şeyx Səfinin onu heç yad etməsinə işarə edəcək aşağıdakı fəhləviyyatı 
yazır: 

 
 دیره کین سر بھ سودای تھ گیجی

 دیره کین چش چو خونین اسره ریجی 
 دیره سر باستانھ اچ تھ دارم

 خود تواجی کو وربجختی چو کیچی 
 

Şərh: Daha gecdir, mən sənin sevdandan dəli olmuşam 
Daha gecdir, bu gözlər qanlı yaş axıdır. 
Daha gecdir, artıq sənin kandarındayam  
Heç özü sormur ki, axı bu bədbəxt kimdir. [10, s. 7] 
 
Fəhləviyyat yazan sənətkarlar arasında Səfiəddin Ərdəbilinin yazdığı fəhləviyyatlar 

xüsusi yer tutur. 
Süleyman şah Səfəviyə ithat edilən, Şeyx Zahid Gilaninin nəvəsi Şeyx Hüseyn 

tərəfindən yazılmışdır “Silsilətül-nəsəbi-Səfəviyyə” əsərində Səfəvi şahlarının əcdadı 
Səfiəddin Ərdəbiliyə aid edilən 11 fəhləviyyat (dübeyti) qeyd edilmişdir. Şeyx Hüseyn II şah 
Abbasın Qəndəharı fəth etdikdən dönəmdən (1059 h.q.) sonra yaşa dolduğu üçün inzivaya 
çəkilmişdir. Bu kitabın yazılması Süleyman şahın hakimiyyətinin əvvəllərinə, əsər müəlli-
finin isə ömrünün son dönəmlərinə təsadüf etmişdir. Əsərin yazıldığı vaxt Ərdəbildə yayılan 
azəri (pəhləvi) dili artıq unudulmuşdur. Əli Əşrəf Sadiqinin fikrincə əsər müəllifiinin bu dil 
ilə heç bir tanışlığı olmamışdır. Heç bir şübhə yoxdur ki, Şeyx Hüseyn bu şeir nümunələrini 
daha qədim mənbələrə istinad edərək əsərinə daxil etmişdir. Şeyx Səfinin kəramətindən və 
tərcümeyi halından bəhs edən ən qədim kitab şeyxin vəfatından 24 il sonra (759h.q.) yazılmış 
İbn Bəzzazın “Səffətüs-səfa” əsəridir. İbn Bəzzaz “Səffətüs-səfa” əsərində Şeyx Sədrəddinin 
atası Şeyx Səfi həzrətləri ilə söhbətində fəhləviyyat ilə fikrini belə ifadə etmişdir:  

یدی از دل خبر "شیخ صدرالدین خلد هللا برکتھ فرمود: ازشیخ سؤال کردم وقتی کھ بھ حضرت شیخ زاھد رس
  داشتی؟ شیخ قدس سره فرمود بھ زبان اردبیلی:کار بماند تمام بری  

“Şeyx Sədrəddin (Allah onun bərəkətini daimi eləsin!) buyurmuşdur: şeyxə sual etdim 
ki, Şeyx Zahidə yetişməyin ürəyinə dammışdımı? Şeyx Ərdəbil dilində həzrətləri cavab 
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verdi: “Kar bemande kar təmambəri” Yəni: Ey evi abad ev, iş tamam oldu, ancaq mürşidin 
təndehi qaldı. [11, s. 220) 

“Silsilətün-nəsəb” əsərinin müəllifi isə yazır: “Şeyx alim, fazil, təfsirçi idi, təbinə malik 
idi. Belə ki, aşağıdakı fəhləviyyə şeyxə aiddir.” 

 
 صاحب کرمی کھ صد خطا می بخشد 

 خوش باش صفی کھ جرم ما می بخشد 
 ھر کس کھ جوی مھر علی در دل اوست 

 .ھر چند گنھ کند خدا می بخشد 
  

Kərəm sahibi yüz günahı bağışlar, 
Xatircəm ol, ey Səfi, bizim günahımızı bağışlar. 
Qəlbində Əli məhəbbəti varsa əgər,  
Hər nə günah etsə, Allah bağışlar. [12, s. 35] 
 
Kəsrəvi bu fəhləviyyatların hansısa bir cüngdən köçürüldüyünü, hər bir fəhləviyyatın 

şərhinin də həmin cüngdə mövcudluğunu və bu şərhlərin də müəllifin, yəni Şeyx Səfinin 
özünə aid olduğu qənaətindədir.  Belə ki, şah Süleymanın dövründə azəri dili artıq 
unudulmuşdu. Təzkirə müəllifi də təbii ki, bu dilə bələd olmamışdır. Ona görə də çox güman 
ki, şərhlər də Şeyx Səfinin özünə aid olmuşdur.  

 
 صفیم صاف گنجان نمایم 

 بھ دل درده ژرم تن بی دوایم 
 کس بھ ھستی نبرد ره بھ اویان 
 از بھ نیستی چو یاران خاک پایم

 
Səfiyəm, saflıq xəzinəsini göstəririk, 
Ürəyə dərd, cana dərman deyilik. 
Heç kəs vəhdət aləmində Ona yetə bilməz. 
Mən yoxluq ilə dostların ayaq tozuyam. [10, s. 43] 
 
“Süxənvərani-Azərbaycan” təzkirəsində XIV əsrdə yaşamış Məhəmməd Şirin kimi 

məşhur olan Məğribi Təbrizinin də yazdığı fəhləviyyatlar yer almışdır. Məğribi Təbrizi Şeyx 
Ərdəbilinin müasiri olmuşdur. Onun fəhləviyyatları Şeyx Səfinin XIV əsrdə yazılmış azəri 
dilində olan fəhləviyyatları kimi tanınmışdır. Şeyxin fəhləviyyatları ilə müqayisə edərkən 
ləhcə, dil xüsusiyyətləri baxımından çox oxşar olduğu aydın görsənsə də, hər birində 
özünəməxsus ürfani termin və istilahlar, söz və ibarələr işlətmişlər. Bunun da müəyyən 
səbəbləri vardır. Belə ki, Şeyx Ərdəbil ləhcəsində, Məğribi isə Təbriz ətrafında danışılan 
ləhcə ilə yazmışlar.  

Əbdülməcid Möləviyə məxsus olan 1605-ci ildə üzü köçürülən divanın nüsxəsində 
şairin qələmindən çıxan fəhləviyyatlar mövcuddur. Ə.Mövləvi şairə məxsus olan on üç 
fəhləviyyatı divana daxil etmişdir. Ə.Dövlətabadi “Süxənvərani-Azərbaycan” təzkirəsində 
nümunə üçün Məğribinin azəri dilində olan bir qəzəlini və fəhləviyyatlarını vermişdir: 
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 نھ گیتی بر ھنو نھ کوشن و دشت 
 کما چھنامھ داری تو مھ می ک شت 

 تو مھ چھانم اما آورده بین بوم 
 اما رنگ اژ ول و آاللوان دشت 

 
Nə dünya var idi, nə çöl, nə səhra, 
Aşiqlik toxumunu əkmişəm 
Eşqimizin toxumunu bu torpağa gətirdilər. 
Çəmənin lalələrinə rəng bağışladıq. [10, s. 957] 
 
Ərdəbilin tanınmış nəslinin nümayəndəsi, Şeyx Səfinin oğlu Şeyx Sədrəddinin müasiri 

olmuş Kəşfi Nəminin qələmindən çıxan 11 fəhləviyyat Nəcməddin Razinin “Mirsadül-
übbad” əsərində qeyd olunub. 

Ümumiyyətlə bu mövzu İran ədəbiyyatşünasları və dilçiləri tərəfindən geniş 
araşdırılmışdır. Məmmədəmin Ədib Tusi, Əhməd Təfəzüli bu sahədə araşdırma aparan ən 
məhsuldar alimlərdən hesab olunurlar.  

 
Nəticə 
 
Qədim azəri dili Qərb İran dillərinin tat-talış və ya azəri qrupuna daxil olan, indiki 

talış dilinin qalıqları olan azəri dilidir. Cənubi Azərbaycanın bəzi bölgələrində yayılmış olan 
azəri dili heç vaxt rəsmi və ədəbi dil olmamış, hər hansı bir regionun və məntəqənin yerli 
dialekti olmuşdur. Bu dialekt isə ərazidən asılı olaraq özünə məxsusluğu ilə bir-birlərindən 
seçilmişlər. 
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Jalya Shukurova  
Poets Who Wrote Fehlaviat in Aziz Dovletabadi's Tazkira 
 
The Azeri language, known as one of the Pahlavi languages, is widely spoken in the 

northwest of Iran, especially in Azerbaijan. It is a language belonging to the Western Iranian 
language family, and its use is limited today. Although the study of this language by Western 
Orientalists was earlier, it was Ahmed Kasravi who first studied this language in Iran. 

The ancient Azeri language, often mixed with Azeri by Iranian scholars, is a remnant 
of the Talysh language, which belongs to the Tat-Talysh or Azeri group of Western Iranian 
languages. 

Fehlaviat written in this language and preserved to this day is most often found in the 
works of Tabriz poets. 

Key words: Iran, Irans language, language azeri, fehleviat, Persian language, tat 
language, Kasravi 
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İNGİLİS DİLİNİN TİBB TERMİNOLOGİYASINDA  
EPONİMLƏR 

 
Xülasə 
 
Eponim şərəfinə hansısa coğrafi obyekt, şəhər, çay, dağ və s. adlandırılan tanrı, əfsa-

nəvi qəhrəman və ya real şəxsə deyilirdi. Dildə eponimlərin yaranması tarixi e.ə. illərə gedib 
çıxır. Zamanla, eponimin fenomen və anlayışların adlandırılmasında istifadəsi daha da artdı. 
Nəticədə eponim əfsanəvi şəxsiyyətlərdən daha çox həqiqi şəxsiyyətlər olmağa başladılar. 
Eponimlər xüsusi isimin birinci komponent kimi çıxış edən leksik vahidlərdir. Bu terminlər 
konkret kəşf və ya ixtira edən alimin adı ilə adlandırılır. Tibb sahəsində yeni hadisələrin və 
ya kəşflərin terminləşməsi zamanı eponimlərdən istifadə edilir. Məqalədə hər hansı bir 
alimin, həkimin adı ilə ifadə olunan tibb terminlərindən bəhs ediləcək.  

Məqalənin yazılmasında müxtəlif dillərdəki elmi ədəbiyyatdan istifadə edilmişdir.  
 
Açar sözlər: tibb, termin, ingilis dili, eponim, şəxs adı 
 
Giriş 
 
Eponimlərin yaranma tarixi çox qədimdir. Tibb terminlərinin eponimlərlə adlandırıl-

masına başlamazdan çox-çox əvvəl eponimlərdən coğrafi obyektlərin adlandırılmasında 
istifadə edilmişdir. Hələ eramızdan əvvəl 332-ci ildə Misirdə, Aralıq dənizinin sahilində, 
İsgəndəriyyə şəhəri yarandı ki, o, Böyük İsgəndərin şərəfinə adlandırılmışdır. Rəvayətə görə, 
Bizantion şəhəri qədim yunan qəhrəmanı Bizas tərəfindən qurulmuşdur. Bizans miflərdə 
Poseydon adlı tanrının oğlu idi. Beləliklə, Bizans Bizantionun eponimidir və həmçinin onun 
vasitəsi ilə Bizans İmperiyasının eponimidir. Beləliklə, eponim dəyişdirildi, köhnə şəhər 
İmperator Konstantinin adını daşımağa başladı. Kiyev şəhərinin eponimi əfsanəvi knyaz 
Kiydir. Kiyin qardaşlarından biri Şek Podol tərəfdə ucalan Şekavitsa dağının eponimidir, 
onların bacısı Libed isə Dneprin sağ qolu olan və indiki Kiyevin ərazisində axan Libed 
çayının eponimidir. Xalqlar və ya tayfaların adlarında da eponimlərə rast gəlinir. Məsələn, 
latınlar tayfasının eponimi kimi mifik hökmdar Latin hesab olunur. Başqa bir əfsanəyə görə, 
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Çexiya və Polşa xalqlarının adları əfsanəvi knyazlar Çex və Lexin adlarından gəlir. . 
“Roma” adını mifik qəhrəman Romulun adından eponim hesab etmək olar; Yekaterinburq - 
İmperator II Yekaterina adından; kraliça Viktoriyanın adından eyniadlı “Viktoriya dövrü” 
termini yaranmışdır və s. 

 
Zaman keçdikcə, eponimin fenomen və anlayışların adlandırılmasında istifadəsi daha 

da artdı. Nəticədə eponim əfsanəvi şəxsiyyətlərdən daha çox həqiqi şəxsiyyətlər olmağa 
başladı. Böyük coğrafi kəşflər dövrünün başlaması ilə ad tələb edən coğrafi obyektlərin sayı 
kəskin şəkildə artdı. Yeni əşyalar, fenomenlər və anlayışlar ixtiraçılar, elm adamları, 
sahibkarlar və ya hökmdarlar kimi həqiqi insanların şərəfinə adlandırılmağa başlandı. 
Eponimlər xüsusi isimin birinci komponent kimi çıxış edən sözlərdir.  

Konkret kəşf və ya ixtira edən alimin adı ilə adlandırılması tibb sahəsində yeni 
hadisələrin və ya kəşflərin terminləşməsi zamanı istifadə edilməsi beynəlxalq ənənə kimi 
dildə mühüm rol oynayır. Xüsusən, tibbi terminlərdən istifadə edərkən çox vaxt alimlərin 
adları çəkilir və ya ümumiyyətlə adlardan istifadə edilmir. “Eponim” sözü bizə yunan 
dilindən keçib. O, iki hissədən ibarətdir. “epi” - “yuxarıda, əlavə olaraq” və ikinci hissə 
“onim” ad deməkdir(1,1140). Beləliklə, eponim, - real və ya uyduruluş şəxsin adıdıdr və 
bunun əsasında söz və ya söz birləşməsi düzəldilmişdir. Burada bir neçə adı nümunə olaraq 
göstərmək olar: - xəstəliklər (Hodgkin’s disease - Hockin xəstəliyi); - sindromlar (Down’s 
syndrome- Daun sindromu); - bədənin anatomik bölmələri (Horner’s muscle - Horner 
əzələsi); - tibbi nəzəriyyələr (Flecherism - Fletçerizm); - tədqiqat və müalicə üsulları (Bai-
ley’s method- Beyli metodu); dərman vasitələri (Salk and Sabin vaccine - Salk və Sabin 
vaksinləri); - tibbi alətlər (Cooper’s scissors- Kuper qayçı); - xəstəliklərin müəyyənləşdiril-
məsi üçün testlər (Dick test - Dik testi) [2, s. 25].  

XVIII-XX əsrlərin roman və hekayələrinin ədəbi qəhrəmanlarının adları ilə bağlı klinik 
sindromlar və simptomlar maraqlı, obrazlı və yadda qalandır. Bu personajlardan bəziləri bu 
gün də məşhurdur (Pikvik sindromu Çarlz Dikkensin “Pikvik sənədləri” romanının 
qəhrəmanlarından birinin adını daşıyır; Alisa möcüzələr ölkəsində sindromu ingilis yazıçısı 
L.Kerrollun eyniadlı kitabının qəhrəmanının adını daşıyır; Albatros suyu “Qoca dənizçinin 
nağılı” personajı Samuel Taylor Koltrosun adının şərəfinə adlandırılıb.  

“Eponimləri əmələ gəlmə üsuluna görə təsnif etmək olar - isim + of + xüsusi isim 
(ampulla of Vater < Abraham Vater; pouch of Douglas < James Douglas); - sifətə çevrilən 
xüsusi isim (Gasserian ganglion < Johann Gasser; Haversian canal < Clopton Havers); - 
xüsusi isim + 's + isim. Buna əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, tibbi terminoloji 
leksika öz törəmə imkanları baxımından sərhədsizdir”[3, s. 24]. Digər dillərdə ekvivalenti 
olmayan, təhlil edilən tibbi terminlər müxtəlif dillərdən alınaraq beynəlxalq leksikanın bir 
hissəsinə çevrilir. Terminlərin formalaşmasında eponimlərdən geniş istifadə olunması, ilk 
növbədə, mövcud ənənə, təbabətin inkişafında xidmətləri olan həkimlərin, qabaqcıl alimlərin 
adlarını əbədiləşdirmək istəyi ilə izah olunur. Tibb terminologiyasının əksəriyyətini 
eponomik terminlər təşkil edir, məsələn, nevrologiyada eponimlər ümumi terminoloji fondun 
təxminən 30%-ni təşkil edir. 
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İngilis dilindəki eponim terminlərin 16%-dən çoxu mütəxəssislərin fərdi tədqiqat və 
tibbi fəaliyyətlərinin nəticələrinin adlarını bildirən vahidlərdir. Eponimləri aşağıdakı qruplara 
ayırmaq olar: [4, s. 143] 

1) tədqiqat metodlarını adlandırarkən - Alman həkimlər tədqiqat üsulları kəşf edərkən 
nominasiyada açar terminlərdən istifadə edirdilər. - sınaq, reaksiya, metod, təcrübə: Şellonq 
sınağı (F.Schellong, 1891-1953, alman həkimi) - qan dövranının öyrənilməsində funksional 
sınaq, Yaffe reaksiyası (M.Jaffe, 1841-1911, alman həkimi) - sidikdə və qan serumunda 
kreatinin təyin edilməsi metodu;  

2) anatomik terminlər – XIX əsrdə. anatomiya sahəsində kəşflər alman anatom və 
fizioloqlarının adları ilə adlandırılırdı. - Qisa dəstəsi (W.His, 1831-1904), Qisa bucağı, 
Lüdviq qanqlionu (K.F.V. Ludwig, 1816-1895.), Zinn dəstəsi (J.G. Zinn, 1727-1759);  

3) xəstəlik adları - xəstəliklərin adlarında həkimlərin də soyadlarına rast gəlinir, 
məsələn, alman həkimlərinin soyadları sinir sistemi xəstəliklərinin adlarında qeyd olunur: 
nevropatoloqlar və psixiatrlar - Alzheimer xəstəliyi (A. Alzheimer, 1864-1915), Creutgfeldt-
Jakob xəstəliyi (HG Creutzfeldt, 1885 -1964, A. Jakob, 1884-1931), terapevtlər - Reiter 
xəstəliyi (HCJ Reiter, 1881-1969); 

 4) xəstəliklərin simptomlarının adları - Avellis sindromu (G.Avellis, 1864-1916) - 
yumşaq damaq və səs əzələsinin iflicinin birləşməsi, Berger paresteziyası (O. Berger, 1844-
1885), (JABarre, 1880) -1967) - sin.: iki başlı bud sümüyü refleksi; 

 5) cərrahi əməliyyatların adları – “əməliyyat” və “plastik” ümumi terminlər əsasında 
alman cərrahlarının adları ilə eponimlər yaradılmışdır - Bruns əməliyyatı (P.E. Bruns, 1846-
1916) (fibromanın çıxarılması əməliyyatı), Berqman əməliyyatı (E. Bergmann, 1836-1907, 
yumurtalığın öz qişasının kəsilməsi əməliyyatı); Bruns dodaq plastiki (V. Bruns, 1823-1883, 
yuxarı dodaqların bərpası əməliyyatı) [5, s. 23]; 

 6) tibbi alətlərin və cihazların adları - göz əməliyyatları üçün alətlərin adlarında 
oftalmoloqların adları - Bunge qaşıq (P. Bunge, 1853-1926), Waldau-Graefe maqqaşları (A. 
Graefe, 1828-1870), Graefe katarakt bıçağı (A. Graefe ; sin.: linear katarakt bıçağı), Graefe 
maqqaşları (A. Graefe);  

7) tədqiqatçıların adlarından əmələ gələn bakteriya cinslərinin adları - alman bakterio-
loqlarının adları bakteriyaların adlarında istifadə olunur - Klebsiella (-lar) (Klebsiella, Ber; 
E. Klebs, 1834-1913), Klebsielloz. (klebsiellosis) - yoluxucu xəstəlik, Koxa çöpü (R .Koch, 
1843-1910) - vərəmin törədicisi. Eponimlərin tərcüməsi müəyyən çətinliklərə səbəb olur ki, 
bu da ilk növbədə onların tibbi ədəbiyyatda istifadəsinin milli xüsusiyyətləri ilə bağlıdır [6, 
s. 110]. 

Dilçilikdə eponim terminoloji ifadə kimi başa düşülür ki, onun tərkib hissələrindən biri 
xüsusi addır. R.Nestman qeyd edir ki, eponimlərin yaranmasının səbəbi yeni yaranan 
hadisələrin təyin edilməsi zərurəti ilə bağlıdır. Bu gün eponimlərin bu və ya digər dərəcədə 
istifadə olunmadığı tibb sahəsi tapmaq çətindir. Onlar tibbi terminologiyanın mühüm 
hissəsini təşkil edirlər, çünki terminin tərkibində xüsusi adın olması məqbul ola bilər: 
sinonim terminlər heç də həmişə konsepsiyanın mahiyyətini əks etdirmir və təfərrüatlı təsviri 
konstruksiyadan istifadə etməklə anlayışın tərifi əlverişli deyil. Məsələn, ingilis dilində 
üstünlük verilən variant: Hoffman’s reflex dedikdə, “a reflectory reaction of muscles after 
electrical stimulation of sensory fibers in their innervating nerves” deyil (passiv asılmış əlin 
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üçüncü barmağının dırnaq mayasının çimdik stimullaşdırılmasına cavab olaraq barmaqların 
əyilmə hərəkəti). Tədqiq olunan məlumatlara və eyniadlı terminlərin xüsusiyyətlərinə dair öz 
müşahidələrimizə əsaslanaraq belə bir fikir söyləmək olar ki, bütün ingilisdilli eyniadlı 
terminləri əmələ gəlmə üsuluna görə 5 qrupa bölmək olar.  

Ən çox yayılmış üsul, xüsusi isimlərə apostrof “s” əlavə etməkdir, məsələn, Hodgkin’s 
disease - Hodgkin xəstəliyi - xroniki bədxassəli lenfomatoz. 1832-ci ildə T.Hodgkin limfa 
düyünlərinin və dalağın artması, ümumi zəifləmə və güc itkisi olan yeddi xəstəni təsvir edib. 
Bütün hallarda xəstəlik ölümlə sonlanırdı. 23 ildən sonra S.Wilkes Hodgkinin təsvir etdiyi 
halları ətraflı öyrəndi, onlara 11 öz müşahidəsini əlavə etdi və bu vəziyyəti Hodgkin xəstəliyi 
adlandırdı. 

 İngilis dilində tibbi eyniadlı terminlərin əmələ gəlməsinin ikinci ən çox yayılmış üsulu 
heç bir dəyişiklik etmədən uyğun addan istifadə etməkdir, məsələn, Bell palsy - üz sinirinin 
zədələnməsi nəticəsində üzün bir tərəfinin qəfil zəifliyi və iflici. Bu eponim şotlandiyalı 
cərrah Çarlz Bellin (1774-1842) şərəfinə adlandırılıb. Bütün həyatı boyu həkim insanın 
damarları və sinirləri ilə maraqlanırdı. 1821-ci ildə Bell, üz iflicinin bütün əlamətlərinin təsvir 
olunduğu idiomatik müşahidələr kitabını nəşr etdirə bildi. 

 Eponimlərin üçüncü modeli N + of + PN (N - isim; PN - xüsusi isim) kimi təsvir edilə 
bilər, məsələn, the Circle of Willis - böyük beynin arterial dairəsi. Bu termin xüsusi isim olan 
ingilis həkimi Tomas Uillisin (1621-1675) adı əsasında formalaşmışdır. Willis beynin arterial 
dairəsinin anatomik olaraq iki yuxu arteriya sistemini bir-biri ilə və onların hər birini onurğa 
arteriyaları sistemi ilə birləşdirdiyini müəyyən edib sübut edə bilmişdi.  

Dördüncü üsul, xüsusi isimin asılı söz kimi deyil, əsas element kimi göründüyü 
vəziyyətlərdə uyğun bir ad istifadə etməkdir, məsələn, a positive Babinski - Axilles vətərinin 
ona toxunduqda refleks daralması. Bu simptom Polşa əsilli fransız nevropatoloq Cozef 
Babinskinin (1857-1932) şərəfinə adlandırılıb. Beşinci qrupa xüsusi addan başqa nitq 
hissəsinə keçmiş bir neçə eponim daxildir. Bir qayda olaraq, bunlar feillərdir, məsələn, “to 
kocherise” - xoralar üçün onikibarmaq bağırsağın açılması üçün əməliyyat texnologiyası. 
Termin yaranması ömrünü fiziologiyanın öyrənilməsinə həsr etmiş isveçrəli cərrah (1841-
1917) Emil Teodor Kocherin adından yaranmışdır.  

İngilisdilli tibbi lüğətdə eponim olmayan, lakin qrafik olaraq xüsusi adlara bənzəyən 
abreviaturalı homoakronimlər də var, məsələn: ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay 
- fermentlə əlaqəli immunosorbent analizi) və ADAM (androgen deficiency aging male- 
kişilərdə yaş androgen çatışmazlığı). Elmi mühitdə bu terminlərin istifadə tezliyi xüsusən də 
onun strukturu dörd və ya daha çox komponentdən ibarətdirsə kifayət qədər böyükdür. E.V. 
Varnyavskaya, düzgün qeyd edir ki, xüsusi isim terminin koqnitiv təbəqəsinin bir hissəsidir. 
Xüsusi isimlər bu, konsepsiyanın əsas hissəsinin seqmentidir, bu da dünyanın peşəkar 
linqvistik mənzərəsində yeni mənaların yaranmasına kömək edir. Fərdiləşdirmə funksiyasına 
malik olan xüsusi ad hər bir terminoloji vahidə orijinallıq verir ki, bu da dünyanın peşəkar 
linqvistik mənzərəsinin müxtəlifliyinə səbəb olur. Buna baxmayaraq, adının bu terminlə 
xatırlandığı şəxsin buna layiq olmadığını düşünən ekspertlər tərəfindən bəzi terminlər tənqid 
olunub. “Uyğun olmayan” terminoloji vahidlərin xaric edilməsi və ya adının dəyişdirilməsi 
ilə bağlı sual yaranır. Ancaq bu reaksiya belə, kök salmış və özünə yer tapmış terminin sadəcə 
unudulmasına təsir göstərə bilməz. Termin artıq öz həyatını yaşayır, elmi ədəbiyyatda 
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fəaliyyət göstərir, istifadədən çıxmır. Buna misal olaraq öldürülən uşaqların beyinləri 
üzərində təcrübələrini aparan nevropatoloq Julius Hallerworden və psixiatr Hugo Spatzın 
adları ilə aşağıdakı terminləri göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, eponimlərdən elmi 
terminologiyada istifadə edərkən aşağıdakı çətinliklər yarana bilər: - Eyni xüsusi ada 
əsaslanan eponimlər eyni həkimdən bəhs olunduğu mənasına gəlmir. Bu mədəni çaşqınlığa 
səbəb ola bilər. Məsələn, the Pick cell, Pick’s disease və Pick’s pericarditis (müvafiq olaraq) 
Lüdviq Pikin (alman patoloqu) adını daşıyır. ), Arnold Pieck (çex psixiatrı) və Friedel Pieck 
(avstriyalı həkim). Digər ölkələrin həkimlərinin adlarına əsaslanan eponimləri bu dilin ana 
dili olmayanlar üçün oxumaq və yazmaq çox çətin ola bilər, məsələn, Kupffer cell, Kuntscher 
nail, Papanicolaou smear, Hirschsprung’s disease və s. Eponomik terminlər lüğət korpusuna 
daxil edilsə də, eyniadlı terminlər çox vaxt heç bir fonetik işarə ilə, yəni transkripsiya ilə 
təmin edilmir. Bu, onların şifahi peşəkar diskursda istifadəsini xeyli çətinləşdirir. Eyni 
anlayışın eponimləri müxtəlif ölkələrdə müxtəlif xüsusi adlardan götürülə bilər, məsələn, 
“Kaşin xəstəliyi” və “Bek disease” “uşaqlığın endemik pozğunluğu”na istinad etmək üçün 
istifadə olunur. Bu problemlərə baxmayaraq, eyniadlı terminlər müxtəlif dillərin tibbi 
terminologiyasının tərkib hissəsidir və elmi diskurs təşkil edir.  

 
Nəticə 
 
Eponimlər elm dilinin bir hissəsi kimi insan fəaliyyətini və mədəniyyətini daha 

dərindən dərk etməyə kömək edir. Təbabətin alt dili bu elmi yaradan insanlar haqqında ən 
mühüm bilik mənbəyidir. Müasir dilçilikdə insan amilinin öyrənilməsi meyli termin-
eponimləri koqnitiv yanaşma işığında nəzərdən keçirməyə imkan verir. 
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“DOST” VƏ “DÜŞMƏN” KONSEPTLİ İFADƏLƏR  
MƏTN KONTEKSTİNDƏ 

 
 
Xülasə 
 
Müxtəlifsistemli dillər olan ingilis və Azərbaycan dillərində “dost” və “düşmən” 

konsepti ifadə edən söz və ifadələr xüsusi bir lay təşkil edir. Tədqiqat obyektimiz olan hər 
iki dildə bəhs olunan konseptlər mətnlərdə öz əksini tapır. Bu mətnlər əsasən bədii 
mətnlərdir.   

Bədii mətnlərdəki “dost” və “düşmən” konseptli ifadələr bir növ milli mahiyyət daşıyır. 
Hər iki xalqın dilində reallaşan mətnlər özü birbaşa milli mahiyyət kəsb edir. Təbii ki, bu tip 
mətnlərin tərkibində işlənən “dost” və “düşmən” konseptli ifadələr milli xüsusiyyəti ilə 
diqqəti cəlb edir. 

Azərbaycan və ingilis ədəbiyyatında “dost” və “düşmən” konseptləri bədii ədəbiyyat 
nümunələrində ikili şəkildə təcəssüm edir. Əsərlərin əksəriyyətində iki qütb var. “Dost” və 
“düşmən” qütbləri.  

Məqalənin yazılmasında müxtəlif elmi mənbələrdən istifadə olunmuşdur.  
 
Açar sözlər: konsept, dost, düşmən, mətn, koqnitiv 
  
Giriş 
 
Bildiyimiz kimi, dilin ən böyük vahidi mətn sayılır. Hər iki müxtəlifsistemli dildəki 

“dost” və “düşmən” konseptləri leksik vahidlərlə ifadə olunsalar da onların nitqdə var 
olmasıüçün mətn ortamı gərəkdir. Bəzən “dost” və “düşmən” sözləri işlənməsə belə mətn 
oxunarkən məhz söhbətin dostluq və düşmənçilik münasibətlərindən getdiyinin şahidi oluruq. 
Təbii ki, “dost” və “düşmən” konseptlərinin reallaşdığı mətnlər əsasən bədii mətnlər olur. 
Məhz bunun üçündə tədqiqatımızın bu yerində mətn dilçiliyi barəsində məlumat verməyi 
lazım bilirik.  
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Müasir koqnitiv tədqiqatın mühüm sahəsi konsepsiyanın nitq tətbiqləri sistemində 
bədii mətnin əhəmiyyətini müəyyən etməkdir. Burada mətn (lat. textus - parça, pleksus) 
semantik əlaqə ilə birləşən, dil işarələrinin ardıcıllığı kimi başa düşülən kifayət qədər 
mürəkkəb hadisədir. “Mətnin əsas vahidi bir əsas mövzu və ya ideyanı inkişaf etdirən bir 
neçə mənalı və sintaktik əlaqəli cümlələrin birləşməsindən ibarət olan superfraza birliyidir. 
Mətn aşağıdakı psixolinqvistik vasitələrə malikdir” [1, s. 263-270]. 

a) qrammatik (zaman və şəxsin vəhdəti, feil formalarının xüsusiyyətləri, modallıq və 
s.);  

b) leksik ünsiyyət vasitələri (təkrarlar, sinonimlər və s.); 
 c) mövzu-rematik ardıcıllıqlar;  
d) əsas əlaqə (bütün elementlərin bir mövzuya tabe olması).  
Bu xüsusiyyətlər sayəsində mətn forma və məzmun birliyi ilə xarakterizə olunur. 

Mətnə uyğunluğun ilkin əlamətləri təsvir edilə bilər ayrı-ayrı ifadələri müəyyənləşdirərək 
vahid mətn sisteminə birləşdirməkdir. Bədii mətndə konseptual məna dilin konseptual 
strukturunu formalaşdıran şifahi və situativ representant və oppozisiya sistemi ilə ötürlərək 
dilin konseptual strukturunu təşkil edir, mətnin proporsional strukturu isə obyektiv dünyanın 
əks olunmasına və onun subyektiv psixi təsvirinə əsaslanır. Bədii mətnin konseptual təhlili 
və onun mahiyyətinin anlayışlar toplusu kimi başa düşülməsi koqnitiv stilistikanın əsas 
müddəalarından birinə - mətnin törətmə/qavrayışın ikili prosesi kimi başa düşülməsinə 
əsaslanır. Koqnisiya bütün mətnin və onun hissələrinin başa düşülməsinə kömək edir. 
Koqnisiya dedikdə biz biliyin özünü deyil, “qabaqcadan biliklərin” (o cümlədən adi “şüur”) 
əldə edilməsi və istifadəsi prosesini – qavrayışa (xüsusən, emala) və bilik kimi istehsala 
xidmət edən və müşayiət edən müxtəlif zehni əməliyyatları və dil ifadələrini nəzərdə tuturuq. 
“Koqnisiya” və “koqnitiv” anlayışlarına kifayət qədər fərqli mənalar verilir, bəzən koqnitiv 
artefaktlarından istifadə koqnisiyanın dərk edilməsinə kömək edir. “Ən məqbul olanı insanın 
dünyanı və özünü dərk etməsi prosesi kimi koqnisiyanı da ənənəvi şəkildə dərk etməsidir. 
Koqnisiya və konsept intuitiv “qabaqcadan dərketmə” sferasında, anlayış isə rasional və ya 
diskursiv sferada yerləşir” [7, s. 6]. Mətnin başa düşülməsinə onun elementlərinin daxili və 
xarici əlaqələrinin vəhdəti kimi mətnin strukturunun linqvistik təhlili də kömək, psixoloji 
təhlil, bədii mətnin təhlilinə koqnitiv yanaşma isə aşağıdakı amillərə əsaslanır: 

 1) ontoloji xüsusiyyətlər: mətn fəaliyyətinin kommunikativ xarakteri və onun 
strukturlaşdırılması;  

 2) bədii gerçəkliyin ideoloji və qnoseoloji mahiyyəti; 
 3) bədii sözün spesifikliyi - bədii əsərlərin dili milli dilin yaradıcı potensialının bütün 

realizasiyasını əhatə edən maksimum təzahürüdür; 
 4) yazıçının reallıq haqqında biliklərini ifadə edən mürəkkəb semantik əlamət kimi 

görünən, onun yaradıcılığında müəllifin fərdi dünya mənzərəsi şəklində təcəssüm olunan 
bədii mətnin yüksək dərəcədə antroposentrizmidir [3, s. 39-42]. Bədii mətnin linqvistik təhlili 
bədii nitqdə ayrı-ayrı müəlliflərin çoxsəviyyəli vahidlərdən stilistik cəhətdən hansı şəkildə 
istifadə etməsini müəyyən etməyə yönəlib. Mətnin kommunikativ məkanı onun bir və ya bir 
neçə təfsirçi tərəfindən interpretasiya imkanlarını və istiqamətlərini müəyyən edən 
proqnozlar və dominantlar sistemi əsasında təşkil olunur.  
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İngilis və Azərbaycan dillərindəki “dost” və “düşmən” konseptli ifadələr məhz mətn 
çərçivəsində reallaşır. 

İfadənin mənası nə qədər az dəqiq olarsa, təfsirçi koqnitiv boşluqları doldurmaqda bir 
o qədər çox sərbəstlik əldə edir. “Beləliklə, interpretasiya koqnitiv prosesi kimi mətnin 
mənasının qarşılıqlı asılı mətnlərin çoxölçülü məkanında qurulması bir çox hallarda insanı 
əhatə edən reallığın mətndə nə üçün müəyyən şəkildə əks olunduğunu izah etməyə imkan 
verir” [8, s. 175]. Mətnin obrazlı-ritorik təşkilinin koqnitiv dilçiliyin kateqoriyaları ilə 
birlikdə tədqiqi müəllifin niyyətini daha adekvat interpretasiya ilə öyrənməyə imkan verir. 
Mətn qavrayışının invariantı linqvomədəni birliyin nümayəndəsi kimi oxucunun “koqnitiv 
bazasına” daxil olur. “Koqnitiv baza” termini dedikdə milli-mədəni mentaliteti anlayışların 
formalaşmasına və mövcudluğuna təsir göstərən müəyyən bir strukturlaşdırılmış məcburi 
biliklər toplusu, milli olaraq müəyyən edilmiş və minimuma endirilmiş konkret icma 
ideyaları nəzərdə tutulur [9 , s. 64].  

Mətnlərin koqnitiv-müqayisəli tədqiqinin bir hissəsi olaraq, bədii mətndə infor-
masiyanın təqdim edilməsi üslubu, mətndə/nitqdə yerləşmə və strukturlaşma xüsusiyyətləri 
kimi səciyyələndirilən informativ məlumatların tərcüməsinin fərdi müəllif xüsusiyyətlərini 
ifadə etmək üçün “koqnitiv üslub” termini istifadə olunur. Məlumatın təqdim edilməsi üslubu 
koqnitiv əməliyyatlarının xüsusi seçimi və ya onların üstünlük verilən müxtəlif tipli 
mətnlərin qurulması və şərhi proseslərində istifadəsi ilə əlaqələndirilir. Koqnitiv dilçilikdə 
koqnitiv üslubun tədqiqi danışıq mətnində natiqin niyyətindən yekun nəticəyə kimi 
formalaşma yolunu izləməyə imkan verir. Verbalizasiya üçün müəllif tərəfindən seçilmiş dil 
forması məlumatlılıq prinsipinə əsaslanan bir konsepsiya anlayışı kimi çıxış edir. Eləcə də 
konsepsiyanın təmsili, konsept təsvirinin müəllif tərəfindən ekstralinqvistik reallığın 
mənimsənilməsi prosesində formalaşması ilə əlaqədar olaraq bədii mətndə əks olunan 
obrazlılığa əsaslanır. Tədqiqatımızın koqnitiv-müqayisəli xarakteri belə bir fenomeni bədii 
konsepsiya kimi dünyanı milli identiklikdə hissiyyat qavrayışının qlobal mental (zehni) 
vahidi kimi nəzərdən keçirməyə və modelləşdirməyə və onun bədii mətnin konseptual 
sferasında rolunu müəyyən etməyə imkan verir. Mətn tipli elə ifadələr var ki, onlarda 
bütövlüklə dostluğun fəlsəfəsi əks olunur. Məsələn bu ifadə kimi: Üç sədaqətli dost var: qoca 
arvad, qoca it və nağd pul (Bencamin Franklin).  

Mətn içərisində “dost” və “düşmən” konseptləri ən çox bədii əsərlərdə işlənir. İngilis 
və Azərbaycan dillərində “dost” və “düşmən” konseptli ifadələr mətn strukturunda bədii 
konsepsiyanın yaranmasında böyük rola malikdir. Nümunələr: Məndən qabaqda getmə, mən 
sənin arxanca gedə bilmərəm. Məndən arxada gəlmə, mən səndən qabaqda gedə bilmərəm. 
Mənimlə yanaşı addımla və mənim dostum ol! (Albert Ceyms).; Əgər iki dost sizdən xahiş 
etsə ki, onların münaqişəsini həll edəsiniz, razılaşmayın, bu halda siz bir dost qazanmaq 
şansını əldən verəcəksiniz. Amma iki yad adam eyni xahişi sizdən etsə, razılaşın, bu halda 
yeni dost qazanacaqsınız.( Müqəddəs Oqastin); Kilometrlər bizi dostlardan ayıra bilərmi? 
Əgər biz sevdiyimiz bir kəslə bir yerdə olmaq istəyiriksə biz artıq onun yanında deyilikmi? 
(Riçard Bax). Düşməninizə dost olmaq üçün min şans verin, ancaq dostunuza düşmən olmaq 
üçün tək bir şans verməyin.(Atalar sözü); Əslində biz nə etdiksə özümüz etdik. Çünki kiçik 
bir əlaqəni eşq, iki söz danışanı özümüzə dost sandıq(Atalar sözü);  Tanrım sən məni 
dostlarımdan qoru, düşmənlərim onsuz da müəyyən.(Bob Marli); Oğul, nəvə, dost, müttəfiq, 
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mənimlə bağlılığı olan hər kəs yaxşılığımdan nəsibləndi. Səadətimin parlaqlığı və yüksəkliyi 
heç kimi unutmağa səbəb olmadı. Tərəfimdən hər vaxt, hər kəs layiq olduğu mükafat və 
hörmətə qovuşdu. Ulduzumun sönüklüyü zamanlarında əldə etdiyim təcrübələr, dostlara 
qarşı necə, düşmənlərə qarşı necə davranmaq lazım olduğunu mənə öyrətmişdi (Teymur-
ləng); “Nothing but heaven itself is better than a friend who is really a friend”. (Plautus aka 
Titus Maccius Plautus);“Cənnətdən başqa heç bir şey bir həqiqi dost qədər yaxşı deyildir.” 
“I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow 
does that much better.” (Plutarch aka Lucius Mestrius Plutarchus); “A friend is one that 
knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, 
and still, gently allows you to grow.” ― (William Shakespeare) “Bir dost, səni olduğu kimi 
tanıyan, harada olduğıunu başa düşən, olduğun şəxsi qəbul edən və hələ də sənə böyüməyə 
imkan verən biridir.”“Dəyişdiyimdə dəyişən və başımı salladığımda başını sallayan bir dosta 
ehtiyacım yoxdur. Kölgəm bunu daha yaxşı bacarır.” “Friends are as companions on a 
journey, who ought to aid each other to persevere in the road to a happier life.” ― 
(Pythagoras aka Pythagoras of Samos) “Dostlar səyahətdə yoldaş kimidirlər, xoşbəxt bir 
həyat yolunda davam etmək üçün bir-birlərinə kömək etmək məcburiyyətindədirlər.”; “A 
good scientist values criticism almost higher than friendship: no, in science criticism is the 
height and measure of friendship.” ― (Francis Crick);“Yaxşı bir elm adamı haradasa tənqidə 
dostluqdan çox üstünlük verər. Xeyr, elmdə tənqid dostluğun yüksəkliyi və ölçüsüdür.; “A 
friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden.” ― 
(Daniel Bernoulli);“Bir dost, qırılmış çitinizi görməməzlikdən gələn və bağınızdakı çiçəklərə 
heyran olanlardan biridir.”; “True friends aren’t the ones who make your problems disappear. 
They are the ones who won’t disappear when you’re facing problems.” (Blaise 
Pascal);“Həqiqi dostlar problemlərinizi aradan qaldıran deyil. Problemlərlə üzləşdiyiniz 
zaman yox olmayacaq şəxslərdir.” 

Mətn içərisində “dost” və “düşmən” konseptləri ən çox bədii əsərlərdə reallaşır. Sənət 
əsəri bədii konseptlərin məcmusudur. S.A.Askoldov anlayışları üç növə bölürdü: idraki 
(məntiqi), bədii və estetik cəhətdən şərtləndirilmiş. İdraki anlayışlar obyektləri və konkret 
təsəvvürləri əvəz edərək, dəyişdirilmiş obyektin təbiəti və ya mahiyyəti haqqında bəzi 
analitik və ya sintetik mühakimələri, fərziyyələri üzə çıxardır [2, s. 30]. İdraki anlayışlardan 
fərqli olaraq bədii anlayışlar “ictimai bilik konsepti, incəsənət konseptidir. L.V. Miller bədii 
konsepsiyanı “təkcə fərdi şüura deyil, həm də müəyyən etnik-mədəni birliyin psixo-mental 
sferasına aid olan mürəkkəb psixi formalaşma”, “mədəni yaddaşda sabitləşmiş və yeni bədii 
mənaların formalaşmasında ferment və tikinti materialı kimi çıxış edə bilən universal bədii 
təcrübə” kimi müəyyən edir [10, s. 41-45]. Məhz bu baxımdan “dost və düşmən”konseptləri 
ən çox bədii mətnlərdə daşlaşıblar. Bədii mətnlərdə, xüsusilə, aforizmlərdəsabitləşmiş 
konseptlər xalqın şüur və təəfkküründə daha dərin kök salıblar.  

Məhz bu baxımdan “dost” və düşmən” konseptləri ən çox bədii mətnlərdə daşlaşıblar. 
Bədii mətnlərdə, xüsusilə, aforizmlərdə sabitləşmiş konseptlər xalqın şüur və təfəkküründə 
daha dərin kök salırlar. O.E.Bespalova bədii konsepsiyanı “bədii əsərdə və ya əsərlər 
toplusunda öz reprezentasiyasını alan və ayrı-ayrı əşyaların və ya hadisələrin mahiyyəti 
haqqında müəllif olaraq düşüncələrini ifadə edir. Bizim anlayışımıza görə, bədii konsepsiya 
müəllifin bədii mətninin konseptual sferasının tərkib hissəsidir, o cümlədən xalqın şüurunda 
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əks olunan psixi xüsusiyyətlər və müəllifin qoyduğu əsərin süjet xətti çərçivəsində koqnitiv 
praqmatik cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən hadisələrdir. “Konseptosfer” termininin elmə daxil 
edilməsi anlayışları müxtəlif sferalar təşkil edir və birlikdə milli dilin konseptual sferasını 
yaradır. Deməli, konsept terminində onun mental mahiyyəti aktuallaşır, bu sözün məzmun 
komponenti - müəyyən mədəniyyətə, millətə və müəyyən dövrə mənsub olan insanın dünyası 
haqqında biliyi ifadə edən anlayışdır, konseptosfer anlayışı isə həm fərdin, bütövlükdə 
insanların idrak potensialı, bilik və bacarıqlar fondu, mədəni təcrübəsi ilə bağlıdır. Buna görə 
də akademik D.S. Lixaçevin ideyasını inkişaf etdirərək, A.P. Babuşkin dilin konseptual 
sferasını müxtəlif tipli anlayışlar toplusu kimi təqdim edir: təfəkkür etmək üçün olan şəkillər, 
sxemlər, çərçivələr və ssenarilər [4, s. 50], Z.D. Popova isə konseptosferi konseptlərdən 
ibarət psixi sahə kimi başa düşür [12, s. 103]. Bütövlükdə milli dilin konseptosferinin 
strukturunun və dünyanın dil mənzərəsinin bütövlükdə və ayrı-ayrı fraqmentlərinin tədqiqi 
dünyanı təsnif edən və dünyanı kateqoriyalara ayıran və konseptuallaşdıran baza səviyyə-
sində anlayışların nisbətən tam paradiqmasını aşkara çıxarmağa yönəlmişdir. Obyektlərin və 
vəziyyətlərin təsvirləri insanın konseptosferini təşkil edir və anlayış sferasının linqvistik 
ifadəni almış və işarələnmiş akustik konseptosferinə daxil olan hissəsi, konnotasiyalar əlavə 
olunmaqla dilin semantik məkanını təşkil edir. Məhz denotativ və konnotativ hissələrin 
birləşməsi sayəsində dilin semantik məkanı akustik işarələrin təsvirlərini xarici aləmdəki 
cisim və vəziyyətlərin təsvirləri ilə sıx əlaqələndirir [12, s. 214]. Dilin semantik məkanı 
linqvistik işarələrlə ifadə olunan konseptosferin bir hissəsidir. Dilin konseptosferinin və 
semantik məkanının sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi prinsipləri hələ də müasir dilçiliyin 
aktual məsələsidir. Məlumdur ki, semantik strukturları müəyyən edən konseptual strukturlara 
semantik sistem təsir edir. Konsepsiya həyata keçirdiyi semantik proqramın əsas parametr-
lərini müəyyən edir. Konseptosferin bu və ya digər zonasının formalaşması prosesində 
zonaya daxil olan konseptlərin xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətli olduğunu vurğulayaq, 
konseptlərin məzmununda xalqların mədəni təcrübələrindəki fərqlər sabit olduğundan, 
tədqiqatlar göstərir ki, konseptlər onlara yad olan konseptosferin konseptləri ilə ziddiyyətə 
düşə bilər. Çox vaxt bu, müvafiq konseptlərin dəyər komponentləri uyğun gəlmədikdə özünü 
göstərir. Məhz konseptosfer konseptlə təşkil edilmiş dünya haqqında bilik strukturu kimi 
milli dilin konseptual dinamik məkanının müəyyən strukturunu nümayiş etdirməyə xidmət 
edir. Bədii mətnin konseptosferinin öyrənilməsi əsərdə konseptlərin təsvirlərini öyrənməyə, 
onların dil hadisələri ilə əlaqə növlərini müəyyən etməyə, eyni zamanda strukturca fərqli 
dillərə yayılması öyrənməyə imkan verir. Bədii konsepsiyanın məzmununun təsviri onun üzə 
çıxardığı mümkün qədər çox kontekstin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır, bu da onun 
semantik xüsusiyyətlərinin, verbalizasiya üsullarının maksimum sayını müəyyən etməyə 
imkan verir.  

Konseptin şifahi ifadə üsullarından fərqli olaraq, bədii anlayışın şifahi ifadə üsullarının 
tədqiqi müəyyən edir ki, konsepsiya bədii mətndə xüsusi şifahi təyinat olmadan təqdim edilə 
bilər, onun mahiyyətini açan bir sıra situativ (kontekstual) xüsusiyyətlər vasitəsilə həyata 
keçirilir [11, s. 26-27]. Söz konseptdən fərqli olaraq bədii mətndə ancaq konkret maddi işarə 
vasitəsilə üzə çıxır. N.A. Besedina vurğulayır ki, söz linqvistik cəhətdən münasib bir anlayış 
deyil: a) söz bütün dillərdə bölünmür; b) sözün fonetik sərhədləri kifayət qədər aydın şəkildə 
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müəyyən edilməmişdir və fransız funksionalistləri sözü fonemlərin cəmi kimi təqdim 
etmişlər” [5, s. 24-25].  

Dilin leksik sistemi sistem xarakteri daşıyan milli konseptosferini qismən şifahiləşdirir, 
çünki ekstralinqvistik reallığın sistemləşdirilməsi və kateqoriyalara bölünməsi prosesi bədii 
əsərin səhifələrində nümayiş etdirilən koqnitiv prosesidir. Bədii mətnlərdəki “dost” və 
“düşmən” konseptli ifadələr bir növ milli mahiyyət daşıyır. Hər iki xalqın dilində reallaşan 
mətnlər özü birbaşa milli mahiyyət daşıyır. Təbii ki, bu tip mətnlərin tərkibində işlənən 
“dost” və “düşmən” konseptli ifadələr milli xüsusiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Nümunələr: 
“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just 
walk beside me and be my friend.” – (Albert Camus);“Arxamda yerimə, sənə yol göstərməyə 
bilərəm. Önümdə yerimə, səni izləməyə bilərəm. Sadəcə yanımda yeri və mənim dostum 
ol.”“I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow 
does that much better.” ― (Plutarch aka Lucius Mestrius Plutarchus); “What is a friend? A 
single soul dwelling in two bodies.” ― (Aristotle). “Bir dost nədir? İki bədəndə yaşayan tək 
bir ruh”. 

Bədii konseptin linqvistik hissəsinin bədii mətndə verbalizasiya yollarını müəyyən 
etmək üçün təhlilinin mühüm hissəsi həm mətnin özünün, həm də mətnlərarası əlaqələrin 
öyrənilməsidir. Ona görə ki, ədəbiyyatda mədəniyyət, təbiət, tarix, cəmiyyət, insan vahid 
“intertekst”ə daxil olur, nəticədə, bədii konsepsiyanın strukturunu təhlil edərkən, onun 
öyrənilməsinin kompleks metodologiyasına mətnlərarası metod da daxil edilir ki, bu da 
nəzərdən keçirilən hadisələrin əlamətləri kimi leksik vahidlərdə şifrələnmiş anlayışın 
müxtəlif səviyyələrini ayırmağa imkan verir. Bədii konseptin məzmunu ilə bədii sözün leksik 
mənası oxşar struktura malikdir. Bədii söz, ötürülən məlumatın xarakteri və həcmi 
baxımından, onun lüğətdə olan “prototipindən” əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. “Hər bir bədii 
söz qeyri-bədii sözdən ona görə fərqlənir ki, o, saysız-hesabsız fikirlərə, ideyalara və izahlara 
malikdir” . Yazıçı iki zonalı – intensional (qabaqcadan düşünülmüş, sabit, sabit hissə) və 
implikasiyalı (hərəkətli, ehtimala əsaslanan hissəsi) olan mürəkkəb strukturlu bədii sözün 
leksik mənasından istifadə edərək bədii mətndə assosiativ mənalar, əlaqələr yaradır. Bədii 
konseptlə söz arasındakı mühüm fərqlər, bədii mətndə reallaşdırılan, lakin konseptuallaş-
dırılmayan kontekstual artan semantik xüsusiyyətlərdir,çünki mətnin bədii konseptinin 
məzmunu baxımından bədii sözün mənası çox yığcamdır. Konseptuallaşdırma konseptlərin 
“ifadəçisi” olan sözün mənasını genişləndirir; zehni əməliyyatların dəqiq planı mətnin 
kommunikativ-koqnitiv çərçivəsini təşkil edir. Fundamental fərqlər həm də bədii konsepsiya 
ilə linqvistik işarə arasındakı əlaqə ilə bağlıdır, çünki koqnitivistin qavrayışında bir dil vahidi 
bir anlayışa (hər hansı bir söz, o cümlədən xidməti söz) uyğun gəlir.  

Beləliklə, dil vasitələrinin yollarının öyrənilməsi bədii konsepsiyanın verbalizasiyasını 
müəyyən edir və təbiətini təsvir edir. Bədii konsepti ifadə edən dil vahidlərinin mənalarının 
müəyyən edilməsi nəticəsində konseptlərin fəaliyyət göstərdiyi koqnitiv strukturlarının 
təsnifatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən xüsusiyyətlər üzə çıxır. 

“Dost” və “düşmən” konseptləri, əsasən bədii üslubda formalaşdığı üçün bədii 
konseptlərin özlərinəməxsus tipologiyası mövcud olur.  

Hal-hazırda elmi ədəbiyyatda konseptlərin müxtəlif növləri müəyyən edilmişdir, lakin 
aşağıdakılara imkan verəcək ümumi qəbul edilmiş tipologiya yoxdur:  
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a) müxtəlif bədii konseptlər arasında əlaqələrin necə qurulduğunu təsəvvür etmək üçün: 
 b) şüurun vahidlərinin bir-biri ilə hansı şəkildə və nə dərəcədə operativ əlaqəli oldu-

ğunu öyrənmək. Məlum olduğu kimi, konsepsiya tipologiyasına müxtəlif yanaşmalar möv-
cuddur:  

1) əqli tərbiyənin məcazi komponentinin abstraksiya dərəcəsinə görə: konkret bir 
şəkildən daha konkret obrazlar toplusunun ümumiləşdirilmiş təsəvvür edilən əvəzlənməsinə;  

2) konkret-həssas bir görüntünün ötürülməsi üçün: vizual xarici xüsusiyyətləri olan 
əksər sözlərin mənası şəkillərdən istifadə edərək lüğətlərdə təsvir edilmişdir: düşündürücü 
şəkillər, sxemlər, hipernimlər, freymlər, insaytlar, ssenarilər, kaleydoskopik anlayışlar [4, s. 
43-67]; 

3) yayınlana bilmə əsasında: ünsiyyət prosesində konseptin bir fərddən digərinə və bir 
mədəniyyətdən digərinə keçidi. Biz vurğulayırıq ki, yayınlana bilmə konseptlərin ən mühüm 
diskursiv xüsusiyyətidir, çünki bu əsasda aktiv və passiv ötürülən, məzmunu dəyişdirilə bilən 
və dəyişdirilə bilməyən, tərcümə oluna bilən və başqa formalara çevrilə bilməyən konseptləri 
müqaisə etmək olar [9, s. 17-18]; 

4) linqvistik təmsil üsullarına görə (leksik və kompozisiya-üslubi izahat və s.);  
5) struktur tipinə görə: bir səviyyəli anlayışlar, çoxsəviyyəli: konseptual, obrazlı, 

əhəmiyyətli səviyyələr [6, s. 70] və seqment konseptləri, hansı ki, həm zehni mahiyyətin 
aktuallaşmasına kömək edir, və həm də fikrin məzmun komponenti, müəyyən bir 
mədəniyyətə, millətə, müəyyən bir dövrə aid olan insanın dünyası haqqında bilikləri ifadə 
edir; 

6) təmsil tiplərinə görə (milli, qrup, fərdi). 
Konsepsiya növlərinin siyahısı statik deyil və yeni bilik təmsil strukturları ilə yenilənir. 

Konsepsiyaların tipologiyası bədii konsepsiyanın mental məkanının müxtəlifliyini təsvir 
etməyə imkan verir. Yuxarıdakıları ümumiləşdirərək hesab edirik ki, konsepsiyaların 
tipologiyasının qurulmasının əsas prinsipi anlayışların aşağıdakı kimi diferensiallaşdırılması 
ola bilər: • semantik məzmuna görə: baza və mədəni; • nitqdə fəaliyyət tərzinə görə: sönən 
və alovlanan; • biliklərin təmsil strukturunun növünə görə: kadrlar, səhnələr, ssenarilər, və s.  

İngilis və Azərbaycan dillərindəki “dost” və “düşmən” konseptləri mətn daxilində bədii 
konsept şəklində reallaşır. Məsələn, Oğlanla qız heç vaxt dost ola bilməz. Əgər dost olmağa 
razılaşsanız sevgili olacaqsınız. Ayrılanda isə heç vaxt dost ola bilməzsiniz.(Lord Bayron). 
Nədir axı dostluq? Bizi heyrətə gətirən bir söz, ilüziya. Xoşbəxt olduqda dalıyca qaçan , pis 
anlarında sadəcə itən bir kölgədir dostluq. (O.Qoldsmit);Dostun kədərinə kədərlənə 
bilərsən. Bu Asandır; amma dostun müvəffəqiyyətinə sevinə bilmək, möhkəm bir xarakter 
tələb edir. (Atalar sözü); 

 
İt sənə dost olar, bir sümük atsan, 
Namərd qədir bilməz, olsan da qurban. 
Düşməninlə dost olana sən də bax bir düşmən kimi, 
İlan üstə qonan milçək zəhərlidir ilan kimi. 
Dost, sevgili. Getmə, getmə, görüm kimin yarısan; 
Hansı bəxtəvərin vəfadarısan? (Qurbani) və s. 
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Ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatında “dost” və “düşmən” konseptləri bədii 
ədəbiyyat nümunələrində ikili şəkildə təcəssüm edir. Əsərlərin əksəriyyətində iki qütb var. 
“Dost” və “düşmən” qütbləri. Klassik əsərlərə nəzər salsaq, Əssar Təbrizinin “Mehr və 
Müştəri” əsərini, S.Vurğunun “Vaqif” piyesini östərə bilərik. Əssar Təbrizinin Pyesdə 
Vaqifin dostları və düşmənləri iki qütbü təşkil edir. Düzdür, əsər tamamilə Sovet rejiminin 
reallıqlarını əks etdirir. Vaqifin dostu yalnız xalq kütləsi olmalı idi. Və yaxud İ. Əfəndiyevin 
“Dağlar arasında üç dost” əsərini östərə bilərik. Yenə Sovet ənənələri bu əsərdə qorunsa da 
əsərin konsepti dost, dostluqdur. Dildə əsas bədii anlayışların qrammatik düzülüşü 
konseptual çərçivə təşkil edir, leksik təsviri qəbul edən “keçirici” konseptual material burada 
əsas anlayış konseptual kateqoriya termini ilə əlaqələndirilə bilər. Baza konseptlərin 
qrammatik ifadə üsulu dil sistemində mərkəzi yer tutur. İngilis ədəbiyyatında “dost” və 
“düşmən” konsepti məşhur ingilis ədiblərinin əsərlərində verballaşmışdır. “Dəyişdiyimdə 
dəyişən və başımı salladığımda başını sallayan bir dosta ehtiyacım yoxdur. Kölgəm bunu 
daha yaxşı bacarır.” “A friend is one that knows you as you are, understands where you 
have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow.” (William 
Shakespeare);“Bir dost, səni olduğu kimi tanıyan, harada olduğıunu başa düşən, olduğun 
şəxsi qəbul edən və hələ də sənə böyüməyə imkan verən biridir.”“A friend is one that knows 
you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, 
gently allows you to grow.” ( William Shakespeare). 

 
 
Nəticə 
 
Dil şüurunda isə qrammatik cəhətdən obyektivləşmiş konsept öz ətrafında digər 

verbalizasiya vasitələrini yığaraq mərkəzi yer tutur. Arxileksema və ya bu və ya digər leksiko-
semantik assosiasiyanın identifikatoru və daha spesifik koqnitiv vahidləri ilə ifadə olunan 
əsas xarakterli anlayışlar var. Nəticədə struktur, funksional və koqnitiv tədqiqat metodlarının 
inteqrasiyasına ehtiyac yaranır. Mədəni sənət konseptləri - linqvistik əlamətlərlə idrak 
obyektləri arasında aralıq mövqe tutan koqnitiv-semioloji formasiyalar və buna görə 
şüurumuzun zehni qablaşdırmasını təmsil edən, dünyanın etno-kultural baxışını 
formatlayan,ədəbi mətndə dildə sınmış müəyyən bir mədəniyyətin simvolik olaraq doymuş 
əlamətlər, müxtəlif etno-linqvistik birliklərin təmsil etdiyi sosial-psixik aləmi əks etdirən 
unikal anlayışlardır.  
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Afsana Bakhshaliyeva  
Expressions of “friend” and “enemy” in the text context 
 
In English and Azerbaijani, which are languages of different systems, words and 

expressions expressing the consept “friend” and “enemy” form a special layer. The concepts 
discussed in both languages, which are the object of our research, are reflected in the texts. 
These texts are mainly literary texts. 

The conceptual expressions “friend” and “enemy” in literary texts have a kind of 
national essence. Texts in the languages of both peoples are directly national in nature. Of 
course, the conceptual expressions “friend” and “enemy” used in such texts attract attention 
with their national character. 
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In Azerbaijani and English literature, the concepts of “friend” and “enemy” are dually 
embodied in fiction. Most works have two roles. “Friend” and “enemy” roles. 

Various scientific sources were used in writing the article. 
Key words: concept, friend, enemy, text, cognitive. 
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AZƏRBAYCAN, TÜRK VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ ZƏRFLİK 

BUDAQ CÜMLƏLİ TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRİN  
OXŞAR VƏ FƏRQLİ CƏHƏTLƏRİ  

 
Xülasə 
 
Azərbaycan, türk və ingilis dillərində mürəkkəb cümlələrin bir sıra oxşar və fərqli 

cəhətləri mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan və türk dillərinin eyni dil ailəsindən olması 
fonunda fərqlər o qədər də böyük olmasa da, ingilis dili flektiv dillərə daxil olduğundan bu 
quruluşlu dillərin tabeli mürəkkəb cümlələri tamamilə fərqli şəkildə qurulur. Digər tərəfdən 
Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində həmişə bənzərliklər müşayiət olunmur. Belə ki, baş və 
budaq cümlələri bir-birinə bağlayan vasitələr Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində fərqliliyə 
malikdir. Azərbaycan dilində baş və budaq cümlələri bir-birinə bağlayan vasitələrdə fərqli-
liklər müşayiət olunur, həmçinin təsnifat prinsipi Azərbaycan dilçiliyində geniş tədqiq olun-
muşdur. Digər tərəfdən türk və ingilis dillərində yer alan bəzi təsniflərə Azərbaycan dilinin 
qrammatikalarında rast gəlinmir. Bu fərqlilik ingilis dilçiləri tərəfindən tabeli mürəkkəb 
cümlələrin təsnifi ilə bağlı aparılan və bu dillərə xas olan bəzi xüsusiyyətlərin Azərbaycan 
və türk dilçilərinin qrammatikalarında yer almamasından qaynaqlanır. Azərbaycan dilində 
tabeli mürəkkəb cümlələr ilə bağlı olan fərqlilik dilçiliyimizi uzun müddət rus linqvistlərinin 
təsiri və onların dil bölgüsü prinsiplərindən faydalanmağımız fonunda inkişaf etməsi və bu 
aspektdən türk və ingilis dilçilərinin linqvistik bölgüsündən fərqlənməsindən qaynaqlanır. 
Dilçilər tərəfindən mürəkkəb cümlələrin təsnifi ilə bağlı fərqli prinsiplər irəli sürülür. Fərqli 
baxış bucaqları dillərin qrammatik aspektdən bölgüsü fonunda oxşar və fərqli cəhətləri 
aşkarlamağa kömək olur. 

 
Açar sözlər: Azərbaycan dili, Türkiyə türkcəsi, ingilis dili, tabeli mürəkkəb cümlələr, 

zərflik budaq cümlələri 
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Giriş 
 
Qrammatikamızda tabeli mürəkkəb cümlə budaq cümlələrin növlərinə görə bir-

birindən fərqlənir. Azərbaycan, rus dilçiləri türk dillərinin tədqiqatları ilə məşğul olarkən 
bir sıra qruplaşdırmalar aparmışlar. Azərbaycan və türk dillərində istər tabeli mürəkkəb 
cümlələrin bölgüsü, istərsə də onları əmələ gətirən vasitələr bənzərlik təşkil edir. İngilis 
dilinə nəzər yetirdikdə burada mürəkkəb cümlələrin Azərbaycan və türk dillərindən fərqli 
olaraq dörd yerə ayrıldığını görə bilərik. Burada fərqləndirici cəhət tabeli və tabesiz 
mürəkkəb cümlələrdən əmələ gələn qarışıq cümlələrin Azərbaycan dilində qarışıq mürəkkəb 
cümlələr olmaqla mürəkkəb cümlə bəhsində, türk dilində isə karmaşık bileşik tümce olmaqla 
bileşik tümce bəhsində öyrənilməsidir. Diqqət çəkən məqamlardan biri də ingilis dilində 
tabeli mürəkkəb cümlənin komponentlərini bir-birinə bağlayan vasitələrdir. Belə ki, ingilis 
dilində independent clause / main clause (baş cümlə), dependent clause / subordinate clause 
(budaq cümlə) intonasiya ilə deyil, relative pronoun (əvəzliklərin), conjunctive adverbs (zərf 
bağlayıcıları) və conjuction (bağlayıcıların) yardımı ilə bağlanır. İngilis dilində tabeli 
mürəkkəb cümlələr həm bölgü baxımından, həm tərəfləri bir-birinə bağlayan vasitələr 
baxımından Azərbaycan və türk dilləri ilə fərqlilik təşkil edir.  

 
Azərbaycan dilində zərfliyin: tərzi-hərəkət budaq cümləsi, zaman budaq cümləsi, yer 

budaq cümləsi, kəmiyyət budaq cümləsi, səbəb budaq cümləsi, məqsəd budaq cümləsi, şərt 
budaq cümləsi, qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi, türk dilində: zaman yan tümcesi (zaman budaq 
cümləsi), yer yan tümcesi (yer budaq cümləsi), durum yan tümcesi (tərzi-hərəkət budaq 
cümləsi), derece yan tümcesi (dərəcə budaq cümləsi), nicelik yan tümcesi (kəmiyyət budaq 
cümləsi), neden yan tümcesi (səbəb budaq cümləsi), sonuç yan tümcesi (nəticə budaq 
cümləsi), amaç yan tümcesi (məqsəd budaq cümləsi), koşul yan tümcesi (şərt budaq cümləsi), 
karşılaştırma yan tümcesi (qarşılaşdırma budaq cümləsi), ingilis dilində: place adverb 
clauses (yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə), time adverb clauses (zaman budaq 
cümləli tabeli mürəkkəb cümlə), manner adverb clauses (tərzi-hərəkət budaq cümləli tabeli 
mürəkkəb cümlə), reason adverb clauses (səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə), 
comparison adverb clauses (qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə), purpose 
adverb clauses (məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə), result adverb clauses (nəticə 
budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə), concession adverb clauses (ziddlik budaq cümləli 
tabeli mürəkkəb cümlə), condition adverb clauses (şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb 
cümlə) növləri vardır. Müxtəlif dilçilərin hər üç dildə zərfliyə verdikləri təsnifatlar müxtəlif 
olsa da, qeyd etdiyimiz təsnifatlar hər üç dil üçün əsas hesab olunur. Zərflik budaq 
cümlələrinin hər üç dildə əsas cəhətlərini nəzərdən keçirək.  

 
a) Tərzi-hərəkət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr 
Tərzi-hərəkət budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin tərzini, icra vəziyyətini bildirir. 

Bu cümlələr –ki bağlayıcısı və intonasiya və ya bağlayıcı sözlərlə əmələ gəlir. Baş cümlədə 
elə, belə, o cür qəlib sözləri, elə, eləcə də, o cür qarşılıq bildirən sözlər, budaq cümlədə isə 
necə, nə cür, necə ki, hər necə bağlayıcı sözləri yer alır. Bu budaq cümlələrin xəbərləri –sa2 
şəkilçisi ilə işlənə bilir [2, s. 30]: 
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Elə yaşa ki, ardından xeyirlə anılasan. 
Necə istəmişdim, elə də oldu. 
Nə cür dərs oxuyacaqsansa, nəticən o cür olacaq. 
Durum yan tümcesi baş cümlədə yerinə yetirilən iş və hal-hərəkətin keyfiyyətini, tərzini 

bildirir. Türk dilində zərflik budaq cümlələri içində durum yan tümceleri çox işlənmələri ilə 
seçilirlər. Bu budaq cümlə əksər hallarda baş cümlədən sonra gəlir, budaq cümlə baş cümlədə 
feli xəbərə aid olan şöyle, böyle işarə əvəzliklərinin qarşılıqlarını bildirir. Durum yan tümcesi 
baş cümlədən əvvəl gələrsə nasıl, nasıl ki sual əvəzlikləri ilə işlənəcəkdir [3, s. 100]: 

Ya Rabbim, beni öyle sevindir ki, düşmanlarım kahırdan ölsün. 
Şöyle dans et ki, jüri seni seçsin. 
Nasıl Selamlarsan, öyle karşılık alırsın. 
Manner adverb clauses baş cümlədəki hərəkətin vəziyətini, keyfiyyətini xarakterizə 

edir. Manner adverb clauses as, as if, as though yardımı ilə əmələ gəlir. Bu tip cümlələrdə 
baş və budaq cümlələr həm öndə, həm arxada işlənə bilər: 

You may cook the dinner as you like it.  
She acted as if she remembered me.  
She was afraid of my cat as though it was a tiger [4, p. 120]. 
 
b) Zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr 
Zaman budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin zamanını bildirir. Bu cümlələr nə vaxt?, 

nə zaman?, haçan? suallarına cavab verməklə üç növdə əmələ gəirlər. Bir qisim baş cümlə 
birinci işlənib budaq cümlənin –ki bağlayıcısı ilə bağlanması, bir qismi budaq cümlənin öncə 
gəlib –ki bağlayıcısı ilə bağlanması, üçüncü növ isə bağlayıcı sözlərlə əmələ gələndir. Baş 
cümlədə onda, o vaxt, o zaman qəlib sözləri, bağlayıcı söz qismində isə o zaman ki, o gün ki, 
o vaxt ki, nə zaman ki, onda ki, haçan ki, elə ki yer alır [5, s. 300]: 

O zamanı yad et ki, Biz səndən, Nuhdan, İbrahimdən, Musadan, Məryəm oğlu İsadan 
əh aldıq! Biz onlardan möhkəm bir əhd almışdıq. (Əhzab surəsi, 7-ci ayət) 

Mən o vaxt sevinərəm ki, arzularıma qovuşum. 
O gün ki, təmir bitər, köçüb evimdə oturaram. 
Zaman yan tümcesi baş cümlədə ifadə olunan xəbərin zamanını bildirir və ne vakit?, 

ne zaman? suallarına cavab verir. Azərbaycan dilində olduğu kimi türk dilində də baş və 
budaq cümlə həm əvvəldə, həm sonda işlənə bilirlər. Baş cümlənin əvəldə gəldiyi zaman 
budaq cümləəri türk dilində azlıq təşkil edir. Bu cümlələrin əmələ gəlməsində –ki bağlayıcısı, 
budaq cümlənin xəbərində yer alan –sa2 şəkilçisi, o zaman, o vakit, o dönem və s. sözlər 
birləşdirici komponent olaraq işlənir: 

O zaman okumuyordum, çünkü daha çoçuktum. 
Ben tam geliyordum ki, yolda yavru kediye rastladım. 
Annemin geldiğini duysam, derhal yerimden fırlayıb ortalığı toparlarım. 
Time adverb clauses baş cümlədə yer alan xəbərin zamanını bildirir. Bu cümlələr in-

gilis dilində when, whenever, while, after, as, as long as, as soon as, before, by the time, 
since, until, once hissəciklərinin yardımı ilə əmələ gəlir. İngilis dilində zaman uyğunlaş-
masını nəzərə alarsaq bu bağlaycıların tərəfləri hər vaxt eyni zaman formasında çıxış etmirlər 
[8]. Bunların zaman uyğunlaşması ingilis dilində ayrıca bir zaman uyğunlaşması başlığında 
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və bağlayıcnın növüdən asılı olaraq dəyişir. Time adverb clauses həm baş, həm budaq cümlə 
öndə və sonda işlənə bilərlər: 

I was sleeping while my mother came home. 
Whenever it snows we play snowball.  
We must wait until the rain stops. 
 
c) Yer budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr 
Yer budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin yerini, məkanını bildirir və haraya?, 

harada?, haradan? suallarına cavab verir. Bu budaq cümlədə bağlayıcı söz qismində hara, 
haraya, harada, haradan, o yerə ki, o yerdə ki, o yerdən ki, bir yerdə ki sintaktik vahidləri 
işlənir. Bu cümlənin başlıca xarakterik özəlliyi budaq cümlənin hər zaman birinci gəlməsidir 
və baş cümlə ona bağlayıcı sözlərlə bağlanır. Bəzən yer budaq cümlələrində ora sözü qarşılıq 
bildirən söz olaraq işlənmir, ancaq onu bərpa etmək mümkündür: 

Harada yaxşılıq var, orada xoşbəxtlik var. 
O yerə ki insan ayağı dəyməyib, oraları kəşf etmək hər zaman maraqlı gəlmişdir. 
Haraya istəsən, gedə bilərsən. 
Yer yan tümcesi baş cümlədən əvvəl gəlib, nereye?, nereden?, nerede? suallarından 

birinə cavab verir. Bu suallara cavab olaraq baş cümlə oraya, orada, oradan qarşılıqları yer 
alır. Baş və budaq cümlələr əsasən –ki bağlayıcısı ilə birləşsə də, onun iştirakı olmadan əmələ 
gələn yer budaq cümlələri də mövcuddur [3, s. 112]: 

O yerde ki sen yoksun, benim olmağım düşünülemez. 
Nereye gönderseler, gideceğim. 
Nerede temizlik, orada hijyen. 
Place adverb clauses baş cümlədəki hərəkətin baş verdiyi məkanı bildirir. Bu budaq 

cümlələr where, wherever bağlayıcılarının köməyi ilə əmələ gəlir. Budaq cümlə Azərbaycan 
və türk dillərindən fərqli olaraq həm əvvəldə, həm axırda gələ bilər: 

Whenever, wherever 
We're meant to be together 
I'll be there and you'll be near 
And that's the deal, my dear. 
I like to live in the city wherever I go. 
 
d) Kəmiyyət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr 
Kəmiyyət budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin miqdarını bildirir, nə qədər? sualına 

cavab olur. Yer budaq cümləsində olduğu kimi, kəmiyyət budaq cümləsində də budaq cümlə 
baş cümlədən əvvəl gəlir. Bağlayıcı söz qismində nə qədər, hər nə qədər, qarşılıq söz kimi o 
qədər, bir o qədər, bir elə sözləri işlənir. Nə qədər bağlayıcı sözü zaman, xəbər və 
qarşılaşdırma budaq cümlələrində də iştirak edir, ancaq onların hansı budaq cümləsi 
olduğunu bilmək üçün suala diqqət yetirmək kifayətdir [5, s. 25]: 

Nə qədər əziyyət çəksən, bir o qədər yüksək bal toplayacaqsan. 
Nə qədər paxıl adamlardan uzaq olsan, bir o qədər firavan yaşayarsan. 
O qədər bu il yağış yağdı ki, anbarlara toplanan su cari il üçün bəsimizdir. 
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Nicelik yan tümcesi baş cümlədəki kəmiyyətin miqdarını açıqlayır. Azərbaycan dilində 
olduğu kimi türk dilində də budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir, tərəfləri bir-birinə 
bağlayan vasitələr qismində –sa2 şəkilçisi, –ki bağlayıcısı, ne kadar sintaktik vahidləri çıxış 
edir. Bəzən dərəcə budaq cümlələrini də kəmiyyət budaq cümlələrinin tərkibində tədqiq 
edirlər. Azərbaycan dilində əsasən dərəcə əlaməti xəbərin kəmiyəti ilə birgə kəmiyyət budaq 
cümlələrinin tərkibində tədqiq olunur, lakin türk dilində derece yan tümcesi və nicelik yan 
tümcesi ayrı-ayrı başlıqlar altında nəzərdən keçirilir [3, s. 25].  

Derece yan tümcesi –sa2 şəkilçiləri, ne derece, o derece sintaktik vahidlərinin köməyi 
ilə baş və budaq cüçlələri bir-birinə bağlayır. Digər tərəfdən bu cümlələr tərzi-hərəkət və 
kəmiyyət budaq cümlələrinə də bənzəyir, lakin bu cümlələrdə xəbərin keyfiyyəti, və ya tərzi 
deyil, hərəkətin dərəcəsi tədqiq edilir: 

Ne kadar bekleseniz, o kadar sabreder. 
İngilis dilinə nəzər yetirdikdə nə kəmiyyət, nə də dərəcə budaq cümləsinin ayrıca başlıq 

altında yer almadığını görə bilərik. Bununla bərabər baş cümlədə buraxılan feilin, hərəkətin 
kəmiyyətini, dərəcəsini manner adverb clauses (tərzi-hərəkət budaq cümlələrin) də tədqiq 
olunduğunu görə bilərik [4, p. 200]. Yuxarıda bu cümlələr əmələ gəlməsi yolları və haqqında 
məlumat vermişik. 

 
e) Səbəb budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə 
Səbəb budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin səbəbini bildirir, niyə?, nə üçün?, nəyə 

görə?, nə səbəbə? suallarına cavab verir. Səbəb budaq cümləsində əsasən baş cümlə birinci 
gəlir. Budaq cümlə baş cümləyə –ki bağlayıcısı, intonasiya və səbəb bağlayıcıları çünki, ona 
görə ki, ondan ötürü ki, o səbəbə ki ilə bağlanır [1, s. 28]. Səbəb budaq cümləsindəki iş baş 
cümlədəki işdən əvvəl olur: 

O qanuni yolla imtahandan keçməyə qorxurdu, çünki savadına güvənmirdi. 
Otaq ona görə işıqlı idi ki, pəncərələri açıq idi. 
Ona görə sevinirəm ki, bird aha düşmənlərim mənim ətrafımda olmayacaqlar. 
Neden yan tümcesi baş cümlədə olan hadisənin səbəbini bildirir, niçin?, neden?, niye?, 

neden ötrü, ne sebepten? suallarına cavab verir. Budaq cümlə baş cümləyə ki, çünki 
bağlayıcıları ilə bağlanır. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq türk dilində səbəb budaq cümləsi 
baş cümlədən əvvəl də, sonra da işlənə bilər: 

Sen ki böyle iyi insansın, geçmişimi yalnız seninle paylaşıyorum. 
Sesini yükselterek konuşma, çünkü toplum içindesin. 
Aral gölü o sebepten kurudu ki, tarım çalışmaları doğru kurgulanmamıştı. 
Reason adverb clauses baş cümlədəki hərəkətin səbəbini araşdırır. Türk dilində olduğu 

kimi ingilis dilində də baş və budaq cümlə həm əvvəldə, həm sonda gələ bilərlər. Tərəflərin 
bir-birinə birləşməsində because, as, since, for hissəcikləri rol oynayır: 

I need a rest because I`m so tied. 
I am going to sleep early tonight because I will get up early for work.  
You must drive carefully as it is raining. 
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f) Məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə 
Məqsəd budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin məqsədinin bildirir, niyə?, nə üçün?, 

nə məqsədlə? suallarına cavab verir. Məqsəd budaq cümləsində baş cümlə əsasən əvvəldə 
gəlir. Məqsəd və səbəb budaq cümlələri bir-birilərinə çox bənzəsələr, əsasən niyə?, nə üçün? 
suallarına cavab versələr də, onların bir sıra fərqli cəhətləri vardır. Belə ki, məqsəd budaq 
cümləsi nə məqsədə? sualına cavab verdiyi halda, səbəb budaq cümləsi nə səbəbə? sualına 
cavab verir. Məqsəd budaq cümləsindəki iş gələcəkdə, baş cümlədən sonra, səbəb budaq 
cümləsində isə keçmişdə baş cümlədən əvvəl baş verir. Məqsəd budaq cümləsi feilin əmr, 
arzu, səbəb budaq cümləsi əsasən feilin xəbər şəklində olur. Məqsəd budaq cümləsi əsasən 
məsdər tərkibi və qoşma, səbəb budaq cümləsi isə feli sifət tərkibi və ya feli sifət tərkibi və 
qoşma ilə işlənir: 

Gəlmişəm ki, səni sevdiyimi etiraf edim. 
Nəcəf başını ona görə aşağı salmışdı ki, anası onun dərs oxumadığını görməsin. 
Biz ona görə deyirik ki, baxıb ibrət alasınız. 
Amaç yan tümcesi baş cümlədəki hərəkətin məqsədini izah edir. Baş və budaq cümlələr 

bir-birilərinə əsasən –ki bağlayıcısı ilə bağlanır. Budaq cümlə baş cümlədə verilən niçin?, 
neden?, ne amaçla? kimi suallara cavab verir. Türk dilində bəzən məqsəd budaq cümlələri –
ki bağlayıcısı olmadan da əmələ gələ bilir: 

Bırak, seni doyunca seyredeyim. 
Hayatımı iyiliğe adadım ki, mahşerde Rabbim beni afetsin. 
Annesi oğlunun iyi biri olmasını istiyordu, hem dünya, hem ahirette yüzünü güldürmesi 

için. 
Türk dilində Azərbaycan dilindən fərqli olaraq sonuç yan tümcesi, yəni nəticə budaq 

cümləsi də vardır. Türk dilində sonuç yan tümcesi baş cümlədən əvvəl gəlir. Nəticə budaq 
cümləsi baş cümlədəki hökm, hərəkət, halı bildirir. Nəticə budaq cümləsi –ki bağlayıcısı və 
intonasiya, ona göre, buna göre, onun için, bunun için bağlayıcıları və kim?, ne?, nere?, 
neresi?, hangi?, hangisi? sual əvəzliklərinin baş və budaq cümlələrdə yer alması və tərəfləri 
birləşdirməsi ilə əmələ gəlir [3, s. 30]: 

Mağdur taraf haklıdır, onun için de hakkı ödenmelidir. 
Sen kim oluyosun, anne ile evladın arasını bozmak istiyorsun. 
Bu çiçeği kim devirdi, kendileri nerede? 
İngilis dilində məqsəd budaq cümlələri purpose adverb clauses adlanır və baş 

cümlədəki hərəkətin məqsədini bildirirlər. Bu cümlələrdə baş və budaq cümlənin yeri sabit 
olmamaqla həm əvvəldə, həm sonda işlənə bilər. Purpose adverb clauses so that, in order 
that sintaktik vahidlərinin baş və budaq cümlələri bir araya gətirməsi nəticəsində əmələ gəlir: 

The gardener watered the garden every day so that, flowers grew quickly.  
I hide the gift in order that nobody could find it. 
İngilis dilində eyni zamanda Azərbaycan dilində ayrıca kateqoriya olmamamqla 

birlikdə türk dilində ayrca tədqiq olunan nəticə budaq cümləsi result adverb clauses yer 
almaqdadır. Bu cümlələr so_that, such_that konstruksiyasının köməyi ilə əmələ gəlir. 
Mövcud sintaktik konstruksiyanın mərkəzində sifət, sifətləşmiş nitq hissəsi və ya I növ təyini 
söz birləşməsi yer alır: 

This man is so kind that I don’t want to leave him. 
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I has such a lovely baby that everybody likes him. 
 
g) Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə 
Şərt budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin icrasını müəyyən şərtlə əlaqələndirir, nə 

şərtlə?, hansı şərtlə? suallarına cavab verir. Bu şərtlə, o şərtlə, bir şərtlə qəlib sözlərinin yer 
aldığı –ki bağlayıcısının işləndiyi şərt budaq cümlələrində baş cümlə əvvəl, şərt bağlayıcıları 
(əgər, hərgah, madam ki, indi ki, yoxsa, bir halda ki), –sa2 və –mı4 ədatı, şərt bağlayıcıları və 
–sa2 şəkilçisi ilə bağlanan, həmçinin heç bir bağlayıcı vasitə olmadan intonasiya ilə bağlanan 
şərt budaq cümlələrində budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir: 

Şəxsiyyət vəsiqənizi bir şərtlə qaytararıq ki, aldığınız kitabları kitabxanaya təhvil 
verəsiniz. 

Madam ki o mənlə danışmaq istəyir, mən də onunla danışaram. 
Bu məlhəmi yarasına sürtsə, sağalar. 
Əgər səhv etsən, səhvini üzə vuran tapılar. 
Dişin ağrıyır, çək qurtar, 
Qonşun pisdir, köç qurtar. 
Koşul yan tümcesi şərt əlamətinin iştirakı ilə qurulur, baş cümlədəki hərəkət və 

əlamətin şərtini bildirir. Türk dilində Azərbaycan dilində fərqli olaraq əsasən budaq cümlə 
baş cümlədən əvvəl gəlir. Eğer, şayet bağlaycıları, həmçinin –sa2 şəkilçilərinin işlənməsi 
budaq cümlədə yer alması ilə şərt budaq cümləsi baş cümləyə bağlanır. Koşul yan tümcesi 
türk dilində slogan və atalar sözlərində də xeyli sayda yer alır: 

Ne ekersen, onu biçersin. 
Kocam ne vakit gelse, bana derhal telefon açın. 
Eğer kolyeyi bulursan, acele bana getir. 
Condition adverb clauses baş cümlədən əvvəl işlənir və baş cümlədəki hərəkətin baş 

verməsinin şərtini bildirir. İngilis dilində bu cümlə türk dilində olduğu kimi hər zaman baş 
cümlədən əvvəl gəlir. Condition adverb clauses baş və budaq cümlələrini birbirinə yanlız if 
bağlayıcısı bağlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilində zaman uzlaşmalarında if iştirak 
edən cümlə keçmiş, baş cümlə isə ona müvafiq gələcək zamanda işlənir [7]: 

If I go to Mecca I will take you with me. 
If you came to ANAS, you would see me.  
If you hadn’t left early, you would have learnt the result of the match. 
 
h) Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə 
Qarşılaşdırma budaq cümləsində baş və budaq cümlələrdəki məfhumlar qarşılaşdırılıb 

müqayisə edilir. Qarşılaşdırma budaq cümləsi hər zaman baş cümlədən əvvəl gəlir. 
Qarşılaşdırma budaq cümləsi nə qədər bağlayıcı sözü, –sa2 şəkilçisi ilə –da2, belə ədatları, 
budaq cümlədə hərçənd, hərçənd ki bağlayıcıları, düzü, doğrusu, düzdür, doğrudur modal 
sözləri, baş cümlədə amma, ancaq, lakin tabesizlik bağlayıcılarının əvvəldə işlənməsi ilə 
əmələ gəlir. Qarşılaşdırma budaq cümləsi baxmayaraq, halda sözlərinin köməyi ilə sadələşə 
bilir [5, s. 13]: 

Bir inci saflığı olsa da suda, 
Artıq içiləndə dərd verir o da. 
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Hərçənd onu illərdi görmürəm, amma mənə etdiyi yaxşılığı unuda bilmərəm. 
Nə qədər məni sevsə də, könlünü açmağa utanır. 
Karşılaştırma yan tümcesi baş və budaq cümlələrdəki fikirlərin qarşılaşdırılması, 

nəticədə birinin digərinə üstün gəlməsi ilə əmələ gələn tabeli mürəkkəb cümlələrdir. Türk 
dilində Azərbaycan dilində olduğu kimi qarşılaşdırma budaq cümləsi hər zaman baş 
cümlədən əvvəl gəlir. Karşılaştırma yan tümcesi –da2 ədatları, –sa2 şərt şəkilçisi, ne kadar 
bağlayıcısının köməyi ilə əmələ gəlir: 

Ne kadar arabanın frenine bassa da, araba üzü aşağı dereye yuvarlandı. 
Öğrenciler ne kadar rica etseler de, sınavlar ertelenmedi. 
Yeni camilerin avlusu, eski ihvanın duası. 
Türk dilində qarşılaşdırma budaq cümlələrində qarşılaşdırma, müqayisə anlayışından 

əlavə ziddiyyət məhfumunu da rast gəlinir: 
Gelen misafir ev halkını çileden çıkarsa da, kimse ona bağırmıyordu. 
İngilis dilində comparison adverb clauses baş və budaq cümlələrin qarşılaşdırılması 

nəticəsində əmələ gəlir. Bu tip cümlələrdə baş və budaq cümlələrin yeri sabit deyildir, bu 
xüsusiyyət Azərbaycan, türk dillərindəki qarşılaşdırma budaq cümlələrin strukturları ilə 
fərqlilik təşkil edir. Comparison adverb clauses baş və budaq cümlənin as_as, so_as, than 
konstruksiyaları ilə birləşməsi ilə əmələ gəlir: 

I can’t run as fast as you run. 
As long as you love me 
I'll be your platinum 
I'll be your silver 
I'll be your gold. 
Nothing can be so comfortable as being with you. 
İngilis dilində ziddiyət bildirən budaq cümlələr Azərbaycan və türk dillərindən fərqli 

olaraq qarşılaşdırma budaq cümlələrinin tərkibində deyil, müstəqil təsnifatda tədqiq 
olunarlar. Concession adverb clauses Azərbaycan dilində ziddiyyət budaq cümləsi olaraq 
tərcümə olunur [9, c. 53]. Eyni zamanda bu cümlənin quruluşuna nəzər yetirdikdə cümləni 
təşkil edən baş və budaq cümlələrin bir-birilərinə zidd anlayışlar ifadə etdiklərini görə bilərik. 
Concession adverb clauses although, though bağlayıcılarının baş və budaq cümlələri bir-
birinə bağlaması ilə əmələ gəlir: 

Although I get to the his room, I couldn’t see him. 
Though he want to see me, he doesn`t do anything. 
Although Legally Blonde was very old movie, it was still enjoyable. 
Azərbaycan, türk və ingilis dillərində tabeli mürəkkəb cümlələri təhlil etdiyimizdə 

onların bir sıra oxşar və fərqli məqamlarını aşkar etdik. Belə ki, fərqliliklər əsasən 
Azərbaycan və türk dillərinin eyni dil ailəsindən gəlməsi fonunda bu dillərin tabeli mürəkkəb 
cümlələrinin quruluşu fonunda o qədər də çox saylı olmasa da, ingilis dilinin fərqli dil ailəsi 
və flektiv dillərdən olması istər cümlə quruluşu, istəsə də cümlə üzvlərinin işlənmə sırası və 
baş və budaq cümlələri əmələ gətirən vasitələrin tamamilə başqa olması ilə fərqlilik qazanır. 
Digər tərəfdən Azərbaycan və türk dillərində də hər zaman eynilik müşahidə olunmamaqla 
bərabər, bəzi baş və budaq cümlələri bir-birilərinə bağlayan vasitələrin fərqliliyi, eyni 
zamanda Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələrin az təsnif olunub, daha çox 
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məfhumu bir araya gətirməsi fonunda türk dilində təsnifatın çoxluğu diqqət çəkən 
məqamlardandır. Eyni zamanda türk və ingilis dillərində bəzi təsnifatların öz aralarında 
mövcud olub Azərbaycan dilində olmaması da bəzən türk dili ilə ingilis dilindəki cümlələr 
arasında Azərbaycan dilindən fərqli olaraq eyni bölgünü görməmizə səbəb olur. Bunu türk 
dilçilərinin təsnifat apararkən dəyişikliyə məruz qalmayan, əsasən sabitliyi ilə seçilən ingilis 
dilindəki tabeli mürəkkəb cümlələrin təsnifat prinsiplərindən qaynaqlandığını irəli sürə 
bilərik. Bunun fonunda Azərbaycan dilində dilçilər tərəfindən ümumqəbul görmüş tabeli 
mürəkkəb cümlələr və onları əmələ gətirən vasitələrin təsnifatı olsa da, dilimiz uzun müddət 
rus dilçiliyinin təsiri ilə inkişaf etdiyindən və rus dilçiliyində də linqvistlərin dilçiliyin demək 
olar ki, hər sahəsindəki anlayışları fərqli prinsiplərdən təsnif etdiklərini nəzərə alaraq, 
Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlə və onu əmələ gətirən vasitələr haqqında dilçilərin 
fərqli təsnifatları mövcuddur. Bu kimi səbəblər istər eyni, istərsə də fərqli dil quruluşuna, dil 
ailələrinə sahib olan dillər arasında bənzər olduğu kimi, fərqli məqamlarında olduğunu 
göstərir. 
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Elnura Huseynova 
Similar and different aspects of adverbial clauses in Azerbaijani,  
Turkish and English 
 
When we analyzed the subordinate compound sentences in Azerbaijani, Turkish and 

English, we found a number of similarities and differences. Although the differences aren`t 
so great against the background of the fact that the Azerbaijani and Turkish languages come 
from the same language family, the English language belongs to a different language family 
and inflected languages and differs in that the means by which branch sentences are formed 
are completely different. On the other hand, although there aren`t always similarities in the 
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Azerbaijani and Turkish languages, the differences in the means of connecting some head 
and branch sentences, as well as the fact that compound sentences in the Azerbaijani language 
are less classified and bring more meanings, is one of the points. At the same time, the fact 
that some classifications in Turkish and English exist and don`t exist in Azerbaijani 
sometimes causes us to see the same division between Turkish and English sentences, as 
opposed to Azerbaijani. We can say that this is due to the principles of classification of 
subordinate compound sentences in English, which are not subject to change in the 
classification of Turkish linguists and are mainly distinguished by their stability. Against this 
background, although the Azerbaijani language is a classification of subordinate compound 
sentences and the means of their formation, which is generally accepted by linguists, given 
that our language has long developed under the influence of Russian linguists and by this fact 
classify concepts in almost every field of linguistics from different principles. There are 
different classifications of linguists about the subordinate compound sentence and the means 
of its formation. Such reasons show that they have different points of view, as well as 
similarities between languages with the same or different language structure and language 
families. 

Keywords: Azerbaijani language, Turkish language, English language, subordinate 
compound sentences, adverbial branch sentences 
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FİRUZABADİ VƏ ONUN ƏRƏB DİLÇİLİYİNƏ  
VERDİYİ TÖHFƏ 

 
Xülasə 
 
Ərəb dilinin bəşəriyyətin ən qədim və zəngin dillərindən biri olduğu dünya dilçiləri 

tərəfindən qəbul edilmiş bir faktdır. Lakin lüğətçiliyə və lüğətlərin tərtibinə gəldikdə isə 
burada vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Ərəb dilçiliyində lüğətçilik ənənələri digər dillərə 
nisbətən daha gec yaranmışdır. Bir çox başqa elmlər kimi ərəb dilində olan lüğətlərin tərtibatı 
da islam dininin gəlişindən sonra inkişaf etməyə başlamışdır. İllər ötüb keçdikcə ard-arda 
zəngin söz ehtiyatına malik maraqlı lüğət kitabları yazılmışdır. AMEA Naxçıvan Bölməsi 
Əlyazmalar Fondunda Şərqin bir sıra alimlərinin əsərləri mühafizə olunur. Bunlardan biri də 
Firuzabadi və onun “Qamusul-muhit” əsəridir. O çox böyük dilçi, hədisçi və təfsirçi 
olmuşdur. Məqalədə onun ərəb dilçiliyinə dair əsərləri haqda məlumat verilir. 

 
Açar sözlər: leksika, Qamusul-muhit, söz kökü, Firuzabadi, söz ehtiyatı 
 
Giriş 
 
Müxtəlif dillərin öyrənilməsinin insan təfəkkürünün formalaşmasında mühim və 

danılmaz rolu vardır. Hər bir xalqın tarixinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin öyrənilməsi 
baxımından həmin dildə olan mənbəələrin rolu əvəzsizdir. Belə qədim tarixə mənsub olan 
xalqlardan biri də ərəb xalqıdır. Şərqin hələ qədim dövrlərdə elmin və mədəniyyətin beşiyi 
olduğunu nəzərə alsaq bu dildə olan mənbələrin də dünya elminin inkişafı üçün çox zəruri 
olduğunu söyləyə bilərik. Ərəb dilində olan əsərlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün 
həmin əsərlərin tərcüməsinin vacib olması burada lüğətçiliyin inkişafına münbit zəmin 
yaratmışdır. Şərqdə lüğətçilik ənənələri get gedə inkişaf etmiş və dəyərli əsərlər ortaya 
çıxarılmışdır.  

 
Bir çox başqa elmlər kimi ərəb dilində olan lüğətlərin tərtibatı da islamın gəlişindən 

sonra inkişaf etməyə başlamışdır. Elmin və mədəniyyətin beşiyi olan Şərqdə alimlərin 
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kitablarının oxunması və mənalarının başa düşülməsi üçün lüğətlərin yazılması çox zəruri 
idi. Buna görə də həmin dövrdə Şərqin elm mərkəzi olan böyük şəhərlərində yaşayan dilçi 
alimlər müxtəlif lüğətlər tərtib etməyə başlamışdılar. Belə dilçilərdən biri də şərqşünas 
alimlər içərisində özünə məxsus yeri olan Firuzabadidir. Əsl adı Əbu Tahir Mucidəddin 
Məhəmməd ibn Yaqub olsa da Şərqdə Firuzabadi təxəllüsü ilə məşhurlaşmışdır. Firuzabadi 
İranın Şiraza bağlı Kazenur qəsəbəsində dünyaya gəlmişdir. Onun doğum tarixinin miladi 
729-cu il (hicri 1329-cu il) olduğu bildirilir. Firuzabadinin ailəsi haqqında çox az məlumat 
vardır. Atasının dil-ədəbiyyat müəllimi olduğu bilinən Firuzabadi ilk təhsilini də məhz ondan 
almışdır. Yeddi yaşında Quran hafizi olan Firuzabadini atası təhsilini artırmaq üçün Şiraza 
aparmışdır. Firuzabadi həmçinin Şirazi təxəllüsü ilə də tanınmışdır. Burada dövrünün 
görkəmli alimlərindən dərs almışdır. Firuzabadi Şərqin elm və mədəniyyətin mərkəzi olan 
bir çox şəhərlərində həm təhsil almış, həm də mədrəsələrdə dərs demişdir. Belə 
mədrəsələrdən biri də həmin dövrdə çox məşhur olan Bağdad Nizamiyyə mədrəsəsi idi. 
Nizamiyyə mədrəsəsi 1067-ci ildə açılmışdır. Alp Arslanın hakimiyyəti illərində elmə çox 
böyük diqqət yetirilirdi. Gənclərin yaxşı təhsil almaları və elmlə məşğul olmaları üçün 
müxtəlif mədrəsələr açılırdı. Həmin dövrdə açılan mədrəsələrdən biri də Alp Arslanın vəziri 
Nizamulmülkün şəxsi təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş “Nizamiyyə” mədrəsəsi idi. Mədrəsə 
1067-ci ildə Bağdad şəhərində fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Mədrəsənin tikintisinə 200 
min dinar sərf edildiyi bildirilir. Burada 6000 tələbə təhsil alırdı. Öz elmi potensiyalına görə 
bu mədrəsə orta əsirlər dövrünün ilk universiteti hesab edilə bilər. Mədrəsə burada keçirilən 
dərslərin səviyyəsinə və keyfiyyətinə görə Şərqdə mövcud olan mədrəsələrdən çox 
fərqlənirdi. Burada keçirilən dərslərə həm Alp Arslan, həm də Nizamulmülk tərəfindən ciddi 
nəzarət olunurdu. Burada həm orta əsirlərin, həm də bu günki dövrümüzün ən böyük 
problemi olan təriqətçiliyə qətiyyən yol verilmirdi. Hətta belə mövzularda söhbətlər 
aparılmasına belə icazə verilmirdi. Bu haqda türk tarixçisi Osman Turan da maraqlı məlumat 
verir. O, Məlikşahın Nizamiyyə mədrəsəsinin müdiri Əbu İshaq Şiraziyə göndərdiyi 
məktubda “Nizamiyyə mədrəsəsi məzhəb münaqişələri üçün deyil, elmi inkişaf etdirmək 
üçündür.” yazdığını bildirir. 

Mədrəsədə dilçilik, tibb, tarix, məntiq, ədəbiyyatşünaslıq, riyaziyyat, astronomiya və 
s. kimi elmlər tədris edilirdi. Dərslər dövrünün ən güclü müəllimləri tərəfindən aparılırdı. 
Müəllimlər dərs üslublarını özləri seçir və dərs vəsaiti kimi Şərqin bir çox yerlərində yaşayan 
görkəmli alimlərin kitabları ilə yanaşı öz kitablarından da istifadə edə bilərdilər. Mədrəsədə 
oxumaq pulsuz olduğu üçün bura oxumaq istəyən və xüsusi istedadı olan hər kəs təhsil ala 
bilərdi.  

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərindən biri 
olan Xətib Təbrizi də burada fəaliyyət göstərmişdir. Mədrəsənin tikintisi başa çatdıqdan 
sonra Nizamulmülk Şərqin müxtəlif şəhərlərində yaşayan ən məşhur alimlərini bura da 
işləməyə dəvət etmişdir. Belə alimlərdən biri də Xətib Təbrizi idi. O, Nizamulmülk 
tərəfindən mədrəsə kitabxanasının müdiri və ədəbiyyat şöbəsinin başçısı vəzifəsində 
işləməyə dəvət etmişdir. Burada kitabxana müdiri təyin olunmasında müxtəlif meyarlar 
nəzərə alınırdı. Mədrəsənin kitabxana müdirliyi vəzifəsini icra edən şəxs dərin təfəkkürə 
malik olmalıdır.  
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Burada fəaliyyət göstərən alimlərin savad, təfəkkür və hərtərəfli biliyə malik olmasını 
nəzərə alsaq Firuzabadinin də elm aləmində tutduğu yeri təsəvvür edə bilərik. Firuzabadi 
burada Bağdad qazisi olan Abdullah b. Bekdaşinin yanında onun köməkçisi olaraq fəaliyyət 
göstərmişdir. Hicri 755 (miladi 1354)-cü ildə təhsilini davam etdirmək məqsədi ilə Şam 
şəhərinə getmişdir. 794-ci (1392) ildə Bağdad hakimi İbn Üveys onu yenidən Bağdada dəvət 
etmişdir. [5, s. 555] Hələ orta əsrlərdə dilçiliklə bağlı ərəb alimlərinin yazdıqları əsərlərə 
nəzər salsaq görərik ki, onlar fonetik məsələləri daha dəqiq işləmiş, bir neçə istiqamətdə 
lüğətlər hazırlamış, söz kökünə aid anlayışı düzgün müəyyən etmişlər. Köklərə görə əlifba 
sırası ilə düzülmə bu işi bilməyənləri çox böyük çətinliklərlə qarşı-qarşıya qoyurdu. Buna 
görə də dövrün dilçi alimləri lüğətdən istifadəni asanlaşdırmaq üçün yeni metodlardan 
istifadə edərək lüğətlər tərtib etməyə başlamşdılar. Belə lüğətlərdən biri də Firuzabadinin 
“Qamusul muhit” adlı lüğətidir. Qamusul muhit ərəbcə-türkcə (osmanlıca) yazılmış 
lüğətlərin ən böyüyü və ərəbcə olan sözlərin türkcə qarşılığı baxımından ən zənginidir.  

Firuzabadinin tərtib etdiyi lüğətlər içərisində ən məşhuru “Qamusul-muhit” olsa da 
digər əsərləri də dilçi alimlər tərəfindən bəyənilərək istifadə edilmişdir. Həmin lüğətlərdən 
bəziləri haqda məlumat vermək istərdim. Tədqiqatçı alimlər Firuzabadi yaradıcılığının yalnız 
yarısının bu günümüzə qədər gəlib çatdığını qeyd edirlər. Bu əsərlərə aşağıdakıları misal 
göstərmək olar. 

1. Əl-Qamusul-muḥiṭ. Müəllifin ən məşhur əsəri olan bu kitaba nəinki Şərqdə 
Həmçinin Qərbdədə çox böyük dəyər verilmiş və müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq dəfələrlə 
nəşr olunmuşdur. 

2. Tahbirul-muvaşşin fi-tabiri bi-sin va şin. Bu əsrdə həm şin, həm də sin hərfləri ilə 
başlayan sözlər bir araya toplanmış və onların mənaları haqqında izahlı məlumat verilmişdir.  

3. Əl-düralul-mubəssəsə fi quralil-musəlləsə. Ərəb dilində bəzi sözlərin hərəkələri 
dəyişdiyi zaman onların mənaları da dəyişir. [10, s. 142-143] Bu kitabda məhz həmin sözlər 
bir araya toplanmışdır. 

4. Cəlisul-ənis fi əsmail-handəris.  
5. Əl-fəraid. 
6. Risalə fi məanil- bazil-huruf.  
7. İtirazatul- sahibul-Qamus alə Əl-Cövhəri.  
Burdan da göründüyü kimi Firizabadini tərtib etdiyi kitabların demək olar ki, hamısı 

ərəb dilçiliyi üçün zəngin və dəyərli mənbədir.  
 
Nəticə 
 
Firuzabadinin əsərlərinə və onlara yazılan tənqid və haşiyələrə nəzər salsaq, belə 

qənaətə gələ bilərik ki, həmin dövrün alimləri lüğətçiliyə xüsusi maraq göstərmiş və həmçinin 
ərəb dilinə dərindən bələd olmuşlar. Bir alimin və yaxud da hansısa bir yaradıcı insanın 
yaratdığı əsərlər haqqında əsl həqiqi qiymət onun ölümündən 50-100 il sonra, onu şəxsən 
tanıyanların olmadığı dövrlərdə verilir. Məhz bu zamanlarda verilən dəyər həmin əsərin 
şedevr olub-olmadığını ortaya qoyur. Firuzabadi də məhz belə alimlərdəndir. Onun əsərləri 
elə şedevr əsərlərdəndir ki, bu gün də tədqiqatçılar ərəb dilini, bu dilin fonetik, leksik 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

152 
 

xüsusiyyətlərini və söz zənginliyini tədqiq edərkən həmin müəlliflərin əsərlərindən istifadə 
edirlər. 
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Nijabat Islamova  
Firuzabadi and his contribution to the east 
 
Arabic is one of the oldest and richest languages of mankind. This fact is recognized 

by all world linguists. However, with regard to lexicography and the compilation of 
dictionaries, the situation is completely different here. The traditions of lexicography in 
Arabic began to emerge later than in other languages. Like many other sciences, the 
compilation of dictionaries in Arabic began to develop after the arrival of Islam. Many years 
later, interesting vocabulary books with a rich vocabulary were written. In the Nakhchivan 
branch The Manuscripts Fund of the National Academy of Sciences of Azerbaijan preserves 
manuscripts and old printed books of numerous scientists of the East. One of them is 
Firuzabadi al-Shirazi and his book "Kamusul-muhit". He was a linguist, an interpreter of the 
Koran and a muhaddis. The article presents information about his works on Arabic 
linguistics. 

Key words: lexicography, "Kamusul-mukhit", dictionary, Firuzabadi, scientist, 
vocabulary 
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MİRZƏ KAZIMBƏYİN “TÜRK-TATAR DİLİNİN  
ÜMUMİ QRAMMATİKASI” ƏSƏRİNDƏ ZƏRFLƏR  

VƏ ONLARIN MƏNACA NÖVLƏRİ 
 
Xülasə 
 
Məqalədə Mirzə Kazımbəyin “Turk-tatar dilinin ümumi qrammatikası” əsərində zərflər 

və onların mənaca növləri araşdırılır. Əsərdə zərflər II hissənin IX fəslində yeddi bənddə 
tədqiq olunmuşdur. Dilçi-alimin zərflər üzərində işlərkən Azərbaycan dilçiliyinə məlum ol-
mayan terminlər işlətmişdir. Bu terminlər məqalədə öz əksini tapmışdır. Zərflərin çox-
şaxəliliyi, çətinliyi dilçi tərəfindən bir qədər sadələşdirilmiş, ayrı-ayrılıqda sistemləşdirilmiş-
dir. Kazımbəyin zərflər üzərində olan araşdırmaları müasir dilçilikdə də öz aktuallığını 
itirməmişdir. Bir çox dilçi-alimlər Kazımbəyin dilçilik ənənələrinə sadiq qalmışlar. 

 
Açar sözlər: Kazımbəy, zərf, qrammatika, adyektiv, dilçilik, türkologiya, şərqşünaslıq. 
 
Giriş 
 
Mirzə Kazımbəyin “Türk-tatar dilinin qrammatikası” Azərbaycan dilçiliyində 

müstəsna əhəmiyyətə malik əsərdir. Əsərin başlıca əhəmiyyəti, onu müasir dilçilikdə xüsusi 
edən Kazımbəyin fundamental fikirlərinin aktuallığıdır. Əsərdə dilçi, şərqşünas alim sələfləri 
tərəfindən yazılmış türk dillərinə dair bəzi qrammatika kitablarına tənqidi münasibət 
göstərmiş, ayri-ayrılıqda qrammatik formalar üzərində müqayisələr apararaq dilçilik 
arenasında böyük əks-səda doğurmuşdur. 

 
Rusiyada yaşayıb yaratmış, azərbaycan əsilli görkəmli alim, rus şərqşünaslığının 

banisi, dünya şöhrətli türkoloq, böyük şərqşünas, ensiklopedik biliyə malik Mirzə Kazımbəy 
azərbaycan dilini elmi əsaslarla ilk dəfə tanıtmağa başlanğıc verən ilk dilçi alimdir. Dil və 
dilçilik sahəsində onun ən çox maraqlandığı mövzular arasında türk dilləri və mədəniyyət-
lərinin tipologiyası olmuşdur [5]. Onun müxtəlif elm sahələrinə dair fəaliyyəti az-çox tədqiq 
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edilmişsə də, alimin dilçilik fəaliyyəti elmi baxımdan daha geniş tədqiq edilməmiş qalmışdır 
[7, s. 77]. Şəxsiyyəti ilə yaxından tanış olarkən bir daha qürur duyduğumuz görkəmli alimin 
qrammatikaya aid silsilə əsərləri ötən əsrdən bu yana dövrün bir çox görkəmli dilçi alimlərin 
diqqətini cəlb etmiş, onlar öz əsərlərində Kazımbəyin “Türk-tatar dilinin qrammatikası”nın 
adını çəkmiş, yüksək qiymətləndirərək ondan bəhrələnmişlər. Lakin yuxarıda da qeyd 
edildiyi kimi qrammatika daha geniş surətdə tədqiq olunub tanıdılmamışdır. Dilçi-alimin 
qrammatikası bir neçə qohum dilin materiallarına əsaslanan müqayisəli xarakterə malik 
tədqiqat əsəridir [6, s. 78]. Dünya türkologiyasına səs salan bu fundamental əsər Rusiyada 
iki dəfə ən böyük sayılan Demidov mükafatına layiq görülmüşdür. “Türk-tatar dilinin ümumi 
qrammatikası”adı altında ikinci nəşrindən cəmi iki il sonra şərqşünas Teodor Senker 1848-ci 
ildə alman dilinə tərcümə etmişdir. Qərbi Avropanın ali məktəblərində dərslik kimi istifadə 
edilən bu kitab iki əsrə yaxındır ki, Azərbaycan dilinə tərcümə olunmamışdır. Son dərəcə 
əhəmiyyətli olan bu əsərin tərcüməsi gec də olsa 178 il sonra reallaşdı.  

Azərbaycan dilçilik elminə misilsiz böyük töhfə olan professor İdris Abbasovun 
“Mirzə Kazımbəyin “Turk tatar dilinin ümumi qrammatikasının tərcümə, tədqiq və şərhi” 
adlı min yeddi səhifəlik böyük kitabı son onilliklər ərzində Azərbaycan dilçilik elmində 
mühüm hadisə sayılmışdır. Bu kitab müasir dilçilər, Azərbaycanşünas alimlər tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdir.  

Həcmi ilə də seçilən bu fundamental dəyərli əsər Mirzə Kazımbəyin qrammatikasının 
geniş tədqiqinə başlayan alimlər, həmçinin şərqşünaslar, ərəbşünaslar, türkoloqlar, dilçi-
filoloqlar, dil nəzəriyyəçiləri, Türk-Azərbaycan dili tarixinin mütəxəssisləri, tərcüməçilər 
üçün də əvəzsiz vasitə olacaqdır. 

Bələliklə, dilimizi elmi baxımdan ilk tanıtdıran dilçi alim Mirzə Kazımbəyin bu əsəri 
yorulmaz tədqiqatçılar tərəfindən hər zaman rəğbətlə qarşılanaraq yeni tədqiqatlara yol 
açacaqdır. 

Kazımbəy türk dilləri qrupunu tədqiq edərkən nitq hissələrinə ənənəyə əsaslanaraq hər 
birinə ayrıca şəkildə fəsil həsr etmişdir. Əsərdə zərflər II hissənin IX fəslində yer alaraq, 
yeddi bənddə tədqiq edilmişdir. 

Dilçi-alim zərflərin a) sifətlərdən b) müxtəlif qoşmalar vasitəsi ilə ərəb və türk dilindəki 
isimlərdən c) hallanmayan zərflər kimi qəbul edilən ərəb və fars mənşəli isimlərdən və d) 
ince və yaxud önce kimi tələffüz edilən nece, çe, ce ədatlarının əlavə olunması ilə məlum 
isimlərdən düzəldiklərini vurğulamışdır.  

Mirzə Kazımbəy öz əsərində işlətdiyi bəzi qrammatik terminlər müasir dilçilikdə 
demək olar ki yoxdur və yaxud da çox az işlədilir. Zərf bölməsində dilçi-alim прилагатель-
ныя наречiя (prilaqatelnıya nareçiya) adlı termin işlətmişdir. Kazımbəy qrammatikanı 
yazanda fransız şərqşünası, tərcüməçisi, səyyahı A. Joberin “Türk dili qrammatikasının 
əsasları” kitabını mötəbər mənbə hesab edərək ona istinad etmişdir. Həmin bu əsərdə 
Kazımbəyin işlətdiyi прилагательныя наречiя terminini A.Jober Adjectifs adverbiaux 
adlandırmışdır. Professor İ. Abbasov bunu Azərbaycan dilinə zərflər (adyektiv zərflər, yaxud 
adverbial sifətlər) kimi tərcümə etmişdir [1, s.620-621]. Özündən sonra hər hansı bir feilin 
işləndiyi, yaxud güman olunduğu bu sifətlər zərflərə çevrilir. Mirzə Kazımbəy öz bənzərsiz 
əsərində zərf kimi qəbul edilən sifətlərin sayının öz dilimizdə kifayət qədər olmasını izah 
edərək onlardan ən çox işlənənləri qeyd etməyi məqsədəuyğun hesab etmişdir. 
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Kəmiyyət bildirənlər 
Az 
Çox 
Artıq 
Əksik 
Tez-tez 
Nadir 
Seyrək 
Keyfiyyət bildirənlər 
Yaxşı 
Xoş 
Gözəl 
Pis 
Boş 
Zaman bildirənlər 
Tez-tez, cəld 
Yavaş 
Erkən 
Gec 
Yer bildirənlər 
Yaxın 
Uzaq 
Doğru 
Əyri 
Təsdiq bildirənlər 
Gerçək 
İnkar bildirənlər 
Yalan 
Lakin ərəb və fars dillərindən alınma sözlərin heç bir dəyişiklik etmədən işlədildiyini 

qeyd etmişdir. Dilçi-alim ərəb dilindən alınmış zərflərin özünü də növünə görə ayıraraq 
sistemləşdirmişdir. 

 
Ərəb dilindən alınmış zərflər: 
a) Miqdar bildirənlər 
- ifrat, son dərəcə 
- qayət, son dərəcə, olduqca 
- vafirən, çox bolluca 
b) Keyfiyyət bildirənlər 
- əla 
- hörmət edərək 
- riayət edərək 
- mərhəmətlə, şəfqətlə, yaxud mərhəmət olaraq 
- ağlabatan, məntiqi şəkildə 
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- layiqli, məqbul şəkildə 
c) Sıra bildirənlər 
- birincisi 
- başlanğıcdan 
- əvvəlcədən 
- nəhayət 
- növbə ilə 
ç) Zaman bildirənlər 
- hələ, indi 
- daima 
- həmişə 
- əsla, qətiyyən 
- təsadüfən 
d) Təsdiq bildirənlər 
- yəqin ki 
- həqiqətən 
- sədaqətlə 
- hökmən, qəti surətdə 
e) İnkar, məhdudlaşdırma, yaxud şübhə bildirənlər 
- xeyr 
- Allah eləməsin, iraq olsun, bizdən uzaq 
- yalnız 
- ehtimal ki, görünür ki və s. 
Tarixən bir sıra zərflər başqa nitq hissələrinə daxil edildiyi kimi, zərf olmayan bir sıra 

sözlər də zərflər sırasına daxil edilmişdir. Indi dilçiliyimizdə zərflər bir nitq hissəsi kimi xeyli 
saflaşdırılmış, başqa nitq hissələrindən təmizlənmişdir [2, s. 355]. “Türk-tatar dilinin 
qrammatikası” əsərində verilən ərəb dilindən alınmış sıra, təsdiq, inkar, məhdudlaşdırma, 
yaxud da şübhə bildirən zərflər müasir dilçilikdə modal sözlər sırasına aid edilmişdir. Düzdür 
bəzi dilçilər zərflərin bu məna növlərini klassik ənənələrə uyğun hesab edərək cümlədə 
zərflik kimi qəbul edirlər. Lakin bununla yanaşı bu növlərin müasir dilçilkdə bir o qədər zəif 
inkişafını, az öyrənilməsini də vurğulayırlar.  

Kazımbəy qrammatikada ərəb və fars mənşəli isimlərdən alınmış hallanmayan sözləri 
zərflər sırasına daxil etmişdir. Bəli, yox, çox, olduqca, bu dəqiqə, daha, ilə, birlikdə sözləri 
bu qəbildəndir. 

Mirzə Kazımbəy incə və yaxud öncə kimi tələffüz edilən -nce, -çe, -ce ədatlarının əlavə 
olunması ilə məlum isimlərdən düzələn zərfləri aşağıdakı kimi təsnif etmişdir. a) yer, ölkə və 
vilayətlərdə yaşayan əhalinin adlarına; məsələn: fransızca, türkcə b) ərəb, türk və fars dilində 
olan müəyyən sifətlərə; məsələn müvafiq olaraq, ...görə, gizlicə, sakitcə, yaxşı, xoş; c) fars 
dilinə görə, osmanlı adətinə görə [3, s. 325]. 

Müasir dilçilərin bir qismi dil adlarına -ca2 ədatının artırılması ilə zərflərin düzəlməsi 
məsələsini birmənalı şəkildə qəbul etmirlər. Bu münasibətin təbii ki, səbəbləri vardır. Belə 
olsa, dünyada neçə min dil adı varsa, Azərbaycan dilində də o qədər, yəni minlərlə bu tipli 
zərfin ola biləcəyi ilə izah edirlər [4, s. 373-374]. 
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“Türk-tatar dilinin qrammatikası”nda türk dilində birgəlik halını əmələ gətirən ilə, dan 
qoşmalarının əlavə edilməsi yolu ilə düzələn zərflərin də olması dilçi tərəfindən diqqət 
mərkəzinə çəkilmişdir. Məsələn: dənizdən, dəniz vasitəsilə, quru yolla, səhərdən, növbə ilə, 
diqqətlə, mərhəmətlə, biroturuma, birdən. Müasir dilçilikdə də mücərrəd isimlərə ilə, la 
qoşmaları artırıldıqda zərflərin düzəldiyi vurğulanmışdır [2, s. 361-362]. Mehribanlıqla, 
təəccüblə, ahənglə, həyəcanla, güclə, diqqətlə, sevinclə, razılıqla, səbirsizliklə və digər bu 
kimi zərflər mücərrəd isimlərə ilə, la qoşmalarının əlavəsi ilə alınmışdır.  

Beləliklə Mirzə Kazımbəy “Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası” əsərində zərfləri, 
onların mənaca növlərini ətraflı aydınlaşdırmış, müasir dilçilik üçün aktual olan ideyaları 
möhkəmləndirmişdir. Bununla bərabər nitq hissələri arasında mürəkkəbliyi, çoxşaxəliyi ilə 
seçilən zərflər qrammatika əsərində öz spesifik xüsusiyyətləri ilə alim tərəfindən bir qədər 
sadələşdirilmiş şəkildə araşdırılmışdır.  

Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan dilçilik elminin ən müxtəlif sahələri üzrə 
aparılan tədqiqat işlərində Kazımbəyin bu misilsiz qrammatika əsəri etibarlı, ilk elmi mənbə 
kimi hesab edilir. 

 
Nəticə 
 
Kazımbəy öz əvəzsiz “Türk-tatar dilinin qrammatikası” əsərini işlərkən fransız 

şərqşünası, tərcüməçisi, səyyahı A.Joberin “Türk dili qrammatikasının əsasları” kitabını 
mötəbər mənbə hesab etmiş, ona tez-tez istinad etmişdir. Aparılan araşdırmalar onu göstərdi 
ki, “Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası” əsərində dilçi-alim türk dillərində nitq hissələ-
rinə ənənəvi şəkildə yanaşmış, hər birinə ayrıca fəsil həsr etmişdir. Onun zərflər üzərində 
araşdırmaları, bəzi fikirləri müasir dilçilikdə aparıcı müqayisə obyekti olaraq öz əhəmiy-
yətini qoruyub saxlamaqdadır. 
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Adverbs and their types of meaning in the work "General Grammar of the Turco-

Tatar Language" by Mirza Kazembek 
 
The article deals with adverbs and their types of meaning in the work "General 

Grammar of the Turco-Tatar Language" by Mirza Kazembek. Adverbs in the work are 
researched in seven paragraphs in Chapter IX of Part II. While working on adverbs, the 
linguist used terms which were unknown in Azerbaijani linguistics. These terms are reflected 
in the article. The variety and complexity of adverbs has been slightly simplified by the 
linguist and systematized separately. Kazembek's research on adverbs has not lost its 
relevance in modern linguistics. Many linguists remained faithful to Kazembek's linguistic 
traditions. 

Key words: Kazembek, dialect, grammar, adjective, linguistics, Turkology, oriental 
studies. 
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CAVABDAN YAYINMA VƏ YA EVAZİVLİK ANLAYIŞI 
 

Xülasə 
 
Real həyatda bəzən elə məqamlar olur ki, qarşı tərəfin ünvanlandığı suala cavab 

verməkdən yayınmaq həyati zəruriyyətə çevrilir və ya suala daha tutarlı cavab verə bilmək 
üçün vaxt qazanmağa ehtiyac duyulur, bu kimi səbəblərə görə: təkrar, cavabın yubadılması, 
cavabdakı qətiyyətin yumşaldılmsı və ümumiləşdirmə taktikalarından, bəzən implisit imtina, 
eşitməzliyə vurma, istehza, eyham kimi davranış tərzlərindən, bəzən isə qeyri-verbal 
vasitələrdən, eləcə də kombinə edilmiş, qarışıq taktikalardan istifadə edilir. 

Danışıq strategiyaları oyun elementlərini və ritual nitq davranışını (ənənəvi replikalar, 
fasilələr, məsəllər və “vəzifə” ilə bağlı mövzular, məsələn, sağlamlıq, hava haqqında olan) 
dialoqda birləşdirir. Gündəlik ünsiyyət zamanı bəzi nitq taktikaları, iş sahəsində isə digər nitq 
elementləri fəaliyyət göstərir. Əhalinin müxtəlif sosial qruplarına təsir etmək üçün, bu və ya 
digər taktikaların hamısını işlətmək uyğun olmaya bilər. Məhz bu zaman cavabdan yayınma 
taktikası köməyə gəlir ki, məqalənin yazılmasında bu evazivlik və cavabdan yayınma 
anlayışından bəhs olunur.  

 
Açar sözlər: evazivlik, anlayış, strategiya, yayınma, cavab 

 
Giriş: 
 
Evazivlik (evasion) ingilis sözü olub, mənası “nədənsə çəkinmək”, “yayınmaq”, 

“uzaqlaşmaq” deməkdir. “Kommunikativ evazivlik” informasiya mübadiləsindən, ünsiyyət-
dən yayınmaq mənasını ifadə edir.  

Elə bir insan tapmaq olmaz ki, istəmədiyi, arzulamadığı sualla qarşılaşmamış olsun. 
Ən azı müəlliminin “Dərsi niyə öyrənməmisən?” – sualını eşitməyən şagird, tələbə; vali-
deynlərinin “Evə niyə gec gəldin?” – sualını eşitməyən övlad; ərindən və ya uşaqlarından 
“Nə üçün filan yeməyi bişirmirsən?” – sualını eşitməyən qadın, ana; ailə üzvlərindən və ya 
tanışlarından “Nə qədər maaş almısan?” – sualını eşitməyən kişi, işçi təsəvvür etmək 
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çətindir. Bunlar qeyd edilən kontingentin ən arzulamadığı və cavab vermək istəmədiyi, 
cavabdan yayınmaq üçün müxtəlif bəhanələr uydurmağa çalışdığı klassik suallardır. 

Birbaşa cavabdan yayınmağın tipik nümunələrinə rəsmi üsluba aid olan siyasi 
diskursda, diplomatik mətnlərdə də rast gəlinir. Mətbuat konfranslarında jurnalistlərin, ya-
xud da danışıqlar prosesində qarşı tərəfin ünvanladığı sual qarşısında nə isə demək və eyni 
zamanda suala mahiyyəti üzrə heç bir cavab verməmək, siyasətçinin, diplomatın peşəkar-
lığının göstəricisi olaraq qəbul edilir. Siyasət dünyasında “Hər şey haqqında danışmaq və 
nəticə etibarı ilə heç bir şey deməmək” adlanan bu ünsiyyət forması birbaşa cavabdan 
yayınmağa xidmət edən taktika, metod və üsullar vasitəsilə reallaşır.  

 
Ünsiyyət psixologiyasını və xüsusən ünsiyyətdəki manipulyasiyanı öyrənmək proble-

mi, habelə onun mənası ilə bağlı mövzuların semantik məzmununu ifadə etmək, gizli, strateji 
semantik xüsusiyyətlərin araşdırılması ilə əlaqəli məsələlər bu sahədə araşdırmaları nəzərdə 
tutur. (A.N.Baranov, G.E. Kreidlin əsərləri; X Weinrich, 3. Weindler, G. Grice, T.A. van 
Dijk, V. Kinch və başqaları). Səmimiyyətsizlik manipuliyativ ifadələr sferası ilə (L.A. Isaeva, 
S.N. Plotnikova və s.), bəzi nəzakət halları ilə (E.N. Starikova; P. Brown, S. Levinson və s.), 
ironiya ilə (I.A. Osinovskaya və başqaları) və natiqin nitqinin kommunikativ qeyri-müəyyən-
liyi ilə (T.P. Penina) bağlı araşdırmalar aparılıb. Nitq ünsiyyəti nəzəriyyəsində insanların 
uğurlu kommunikativ ünsiyyətini idarə edən xüsusiyyətlər müəyyən edilmişdir. Rolların 
həvəsləndirilərək uyğun bölüşdürülməsi, ünsiyyətin fikirlə birləşdirilməsi, qarşıya məqsəd 
qoyulması, ünsiyyəti təmin edən və tənzimləyən bütün kateqoriyaların cəmi kommunikaşı-
yanın effektivliyi üçün vacibdir. Ünsiyyət iştirakçıları arasındakı status, ədəb və oriyentasiya 
kateqoriyası; ünsiyyət iştirakçılarının ünsiyyət epizoduna münasibətini əks etdirən ardıcıllıq, 
ritual və təmsilçilik kateqoriyaları; epizodun məzmunu ilə şərtlənən səhnələşdirmə, 
məqsədyönlülük və effektivlik kateqoriyaları kimi bir sıra kateqoriyalar mövcuddur. 

Əsasən, yuxarıda göstərilən bütün ünsiyyət kateqoriyaları ya razılıq modelinə, ya da 
konflikt modelinə birləşir, öz növbəsində bu halların hər ikisi ardıcıllıq kateqoriyasının 
əksidir. Diplomatik diskursda yayınma taktikasının tətbiqi ilə bağlı məsələlərin araşdırılması 
eyni zamanda kommunikasiya uğrunda və kommunikativ məqsədin həyata keçirilməsinə 
birbaşa təsir edən cavabın qurulmasından irəli gələn xüsusiyyətləri müəyyən edir. Dilçiliyin 
inkişafının müasir mərhələsində, diskurs yaratmaq prosesində dilçinin həyata keçirdiyi 
strategiya və fərdi taktikaların hərtərəfli nəzəri inkişafı mümkün olur. Cavabdan yayınma, 
ümumilikdə, nitq yaratma və xüsusən də diplomatik diskurs kontekstində gizli, strateji 
mənanın xüsusiyyətlərini öyrənmək ehtiyacı ilə müəyyən edilir. Diskurs aktuallaşdırma 
formalarından biri kimi birbaşa cavabdan dolayı yayınma xüsusiyyətlərini öyrənir. Birbaşa 
cavabdan yayınmaq üçün diskurs taktikasının mürəkkəb praqmasemantik xüsusiyyətlərini 
təsvir etmək, həmçinin bu strategiyanı həyata keçirən taktikaları müəyyən etmək və təsvir 
etmək müasir dilçiliyin ən aktual problemlərindən sayılır. Ünsiyyət strategiyası, ünsiyyət 
məqsədinin uğurla həyata keçirilməsi üçün nitq aktını planlaşdıran kompleks bir sistemdir. 
O.S. İssersin koqnitiv yanaşmasına görə: “Kommunikativ məqsədlərə çatmağa yönəlmiş nitq 
hərəkətləri kompleksi”, dedikdə “spesifik ünsiyyət şəraitindən və ünsiyyət quranların 
şəxsiyyətlərindən asılı olaraq şifahi ünsiyyət prosesinin planlaşdırılmasını və bu planın 
həyata keçirilməsini əhatə edir” kimi başa düşülür [6, 54]. Alim, nitq davranış strategiyası və 
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taktikasının danışıq fəaliyyətinin əsas mərhələləri - planlaşdırma və idarəetmə ilə birbaşa 
əlaqəli olduğunu iddia edir. Burada strategiyanın “danışanın həmsöhbəti haqqında 
informasiyanın azlığı probleminin optimal həll yolu olan koqnitiv ünsiyyət planı olduğu 
ortaya çıxır” [6, 100]. Psixolinqvistika strategiyanı “nitq davranışını kommunikantın 
niyyətinə uyğun olaraq təşkil etmək üsulu” kimi qəbul edir [3, 85]. Daha geniş mənada, 
kommunikativ strategiya, natiqin praktiki məqsədlərinin diktə etdiyi bir mühüm tapşırıq 
deməkdir. Danışıq strategiyaları, söhbət zamanı dialoqun qarşılıqlı təsirinin təhlili əsasında 
müəyyən edilir. Cavabdan yayınma strategiyası dialoq şəklində reallaşır. “Dialoq addımı” 
tədqiqatın ən kiçik vahididir və məna ixtisarı ilə xarakterizə olunur. Dialoqdakı bu 
“addımların” sayı mövzuya, söhbət iştirakçıları arasındakı əlaqəyə və bütün praqmatik 
faktorlara görə dəyişir. Bir qayda olaraq, strategiya sosial və psixoloji amillərlə şərtlənən 
dialoqun bir (və ya bütün) iştirakçısının makrointinasiyası ilə müəyyən edilir. Strategiya 
dialoq əməkdaşlığının əsaslarının inkişafı ilə əlaqələndirilir: ünsiyyət tonunun seçimi, işin 
real vəziyyətini təqdim etmək üçün linqvistik yolun seçilməsi. Strategiyanın hazırlanması 
həmişə üslub normasının tələblərinin təsiri altında aparılır. 

Bu nitq taktikalarımın universal və təsirli olmağı üçün, uyğun nitq taktikasını seçmək 
lazımdır. Müsahibə və ya danışıqlar zamanı bu tip danışıqların əsas xüsusiyyətlərini və bu və 
ya digər sualın cavablandırılması üçün strategiyanın seçilməsi çox vacib problemlərdəndir.  

Cavabdan yayınma ən çox diplomatik diskursda reallaşır. Mahiyyətcə bir fərd və 
cəmiyyət arasındakı bütün qarşılıqlı təsir kompleksini əks etdirir. Bu anlayış mahiyyətcə 
respiyentin dünyagörüşünün müəyyən bir hissəsinə və ya dünyanın şəklinin formalaşmasına 
yönəlmişdir. Diplomatik diskursdan istifadə edərək, müxtəlif dilçilik cəmiyyətlərində 
mədəni dəyərlərin necə modelləşdirildiyini, sosial nizamın necə irəli sürüldüyünü, dünyanın 
linqvistik mənzərəsinin hansı elementlərinin natiqlərin şüurlu nitq strategiyalarından kənarda 
qaldığını, konseptual rəsmin necə olduğunu başa düşmək olar. Cavabdan yayınmaq 
taktikasının istifadəsi diplomatik sahədə nitq fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün xarakterik bir 
üsuldur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu taktikadan uğurla istifadə diplomatın ünsiyyət 
məqsədinə çatmasına səbəb olur. Eyni zamanda problemin qarşısını almaq üçün uyğun 
olmayan bir üsul seçilir. Cavabdan yayınmaq üçün uyğun olmayan metodun seçilməsi, 
müsahibin və izləyicinin diqqətini cavabdan yayınmaya yönəldə bilər. Bu taktikanın həm 
spontan (kortəbii), həm də əvvəlcədən hazırlanmış ola biləcəyinə işarə etmək lazımdır ki, bu 
da ictimai xadimin müəyyən səbəblərə və şərtlərə görə hansı məsələləri həll etmək istədiyi 
barədə ilkin məlumatlılığından irəli gələ bilər. Yayınmaq taktikasının müvəffəqiyyətli və 
uğursuz istifadəsini göstərmək üçün bir neçə diplomatik şəxslə müsahibələrdən parçalar 
təqdim olunur. [10, s. 234]. 

Kommunikativ strategiyanın öyrənilməsinə həsr olunmuş praqmatika əsərlərində 
kommunikativ strategiya “natiq tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılan və kommunikativ 
məqsədə çatmağa yönəlmiş kommunikativ akt zamanı həyata keçirilən nəzəri hərəkətlər 
toplusu” kimi başa düşülür [2, s. 16]. Kommunikasiya strategiyasının həyata keçirilməsi 
kommunikativ qaydaların tətbiqindən ibarətdir [9, s. 10]. Deməli, sual-cavab ünsiyyətində 
sual verən şəxs sualın dinlənilməsi və başa düşülməsi üçün zəruri şərtlərə əməl etməyə, eyni 
zamanda etik və situasiya baxımından əsaslandırılmağa çalışır. Bundan əlavə, sual cavab 
verənin tələb olunan məlumatı verməkdən imtina etməsinə əsas verməməlidir. Respondent 
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qarşılıqlı nitq əlaqəsinin zəruri iştirakçılarından biri kimi, qaydalara əməl etdiyinə görə 
verilən sualı dərk etməyə və ona cavab verməyə borcludur. Kommunikativ strategiyanın 
həyata keçirilməsi həm də sözdə “strategema” və ya başqa sözlə, effektiv ünsiyyətin bu və 
ya digər şərtini pozan zehni hərəkətlərlə həyata keçirilir [4, s. 325]. Sual verən şəxslə 
məlumatı bölüşmək istəmədiyi halda, respondent birbaşa əməkdaşlıqdan imtina edə bilər. 
Bununla belə, şifahi ünsiyyət prosesində mümkün münaqişə vəziyyətlərinin qarşısını almaq 
üçün sual verən şəxslə şəxsiyyətlərarası təqdirəlayiq münasibət yaratma [1, s. 366; 4, s. 17; 
5, s. 38; 8, s. 374] və sual verəndə xoş təəssürat yaratmaq [7, s. 14], cavab verməkdən imtina 
etmək ən yaxşı şəkildə yayınma yolu ilə həyata keçirilir. Cavabdan yayınma, cavabdehin 
xüsusi kommunikativ üsullardan dolayı imtinanı ehtiva edir, çünki onun cavab vermək 
niyyəti yoxdur. Cavabdan yayınma o zaman həyata keçirilə bilər ki, respondent dolayısı ilə 
sual verən şəxslə məlumatı bölüşmək istəmir, özünü elə göstərir ki, verilən sualı eşitmir / 
başa düşmür / dərk etmədiyini və ya tələb olunan cavabdan məlumatlı olmadığını iddia edir.  

I. Respondent sualı eşitməmiş kimi davranır 
Cavabdan yayınmaqla, cavabdeh sual verəni eşitməmiş kimi davrana bilər. Respodent 

ünvanlanan sualı eşitmir, çünki hazırda onu başqa bir şey maraqlandırır. Respondent sual 
verənin diqqətini bilərəkdən söhbəti başqa mövzuya yönəltməklə cavabdan yayına bilər.  

II. Respondent sualı başa düşməmiş kimi davranır 
Respondent eyni zamanda ünsiyyəti davam etdirmək üçün nəzakətli davranaraq, 

əslində ona ünvanlanan suala cavabdan yayına bilər. 
III. Respondent sualın yersiz olduğunu iddia edir 
Cavabdeh verilən sualı bilərəkdən əhəmiyyətsiz, mənasız hesab edə bilər. Cavabdeh 

qarşı tərəfin sual vermək hüququna şübhə edərək, sual verənə məlumat verməkdən imtina 
edə bilər. Cavabdehin fikrincə, cavabdan yayınma sualın qeyri-münasib vəziyyətdə verilməsi 
ilə əlaqədar da baş verə bilər.  

IV. Respondent özünü elə göstərir ki, verilən sual uğursuzdur 
Cavab verən şəxs adresata maraq dairəsində qəsdən bacarıqsızlıq nümayiş etdirməklə 

cavab verməkdən yayına bilər. Beləliklə, sualın nitq aktının uğurlu olması üçün bəzi şərtlərə 
riayət edilmir və sual verən şəxs istədiyi cavabı almır. Sualın qoyuluşunu şərtləndirən amillər 
belə formalaşır: a) danışan cavabı bilmir və cavabı bilmək istəyir; b) adresat cavabı bilir; c) 
müraciət edənin lazımı məlumatı soruşmadan verəcəyi cavab nə adresant üçün, nə də soruşan 
üçün aydın deyildir..  

 
Nəticə 
 
Cavabdan yayınma o zaman baş verə bilər ki, cavabdeh gizli məlumatı açıqlamaq 

istəmədiyini dolayı yolla belə iddia edir: a) verilən sualla maraqlanmır; b) sualı anlamır; c) 
verilən sual yersizdir; d) ondan tələb olunan məlumat haqqında bilgisi yoxdur. Beləliklə, 
cavabdan yayınma strategiyası tələb olunan məlumatı gizlətmək üçün nəzəri (qeyri-şifahi) 
cəhətdən imtina kimi qiymətləndirilə bilər.  

Qəsdən inkaretməyə aşağıdakılar daxildir: a) verilən suala məhəl qoymamaq; b) 
verilən sualın düzgün anlaşılmaması; c) verilən sualın yersiz hesab edilməsinə görə cavab 
verməkdən imtinası; d) məlumatsızlıq səbəbindən imtina etmək. 
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Turkana Israfilli  
The concept of response avoidance or evasiveness 
 
In real life there are sometimes times when evasion from answering a question 

addressed by the other party becomes a vital necessity or there is a need to gain time to give 
a more consistent answer, for such reasons as repetition, delay in response, mitigation of the 
answer and generalization tactics, sometimes implicit rejection, incomprehensibility, irony, 
implication, sometimes non-verbal means, as well as combined, mixed tactics are used. 

Conversational strategies combine elements of play and ritual speech behavior 
(traditional remarks, breaks, parables, and topics related to "duty", such as health, weather) 
in dialogue. In everyday communication, some speech tactics and other speech elements 
work in the workplace. It may not be appropriate to use all of these or other tactics to 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

164 
 

influence different social groups. It is in this case that the tactic of evasion helps, and the 
article discusses the concepts of evasiveness and evasion. 

Key words: concept, response, avoidance, evasiveness, english.  
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ZƏMƏXŞƏRİNİN “ƏL-ƏNMUZƏC FİN-NƏHV” ƏSƏRİNDƏ  

NİTQ HİSSƏLƏRİNİN TƏSNİFATI 
 
Xülasə  
 
XI əsrin görkəmli ilahiyyatçısı, ədib və filoloqu Əbul Qasim Mahmud ibn Ömər əz-

Zəməxşəri 27 rəcəb 467/15 mart 1075-ci ildə Xarəzmdə Zəməxşər adlanan kənddə dünyaya 
gəlmişdir. Zəməxşərinin doğulduğu Xarəzm qədim mədəniyyət mərkəzlərindən idi. 

Ərəb olmayan alimlər içərisində ərəb və qeyri-ərəblərin müəllimi adını almış 
Zəməxşəri iri həcmli dilçilik əsərləri ilə orta əsr alimləri içərisində böyük nüfuz qazanmışdır. 
Hətta orta əsr Azərbaycan dilçiləri dəfələrlə onun yaradıcılığına müraciət etmiş və onun 
yazdığı məşhur qrammatika əsərinə bir çox şərhlər yazmışlar. Bunlardan “Əl-Mufrəd və əl-
murəkkəb fil-arabiyyə”, “Əl-Mufəssəl fi sənətil-erab” və “Əl-Ənmuzəc fin-nəhv” əsəridir. 

Zəməxşərinin yaradıcılığında böyük əhəmiyyət kəsb edən “Əl-Ənmuzəc fin-nəhv” 
əsəridir. 

Dilçilikdən bəhs edən bu əsər üç hissədən ibarətdir: ad qruplu sözlər, feillər və ədatlar. 
Birinci hissə isimlərdən, ikinci hissə feillərdən, feillərin zamanlarından, məlum və məchul 
növ feillərdən bəhs edir. Əsərin üçüncü hissəsi ədatlara həsr olunub. Müəllif bu hissədə 
köməkçi nitq hissələrindən danışır.  

“Əl-Ənmuzəc fin-nəhv” əsəri son dərəcə aydın, yığcam yazılıb, sadə misallarla izah 
olunur. 

 
Açar sözlər: əlyazma, qrammatika, dilçilik, nitq hissələri, köməkçi nitq hissələri  
 
Giriş 
 
Ərəb dili leksik fond, qrammatika və ədəbiyyat etibarilə dünya dilləri içərisində ən 

zəngin dillərdən biridir. Dünya dilçiliyinin ayrılmaz hissəsi olan ərəb dilçiliyi öz inkişafında 
uzunmüddətli, daha doğrusu, 1400 illik tarixi bir yol keçmişdir.  

Ərəb qrammatika elminin yaranmasında, formalaşmasında və inkişafında ərəblərlə 
yanaşı, qeyri-ərəblərin də rolu danılmazdır. Ərəb dilçiliyinin inkişafında Yaxın və Orta Şərq 
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xalqlarının alimləri ilə yanaşı, orta əsrlər Azərbaycan alimlərinin də böyük xidmətləri 
olmuşdur. Bağdad qrammatika məktəbinin nümayəndəsi olan əz-Zəməxşəri ərəb dilinin 
qrammatikasına və leksikoqrafiyası sahəsinə dair çoxsaylı əsərlərin müəllifidir. Onun 
əsərləri öz yüksək ədəbi səviyyəsi ilə seçilir.  

Zəməxşərinin əsərləri içərisində yığcamlığı və ərəb dilinin incəliklərini özündə ehtiva 
edən dilçiliyə həsr edilmiş “əl-Ənmuzəc fin-nəhv” əsəri də maraqlıdır. Əsər ərəb dilinin 
böyük elmi qrammatikası olan “əl-Mufəssəl fi sənətil-erab” (qısa olaraq “əl-Müfəssəl” 
adlanır) əsərinin qısaldılmış variantıdır. “Əl-Ənmuzəc”ə çoxsaylı şərhlər və haşiyələr 
yazılmışdır. 

  
Görkəmli ilahiyyatçı ədib və filoloq Əbul Qasim Mahmud ibn Ömər əz-Zəməxşəri 27 

rəcəb 467/15 mart 1075-ci ildə Xarəzmdə Zəməxşər adlanan kənddə dünyaya gəlmişdir. 
Zəməxşərinin doğulduğu Xarəzm yüksək, özünəməxsus, qədim mədəniyyət mərkəzlərindən 
idi. Ərəblər h.94/m.712-ci ildə bu şəhəri işğal ediblər. Xarəzm fəth olunandan sonra şəhər 
sürətlə dəyişən siyasi hadisələrin şahidi olmuşdur. Hicri 261-ci ildə (miladi 873-cü il) 
hakimiyyət Səmənidlərin əlinə keçir. Səmənidlərin hakimiyyəti zəiflədikdən sonra 
Xarəzmşah ölkəni ələ keçirir və paytaxtı Buxaradan Qurqanca köçürür. Hazırda Özbəkistan 
ərazisinə daxil olan Xarəzmin adı Heradotun “Tarix” əsərində dəfələrlə çəkilmiş, Əbu 
Reyhan Biruni (973-1048) özünün “Al-asarul-baqiyə minəl-qurunil-xaliyə” kitabında qədim 
Xarəzm mədəniyyəti haqqında ətraflı məlumat vermişdir [2, s. 44].  

Zəməxşərinin anadan olduğu Zəməxşər (Zmuxşir, Zmukşir) şəhərinin adına ilk dəfə X 
əsr yazılı mənbələrində təsadüf olunur. Amu-Dərya çayını sol sahilində yerləşən Zəməxşər 
orta əsr səyyahları və coğrafiyaşünasları tərəfindən Xarəzm ölkəsinin şəhərlərindən biri kimi 
təsvir edilir [2, s. 44]. Alimin təhsil aldığı Urgənc (hətta bu şəhərdə vəfat etdiyi də bildirilir) 
də Orta Asiyanın qədim şəhərlərindən sayılır. Bu şəhərin adı ərəb mənbələrində Curcan kimi 
qeyd olunur. 

Zəməxşərinin uşaqlıq və gənclik illəri Məlikşahın (h.465/m.1072-h.85/m.1092) haki-
miyyəti illərinə təsadüf edir, bu illərdə Səlcuqilər dövləti özünün ən uca siyasi yüksəkliyinə 
çatmışdır.  

Zəməxşəri öz ibtidai təhsilini doğma şəhərində atasından almış, sonralar atası onu 
Urgəncdəki məscidlərin nəzdində olan mədrəsələrin birinə aparmışdır. Atası imam olmuş, 
oğluna yazmağı və Quran oxumağı öyrətmişdi. Zəməxşərinin ilk müəllimlərindən olan Əbu 
Mudar əd-Dabbi (ö.t.507/1113) onun alim kimi formalaşmasında xüsusi rol oynamışdır. 
Zəməxşəri müəllimindən təkcə filologiyanı deyil, onun ideologiyasını – mutəzilə əqidəsini 
də əxz edir. Zəməxşərinin böyük dilçi olmasında da bu əqidənin rolu olmuşdur. Çünki bu 
cərəyanın tərəfdarları həmişə ərəb dilini yaxşı bilməyə çalışırdılar ki, bu dilin incəliklərindən 
öz rəqibləri ilə mübarizədə istifadə etsinlər. Müəyyən müddət Məkkədə yaşadığına görə o, 
“Cərullah” (“Allahın qonşusu”) ləqəbinə layiq görülmüşdür.  

Zəməxşəri ömrünün son illərini Xarəzmşah Atsızın hakimiyyəti illərində keçirmiş və 
özünün “Müqəddimə əl-ədəb” adlı böyük əsərini ona həsr etmişdir. O, 9 zilhiccə 537/14 iyun 
1144-cü ildə doğma vətəni Xarəzmdə vəfat etmişdir. Bəzi əsərlərdə Əz-Zəməxşərinin 
Xarəzmdə doğulub, Urgənc şəhərində vəfat etdiyi qeyd olunur [2, s. 44].  

Əz-Zəməxşəri əslən Xarəzm türklərindən olmasına baxmayaraq, ərəbdilli mədəniy-
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yətin ən böyük vətənpərvər nümayəndələrindən olmuş, bu mədəniyyətin dili olan ərəb dilini 
öz əsərlərinə yazdığı müqəddimələrdə yüksək dəyərləndirmişdir. 

Zəməxşərinin əsərlərinə gəlincə, o, özündən sonra ərəb dili qrammatikası və 
leksikoqrafiyası sahəsində, Quranın şərhi və bədii nəsrdən ibarət yüksək səviyyəli çoxsaylı 
əsərlərin müəllifi olaraq, zəngin irs qoyub getmişdir. Onun ən böyük əsəri “əl-Kəşşaf” 
adlanan Qurana yazdığı iki cildlik müfəssəl təfsirdir. Qeyd edək ki, Zəməxşərinin adı çəkilən 
bu əsəri müsəlman aləmində böyük şöhrət qazanmışdır. “əl-Kəşşaf” əsəri indinin özündə belə 
Qurana yazılmış saysız-hesabsız təfsirlər içərisində ən məşhurlarından hesab edilir. Təfsirdə 
Quranın leksik-qrammatik məsələlərinə, qiraətə geniş yer verilmişdir.  

Bundan başqa onun “Rabi”, “əl-Əbrar”, “əl-Müfəssəl”. “əl-Minhəc”, “Rəisul-məsəil”, 
“Əsəs əl-bələcə”, “əl-Faiq”, “Mucəm -hüdud”, “Muqəddimət əl-ədəb”, “Divan əş-şüəra”, 
“Divan ət-təmsil”, “Divan ərrəsail”, “Kitab əl-avdiyyə vəl-cibəl”, “əl-Mufrəd vəl-muləf” və 
sair əsərləri vardır. 

Əz-Zəməxşərinin yaradıcılığında böyük əhəmiyyət kəsb edən “النحو فى  -əl“) ”االنموذج 
Ənmuzəc fin-nəhv”) əsəri ərəb dilinin qrammatikasına həsr edilmiş bir dərslik kimi 
müsəlman aləmində geniş yayılmışdır. Bu əsər müəllifin 1119-cu ildə yazdığı ərəb dilinin 
böyük elmi qrammatikası olan “əl-Mufəssəl fi sənətil-erab” (qısa olaraq əsər “əl-Müfəssəl” 
adlanır) əsərinin ixtisar edilmiş müxtəsər variantıdır. “Əl-Ənmuzəc”ə Müsəlman Şərqində 
çoxsaylı şərhlər və haşiyələr yazılmışdır [3, s. 57-58]. 

“əl-Ənmuzəc fin-nəhv” əsərinin bir nüsxəsi AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda B-733 şifrəsi altında mühafizə olunur. Əsər 1264/1847-ci il səfər ayında 
Əbdülqəni Nuxəvi tərəfindən köçürülüb. Əsər məcmuənin 48b-55a vərəqlərini əhatə edir. 
Əlyazma həm Şərq, həm də müasir Avropa üsulunda rəqəmlərlə səhifələnmişdir. 

Yuxarıda dediyimiz kimi, əsər ərəb qrammatikasından bəhs edir. Zəməxşəri də nitq 
hissələrini üç qrupa bölür: isim, feil, köməkçi nitq hissələri. Və bu əsərin özünü də həmin 
bölgüyə əsasən üç baba (fəsil) bölür: 

 باب االسم .1
 باب الفعل  .2
  باب الحروف .3
 adlanan birinci hissə isimlərin təsnifatından bəhs edir. Müəllif (”bəbul-isim“) باب االسم

isimləri ümumi, xüsusi və sonu dəyişən isimlərə ayırır. Birinci hissədə həmçinin erabların 
adlıq halda işlənən isimlərə təsiri göstərilir, cümlə üzvlərinə, mübtəda və xəbərə, təsirlik və 
yönlük halda olan isimlərə, təsniyə və cəmə aid olan sözlərə, müəyyən və qeyri-müəyyən 
sözlərə, müzəkkər və müənnəs isimlərə, mənsubiyyət bildirən isimlərə və saylara işarə 
olunur. 

İkinci الفعل  ,hissəsində keçmiş və indiki zamanda olan feillərdən (”bəbul-fel“) باب 
məlum və məchul növdən, salim və naqis feillərdən danışılır. 

Üçüncü باب الحروف (bəbul-huruf) fəsli hərflərə (köməkçi nitq hissələrinə) həsr olunub. 
Burada ədatlardan, inkar ədatlarından, xitab (nida) bildirən ədatlardan, təəccüb və yaxınlıq 
bildirən ədatlardan, bağlayıcılardan danışılır [5].  

Qeyd edək ki, Zəməxşəri bu əsərdən öncə yazdığı “əl-Mufəssəl fi sənətil-erab” əsərində 
nitq hissələrini dörd qrupa bölür: 

1. Ad qruplu sözlər 
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2. Feillər 
3. Ədatlar 
4. Köməkçi sözlər və ədatlar [4]. 
Müəllif “əl-Müfəssəl”də feillərin erablarını isimlərin erablarından ayırır, yəni feillərin 

təsrifini isimlərin hallarından ayırır. Bəlkə buna görədir ki, Zəməxşəri bu səsərini “əl-
Mufəssəl fi sənətil-erab” (fleksiyaların, sözlərin hallanması zamanı sonluqlarda baş verən 
dəyişikliklər) adlandırıb. “əl-Mufəssəl” əsəri təkcə erab məsələlərinə aid olmayıb, həm də 
sintaksis, leksikologiya və morfologiyaya aid məsələlərdən də bəhs edir. 

B-733 şifrəli əlyazmada müəllif kəmiyyət kateqoriyasını belə izah edir: isim təkdə 
olanda məs:, رجل (bir kişi) sözünü verir, feilləri təkdə götürdükdə nümunə kimi  َب َ  ضَر
((vurmaq) “Bir nəfər vurdu”) feilini, köməkçi nitq hissəsi kimi قد (artıq) köməkçi hissəciyini 
göstərir. Daha sonra müəllif زید َ ب َ  verir və göstərir ki, bu artıq cümlədir və (Zeyd vurdu) ضَر
burada isim və feil hər ikisi işlənmişdir.  

Zəməxşəri باب الفعل bölümündən danışarkən, əvvəlcə feillərin keçmiş və indiki-gələcək 
zamanlarda təsrifini verir:  َب َ بُ  ,(O (müz.) vurdu) قد ضَر ُ ر سوف   ,(O (mütləq) vuracaq) سوف یَضْ
بُ  ُ ر بْتَ  ,(O (mütləq) vurmayacaq) ال یَضْ َ َتْ  ,(Sən (müz.) vurdun) ضَر ب َ  .(O (müən.) vurdu) ضَر

Daha sonra müəllif feillərin  المتعدى (təsirli feillər),  المتعدى المبنّى   ,(təsirsiz feillər) غیر 
التعجبفعل  ,فعال المدح والذم ,افعال المقاربة ,االفعال الناقصة ,افعال القلوب ,للمفعول  növünü sadalayır. 

Feilin zamanlarından bəhs edərkən əsasən (forma etibarılə) iki zamanın olduğunu qeyd 
edir: 

 :haqqında danışan müəllif keçmiş zamanın özünə belə tərif verir (keçmiş xaman) الماضى
“O, sənin zamanından əvvəlki zamanda baş vermiş (hərəkəti) nəzərdə tutur”. Misal olaraq 
 .felini verir. Əgər inkarı bildirərsə onda sukun və dammaya ehtiyac yoxdur (vurmaq) ضرب

 yə (indiki-gələcək zaman) gəlincə, feilin indiki-gələcək zamanında (şəxsə– المضارع
görə artırılan) dörd prefiksi nəzərdə tutur. Məs:, افعل ونفعل وتفعل ویفعل . Bu forma indiki-gələcək 
zamanı bildirir.  ٌال َ  termini indiki-gələcək zamanı bildirir. Müəllif burada (”halun“) ح
vurğunun bu prefikslərin üzərinə düşdüyünü qeyd edir. Prefikslər şəxsə görə dəyişir. Məs:, 
 .feilinin içində də şəxs var یضرب cümləsini verir. Yəni (Zeyd vurur) زید یضرب

، إنْ  ْ َن ًا، كي، ل  kimi köməkçi nitq hissələri ilə işləndikdə də feil indiki-gələcək zamanında إذ
olur. Məs.:, یخرج ْ ْ یضرب ,إن َن ْ یكرم  ,ل ًا یذھب ,كَي  .[v. 85 ,1] إذ

Beş köməkçi nitq hissəsindən sonra indiki-gələcək zamanda şəxs əvəzlikləri işlənmir: 
 ,”ləm”, “ilə” mənasında olan “au” diftonqu, “cəmin vavı“) حتى والالم واو بمعنى إلى وواو الجمع والفاء
“fə”)  

Və altı hala münasibət bildirdikdə (feilin yanında) şəxs əvəzlikləri işlənmir:   األمر والنّھى
ّمنّى والعرض  Təsdiq və inkar, modal sözlər, sual ədatı, arzu forması və təsəvvür) والنّغ واإلستفھام والت
etmə). 

Əmr formasından danışarkən müəllif qeyd edir ki, əmr failin müxatibə fikrini əmrlə 
ifadə etməsidir. Əgər “ َ  ləm” (“qoy” mənasında) işləndikdə feilin əvvəlində ona bitişik“ ”لـ
yazılır və maraqlıdır ki, müəllif لـ “lə” ilə işləndikdə şəxs əvəzliyi verir: Məs.:  زید لیضرب 
  ولتصرف أنت وألضرب أنا ولیضرب زید ولنضرب نحن

المتعدى وغیر   ,dən danışarkən müəllif qeyd edir ki-(”Təsirli və təsirsiz feillər“) المتعدى 
təsirlik halda olan feil özündən sonrakı halda olmasını tələb edir. Məs.: یْدا َ بْتُ ز َ ر َ   ص
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 Bu zaman feilin faili .(üzərində iş görənin tamamlıqla müəyyənləşməsi) – المبنى للمفعول
məchul olur və tamamlığa istinad edir. 

Əgər fail I babda olarsa bu zaman ad tamamlıqla müəyyənləşir, məful IV babda olarsa 
məsdər və iki zərflə müəyyənləşir. Məs.:  

 ضرب زید ومر بعم وسیر یسر شدید وسیر یوم الجمعة ویسر فى سخان 
(Zeydi vurdu və əmisi ilə iri addımlarla cümə günü istidə getdi) 
Zəməxşəri burada təsirlik halda olan sözlərdə təsirlik halın əlaməti olan tənvin-fəthə 

dayağı olan ا (əlif)-i yazmır. 
القلوب  hesab etdim) حسبت  ,(zənn etdim ki) ظننت  :(güman, ehtimal bildirən feillər) أفعال 

ki), خلت (xəyal etdim ki), زعمت (zənn etdim ki), علمت (bildim ki),  وجدت ((həllini) tapdım ki), 
 .nümunələrini verir (gördüm ki) رأیت

 ,Zəməxşəri burada naqis feillərdən danışarkən misal feilləri .(Naqis feillər) األفعال الناقصة
boş feilləri, lətif feillər və hətta mudaaf feilləri misal göstərir. Məs.: ظل ,ضحي ,صار ,كان və s. 

المقاربة  Bu köməkçi .(hərəkətin yaxın zamanda tamamlanacağını bildirən feillər) أفعال 
feil keçmiş zamanda olur, əsas feil isə indiki-gələcək zamanda olur. Məs.: 

 عسي زید ان یخرج 
Məlumdur ki, Zeyd çıxsın 

ال والذمفعال  مدح   (maddi və nifrət etmə feilləri). Bu feillərə müəllif misal olaraq نعم  ,بئس 
sözlərini verir: 

الحروف  bəbul-huruf” (köməkçi nitq hissələri)-dan danışarkən Zəməxşəri burada“ باب 
köməkçi nitq hissələrinin 19 növünü göstərir: 

 (Əlavə bildirən köməkçi nitq hissələri) حروف اإلضافة .1
 (feilə oxşayan köməkçi nitq hissələri) الحروف المشبھة بالفعل .2
 (bağlayıcı) حروف العطف .3
 (inkarını bildirən ədatlar) حروف النفى .4
 (işarə bildirən hissəcik) حروف التنبیھ .5
 (çağırış bildirən hissəcik) حروف الندأ .6
 (təsdiq bildirən ədatlar) حروف التصدیق .7
 (istisna bildirən köməkçi nitq hissələri) حروف اإلستثنأ  .8
 (müraciət bildirən köməkçi nitq hissələri) حرف الخطاب .9
 (əlaqə bildirən köməkçi nitq hissələri) حروف الصلة .10
 (izahetmə köməkçi nitq hissələri) حروف التفسیر .11
) الحرفان المصدر بأن .12 نإ  və iki məsdərlə işlənən köməkçi nitq hissələri) 
صیصخ حروف الت  .13  (xüsusiləşdirmə (mülkiyyət, xüsusilik mənasında) ədatı) 
 (yaxınlaşdırma ədatı) حرف التقریب .14
 (gələcək zamanı ifadə edən hissəciklər) حروف اإلستقبال .15
 (sual ədatları) حرف اإلستفھام .16
 (şərt ədatı) حرف الشرط .17
 (izahedici ədat) حرف التعلیل .18
 .[1] (əhatə etmə ədatı) حرف الردع .19

اإلضافة   حروف  -  dən danışarkən müəllif qeyd edir ki, başlanğıc bildirən sözlərlə 
işləndikdə  ْن ِ  əlavələri işlənir. Biz müasir حتى ,إلى sonu bildirən sözlərlə işləndikdə ,م
ədəbiyyatda bunları ön qoşmalar kimi keçmişik. 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

170 
 

بالفعل  ,إنّ  Müəllif nümunə olaraq .(feilə oxşayan köməkçi nitq hissələri) الحروف المشبھة 
 .hissəciklərini verir لیت ,لعل ,كان ,لكن

  :.hissəciklərini verir. Məs الواو ,الفأ  ,بل Nümunə olaraq müəllif .(bağlayıcı) حروف العطف
 جأني زید بل عمر 

(Zeyd mənim yanıma gəldi, nəinki Ömər) 
Daha sonra inkarını verir: 

 ما جأني بكر بل خالد 
Bəkir mənim yanıma (gəlmədi), amma Xalid gəldi. 
 :indiki-gələcək və yaxın keçmiş zamanda işləndikdə حروف النفى

 İndi etmədi  ما یفعل اآلن 
 Etmədi  ما فعل 

Müəllif əsərində “məsələn” kimi نحو “nəhva”-nı verir.  
 ھا أنت  ; ھا أنا  ; ھاتا  və ھذا :ni verir– ھا  Müəllif misal olaraq – حروف التنبیھ
 və أیا  ,یا  .kimi verir ندأ  verildiyi halda, Zəməxşəri نداء  Müasir qrammatikada – حروف الندأ

 .bunları müəllif uzağı bildirənlər üçün işləndiyini qeyd edir – ھیا 
التصدیق  təsdiq və möhkəmləndirmə mənasında işlənir. Həmçinin xəbərin نعم  .حروف 

inkarını da bildirir. Məs.:  
 لم یقم زید نعم 

Zeyd qalxmayıb bəli. 
 və إال Müəllif bu köməkçi nitq hissələrindən danışarkən nümunə kimi – حروف اإلستثناء

 .nı verir-ھاشا 
 .ni verir-ت də isə-أنت ,ni-ك də– ذلك Müəllif burada – حرف الخطاب
Qeyd edək ki, ذلك işarə əvəzliyinin müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə də fərqli 

formada yazılışına rast gəlirik: Məsələn, Qurani-Kərimin “əl-Baqara” surəsinin 54-cü 
ayəsində verilir: 

ْدَ   ن ْ عِ ُم َك ٌ ل یْر َ ُمْ  خ َلِك ْ ذ ُم َك ُس ْف ن َ ُوا أ ُل ت ْ َآق ْ ف ُم ئِك ِ َار لى ب ِ ُ إ َتُوبو لَ ف ْ ج ِ ع ْ ُمْ  آل ك اذِ َ ّخ آتِ ِ ْ ب ُم َك ُس ْف ن َ ْ أ ُـم ت ْ َم ل َ ْ ظ ُـم َّك ِ إن م ْ َاقَو ھِ ی ِ م ْ وسَى لِقَو ُ ْ قَالَ م إذ َ و
 ُ یم ِ ح َّ ُ آلر اب َّ َّو َ آلت َّھُ ھُو ن ِ ْ إ ُم َیْك ل َ َ ع َتَاب ْ ف ُم ئِك ِ َار  ب

 (O vaxtı da xatırlayın ki, Musa öz qövmünə: “Ey qövmüm, siz buzova sitayiş etməklə, 
həqiqətən, özünüzə zülm etdiniz. Buna görə də yaradınınıza tərəf üz tutaraq tövbə edin, 
özünüzü [buzovu tanrı bilən adamlarınızı] öldürün! Belə etməniz yaradanınızın yanında sizin 
üçün xeyirlidir!” e demişdi və Allah da tövbənizi qəbul etmişdi. Əlbəttə, O, tövbələri qəbul 
edən və bağışlayandır) 

Bu hala Qurani-Kərimin digər surələrində də rast gəlmək olur. “Ali-İmran” surəsinin 
81-ci ayəsində də bu halı müşahidə edirik: 

اءَ  َ َّ ج ُم ةٍ ث َ م ْ ك ِ َ ح تَابٍ و ِ ْ ك ن ِ ْ م ُم ُك تَیْت َ َ أ اء َ َم َ ل ِّن یـ ِ َّب یثِاقَ الن ِ َ هللاُ م ـذ َ َخ ْ أ ذ ِ إ َ َّھُ و ن ُ ْصُر َتَن ل َ ِھِ و َّ ب نُن ِ م ْ ُؤ َت ْ ل ُم َك ع َ ا م َ ٌ لِم ّق دِ َ ًص سُولٌ م َ ْ ر ُم  ك
ینَ  یدِ ِ َ الشَّھ ن ِ ْ م ُم َك ع َ نَا م َ أ َ دُوا و َ ھ نَا قَالَ فَآشْ ْ ر َ ر ْ ق َ ُوا أ ال َ ى ق ِ ر ِصْ ُمْ  إ َى ذلِك ل َ ْ ع ُم ت ْ ذ َ َخ أ َ ْ و ُم ت ْ ر َ ْر ق َ َ أ ء  قَالَ

([Ey kitab əhli!] O vaxtı yadınıza gətirin ki, Allah peyğəmbərlərdən: “Sizə verdiyim 
kitab və bilikdən sonra, sizdə olanı təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə ona mütləq inanıb 
yardım edəcəksiniz” – deyə əhd almış və onlara: “Bunu təsdiq edib, ağır olan əhdimi qəbul 
etdinizmi?” – demişdi. Onlar da: “Təsdiq etdik!” – deyə cavab vermişdilər. [Bu zaman] 
Allah: “Elə isə şahid olun! Mən də sizinlə bərabər şahidlərdənəm” – deyə buyurmuşdu). 

Göründüyü kimi, hər iki ayədə ذلك sözü ذلكم kimi verilmişdir.   
ثما حی ;bunlara birişik olanda ما  :Müəllif qeyd edir – حروف الصلة   فبما  ,اینما  ,مھما  ,
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 .ey” (yəni) hissəciyini verir‘“ أي dən danışarkən müəllif nümunə olaraq-حرف التفسیر 
 :nümunə olaraq bu misalı verir– الحرفان المصدر بأن

 إن خرج زید وارید أن تخرج اي خروجھ وخروجك 
Zeyd çıxsa istəyirəm sən də çıxasan, yəni sənin çıxmağın və onun çıxmağı 
التحضیض  ,ni verir və qeyd edir ki-إلال və ھال  ,لوما  ,لوال Müəllif nümunə olaraq – حروف 

keçmişdə və indiki-gələcək zamanda işlənir. 
 :Formaca keçmiş zamanda verilir, amma mənaca indiki zamanı ifadə edir – حرف التقریب

Məs.:  
 قد قامت الصّلوة 

Namaza hazıram (Namaz vaxtıdır) 
Misaldan göründüyü kimi قام feili şəkilcə keçmiş zamanda olsa da, mənaca indiki 

zamana aiddir. 
َ  ,سوف Müəllif burada – حروف اإلستقبال  .hissəciklərini verir لن ,إن ,سـ
 hissəciklərini verir. Müəllif ء və ھل  Sual ədatlarından danışarkən müəllif – حرف اإلستفھام

burada ء-ni bildiyimiz sual ədatı olan أ-nin əvəzində işlədir. 
الشرط  ,إن Zəməxşəri şərt ədatından danışarkən, indiki-gələcək zaman üçün – حرف 

keçmiş zaman üçün  ْ َو  ədatlarını verir. Bu ədatlar feili şərt şəklinə salır. Nümunə olaraq bu ل
cümləni verir: 

 إن تكرمني فقد أكرمتك 
(Sən mənə kəramət göstərsən, mən də sənə kəramət göstərərəm) 
Misaldan da göründüyü kimi,  ْإن-dən sonra gələn feil indiki-gələcək zamanda, sonrakı 

feil isə şəkilcə keçmiş zamandadır. Şəkilcə keçmiş zamanda olsa da, bütövlükdə məna indiki-
gələcək zamanı ifadə edir. 

 :key” ədatını göstərir“ كي Burada tək – حرف التعلیل
تكرمني  جئتك كي  

(Mən sənin yanına gəldim ki, sən mənə kömək edəsən) 
 kullun” (hamı, bütün, bütövlükdə) sözünü nümunə“ كل Müəllif burada tək – حرف الردع

kimi verir. 
 
Nəticə  
 
Zəməxşəri yaradıcılığında böyük əhəmiyyət kəsb edən ərəb dilinin qrammatikasına 

həsr olumuş “əl-Ənmuzəc fin-nəhv” əsəri “əl-Mufəssəl fi sənətil-erab” (qısa olaraq əsər “əl-
Müfəssəl” adlanır) əsərinin ixtisar edilmiş müxtəsər variantıdır. 

“əl-Ənmuzəc fin-nəhv” əsərinin bir nüsxəsi AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda B-733 şifrəsi altında mühafizə olunur. Əsər 1264/1847-ci il səfər ayında 
Əbdülqəni Nuxəvi tərəfindən köçürülüb. Əsər məcmuənin 48b-55a vərəqlərini əhatə edir. 
Əlyazma həm Şərq, həm də müasir Avropa üsulunda rəqəmlərlə səhifələnmişdir. 

Əsər ərəb qrammatikasından bəhs edir. Zəməxşəri “əl-Ənmuzəc fin-nəhv” əsərində 
sələflərinin yolu ilə gedərək ənənəvi bölgüyə əsaslanmış, nitq hissələrini üç baba bölmüşdür: 

 (.ad qruplu sözlər; isim, sifət, say və s) (”bəbul-isim“) باب االسم .1
 (feil) (”bəbul-feil“) باب الفعل .2
 (hərflər; köməkçi nitq hissələri) (”bəbul-huruf“) باب الحروف .3
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Burada müəllif hər bölümə aid məlumat vermiş, nümunələr göstərmişdir.  
“əl-Ənmuzəc fin-nəhv” son dərəcə yığcam şəkildə aydın yazılıb. Əsərə çoxlu şərhlər, 

haşiyələr yazılmışdır.  
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Zaur Hajiyev 
Сlassification of parts of speech in Zamakhshari`s "al-Anmuzaj fin-nahv" 
 
Abul Gasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari, a prominent theologian and 

philologist of the 11th century, was born on March 27, 467/15, 1075 in a village called 
Zamakhshar in Kharazm. Kharazm, where Zamakhshari was born, was one of the ancient 
cultural centers. Zamakhshari, who was named a teacher of Arabs and non-Arabs among non-
Arab scholars, gained great prestige among medieval scholars with his large-scale linguistic 
works. Even medieval Azerbaijani linguists repeatedly referred to his work and wrote many 
commentaries on his famous grammar work. . Among them are "Al-Mufrad and al-murakkab 
fil-arabiya", "Al-Mufassal fi sanatil-arab" and "Al-Anmuzaj fin-nahv". 

"Al-Anmuzaj fin-nahv" is of great importance in the work of Zamakhshari. This work 
on linguistics consists of three parts: noun words, verbs and particles. . The first part deals 
with nouns, the second part with verbs, tenses of verbs and verbs in active and passive voices. 
The third part of the work is dedicated to particles. In this section, the author discusses the 
secondary parts of speech. 

“Al-Anmuzaj fin-nahv” is extremely clear, concise, and explained with simple 
examples. 

Key words: manuscript, grammar, linguistics, parts of speech, secondary parts of 
speech 
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Xülasə 
 
Məqalədə qədim Şuşanın 125 illik tarixə malik kitabxanalarının yaranması, fəaliyyəti 

və erməni işğalı zamanı onların dağıdılması, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, milli-mənəvi 
dəyərləri, təhsili, elmi və iqtisadiyyatına dair kitabxananın unikal və nadir nüsxələrinin, 
dəyərli nəşrlərinin talan edilməsindən bəhs edilir. Tarixi araşdırmalar göstərir ki, Qarabağda 
bir kitabxana belə ermənilər tərəfindən qurulmamış və Şuşada tarixən ilk kitabxanadan 
tutmuş günümüzə qədər bütün kitabxanaların yaradılması, fəaliyyəti və inkişafı Azərbay-
canın ziyalıları tərəfindən həyata keçirilib. 1992-ci ilin may ayında Şuşanın erməni silahlı 
dəstələri tərəfindən işğalı zamanı təkcə Mədəniyyət Nazirliyi şəbəkəsinə daxil olan 
kitabxanaların fonduna məxsus 200 000 nüsxə nəşr məhv edilmişdir. Məqalədə həmçinin 
2020-ci ilin sentyabr-noyabr ayları ərzində baş vermiş 44 günlük müharibədən və əldə 
edilmiş zəfərdən sonra Qarabağda, eləcə də Şuşada həyata keçirilən yenidənqurma və bərpa 
işləri zamanı yaradılacaq smart kitabxanalar, onların fəaliyyət istiqamətləri və yeni kitabxana 
xidmətləri təqdim edilmişdir. 

 
Açar sözlər: dağıdılmış kitabxanalar, Şuşa rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana 

Sistemi, kitabxana fondu, kitabxana xidmətləri, kitabxanaçılar, ağıllı kitabxana 
 
Giriş  
 
Azərbaycan Respublikasının son 30 ilə yaxın dövrdə işğal olunmuş ərazilərində erməni 

işğalçılarının özbaşınalığı, tarix və mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması və bir mədəniyyət 
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abidəsi olaraq qəsdən izlərin itirilməsi, Qarabağda məqsədyönlü şəkildə, müxtəlif üsullarla 
aparılan saxta “erməniləşdirmə” siyasətinin təzahürü idi. Bu gün zəfər çalmış ölkə kimi 
erməni saxtakarlığının qarşısının alınmasında, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 
Qarabağın tarixi, iqtisadiyyatı, elmi, təhsili və mədəniyyəti, baş vermiş münaqişələr, yerli 
əhaliyə qarşı erməni vəhşilikləri haqda məlumatların, bütövlükdə Qarabağ həqiqətlərinin 
həm ölkə daxilində, həm də dünya ictimaiyyətinə qərəzsiz çatdırılmasında bir sıra sahələrin 
mütəxəssisləri kimi kitabxanaçı-tədqiqatçıların da qarşısında mühüm vəzifələr durur. 
Xüsusən də 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 05 
yanvar 2022-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölkədə “Şuşa ili”nin elan edilməsi ilə yəqin ki, 
Şuşa mədəniyyəti, kitabxanaları, kitab çapı, əhalinin mütaliə vərdişləri ilə bağlı da silsilə 
elmi və publisistik yazılar dərc ediləcəkdir [3]. 

Qısa bir arayış vermək istərdim ki, tarixi mənbələrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, 
Qarabağ ərazisinə XIX əsrin 30-cu illərindən etibarən köçürülməyə başlayan ermənilər, bu 
torpaqların əsl sahibləri olmadığından və “gəlmə xalq” kimi zorla məskunlaşdırıldıqları 
torpaqlarda hər hansı bir elm, təhsil, mədəniyyət ocağının yaradılmasına nə bir təşəbbüs 
göstərmiş, nə bu sahəyə bir töhfə vermiş, nə də bu müəssisələrin rəhbəri olmuşdur. Qədim 
Şuşada tarixən ilkin kitabxanaların yaradılması, günümüzə qədər fəaliyyəti və inkişafı 
azərbaycanlıların adı ilə bağlıdır. Ermənilər isə əzəli xislətlərinə uyğun olaraq yalnız məhv 
etmək, dağıtmaq, talamaqla məşğul olublar. 

 
Təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulan və bu il 270 illiyi 

qeyd olunan Şuşa Kiçik Qafqazda Qarabağ silsiləsi ərazisində yerləşir və sahəsi 289 km²-dir. 
Şuşa rayonunun ərazisinə bir şəhər və 31 kənd daxildir. İnzibati mərkəzi Şuşa şəhəridir. 
1992-ci il may ayının 08-də rayon erməni silahlı dəstələri tərəfindən işğal olunmuşdur. İşğal 
zamanı 480 nəfər insan qətlə yetirilmiş, 600 nəfər yaralanmış, 150 nəfər əlil olmuş, 552 körpə 
yetim qalmış, 20 mindən artıq əhali isə məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Şuşadakı bir 
sıra tarixi-mədəniyyət abidələri, müqəddəs məbəd və məscidlər, kitabxanalar zəngin 
kolleksiyaları ilə birlikdə düşmən tərəfindən talan edilmişdir. İkinci Qarabağ müharibəsində, 
8 noyabr 2020-ci il tarixində doğma Şuşamız mənfur düşməndən azad edilmişdir. 

Apardığımız tarixi araşdırma nəticəsində aydın olur ki, Şuşada hələ XVIII əsrə dair 
Pənah xanın saray kitabxanası mövcud olsa da, sonralar Dağlıq Qarabağ ərazisində ilk 
kitabxana-qiraətxana da məhz Şuşada yaradılmışdır. Şuşa Realnı məktəbinin fransız dili 
müəllimi Əhməd bəy Ağaoğlu 1896-cı ildə Şuşada müsəlman qiraətxanası adı ilə şuşalılar 
üçün yeni kitabxana açmışdır [16, s. 9]. Görkəmli ədib, ziyalı Y.V.Çəmənzəminli “Bir 
cavanın dəftəri” adlı xatiratında da qeyd edir ki, 1896-cı ildə Əhməd bəy Şuşada birinci ola-
raq kitabxana qirayətxana təşkil etdi, lakin növbəti il Bakıya getdikdə kitabxana qapanmışdır. 
Bəzi mənbələrdə isə qiraətxananın 3 il ərzində fəaliyyət göstərdiyi və kitab fondunun 500 
nüsxəyə çatdığı da bildirilir [16, s. 10]. Filologiya üzrə elmlər doktoru İmaməddin Zəkiyev 
“Əsrlərin əks-sədası” adlı kitabında qeyd edir ki, Ə.Ağaoğlunun kitabxanası təkcə oxucuların 
deyil, qələm sahiblərinin də diqqətini cəlb etmişdir. Belə ki, “Tərcüman” qəzeti bu kitab-
xananın mədəni tədbirlərini yüksək qiymətləndirmiş, onu Şuşanın ilk müasir “müsəlman 
qiraətxanası” adlandırmışdır. Əhməd bəy Ağaoğlu fransız dilini ana dili kimi mükəmməl 
bildiyi və bu dildə dərs dediyi üçün yerli əhali arasında “Firəng Əhməd”, kitabxanası isə 
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“Firəng Əhmədin kitabxanası” adı ilə tanınmışdır. Bu kitabxana fondunun yerli və dünya 
nəşrləri ilə zənginliyi baxımından Bakı və Quba kitabxanalarından sonra Qafqazın 3-cü 
böyük kitabxanası sayılmışdır [19, s. 143]. 

Şuşa əsrlərdən bəri xalqımızın mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış və ilk kitabxana kimi 
ilk kitab çapı da Şuşada baş tutmuşdur. Belə ki, o zaman Şuşada məktəb şəbəkəsinin 
genişlənməsi dərs kitablarına tələbatı artırmış və bu da öz növbəsində kitab çapını zəruri 
etmişdir. Dövrünün görkəmli şəxsiyyətlərindən, mütərəqqi ziyalılarından biri olmuş Mir 
Möhsün Hacı Seyid Əhmədoğlu Ağamirzadə Nəvvab Qarabaği (1832-1918) 1884-cü ilin 
əvvəlində daşbasma (litoqrafiya) üsulu ilə kitab çap edən mətbəə təşkil etmiş və burada dərs 
kitablarını, özünün, eləcə də müasirlərinin bir sıra məcmuələrini, dini risalələri çap etmişdir. 
M.M.Nəvvab bu çap nəşrlərinin təkcə mətnlərini yazmamış, eyni zamanda onlara daxil 
edilən illüstrasiyaları da çəkmişdir. O, 1884-cü ildə Haşımzadə Ağa Mirmehdinin (Xəzani) 
“Həraitül-islam” adlı kitabçasını, 1899-cu ildə özünün müəllifi olduğu əsərləri, şeirləri, 
“Kitabi-kəşfül-həqiqeyi-məsnəvi fi mövzuat və mənzumati-Nəvvab” və s. kitabları şəxsi 
daşbasmaxanasında çapdan buraxmışdır. Kitab çapı genişləndikcə onların toplandığı və 
istifadə edilə biləcəyi bir məkana da ehtiyac duyulurdu. Elm öyrənmənin, kitabın, mütaliənin 
əhəmiyyətini anlayan ziyalımız M.M. Nəvvab 1903- cü ildə Gövhərağa məscidinin həyətində 
növbəti kitabxana qiraətxananı da açmışdır [12, s. 105]. Hətta mənbələrdə bu kitabxanada 
onun oğlu Miribrahimin (Miriş ağa) çalışması barədə məlumatlar qeyd edilib. Nəvvabın 
mətbəəsində çap edilən kitablar Şuşa kitabxanalarında mühafizə edilir və geniş oxucu 
kütləsinə təqdim edilirdi. Kitabxanaya Bakıdan “Əkinçi”, Tbilisidən “Ziyayi-Qafqaziyyə”, 
“Kəşkül”, “Qafqaz”, “Molla Nəsrəddin”, Moskvadan “Pravda”, “İskra”, Hindistandan 
“Həblül-mətin”, İstanbuldan “Səba”, Tehrandan “Nəsiriyyət” və digər dövri nəşrlər, eləcə də 
kitablar gətirilib Şuşa əhalisi arasında təbliğ edilirdi. Dövrünün alimləri, Mirzə Cəlal 
Yusifzadə, Haşım bəy Vəzirov, Fərhad Ağazadə kimi ziyalılar həmin kitabxanalarda toplaşır, 
elm, təhsil, ədəbiyyat barədə müzakirələr aparır, beləliklə, Şuşada elmi, mədəni, ədəbi mühit 
formalaşırdı [19, s. 165]. 

Sonralar Şuşada 1924-cü ildə şəhər kitabxanası təşkil edilmiş və ilk zamanlar 
kitabxananın 4875 nüsxə kitab fondu, 269 oxucusu olmuşdur [16, s. 27]. Digər bir maraqlı 
fakt isə odur ki, dövrünün tanınmış ziyalısı, yarım əsrdən çox bir dövrdə Azərbaycan maarifi 
və mədəniyyətinin inkişafında misilsiz xidmətləri olmuş Xosrov Axundzadə (Şaiq) 1935-ci 
ildə Şuşa şəhər kütləvi kitabxanasına müdir təyin olunmuşdur [16, s. 49]. Təbii ki, pedaqoji 
və zəngin ədəbi irsi ilə yanaşı “Qarabağın tarixçisi” kimi də tanınan Xosrov Şaiqin 
kitabxanaya rəhbərlik etməsi də əhaliyə kitabxana xidmətinin və kitabxananın fəaliyyətinin 
yaxşılaşdırılması, fondunun zənginləşdirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 
1938-ci ildə Şuşa şəhər kitabxanasının fondunda 4875 nüsxə ədəbiyyat, 269 nəfər daimi 
oxucu, Şuşa rayon kitabxanasının fondunda isə 12000 nüsxə ədəbiyyat, 695 oxucu var idi. 
Həmin ildə Şuşada uşaq kitabxanası da yaradılmışdır [16, s. 54]. 

Sonrakı illərdə bildiyimiz kimi, Sov.İKP MK-nın müasir mərhələdə kitabxanaların 
ideoloji, mədəni-maarif və informasiya funksiyalarını müəyyənləşdirdiyi və kitabxanaların 
mərkəzləşdirilməsi məsələsini irəli sürdüyü 1974-cü il “Zəhmətkeşlərin kommunist 
tərbiyəsində və elmi-texniki tərəqqidə kitabxanaların rolunu artırmaq haqqında” qərarı 
əsasında ölkədə kitabxanaların mərkəzləşdirilməsinə başlanıldı. Və bu qərardan sonra Şuşa 
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şəhər mərkəzində iki mərtəbəli yaraşıqlı kitabxana binası inşa edilərək 1977-ci ildə istifadəyə 
verildi. 

 

 
 

Şək. 1. Şuşa rayon Mərkəzi kitabxanası 
(Zəfərdən sonra çəkilmiş foto-2021-ci il) 

 
Şuşa rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi 1 mərkəz, 31 kitabxana filialından 

ibarət idi. 1977-ci ilin məlumatına əsasən Mərkəzi kitabxanada 50 minə yaxın kitab var idi. 
Yeni kitabxanada 160 yerlik oxu zalı, musiqi məktəbinin şagirdləri üçün linqafon zalı 
oxuculara xidmət edirdi. Kitabxananın müdiri Ruslan Əliyev idi. Kitabxanada mübadilə 
fondu yaradılmış və kənd əhalisinə bu fond vasitəsilə vaxtaşırı səyyar xidmət təşkil edilirdi 
[15]. Şuşa qəzetində dərc edilmiş başqa bir məqalədə kitabxanada 2 şöbə- xidmət və uşaq 
şöbələri fəaliyyət göstərdiyi qeyd edilmiş, kitabxanada müxtəlif əlamətdar və tarixi günlərlə 
əlaqədar kütləvi tədbirlərin müntəzəm olaraq keçirildiyi də bildirilmişdir. Eyni zamanda 
göstərilir ki, kitabxana ölkədə dərc edilmiş “Pravda”, “Kommunist”, “Azərbaycan gəncləri”, 
“Bakinskiy raboçiy” qəzetləri və “Azərbaycan”, “Ulduz” jurnallarına da abunəliyi həyata 
keçirərək oxuculara xidmət zamanı dövri mətbuat nümunələri də təqdim edirdi [5]. 
Kitabxananın fəal əməkdaşları arasında Ruslan Əliyev, Miniş Ələkbərova, Şura Həmzəyeva, 
Səmayə Rüstəmova, Tahirə Əliyeva, Ofelya Ağayeva, Zülfiyyə Məmmədova, Bəxtiyar 
Abdullayev, Lyudmila Vəliyeva fərqlənirdi [1]. 

Xalqın mədəni irsinin, ictimai fikrinin, ölkədə mövcud ictimai-siyasi, sosial-mədəni 
durumun öyrənilməsində tarixən dövri mətbuatın müstəsna rolu olmuşdur. Qəzet həm də 
dövlətin danışan dili olduğu üçün bu araşdırmamızda da qəzetlərə üstünlük vermişik. Hazırda 
tədqiqat üçün bir çox mənbələrin erməni işğalı zamanı məhv edildiyini nəzərə alsaq müraciət 
edə biləcəyimiz mənbə kimi Şuşa qəzetini tədqiq etmişik. Onu da qeyd edək ki, Rayonun 
yerli qəzeti olan Şuşa qəzetində kitabxananın fəaliyyəti, qabaqcıl kənd kitabxanaları, fəal 
kitabxanaçılar haqqında vaxtaşırı məqalələr dərc edilir, geniş ictimaiyyət məlumatlandırı-
lırdı. Qəzetin 1967-ci il 01 aprel tarixli sayında “Kitabxanalara ictimai baxış” adlı yazı dərc 
edilib. Bu yazıda göstərilir ki, rayonda 16 kütləvi kitabxana fəaliyyət göstərir, 5 kənd 
kitabxanası əsaslı təmir edilib. Rayon Mərkəzi kitabxanasında oxucuların sayı ötən ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 450 nəfər artmışdır [2]. Qəzetin digər 1968-ci il 14 noyabr sayında 
dərc edilmiş “Kitabxanadan istifadə qaydalarına ciddi əməl etməli” adlı yazıda Şuşa rayon 
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kitabxanasının müdiri Ş.Həmzəyeva oxucular tərəfindən geri qaytarılmayan kitablar barədə 
məlumat verir. Bu məlumata əsasən kitabxanada qismən də olsa hansı kitabların olması 
barədə informasiya əldə etmiş oluruq: Mark Tven “Şəhzadə və dilənçi”, Salam Qədirzadə 
“Başabəla Paşabala”, Əlfi Qasımov “Adilənin taleyi”, “İnsanın normal anatomiyası”, 
H.Mehdi “Qara daşlar”, Ə.Rzayev “Maldarlıq”, M.Qəniyev “Baytarlıq mikrobiologiyası” və 
s. [9]. 

Şuşa qəzetinin 11 dekabr 1975-ci il tarixli sayında “Kitab fondu artır” başlığı ilə verilən 
yazıda göstərilir ki, kitabxanaya 1000-dən çox kitab daxil olmuşdur [13]. Qəzetin 1977-ci il 
22 fevral tarixli sayında “Yeni kitablar” adlı bir yazıda isə qeyd edilir ki, mərkəzi rayon 
kitabxanasına 200 nüsxə yeni bədii və elmi kitab daxil olmuşdur. Bu kitablar arasında 
İ.Dəmirovun “Azərbaycan dərman bitkiləri”, A.Əfəndiyevin “Müdriklik səlahiyyəti”, 
Y.V.Çəmənzəminlinin “Seçilmiş əsərləri”, F.Qoca “Gül ömrü”, “Azərbaycan Sovet uşaq 
ədəbiyyatı antologiyası”, F.Mehdi “İnsan unudulmur”, “Atalar sözü, ağılın gözü” və başqa 
kitablar var idi [15]. O dövrün kitabxana fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər məhv edilsə də yerli 
Şuşa qəzetinin müxtəlif saylarında çap edilən məlumat xarakterli yazılardan kitabxanaya hər 
il kifayət qədər yeni kitabların daxil olduğunun şahidi oluruq. Eyni zamanda bu yazılar 
kitabxananın fondunda olan kitablara dair də informasiya vermiş olur. 

1991-ci ilin məlumatına görə isə rayon MKS-də çalışan işçilərin sayı 103 nəfər, 
kitabxana fondunun ümumi həcmi 200 min nüsxə, oxucularının ümumi sayı 10 min nəfər 
təşkil etmişdir. Şuşa rayon MKS-i respublika əhəmiyyətli “Xarı Bülbül” musiqi festivalının 
keçirilməsində daim fəal iştirak etmişdir. 1992-ci il 8 may tarixində Şuşa rayonu erməni si-
lahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, rayon ərazisində etnik təmizləmə əməliyyatı aparıl-
mışdır. İşğal nəticəsində rayon ərazisindəki 32 kitabxana və bu kitabxanalarda saxlanılan 
qədim və unikal kitablar yandırılmış və qiymətli nəşrlər məhv edilmişdir. Kitabxanaların 
dağıdılması nəticəsində dövlətə 1 milyon 106 min manat həcmində maddi ziyan dəymişdir 
[7, s. 6]. Erməni vandallarının törətdiyi mədəni və mənəvi ziyanı isə rəqəmlərlə hesablamaq 
mümkünsüzdür. 

 

 
 

Şək.2. Dağıdılmış Şuşa kitabxanası 
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İşğaldan sonrakı dövrdə 1993-cü il fevral ayından etibarən Şuşa kitabxanası Bakı şəhəri 
N.Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi 2 A ünvanında yaşayış binasının altında 3 otaqda 
fəaliyyətini bərpa etmişdir. Təbii ki, kitabxananın fonduna məxsus kitablar işğal zamanı 
məhv edilmiş, heç bir nəşr Bakıya gətirilə bilməmiş, bərpa olunmuş kitabxana isə ziyalıların 
dəstəyi və səyləri nəticəsində yeni kitab fondu ilə fəaliyyətə başlamışdır.  

Şuşa rayon MKS-nin direktoru Gülsarə Abbasovanın verdiyi məlumata əsasən Şuşa 
rayon MKS-nin yalnız 3 filialı işğaldan sonra fəaliyyətini çətinliklə də olsa bərpa etmişdir. 

Bunlardan biri Şuşa rayon MKS-nin Malıbəyli kənd kitabxana filialı 1910-cu ildə 
yaradılmışdır. Şuşanın işğalından sonra kitabxana Yeni Ramana- 450 qəsəbəsindəki Musiqi 
məktəbinin nəzdində öz fəaliyyətini davam etdirir. Kitabxana sahəsi 80 kv/m olan 2 otaqdan 
ibarətdir. Kitabxananın orta ixtisas təhsilli 2 nəfər işçisi var. Kitabxananın fondu latın 
qrafikası ilə 8599 nüsxə təşkil edir. 

Şuşa rayon MKS-nin Xəlfəli kənd kitabxana filialı 1928-ci ildə yaradılmışdır. İşğaldan 
sonra kitabxana öz fəaliyyətini Şəki şəhəri, Yeni Çələbixan qəsəbəsində davam etdirir. 
Kitabxana sahəsi 32 kv/m olan 1 otaqdan ibarətdir. Kitabxananın 2 nəfər ali, qeyri-ixtisas 
təhsilli işçisi var. Kitabxananın fondu latın qrafikası ilə 2242 nüsxə təşkil edir. 

Şuşa rayon MKS-nin Quşçular kənd kitabxana filialı isə 1966-cı ildə yaradılmışdır. 
İşğaldan sonra kitabxana öz fəaliyyətini Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsindəki “Gilavar” 
sanatoriyasında davam etdirir. Kitabxana sahəsi 24 kv/m olan 1 otaqdan ibarətdir. Kitabxa-
nanın orta ixtisas təhsilli 2 nəfər işçisi var. Kitabxananın fondu latın qrafikası ilə 2635 
nüsxədir. 

2007-ci ildə çap edilmiş “Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında” 
adlı ensiklopedik kitabda 2004-2005-ci illər üzrə regional kitabxanaların fəaliyyətinə dair bir 
sıra statistik göstəricilər təqdim edilmişdir. Burada 2004-cü ildə kitabxananın fondu 11037 
nüsxə, kitab verilişi 2370 nüsxə, oxucuların sayı isə 395 nəfər olduğu göstərilir, 2005-ci ildə 
isə bu rəqəmlər müvafiq olaraq 19000 nüsxə, 9800 nüsxə, 420 nəfər idi [17, s. 373]. 2015-ci 
ilin məlumatına görə isə MKS-də kitab fondu 34912 nüsxə, oxucuların sayı 3871 nəfər, kitab 
verilişi 49212 olmuşdur. Halbuki işğaldan öncə 200 minə yaxın ədəbiyyat fondu olan Şuşa 
kitabxanası 10000 nəfərdən çox oxucu kütləsinə xidmət göstərirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2011-ci il tarixli 162 №-
li Qərarına əsasən Mərkəzi kitabxanada 2 yeni şöbə Kitabxana - biblioqrafiya proseslərinin 
avtomatlaşdırılması və İnformasiya-resurs şöbələri yaradılmışdır ki, bu şöbələr kitabların, 
ölkəşünaslıq, diyarşünaslıq məlumatlarının elektron kataloqlaşdırılması, gündəlik mətbuatın 
elektron kartotekasının bazalara yerləşdirilməsi, oxuculara elektron resurslar vasitəsilə 
operativ xidmətin təşkilini həyata keçirir. Şuşa rayon MKS-nin veb səhifəsi (shusha.cls.az) 
kitabxananın fəaliyyətini işıqlandırır.  

Şuşa rayon MKS-nin direktoru Gülsarə Abbasova ilə müsahibəmizdə aydın oldu ki, 
Şuşada ilk şəhər kitabxanasının yaranma tarixi 1897-ci ilin fevral ayı olduğu qəbul edilmiş, 
2017-ci ildə isə indiki Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşa kitabxanasının 
yaradılmasının 120 illiyi qeyd edilmişdir. Şuşa şəhər kitabxanasının 120 illiyi münasibətilə 
Şuşa Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) bir sıra əməkdaşları nazirliyin 
“Fəxri mədəniyyət işçisi” döş nişanı və fəxri fərmanlarla təltif edilmiş, direktor Gülsarə 
Abbasova Əməkdar mədəniyyət işçisi adına layiq görülmüşdür [14]. 
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Kitabxananın fəaliyyətinə dair göstəricilərin təhlili onu deməyə əsas verir ki, erməni 
işğalı kitabxananın həm fondunun məhv edilməsinə, həm fəaliyyətinin geriləməsinə, bir sıra 
avtomatlaşdırılmış kitabxana proseslərinin ləngiməsinə, regionun hərtərəfli inkişafına böyük 
zərbə vurmuşdur. Burada təkcə 1 statistikaya nəzər salsaq aydın olur ki, 200 000 dəyərli, 
unikal və tarixi nəşrin məhv edilməsi, mühüm tarixi faktların təhrif edilməsi, 1 regionun 
tarixi, mədəniyyəti, elmi, təhsili və bütövlükdə milli-mənəvi dəyərlərinin talan edilməsi 
deməkdir. Və qeyd edək ki, 200 000 nüsxə təkcə Mədəniyyət Nazirliyi şəbəkəsinə daxil 
olmuş kitabxanaların fonduna məxsusdur. Mənfur erməni quldurları Şuşada təkcə ictimai, 
kütləvi kitabxanaları deyil, orta məktəb, orta-ixtisas məktəbi, idarə və təşkilatlarda mövcud 
olan kitabxanaları, şəxsi kitabxanaları da yandırmış, evlərdə saxlanılan neçə-neçə qiymətli 
kitablar, əlyazmalar, nadir nüsxələr də tamamilə məhv edilmişdir. 

İnanırıq ki, 2020-ci ildə qazandığımız zəfərdən sonra ən qısa zamanda kitabxana öz 
fəaliyyətini əzəli torpağımız olan doğma Şuşada yeni qurulmuş ağıllı şəhər və kəndlərdə yeni 
tipli modern kitabxanalarda davam etdirəcək. “Smart” və ya “ağıllı” kitabxanalar yeni nəsil 
informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə istifadəçilərin və kitabxana sistemlərinin 
interaktivliyini dəyişdirmək üçün daha ağıllı bir modeldir. Bu kitabxanalarda daha “ağıllı” 
xidmətlər və idarəetmə sistemləri işləyir. Hazırda Şuşada bu cür kitabxanaların yaradılması 
məqsədəuyğun olar. 

Dünya təcrübəsində ağıllı kitabxanalar “smart library” texnologiyası ilə təchiz olunur 
və əməkdaşların iştirakı olmadan belə kitabxana istifadəçilərinin üzünə açıla bilir. Bu 
texnologiya kitabxana binalarını, o cümlədən avtomatik qapıları, işıqlandırmanı, özünəxid-
mət köşklərini, kitabxana xidmətlərini yerinə yetirən robot texnologiyalarını və kompyuter-
ləri uzaqdan idarə etməyə imkan verir. Bu daha çox insanın rahatlıqla kitabxanadan istifadə 
edə bilməsi üçün kitabxananın iş saatlarının əhəmiyyətli dərəcədə uzadılmasına səbəb olur. 
Yekun olaraq “ağıllı” kitabxananın fundamental amillərini və əsas konseptual komponent-
lərini üç kateqoriyaya bölmək olar: 

 “ağıllı” texnologiyalar (verilənlərin təhlili və süni intellekt); 
 “smart” xidmətlər (istifadəçiyə yönəlmiş xidmətlər); 
 “smart” insan resursları (istifadəçi və kitabxanaçı) [10]. 
Əşyaların interneti, RFID texnologiyaları kimi müxtəlif texnologiyaların kombinasiya-

sı ilə ağıllı texnologiyalar; bulud hesablamaları, süni intellekt, Big Dataların təhlili, kitabxana 
robotları, blokçeyn texnologiyası kimi digər rəqəmsal texnologiyalar kitabxanaları texnoloji 
mühitə çevirmişdir. 

Ağıllı kitabxanada işləyən kitabxana işçiləri “smart” olmalıdır, çünki onlar ağıllı texno-
logiyalarla işləməklə yanaşı, həm də “smart” istifadəçilərə xidmət göstərirlər. Ağıllı kitabxa-
nalardakı xidmətlər istifadəçilərin ehtiyac və tələblərinə uyğunlaşdırıla bilər. İndi kitab-
xanaları sadəcə məkan olaraq deyil, texnologiyalar, yeni xidmətlər və onlardan yararlanan 
“smart” insanları birləşdirən konsepsiya kimi təsəvvür etmək lazımdır.  

 
Nəticə 
 
Hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Milli Kitabxananın birgə 

təşkil etdiyi “Qarabağa kitabla gedək” kitabtoplama kampaniyasına on minlərlə kitab 
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toplanmışdır. Ümidvarıq ki, bu toplanan nəşrlər və eləcə də yeni alınmış kitablar əsasında 
qurulacaq Şuşa kitabxanalarının smart texnologiyalarla idarə edilməsi regionda bir ilk 
olmaqla yanaşı, həmçinin Şuşalılara da yeni, interaktiv və innovativ kitabxana xidmətləri 
təqdim edəcəkdir. 
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Adila Abdullayeva 
Book and lıbrary culture of ancıent Shusha 
 
The article discusses the establishment of 125-year-old libraries of ancient Shusha, 

their activities and their destruction during the Armenian occupation, the looting of unique 
and rare copies of the library, valuable publications on the history, culture, national and 
spiritual values, education, science and economy of Azerbaijan. Historical research shows 
that not a single library in Karabakh was built by armenians, and historically the creation, 
activity and development of all libraries in Shusha from the first library to the present day, 
were carried out by Azerbaijanis. 

200,000 copies belonging to the library fund of the Ministry of Culture alone were 
destroyed in May 1992 while the occupation of Shusha by Armenian armed groups. The 
article also presents proposals for smart libraries to be established during the reconstruction 
and restoration work in Karabakh, as well as in Shusha after the 44-day war and victory in 
September-November 2020, their activities and new library services. 

Keywords: destroyed libraries, Shusha District Centralized Library System, library 
fund, library services in Shusha, library specialists, smart libraries 
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“MUSIQA QUDAMAİ - L - MISRIYYİN” ƏSƏRİ 
MUSİQİ HAQQINDA DƏYƏRLİ MƏNBƏ KİMİ  

 
Xülasə  
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda əlyazmalarla yanaşı, çap 

kitabları da qorunub saxlanmaqdadır. Bu çap kitabları ədəbiyyata, dilə, texniki fənnlərə, 
ilahiyyata və s. elm sahələrinə aiddir. Belə kitablardan biri də Məhəmməd Əhməd əl – 
Həfninin “Musıqa qudamai-l-mısrıyyin” əsəridir. Bir neçə bölmədən ibarət olan bu çap 
kitabında, Misir ərəblərinin qədim, orta dövr musiqi mədəniyyətindən, tarixindən, inkişaf 
yolundan bəhs edilir. Əsər musiqişünaslıq baxımından çox dəyərli bir mənbədir. Şübhə 
yoxdur ki, hər hansı bir xalqın etnogenezini öyrənərkən, əvvəla onun illər boyu inkişaf 
mərhələsinin keçmiş mədəniyyət keyfiyyətlərinə nəzər salmaq vacibdir. Müəllifin özü bu 
məsələyə toxunarkən yazır: “Musiqi tarixi xalqların sivilizasiyasını, onların mədəniyyətlərini 
və şüurun inkişafını əks etdirən güzgüdür” [1, s. 12]. Digər cəhətdən, əgər bəşəriyyət ən 
qədim tarixini bu məmləkətlə bağlayırsa, deməli, bu ərazidə yaranmış ilk musiqi mədəniyyəti 
nəinki ərəblərin, bütün bəşəriyyətin nemətidir. Bu baxımdan, əsərin “Musıqa qudamai-l-
mısrıyyin” əsərinin öyrənilməsi çox zəruridir. Kitab qədim və orta əsr Misir dövlətində 
istifadə edilən ilk musiqi alətləri haqqında geniş məlumat verir.  

 
Açar sözlər: Misir, musiqi, alət, müəllif, tarix, mədəniyyət 
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Giriş 
 
Min illər bundan əvvəl insanlar öz səsindən istifadə edərək cümlələr deməyə, mahnılar 

ifa etməyə başladılar və zaman keçdikcə sözlərin onların daxili aləminin dərinliklərində 
qərarlaşan hiss və arzularını ifadə etməkdə aciz olduğunu duyduqda yeni vasitələr axtarma-
ğa başladılar. Belə vasitə yalnız və yalnız musiqi aləti ola bilərdi. Beləliklə də insan musiqili 
məclislərdə, mövsümü mərasimlərdə, daxili hisslərin izhar edilməsində sözlərin aciz qaldığı 
zaman onun köməyinə çata biləcək musiqi alətlərinə böyük ehtiyacının olduğunu dərk etdi.  

Misir musiqisi dünyanın ən qədim musiqi mədəniyyətlərindəndir. Dövrümüzə qədər 
gəlib çatmış ilk musiqi mədəniyyəti abidələri təqribən e.ə 5-ci minilliyə aiddir. Qədim divar 
rəsmləri və sərdabələrin divarlarındakı barelyeflərlə müğənni və musiqiçilərin təsvir 
olunması musiqini məişətdə geniş yayıldığına sübutdur. Kütləvi bayram və təntənələr, din 
mərasimləri, əmək prosesləri daim musiqi ilə müşayiət olunurdu. Eyni zamanda, qədim 
musiqi alətləri xalqın tarixi, mədəniyyət və mənəviyyat abidəsidir. Unudulmuş abidələri 
bərpa etmək, onları yenidən həyata qaytarmaq, tarixin qaranlıq səhifələrini işıqlandırmaq, 
mənəviyyatımızı, mədəniyyətimizi zənginləşdirmək çox şərəfli və mötəbər bir işdir. 

 
Misir simli musiqi alətləri 
Xalq çalğı alətlərinin insan həyatında böyük rolu vardır. Qədim Misir alətləri üç növə 

- simli, nəfəs, ritm (zərb) alətlərinə bölünür.  
1. Simli alətlərin ən qədim növü çünk və ya sənç kimi adlanan alətdir. Bu alət 

misirlilərin ən əhəmiyyətli aləti olub və qədim musiqi firqəsinin əsas ünsürlərindən idi. 
Yarımdairəvi, əyri formada olduğu üçün onu çünk “mühənnən” və ya çünk “müqəvvas” – 
yəni, əyri adlandırırdılar. Bu alətin digər simli alətlərdən fərqli və səciyyəvi xüsusiyyəti 
simlərin korpusa perpendikulyar vəziyyətdə yerləşdirilməsidir. Alətin həcmindən asılı olaraq 
onu iki növə bölürlər: böyük və kiçik çünk. Böyük çünk daha qədim növdür. Həcmi insan 
boyundan böyük və ya bir az kiçik olub. Alət böyük olduğu üçün onu ayaq üstə çalırdılar 
(Ümumiyyətlə Qədim Misirdə böyük alətləri ayaq üstə, kiçik alətləri isə oturaq vəziyyətdə 
çalırdılar).  

Çünk alətinin simləri adətən xurma liflərindən hazırlanırdı. Simlərin sayı 4 və ya 5 
olardı. Hal – hazırda bu alətin qədim növü Qərbi Afrikada işlədilir [1, s. 22]. Alətin şəkli 
Qiza dağ naxışlarında aşkar edilib.  

2. Ney də həmçinin Misir musiqi firqəsinin əsas ünsürü hesab olunurdu. Bu nəfəs aləti 
ağac parçasından hazırlanmış nazik boru şəklindədir. Alətin üzərində sayı 2-dən 6-dək olan 
bir-birindən 2 sm məsafədə aralı yerləşən dəliklər mövcuddur. Həcmə görə kiçik və uzun 
növü var. Bu alətin ən böyüyü, yəni uzun növü insan boyuna çatırdı. Ayaq üstə çalınırdı. 
Uzun neydən fərqli olaraq kiçik ney daha çox istifadə olunurdu. Bu alətin uzunluğu bir metrə 
çatırdı. Aləti oturaq vəziyyətdə çalırdılar. Çalınan zaman musiqiçi aləti ağızdan sağa və sola 
tərəf tutaraq çalırdı ki, bu da onu digər nəfəs alətlərindən fərqləndirən xüsusiyyət idi. Neyin 
səsi yumşaq və qüvvətli olduğu üçün çox dəbdə idi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qədim 
dövlətdə neyi yalnız kişilər çalırdılar. Orta əsrlərdə qadınlar da bu alətdən istifadə etməyə 
başladılar. Neyin həcmindən və üzərində olan dəliklərin sayından asılı olaraq daha bir neçə 
növü var idi. Onlardan biri “Zuməra məzduça”dır. Nəfəs alətlərinə aid edilən bu alət musiqi 
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firqəsinin əsas alətlərindən deyildi. Lakin hərdən bu alətdən istifadə edilirdi, bu da təbii ki, 
musiqinin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərirdi. Alət başqa bir alətlə cüt çalınardı, bu da onu 
digər alətlərdən fərqləndirən cəhət idi. Adı çəkilən alət ağac parçasından hazırlanmış nazik 
boruya bənzəyir. Alətin çalınmasında ikinci və orta barmaqlardan istifadə olunur. Bu alətin 
müxtəlifliyi və adlandırılması üzərində olan deşiklərin sayından asılıdır. Məsələn, “zuməra 
sittuviyyə” o deməkdir ki, alətin üzərində 6 deşik var (“sittun” - ər. altı) [3, s. 433]. “zuməra 
rabıiyyə” – o deməkdir ki, alət 4 deşiklidir [3, s. 358].  

Qədim Misir zərb (ritm) musiqi alətləri - bu sıraya daxil edilən alətlər ən qədim 
alətlərdir. Onların rolu az idi və yalnız ritmin qüvvətləndirilməsindən və hərəkətin 
tənzimlənməsindən ibarət idi. Bu sıraya nağara, çurs və çələçəl kimi zınqırovlu alətlər, o 
cümlədən, şəçlilə, təbil və s. alətlər daxildir. Bu alətlərdən adətən dini mərasimlərdə, məhsul 
və ya şərab bayramlarında rəqs zamanı istifadə edilirdi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu 
alətlər ən qədim alətlərdən hesab olunur. Çünki onu ibtidai insan öz cismində aşkar edib və 
bu alətlərin ilk növləri insan əlləri və ayaqları olub. Sonralar, zaman keçdikcə, şüurun inkişafı 
nəticəsində yeni növlər meydana çıxdı. Alətlərin hazırlanmasında material olaraq ağacdan, 
daşdan, fil sümüyündən, metal və mineraldan istifadə edilirdi. Bu alətin qədim növləri “mu-
saffaqatlar” idi. Alət müxtəlif formalarda olur: İki ağac parçası formasında, insan qolu for-
masında. Alətin nümunələri Berlin Misir muzeyinin fondunda saxlanılır. “Lauh musaqqafa” 
adlı musuqi aləti gildən hazırlanmış bardaqdan ibarətdir. “Ruus musaffaqa” adlanan bu 
musiqi alətindən adətən rəqs zamanı rəqqasələr tərəfindən istifadə edilirdi. Alət müxtəlif 
heyvan, məsələn ceyran başı şəklində, o cümlədən insan başı şəklində ola bilər. Alətin adı da 
elə buradan yaranmışdır: “Ruus” – “raas” ərəbcə baş deməkdir [3, s. 353].  

Çurs və çələçəl adlı zınqırovlu alətlər bürüncdən düzəlirdi. Bu alətlərin nümunələri 
həmçinin Berlin Misir muzeyində mühafizə olunur.  

 Şəçlilə: Qədim misirlilərdə bu alətin müxtəlif növləri var idi. Bu alətin uzunluğu 8sm, 
ayrıca dəstəyin uzunluğu 19 sm-dir. İki hissədən ibarətdir: Dəstək və armud şəklində olan 
alətin özü. Alətin dəstəyi adətən müxtəlif formada hörülmüş bəzəklərlə bəzədilmişdir.  

 Təbil adlı alət böyük silindr formasındadır. Alətin mahiyyəti o gədər də böyük deyildi. 
Hətta zaman keçdikcə az istifadə olunan musiqi alətləri sırasına daxil olundu.  

 Səsiturum: Bu alətin ən qədim şəkli orta əsr naxışlarında aşkar edilib. Alət adətən 
bürünc və qızıldan hazırlanırdı. Alətdən yalnız xüsusi adamlar (muxassasat) istifadə edərdi. 
Alət adətən müxtəlif ilahələrin surəti ilə bəzədilirdi. Məsələn, bu adla olan alətlərin birində 
Xatur ilahəsinin inək başı və ya pişik başlı Basta ilahəsinin şəkli həqq olunurdı. Səsituruma 
gəlincə, bu alət nəinki misirlilərin, həmçinin Misirin təsir etdiyi digər dövlətlərin dini rəmzi 
hesab olunurdu. 

Qədim misirlilərin musiqi firqəsinə gəlincə, o üç əsas ünsürdən ibarət idi: müğənni, 
sənç və ney çalan. Müğənni, firqənin qarşısında oturaraq həm mahnını ifa edirdi, həm də 
əlləri ilə havada müxtəlif hərəkətlər edərək musiqiçilərə musiqinin ifasında bir növ yardım 
edərdilər ki, bu da müasir müğənnilərlə qədim müğənnilər arasında olan fərqdir. Bu əl 
hərəkətlərinə “əl vasitəsi ilə musiqi” deyilirdi və müasir dirijorluqla bənzəyişi çoxdur. 
Avropalılar dirijorluğunun kökünü misirlilərlə bağlayaraq, bunu tam Misir üsulu olaraq 
adlandırırlar. Fərq yalnız ondan ibarətdir ki, avropalılar vərəq üzərində, qədim misirlilər 
havada əlləri ilə müxtəlif hərəkətlər edirdilər. 
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Nəticə 
 
Beləliklə, əsər qədim Misir mədəniyyətinin, o cümlədən ümumdünya mədəniyyətinin 

öyrənilməsində, musiqişünaslığın araşdırılmasında dəyərli mənbədir. Bu dəyərli kitabın 
əlamətli xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, o, Səid bəy Nizami adlı fəzilətli müəllimə görkəmli 
ərəb yazıçısı, ərəb ədəbiyyatında novella janrının banisi Mahmud Teymur tərəfindən hədiyyə 
olunmuşdur.  
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Rena Iskenderli 
"Musyga Gudamai - l – Musriin" as a valuable source about music 
 
The Institute of Manuscripts named after Muhammad Fizuli of ANAS, along with 

manuscripts, also stores printed books. These printed books are devoted to literature, 
language, technical disciplines, theology and other fields of science. One of such books is 
“Musyga gudamai - l-misriin” by Muhammad Ahmad al-Hafni. This printed book, consisting 
of several sections, tells about the ancient, medieval musical culture of the Arabs of Egypt, 
their history of development. The work is a very valuable source from the point of view of 
musicology. There is no doubt that when studying the ethno genesis of any people, it is 
important from the very beginning to look at the cultural qualities that characterize the stage 
of development of this people. The author himself, touching on this issue, writes: "The history 
of music is a mirror reflecting the civilization of peoples, their culture and the development 
of consciousness". On the other hand, if humanity connects its ancient history with this 
territory, then the first musical culture that originated on this earth is the property not only of 
the Arabs, but also of all mankind. Therefore, the study of the book "Musyga Gudamai - l - 
Mysriin" is very relevant. The book provides extensive information about the ancient and 
first musical instruments used in the state of ancient and middle Egypt. 

Key words: Egypt, music, instrument, author, history, culture 
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AZƏRBAYCAN XALQININ MƏDƏNİ-MƏNƏVİ TARİXİNDƏ  
CƏNUB BÖLGƏSİNİN YERİ 

 
Xülasə 
 
Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatının zənginliyini və rəngarəngliyini şərtləndirən 

cəhətlər bu coğrafiyanın tipik xüsusiyyətləri, yerli özəllikləri, təbiəti, adət-ənənələri, hətta 
dialekt və şivələri ilə bağlıdır. Hər bir bölgənin özünəməxsus, lokal xüsusiyyətləri və onların 
ədəbi-bədii təfəkkür örnəklərində təcəssümü xalqın milli kimliyinin ən bariz ifadəsi olan 
mədəni və ədəbi nümunələrdə daha parlaq ifadəsini tapmışdır. 

 Bu baxımdan bölgələrimizdə yaranan mədəni ədəbi mühitin öyrənilməsinin böyük 
əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinin ictimai-
sosial inkişafı ilə yanaşı, mədəni həyatının da tərəqqisi dövlətimizin xarici və daxili 
siyasətinin ən prioritet məsələlərindəndir, problemin aktuallığı tam aydınlığı ilə üzə çıxar. 
Azərbaycanın hər bir guşəsi kimi, cənub bölgəsinin də əsrarəngiz təbiəti, maraqlı yerli adət-
ənənələri və zəngin ədəbi mühiti özünün unikallığı ilə fərqlənir. Şübhəsiz ki, Azərbaycanın 
cənub bölgəsinin ədəbi həyatına nəzər saldıqda diqqəti ilk cəlb edən burada XIX əsrin 50-ci 
illərində yaranıb fəaliyyət göstərmiş “Fövcül-füsəha” poetik məclisinin yaradıcılığıdır. 

 Məqalədə ədəbi məclislərin fəaliyyəti və regionlarda ədəbi proseslərin gələcək 
inkişafına təsirindən bəhs olunur.  

 
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, bölgələrdə ədəbiyyat, poetik məclislər, “Fövcül-

füsəha”, Mirzə İsmayıl Qasir, çağdaş mədəni-ədəbi mühit 
 
Giriş 
 
Azərbaycan qədim, zəngin və əsrarəngiz milli-mənəvi, mədəni dəyərləri ilə bütün 

dövrlərdə dünyanın, daha çox da “soyuq” Qərbin diqqətini cəlb edən Şərqin mədəniyyət və 
elm beşiklərindən biridir. İlkin orta əsrlərdən başlayaraq dünya elminə və bədii düşüncəsinə 
Əbülhəsən Bəhmənyar Azərbaycani, Xətib Təbrizi, Nəsirəddin Tusi, Əfzələddin Xaqani 
Şirvani, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli və adlarını çəkə biləcəyimiz 
onlarla başqa şəxsiyyəti bəxş etmiş Azərbaycan torpağının hər bir güşəsində əsaslı, möhkəm 
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ənənələrə dayaqlanan elmi, ədəbi məktəblər fəaliyyət göstərmiş, zaman-zaman öz yetir-
mələrini pərvazlandırmışdır. 

Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatının zənginliyini və rəngarəngliyini şərtləndirən 
cəhətlər bu coğrafiyanın tipik xüsusiyyətləri, yerli özəllikləri, təbiəti, adət-ənənələri, hətta 
dialekt və şivələri ilə bağlıdır. Hər bir bölgənin özünəməxsus, lokal xüsusiyyətləri və onların 
ədəbi-bədii təfəkkür örnəklərində təcəssümü xalqın milli kimliyinin ən bariz ifadəsi olan 
mədəni və ədəbi nümunələrdə daha parlaq ifadəsini tapmışdır. Bu baxımdan bölgələrimizdə 
yaranan mədəni-ədəbi mühitin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə nəzərə 
alsaq ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinin ictimai-sosial inkişafı ilə yanaşı, mədəni 
həyatının da tərəqqisi dövlətimizin xarici və daxili siyasətinin ən prioritet məsələlərindəndir, 
problemin aktuallığı tam aydınlığı ilə üzə çıxar.  

 
Azərbaycanın hər bir guşəsi kimi, cənub bölgəsinin də əsrarəngiz təbiəti, maraqlı yerli 

adət-ənənələri və zəngin ədəbi mühiti özünün unikallığı ilə fərqlənir. Bölgənin ərazisinin 
yaşıl meşə örtüyü ilə əhatələnməsi, müxtəlif bitki və heyvan növlərinin mövcudluğu, əlverişli 
landşaft, mineral su ehtiyatları, subtropik iqlim şəraiti və s. buranı vətənimizin digər 
bölgələrindən fərqləndirən əsas cəhətlərdəndir. Bütün bunlar sözügedən coğrafi regionda 
turizm sektorunun inkişafına da şərait yaratmışdır ki, bu da öz növbəsində mədəni-mənəvi 
həyata və yerli-milli xüsusiyyətlərin geniş öyrənilməsinə, digər bölgələrə təsirinə və qarşılıqlı 
mübadilə nəticəsində zənginləşməyə də səbəb olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın cənub bölgəsi dedikdə, tərkibinə Astara, Cəlilabad, 
Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı inzibati rayonlarının daxil olduğu Lənkəran-Astara 
coğrafi rayonu nəzərdə tutulur. Lənkəran Azərbaycan tarixinə görkəmli şəxsiyyətlər bəxş 
etmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev də lənkəranlılarla görüşlərinin birində bunu xüsusi 
vurğulamışdır: “Siz Azərbaycanın bu gözəl diyarını qurub-yaradanlarsınız, siz bu bölgənin 
müdrik insanlarının varislərisiniz. Siz Talışxanovlar-generallar sülaləsinin varislərisiniz. Siz 
ikinci dünya mühariəsində qəhrəmanlıqlar göstərmiş, iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı 
almış general Həzi Aslanovun varislərisiniz, onun həmyerlilərisiniz, onun doğmalarısınız. 

Azərbaycanın Talış dağları, bu Talış diyarı Azərbaycan xalqının böyük insanlarını, 
böyük şəxsiyyətlərini yetişdirmişdir. Siz burada, bu Talış dağlarının ətəyində Azərbaycan 
elmini, mədəniyyətini, təhsilini inkişaf etdirən dəyərli insanlar yetişdirmisiniz. Biz bunlarla 
fəxr edirik, bütün Azərbaycan xalqı da bu dəyərli insanlarla fəxr edir” [1, s. 2]. 

Cənub bölgəsinin mədəni-ədəbi tarixinə nəzər saldıqda onun sözün əsl mənasında 
təkrarolunmazlığı və maraqlı cəhətlərini görməmək olmur. Hər şeydən əvvəl qeyd edək ki, 
cənub bölgəsinin ədəbi həyatı vahid Azərbaycan ədəbiyyatında gedən ədəbi prosesin daxili 
tərkib hissəsi kimi ondakı ümumi inkişaf özəlliklərinə malikdir və ayrı-ayrı dövrlərin tipik 
cəhətlərini özündə əks etdirir. Elə götürək XIX əsr ədəbi prosesinin aparıcı istiqamətlərini 
müəyyənləşdirən, onun inkişafına təkan verən, ayrı-ayrı şəhər və rayonlarda təşkil edilmiş 
ədəbi məclisləri. Məlumdur ki, həmin yüzillikdə Gəncədə (sonralar Tiflisdə) “Divani-
hikmət”, Bakıda “Məcməüş-şüəra”, Şamaxıda “Beytüs-Səfa”, Qubada “Gülüstan”, Lən-
kəranda “Fövcül-füsəha”, Qarabağda “Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuşan” ədəbi məclisləri 
təşkil edilmişdi. Bu məclislərin səsi-sorağı təkcə bizim coğrafiyaya deyil, xeyli geniş 
ərazilərə də yayılmış, üzvləri məşhurlaşmışdı. Ədəbi məclislərin bir-biriləri ilə, eləcə də digər 
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Azərbaycan şəhərlərində, məsələn Ərdəbildə, Dərbənddə yaşayan şairlərlə əlaqələrinə dair 
materiallar mövcuddur və mövzu ilə bağlı aparılmış tədqiqatlarda bu məsələlər işıqlandırıl-
mışdır. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycanın cənub bölgəsinin ədəbi həyatına nəzər saldıqda diqqəti ilk 
cəlb edən burada XIX əsrin 50-ci illərində yaranıb fəaliyyət göstərmiş “Fövcül-füsəha” 
poetik məclisinin yaradıcılığıdır. “Fövcül-füsəha” hərfi tərcümədə “gözəl, bəlağətli 
danışanların dəstəsi, toplusu” anlamına gəlir. “Fövcül-füsəha” XIX əsrdə Azərbaycanda 
yaranmış ədəbi məclislər içərisində “Divani-hikmət”, “Əncüməni-şüəra” və “Gülüstan”dan 
sonra fəaliyyətə başlayan poetik məclislərdəndir və məclisin fərqli xüsusiyyətlərindən biri 
burada yalnız söz ustadlarının, şairlərin deyil, eyni zamanda, alim-üləmaların, şeir həvəskarı 
olan digər peşə sahiblərinin də iştirak etməsi idi. “Fövcül-füsəha”nın fəaliyyəti Nəsrəddin 
Qarayevin “Poetik məclislər” (1987) kitabında ətraflı işıqlandırılmışdır. Alimin məclis 
üzvlərinin tərkibinə dair tutarlı faktlara əsaslanaraq verdiyi məlumat ümumilikdə Lənkəranın 
və cənub bölgəsinin elmi-ədəbi mühitinin inkişafı haqqında dolğun təəssürat yaradır: 
“Fövcül-füsəha”nın yığıncaqlarında şairlərlə yanaşı, Talış mahalının tarix və etnoqrafiyasın-
dan, görkəmli şəxslərinin həyatından bəhs edən “Cəvahirnameyi-Lənkəran”ın (1869) 
müəllifi Mirzə Səidəli bəy Kazımbəyov, “Tarixi-Lənkəran və Talış” (1892) əsərinin müəllifi 
Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu (1802-1894), bir sıra əxlaqi-tərbiyəvi və astronomiyaya 
aid “Heyət” kitabının müəllifi Mirzə Ələkbər Axundov və Lənkəran mahalında birinci dəfə 
yeni tipli məktəbin ilk təşəbbüskarı, Mirzə Sadiq bəy Mehmandarov kimi alim və açıqfikirli 
ziyalılar iştirak etmişlər. Bunlardan başqa, mahir tarzən, Seyid Əzimin dostu Şirəli bəy 
Nəsirbəyov, xalq təbabətini gözəl bilən Molla Məhəmməd Həkim (1841-1931) xanəndə və 
çarıqçı Məmmədqulu, bitkilərdən dərman hazırlayan Molla Məhəmməd Əczaçı, məktəb-
dar Mirzə İsmayıl Təbrizi (1801-1889), ziyalı Mir Qasım Talışinski, Teymur bəy Bayramə-
libəyov (1862-1936) və qeyriləri də boş vaxtlarını həmin məclisdə keçirirdilər” [2, s. 76-77].  

Məclisin yaradıcısı dövrünün məşhur şairi, şamaxılı Mirzə İsmayıl Qasir olmuşdur. Ən 
fəal və tanınmış üzvlərindən isə Molla Ələkbər Aciz, Mirzə İsa Xəyali, Hüseynqulu Şuriş, 
Mirzə Əziz Əliyev, Molla Ələkbər Aciz, Mirzə İsa Xəyali, Usta Məmmədhəsən Nəccar, 
Molla Fəttah Şəhban və başqalarının adlarını çəkə bilərik. Məclisin fəaliyyətini dəyərləndirən 
Flora Xəlilzadə yazır: “Ətraf rayonlardan olan şairlər də bu məclisə gələrək şeirlər oxuyar, 
ədəbi söhbətlər aparardılar. ...Məclis üzvləri o qədər istedadlı və hazırcavab olurdular ki, 
saatlarla bir-biri ilə şeirləşirdilər. Bədahətən şeir demək bu şairlərin əsas üstünlüyü idi .... 
Onların hər birinin yaradıcılığı klassik ədəbiyyatımızın örnək olacaq səhifələrini təşkil edir” 
[3, s. 7]. Göründüyü kimi, yüzilliyin digər məclisləri kimi burada da söz sərrafları əsasən 
klassik ədəbi örnəklərin qiraəti ilə məşğul olurdular. Təbii ki, bu zaman şərh və izahlar 
üzərində fikir mübadilələri də aparılırdı, elə məclislərin yaradılmasının ilkin məqsədi də 
məhz klassik ədəbiyyatın öyrənilməsi və təbliği idi. Dönəmin ədəbi prosesinin keçilməz 
məqamlarından biri, şübhəsiz ki, nəzirə yaradıcılığı idi və bu, “şair” adını daşımaq şərəfinə 
nail olan hər bir qələm sahibi üçün sanki bir sənət imtahanı, özünütəsdiq meydanı idi. 
Məclislərdə də klassik Azərbaycan şairlərinin qəzəllərinə yazılmış nəzirələr oxunur, 
müzakirələr aparılır və dəyərləndirilirdi. Təbii ki, məclislər seçilmiş qəzəllərin xanəndələr 
tərəfindən muğam üzərində səsləndirilməsi ilə müşayiət olunurdu. Təəssüf hissilə qeyd 
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etmək lazımdır ki, “Fövcül-füsəha” ədəbi məclisinin üzvlərinin yaradıcılığına aid bədii 
nümunələrin çox az bir qismi bizə gəlib çatmışdır. 

“Fövcül-füsəha” ədəbi məclisinin ən çox tanınmış nümayəndəsi onun yaradıcısı və fəal 
üzvü, ədəbi əlaqələr baxımından da geniş münasibətləri olmuş Mirzə İsmayıl Qasirdir. 
Mükəmməl ədəbi məktəb keçmiş Qasir dövrünün ziyalı və elmə-sənətə dəyər verən 
şəxsiyyətlərindən olmuş Sadıq bəy Mehmandarovun dəvəti ilə Lənkərana getmişdir. Onun 
Lənkəranın ədəbi-ictimai mühiti üçün qiymətli xidmətlərindən biri burada “Üsuli-cədid” 
(“Yeni üsul”) məktəbini açaraq müəllim kimi fəaliyyət göstərməsi idi.  

Mirzə İsmayıl Qasirin bədii yaradıcılığının təhlili onu klassik Azərbaycan şeirinin 
bilicisi, Məhəmməd Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı kimi qiymətləndirməyə əsas verir. 
Qəzəllərində işlədilən bədii obrazlar, təşbih və istiarələr şairin klassik poetikanın incəliklə-
rinə dərindən yiyələndiyini və şairlik istedadını göstərir. Təsadüfi deyil ki, Seyid Əzim Şir-
vani Qasiri “şairi-nadirəgöftarü pəsəndikəlam, mürşidi-əhli-vəfa, piri-süxəndan” adlandır-
mışdır [4, s. 147]. 

 
Qönçə görsə ləbini ağzını pünhan eylər, 
Lalə tək bağrını ləlin həvəsi qan eylər. 
Güli-rüxsarinə bülbüllər olubdur mail,  
Gecə-gündüz bu səbəbdəndir ki, əfqan eylər. [5, s. 379] 

 
Qasir əsasən eşq-sevgi motivli qəzəllər yazsa da, onun satirik məzmunlu, müasir 

mövzulara meyil edən, realizm ünsürləri mövcud olan, dövrünün ziddiyyətlərini əks etdirən 
əsərləri də mövcuddur. Şeirləri əsasən klassik, qismən xalq ədəbiyyatı üslubunda yazılmışdır.  

“Fövcül-füsəha”nın üzvlərindən olan Mirzə İsa Xəyalinin əsərləri də dövrün ədəbi 
mühitinin öyrənilməsi üçün faydalı mənbələrdəndir. Əslən Ərdəbildən olan və əsasən 
ticarətlə məşğul olan Mirzə İsanın irsindən cünglərdə saxlanılmış şeirləri qalmışdır. Halbuki 
Nəsrəddin Qarayev yazır ki, “Mirzə İsa Xəyali Azərbaycan və türk dillərində üç-dörd kitab 
yazmışdır” [2, s. 93]. Lakin Xəyalinin əsərlərindəki əxlaqi-didaktik motivlər, hikmətamiz 
kəlamlar onun mütəfəkkir dühası haqqında aydın təsəvvür yarada bilir. Xəyalinin ictimai 
məzmunlu, zəmanəsinin eyiblərini göstərən, maarifçilik ruhunda yazılmış əsərləri də vardır. 
Şair həyatına dair bəzi məqamları da əsərlərində qələmə almışdır. 

 
Baxa hər kimsə mənim surətimə nifrət edər, 
Eylə ki, oldu müsahib, olu nifrətdən uzaq. 
Bir əcəb gövhərəm əslində, vəli səd əfsus, 
Düşmüşəm qədrdən avarəvü qiymətdən uzaq. 
Madəri-mehrü vəfadan doğulan bir bəşərəm, 
Verməyib dayə mənə şir sədaqətdən uzaq. [6, s. 333] 

 
Əslində “Fövcül-füsəha” ədəbi məclisinin üzvlərinin əksəriyyətinin yaradıcılığından 

çox geniş bəhs etmək olar. Lakin təbii ki, bir məqalə daxilində bu məsələləri tam işıqlan-
dırmaq mümkün deyildir.  
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Azərbaycanın cənub bölgəsinin qədim və zəngin ədəbi ənənələr üzərində yetişən, öz 
coşğunluğu və qaynar həyatı ilə seçilən ədəbi mühiti varisi olduğu məktəbə sadiq qalaraq 
onun əsas inkişaf istiqamətlərini davam etdirmiş, müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı görkəmli 
şəxsiyyətlər yetirmişdir. Bu ədəbi mühitin yetirmələri hətta başqa şəhər və bölgələrdə 
yaşayıb-yaratsalar da yerli özünəməxsus kolorit onların əsərlərində həmişə duyulmuşdur. 
Maraqlıdır ki, 1978-ci ildə Lənkəranda Yazıçılar Birliyinin filialı fəaliyyətə başlayarkən 
burada yenidən ədəbi məclislərin fəaliyyəti bərpa edilir və ətraf rayonlardan olan söz-sənət 
adamlarının qatıldıqları bu məclislərdə yeni yaranan əsərlər təqdim edilirdi. Məmmədhüseyn 
Əliyev, Şəkər Aslan, İltifat Saleh, Əhəd Muxtar, Zülfüqar Qodmanlı, Novruz İbadoğlu, Azad 
Talışoğlu, Allahverdi Məmmədli, Firudin Ağayev, Ağəddin Mansurzadə, Ayaz Vəfalı, 
Maarif Teymur, Bəhlul Abdulla, Azadə Musayeva, Camal Yusifzadə, Sevda Əliyeva, Aslan 
Quliyev, Fəxrəddin Ziya, Zeydulla Ağayev, Zöhrab Zövünlü, Məmməd Kazım, Əlisa Nicat, 
Sahib Əliyev, Etibar Əhədov, Aliyə Seyidqızı, Ağacəfər Həsənli, Qardaşxan Əziz, İlham 
İlhami, Hafiz Mirzə, Əhməd Haqsevər, Mehman Qaraxanoğlu, Meyxoş Abdulla, Qardaş 
Əlişoğlu, Mirhaşım Talışlı, Vaqif Hüseynov, Həbib Səfərov və bu torpaqdan boy atıb öz 
yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatına dəyərli töhfələr vermiş digər qələm ustaları ədəbi 
və ictimai mühitdə kifayət qədər yaxşı tanınmışdır.  

 
Nəticə 
 
Cənub bölgəsinin sosial-iqtisadi həyatı kimi, ictimai-ədəbi mühiti də hər zaman 

dövlətin diqqət mərkəzində olmuş, Ulu Öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev buraya hər səfərlərində regionun elm və sənət adamları ilə də 
görüşlər keçirmiş və qarşılıqlı fikir mübadilələri aparmışlar. Cənab İlham Əliyev 
görüşlərinin birində demişdir: “Lənkəran qədim Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycanın çox 
gözəl bir guşəsidir. Zəngin təbiətə, zəngin təbii sərvətlərə malikdir. Amma hesab edirəm ki, 
siz də mənimlə razılaşarsınız ki, Lənkəranın ən böyük sərvəti onun əhalisidir, lənkəran-
lılardır, sizsiniz – zəhmətkeş, vətənpərvər insanlardır” [1, s. 2]. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin apardığı çağdaş mədəniyyət siyasətinin sayəsində, igid 
övladlarının tükənməz qeyrəti sayəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra bütün 
ölkəmizdə olduğu kimi, cənub bölgəsində də ədəbi-mədəni mühit yeni bir vüsətlə inkişaf 
etməkdədir. 
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Reyhana Sadiqova 
The place of Southern region in the cultural-spiritual history  
of the Azerbaijani people 
 
The wealth and diversity of Azerbaijani culture and literature is attributed to its 

geography, local features, nature, customs, and even dialects. The cultural and literary 
examples, which are the most evident expressions of the people’s national identity, have 
found its brighter reflection in the distinctive, local features of each region and their 
expression in samples of literary and artistic thinking. In this regard, the study of the cultural 
and literary environment in our regions is of great importance. The urgency of the problem 
is evident, especially when we consider that, including the social development of different 
regions of Azerbaijan, the advancement of cultural life is one of the top goals of our state’s 
foreign and domestic policy. 

The fascinating landscape, unique local traditions, and rich literary environment of the 
Southern region, like every part of Azerbaijan, are unique. The first thing that comes to mind 
when it comes to the literary life of Southern region of Azerbaijan, is the activity of the 
literary gathering “Fovjul-fusaha”, which was founded and functioned here in the 1850 s. 

In the article is discussed the activity of the literary gathering and its influence on the 
future development of the literary process in the region. 

Keywords: Azerbaijani literature, literature in the regions, Literary gatherings, 
"Fovjul-fusaha", Mirza Ismail Qasir, contemporary cultural and literary environment 

 
 

Akademik Teymur Kərimli tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
 

 
  



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

192 
 

MƏTNŞÜNASLIQ 
 
 
 

N.Bəkirov. Molla Cümə əsərlərinin ərəb əlifbası ilə köçürülmüş  
əlyazmalarının qrafik xüsusiyyətləri (Sənədlər və əsərləri əsasında)  

// Əlyazmalar yanmır, 2022, № 1 (14), s.192-197. 
 
 

UOT: 09. 
Novruz Bəkirov  
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
Bakı ş., İstiqlaliyyət küç. 26  
e-mail: bekirov.novruz@mail.ru 

 
 

MOLLA CÜMƏ ƏSƏRLƏRİNİN ƏRƏB ƏLİFBASI  
İLƏ KÖÇÜRÜLMÜŞ ƏLYAZMALARININ  

QRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
(Sənədlər və əsərləri əsasında) 

 
Xülasə 
 
Məqalədə Molla Cümə əsərlərinin yeni əldə edilmiş əlyazma nüsxələri və AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan nüsxə geniş tədqiq edilmişdir. 
Molla Cümənin yaradıcılığı Azərbaycan tarixinin çox mürəkkəb və ziddiyyətli dövründən 
keçir. XIX əsrin sonları-XX əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış şair Azərbaycan poeziyası-
nın inkişafında mühüm rol oynamışdır. Molla Cümə əsərlərini əsasən dövrünün tələbinə 
uyğun olaraq ərəb əlifbasında yazmışdır. O, şeirlərində beş hecalıdan on altı hecalıyadək 
müxtəlif forma və janrlarda, məzmunca zəngin poetik əsərlər yaratmışdır. Şairin yaratdığı 
əsərlər klassik şərq poetikasında özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilməkdədir. Molla Cümə 
şair, novator sənətkar, həm də xalq aşığı kimi tanınmışdır, onun yaratdığı əsərlər aktual-
lığında qalmaqdadır. 

 
Açar sözlər: Molla Cümə, əlyazma, qrafik xüsusiyyətlər, ərəb 
 
Giriş 
 
Öz bəstələri ilə el şənliklərindəki çıxışları şairi gənc yaşlarından aşıq kimi məşhurlaş-

dırmışdır. Şair çıxışlarında fikirlərini xalqla bölüşərdi. Molla Cümə xalq qarşısındakı 
çıxışlarında Azərbaycanın digər tanınmış şair və aşıqların sözlərini də ifa edərdi. Beləliklə, 
şair Molla Cümə xalq arasında hörmət qazanır, nüfuz sahibi olur, həm aşıq kimi məşhurlaşır. 
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Molla Cümə ədəbi yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirir, sadə dildə, oxunaqlı əsərlər 
yaratmağa başlayır. Onun yaratdığı əsərlər dillər əzbərinə çevrilir, xalq arasında dildən-
dilə ötürülür, məşhurlaşırdı. Şair gəraylı, qoşma, təcnis, divani, müxəmməs, bayatı, deyişmə, 
qəzəl, eləcə də dastan və başqa janrlarda oxunaqlı əsərlər yaratmışdır.  

Molla Cümənin əlyazma nüsxələrini təhlil edərkən bəzən eyni hərfin bir neçə yazılış 
forması, bəzi hallarda ərəb yazılış qaydalarına zidd yazı formalarına yol verilməsi və sair 
xüsusiyyətlərə rast gəlinir. Əlyazma nüsxələrində qrafik xüsusiyyətlərinə görə dodaqlanan 
saitlər (o, ö, u, ü) söz əvvəlində “əlif+vav” birləşməsi ilə ifadə olunmuşdur və s.  

Məqalənin əsas mətn hissəsində Molla Cümə əsərlərinin qrafik xüsusiyyətləri əlyazma 
nüsxələrdən çoxsaylı sübutlar gətirilməklə geniş təhlil olunur. Təhlilə əsasən şairin AMEA 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan Б-1937/3562 şifrəli əlyazma nüsxəsi və tədqiqat zamanı 
tərəfimizdən aşkar edilərək Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verilən D-1020/1,2,3,4 şifrəli dörd 
əlyazma dəftəri cəlb edilmişdir. 

 
Molla Cümə şeirlərinin yer aldığı əlyazma nüsxələrində sait səslər dörd hərflə yazılır. 

“A” səsini sözün əvvəlində ifadə etmək üçün “əlif” hərfinin üzərinə  “آ”  məddə işarəsi 
qoyulmuş, bəzi hallarda isə məddə işarəsi qoyulmadan “əlif” hərfi ilə ifadə edilmişdir: اخر– 
axır [1, 2a];   اچوب– açub [1, 2b];   ایاخ– ayax [1, 16a];   ای– ay [1, 8a];   اچ– aç [1, 7b];   الدو– aldu 
[1, 40a];  اغا– ağa [1, 38b];  الی– ali [1, 22a];  اج– ac [2, 30b];  اشیق– aşiq [2, 26a];  ایری– ayrı 
[1, 46b];  ال– al [2, 46a];  امان– aman [3, 2a]; اخیدان   – axıdan [3, 5b];  اشیکار– aşikar [3, 248a];  
 –اغیز   ;ağac [3, 46b] –اغاج   ;apardı [3, 278b] –اپاردی   ;ab [3, 283a] –اب   ;atəş [3, 95b] –اتش  
ağız [4, 1a];   اه– ah [4, 78b];   الوب– alub [4, 33b];   ار– ar [4, 28a];   التی– altı [4, 95];   اختار– 
axtar [4, 90b];  اداش– adaş [5, 192a];  ازاد– azad [5, 99b];  ,aydın [1 –ایدین  ;aşina [5, 201a] - اشنا 
193b]. 

Nüsxələrdə “a” səsi söz əvvəlində həm də “ع” (eyn) və “ا” (əlif) birləşməsi ilə ifadə 
olunmuşdur. Bu hərf birləşməsi də uzun “a” səsini bildirir. Lakin bəzi yerlərdə ərəb yazı 
qaydalarına zidd olaraq “əlif” hərfinin üzərinə  “آ”  məddə işarəsi qoyularaq verilmişdir:   آلم– 
aləm [4, 65a];   آشیق– aşiq [4, 101b];   آقبت– aqibət [3, 85a];   آصی– asi [3, 82b];   آقیل– aqil [2, 
45a]. 

“A” saiti söz ortasında “ا” (əlif) hərfi ilə göstərilmişdir. Lakin nüsxələrdə bəzən bu 
qayda pozularaq “ا” (əlif) hərfi verilməmişdir:  ;cəfakar [1, 38b] –جفاکر   ;zarafat [1, 24b] -  ظرفت
;qərar [2, 36b] –قرر   ;pünhan [2, 44a] –پنھن   ;yalvarır [1, 65a] -یلواریر  ;qardaş [2, 15a]  قردش  
;sitəmkar [4, 2b] –ستمکر   ;maral [3, 193b] -مرال  ;əhval [4, 10b] -احول   ;dərman [4, 1b] -  درمن
 –زمانھ   ;sultan [5, 232b] –سلطن   ;daş [5, 12a] –دش   ;qapu [4, 52b] –قپو   ;saqqal [4, 20a] –سقال  
zamanə [5, 153a];  یواش– yavaş [2, 16a]. 

“A” saiti söz sonunda həm “ا” (əlif) ilə, həm də “ه” (hə) ilə ifadə olunmuşdur:   قوجا– 
qoca [1, 12a];   یولونده– yolunda [1, 6b];  -  دریاده ;dünya [1, 15b] –دونیھ   ;başa [1, 26a] -  باشا 
dərayada [3, 186a];   صاخلھ– saxla [3, 171a];   تماشھ– tamaşa [3, 188b];   قاره– qara [4, 73a]; 
 ,hava [4 –ھوا  ;bağlarda [4, 86b] –باغالرده  ;şamama [4, 91a] –شاماما  ;bağışla [4, 65b] –باغیشلھ 
82a];   دویسھ– duysa [4,110a];   بیوفا– bivəfa [4, 94b];   المپا– lampa [4, 104a];   اچسھ– açsa [5, 6a]; 
 .dostuma [1, 61b] –دوستمھ 

“Ə” saiti sözün əvvəlində ya “ا” (əlif), ya da “ع” (eyn) hərfləri ilə yazılmışdır:   الوان- 
əlvan [1, 11a];  ال- əl [1, 9b];  اغیار- əğyar [1, 7b];  افغان- əfğan [1, 11a];  عنبر- ənbər [2, 72a]; 
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;əziz [2, 70b] -عزیز    ,ərz [3 -عرض   ;əzəl [3, 79b] -ازل   ;əfv [3, 79b] -عفو   ;ərş [2, 18a] -  عرش
211a];  احباب- əhbab [3, 190a];  ,əlli [3 -اللی  ;əlac [4, 47a] -عالج  ;Ərəbistan [3, 130b] - عربستان
217b];  ادب- ədəb [5, 37a];  عقل- əql [5, 93a];  .ətraf [5, 10b] və s -اطراف  ;əbəs [5, 13b] - عبث 

“Ə” saiti bəzən söz ortasında “ ه” (hə) hərfi ilə ifadə olunmuşdur. Bəzən də bu səs “ا” 
(əlif) ilə də göstərilir:   عاجیزه م– acizəm [1, 2a];   دیلبار– dilbər [1, 1b];   کزمھ سون– gəzməsün [1, 
7a];   حسرات– həsrət [1, 184a];   قسمات– qismət [1, 100b];   گره ک– gərək [2, 46a];   منده ن– məndən 
[1, 186b];   محلھ سینده– məhləsində [2, 60a];   کلھ جک– gələcək [3, 59b];   خانھ سینده– xanəsində 
[3, 217b];  فتنھ لر– fitnələr [3, 216a];  ھمده میم– həmdəmim [4, 37b];  تازه دن– tazədən [4, 30a]; 
 –گوزه ل   ;çörək [5, 225a] –چوره ک   ;bəxtəvər [4, 47b] –بختھ وار   ;gözlədim [4, 63a] –کوزلھ دیم  
gözəl [5, 59b]. 

Qeyd etməliyik ki, bəzən “ə” saiti söz ortasında “ ی” (yə) hərfi ilə də ifadə olunmuşdur: 
;dərd [1, 4b] –دیرد   ;cavan [1, 94a] –جیوان   ;dərman [1, 7b] –دیرمان   ;səndən [1, 7a] –سینده ن     فیغان
- fəğan [1, 100b];  فیلک– fələk [1, 98a]. 

Əlyazma nüsxələrində “ə” saiti söz ortasında “ع” (eyn) hərfi ilə işarələnmişdir:   طاعت– 
taət [1, 25b];  لعل– ləl [1, 10a];  نعره– nərə [3, 178a];  معنا– məna [3, 171b];  معشوق– məşuq [3, 
139a];  کعبھ– Kəbə [5, 10b];  تعریف– tərif [4, 80a];  وعده– vədə [5, 241a];  طعنھ– tənə [5, 28b]; 
 .nət [5, 12b] və s –نعت  ;şəfaət [5, 14a] –شفاعت 

Əlyazma nüsxələrində “ə” saitinin söz ortasında ifadəsi üçün heç bir işarə və hərfdən 
istifadə olunmur:   وردیش– vərdiş [1, 34b];   درد– dərd [1, 80b];  –فلک   ;tərlan [1, 46a] -  ترالن
fələk [1, 88a];   وسوسھ– vəsvəsə [1, 88b];   دلبر– dilbər [2, 58a];   خلوت– xəlvət [2, 56a];   خستھ- 
xəstə [2, 74a];   دفتر– dəftər [2, 66b];   بخت– bəxt [3, 21a];   محشر– məhşər [2, 76b];   درکاه– 
dərgah [3, 79b];   رحم– rəhm [3, 218a];   شجر– şəcər [3, 215a];   محبوب– məhbub [3, 211b];   حریف
– hərif [3, 297a];   زنخدان– zənəxdan [3, 287a];   کنار– kənar [3, 302b];   نظردن– nəzərdən [4, 
15a];   ھمدم– həmdəm [4, 39b];   لشکر– ləşkər [4, 38a];   سنسیز– sənsziz [4, 58a];   چکوب– çəküb 
[5, 10b];  کرمندن– kərəmindən [5, 8a];  مملکت– məmləkət [5, 60a]; منبر- minbər [5, 38b];   سبب
– səbəb [5, 85a];  روان– rəvan [5, 78b];  بنفشھ– bənəfşə [5, 61b] və s. 

Sözlərin sonunda “ə” səsi “ه” (hə) işarəsi ilə, bəzən isə “ا” (əlif) hərfi ilə yazılmışdır: 
 –اینجھ   ;necə [1, 10a] –نیجھ   ;dərdinə [1, 21a] –دیردینھ   ;ölkə [1, 5b] –اولکھ   ;etmə [1, 4a] –ایتمھ  
incə [1, 41];  کوزیمھ– gözümə [1, 39a];  کیتمھ– getmə [1, 28b];  جومھ یھ - Cüməyə [1, 53b];  منھ– 
mənə [1, 78b];   کیمسھ– kimsə [2, 20b];   فناده– fənadə [3, 63a];   نامھ– namə [3, 26a];   گوکلره– 
göglərə [3, 80b];   قربتده– qürbətdə [3, 86b];   دیوانھ– divanə [3, 141a];   چاره– çarə [3, 220a]; 
شعلھ   ;busə [4, 45a] –بوسھ   ;tazə [4, 3a] –تازه   ;üstə [4, 30b] –اوستھ   ;düşmənə [3, 211b] –دشمنھ  
– şölə [4, 43b];   اشاره– işarə [4, 58a];   عاشقھ– aşiqə [4, 52b];   بیچاره– biçarə [4, 78b];   فتنھ– fitnə 
[4, 73a];   ھجرانھ– hicranə [4, 97a];   شانھ– şanə [5, 10b];   پاره– parə [5, 75b];   افغانھ- əfğanə [5, 
62a];  زمانھ– zəmanə [5, 157a]. 

“E” saiti sözün əvvəlində “əlif” və “əlif+yə” hərf birləşməsi ilə ifadə olunmuşdur:   ایلر
– eylər [1, 21a];   اش– eş [1, 19];   ایتمھ– etmə [1, 13b];   ایل– el [4, 25a];   ایشیت– eşit [3, 23a]; 
 .edəlim [5, 28b] –ایده لم  ;eşidübdir [5, 61a] –ایشیدوبدر 

“E” saiti söz əvvəlində “ع” (eyn) hərfi ilə də ifadə olunmuşdur:   عیب– eyb [5, 151a]; 
 .eşq [1, 28b] –عشق  ;eyn [5, 5a] –عین 

Söz ortasında “e” səsi “ی” (yə) hərfi ilə göstərilmişdir:   نیچھ– neçə [1, 30a];   ھیچ– heç 
[1, 7a];  دیمھ– demə[1, 26b];  گیجھ– gecə [1, 72b];  ویرسون– versün [1, 34a]; ویر - ver [1, 81a]; 
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 gedüb –گیدوب  ;tez [1, 83a] –تیز  ;belə [1, 84b] –بیلھ  ;yer [3, 110b] –ییر  ;sevda [1, 73b] –سیودا 
[4, 2a];  کیف– kef [3, 129a];  ویرمرم– vermərəm [4, 3b]. 

“E” səsi bəzən hərfsiz də ifadə olunmuşdur: یدّی– yeddi [1, 5b];  میدان– meydan [1, 4b]; 
 meyl –میل   ;mehman [1, 25a] –مھمان   ;beş [3, 100a] –بش   ;çeşm [1, 16b] –چشم   ;yer [1, 17a] –یر  
[3, 142a];  دمیشم– demişəm [3, 135a];  کچوبدور– keçübdür [3, 221b];  نجھ– necə [4, 68a];   کدیرم
– gedirəm [4, 38a];  سویلیر– sevilir [4, 14a];  ھچ– heç [4, 80b];  سیر– seyr [4, 69b];  شیخ– şeyx 
[4, 71a]. 

“İ” saiti də eynilə “e” səsi kimi söz əvvəlində “əlif+yə” hərf birləşməsi ilə ifadə 
olunmuşdur:  ایچنده– içəndə [1, 5b];  ایمان– iman [1, 3b];  ایکنجی– ikinci [1, 4a];  ایستر– istər [1, 
11a];  ایش– iş [1, 8b];  ایکی– iki [1, 7b]; یر ھ ایشل – işləyər [1, 21a];  ایستھ– istə [1, 76b];  ایتیردیم– 
itirdim [1, 71a];  ایللر– illər [1, 63a];  ایپ– ip [3, 79b];  ایچر– içər [1, 100a];  ایکرمی– iyirmi [3, 
82b];  ایتورمرم– itürmərəm [4, 16b];  ایستر– istər [4, 43a];  ایلھ– ilə [4, 40a];  ایستھ سون– istəsün 
[4, 81b];   ایچلمیش– içilmiş [1, 57a];   ایراغ– irağ [4, 94a];   ایستدیم– istədim [5, 10b];   ایچره– içrə 
[5, 25b]. 

Bəzi hallarda söz əvvəlində “i” səsini ifadə etmək üçün yalnız “əlif” hərfindən istifadə 
olunmuşdur:   اسمن– ismin [1, 13a];   اشلمھ– işləməm [1, 23a];   انجھ– incə [1, 65b];   استھ رم– istərəm 
[1, 58b];   امداد– imdad [2, 70a];   استھ– istə [3, 21a];   اشلر– işlər [3, 177a];   اچره– içrə [3, 45a] və s. 

“İ” səsi bəzi sözlərin əvvəlində “ع” (eyn) hərfi ilə göstərilmişdir:  ت ّ  ;izzət [3, 71a] –عز
 .işvə [5, 10a] –عشوه  ;ismət [5, 5b] –عصمت  ;ibrət [1, 25b] –عبرت 

“İ” və “ı” səsləri söz ortasında “ی” (ye) hərfi ilə göstərilmişdir. Bəzən də bu səsin söz 
ortasında heç bir hərflə ifadə olunmadığını da görürük:   قامتن– qamətin [1, 3a];   بچاره– biçarə [1, 
2a];   جانک– canın [1, 4b];   آغلیان– ağlıyan [1, 3b];   یاراشغی– yaraşığı [1, 8a];   یارش– yarış [1, 11a]; 
 ;hikmət [1, 19a] –حکمت   ;cəmalın [1, 35b] –جمالک   ;gəlin [1, 15b] –گلین   ;yetirdim [1, 16a] –یتردم  
;axır [1, 19a] –آخر   ,əziz [3 -عزیز  ;canım [1, 61a] –جانم  ;qızıl [1, 46a] –قزل   ;kafir [1, 54b] - کافر 
98b];   آیرلق– ayrılıq [3, 143a];   ساکن– sakin [3, 130a];   قارشما– qarşıma [3, 103b];  اھلدور- əhlidür 
[3, 184a];   چخدی– çıxdı [3, 274b];   قسمت– qismət [3, 247b];   بلدوم– bildüm [4, 1a];   چاشدم– çaşdım 
[3, 282b];   عقلم- əqlim [3, 280a];  داشدم– daşdım [4, 16b];   حالم– halım [4, 38b];  کزلن– gizlin [5, 
62a];  دانشما– danışma [5, 75b];  سرلی– sirli [5, 178a];   حالک– halın [3, 225a]. 

Söz sonunda “i” və “ı” səsləri yalnız “ی” (yə) hərfi ilə ifadə olunmuşdur:   قاشالری– 
qaşları [1, 7a];  طبیبی– təbibi [1, 6b];  بارماغی– barmağı [1, 10a];  ایکی– iki [1, 9b];  ایندی– indi 
[1, 24a];   محالی– mahalı [1, 22b];   احوالینی- əhvalını [1, 18a];   سرلریمی– sirlərimi [1, 40b];   منی
– məni [1, 52a];   آلتی– altı [1, 49a];   روانی– rəvanı [2, 17b];   چکدی– çəkdi [1, 14a];   الدی– aldı 
[1, 13a];   یاخشی– yaxşı [1, 24a];   یاشلی– yaşlı [1, 21a];   دردی– dərdi [1, 119b];   مناجاتی– münacatı 
[3, 61a];  اللھ لی– laləli [3, 190b];  اوتری– ötəri [3, 262a];  مسکنی– məskəni [3, 209b];  رخساری
– rüxsarı [4, 48a];   یارالی– yaralı [4, 58a];   ایکرمی– iyirmi [4, 51a];   آپاردی– apardı [4, 64b]; 
 ;saldı [5, 150b] –سالدی   ;gövdəsi [4, 67b] –کوده سی   ;halı [5, 13a] –حالی   ;bəri [4, 61a] –بری  
ّ دی   ;dəli [5, 172a] –دلی   ;içdi [5, 164a] –ایچدی    ;dağı [5, 192a] –داغی   ;cəlladı [5, 166b] –جال
 .əhvalı [5, 213a] -احوالی  ;adı [5, 185b] –آدی  ;fikri [5, 185a] –فکری 

Əlyazma nüsxələrində dodaqlanan saitlər (o, ö, u, ü) söz əvvəlində “əlif+vav” 
birləşməsi ilə ifadə olunmuşdur:  اوخشار– oxşar [1, 6a];  اوستاد– ustad [1, 4a];  اوچ– üç [1, 9b]; 
 ,ulu [1 –اولو   ;olub [1, 16b] –اولوب   ;oxunur [1, 19a] –اوخونور   ;üstündən [1, 8a] –اوستکده ن  
14a];   اوزوم– özüm [1, 51b];   اوستھ– üstə [1, 38a];   اولدور– öldür [1, 27b];   اویانماز– oyanmaz [1, 
75a];   اوخورام– oxuram [1, 58b];   اوغول– oğul [1, 55a];   اوزیکنی– özünü [2, 54b];   اولدی– oldu 
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[3, 129a];   اولیالر– övliyalar [3, 101b];   اوتن– ötən [3, 155a];   اوچون– üçün [3, 193a];   اوزکھ– 
özgə [3, 175b];   اوندان– ondan [3, 165a];   اوخ– ox [3, 223a];   اوشاق– uşaq [3, 217b];   اولسھ– olsa 
[4, 14b];   اوخویان– oxuyan [3, 263a];   اوغرون– oğrun [4, 31b];   اوزور– üzür [4, 26a];   اومید– 
ümid [4, 99b];   اوستوم– üstüm [4, 53a];   اود– od [5, 61b];   اولکھ لر– ölkələr [4, 100a];   اوزاق– 
uzaq [5, 75b];  اوتانوب– utanub [5, 64a];  اوقو– oqu [5, 213a]. 

Söz əvvəlində “a”, “ü”, “ö” saitlərini ifadə etmək üçün bəzən “ع” (eyn) hərfindən də 
istifadə olunmuşdur:  عنوان– ünvan [3, 88];  عقبا– üqba [3, 42];  عمر– ömr [1, 28] və s. 

Dodaqlanan saitlər söz ortasında əsasən “و” (vav) hərfi ilə işarələnmişdir:   موراد– murad 
[1, 3a];   کوزل– gözəl [1, 2b];   کون– gün [1, 5a];   کونول– könül [1, 3b];   توکدون– tökdün [1, 15a]; 
چوخدور   ;xoş [1, 37a] –خوش   ;doqquz [1, 21a] –دوقوز   ;dust [1, 23b] –دوست   ;xub [1, 11b] –خوب  
– çoxdur [1, 62a];  بیلورم– bilürəm [1, 69a];  کچور– keçür [2, 67a];  اغالیوب– ağlayub [2, 66b]; 
 –آچوب   ;duman [1, 103a] –دومان   ;gözdən [3, 105a] –کوزدن   ;yandurubdur [1, 95a] –یاندوروبدور  
açub [3, 143a];   جومرد– comərd [3, 38b];   الدوم– aldum [3, 189b];   بوغولدی– boğuldu [3, 171b]; 
 verüb –ویروب   ;qalxur [4, 31b] –قالخور   ;düşdüm [3, 218b] –دوشدوم   ;görmədim [4, 4a] –کورمدیم  
[4, 8a];   چکوب– çəküb [4, 64b];   قوربان– qurban [4, 35a];   یولدان– yoldan [4, 73b];   یولداش– 
yoldaş [5, 10b];  خوبلر– xublar [5, 79a];  آغالدوب– ağladub [5, 75b];  قیلوب– qılub [5, 174a]. 

Bəzən dodaqlanan saitlərin varlığı  ُ◌_ (zəmmə) ilə də göstərilmişdir. Bəzən isə heç bir 
işarədən istifadə edilmədən ifadə olunduğunun şahidi oluruq:   ال ُ ختصر   ;molla [1, 14a] –م ُ  –م
müxtəsər [1, 1b];   دُنیا– dünya [1, 21a];   ختار ُ معھ   ;pünhan [1, 27a] –پُنھان   ;muxtar [1, 19b] –م جُ
– cümə [1, 21b]; اوخُر  – oxur [2, 70a];   ب ُ لیخا   ;hörmət [3, 78b] –حُرمت   ;sevüb [2, 66a] –سَو ُ  –ز
Züleyxa [3, 63a];  راد ُ فھ  ;düşmən [3, 80b] –دُشمان  ;murad [3, 100a] –م کُللر   ;töhfə [3, 302a] –تحُ
– güllər [3, 263b];  لم ُ بان  ;zülm [3, 185a] –ظ ُ  –سُلیمان  hünər [4, 11a] –ھُنر  ;qurban [3, 334b] –قر
Süleyman [4, 27b];   کُھنھ– köhnə [4, 13a]; کل   ;şükr [4,38] -  شُکر ُ  gözlər –کزلر   ;könül [4, 34b] –کو
[4, 53a];   لف ُ ُل   ;zülf [4, 91b] -ز ُصطفی   ;gül [4, 67a] –گ  ,Sübhan [5 –سُبحان   ;Mustafa [5, 2b] –م
163a];  ُژگان بُل بُل ;müjgan [5, 41a] –م – bülbül [5, 179b];  حنت ُ ناه  ;möhnət [5, 174a] –م ُ  günah –گ
[5, 212a];  صُحبت– söhbət [5, 204b]. 

Söz sonunda dodaqlanan saitlər ya “و” (vav) hərfi ilə, ya da “ی” (ya) hərfi ilə ifadə 
olunmuşdur:   ظلمی– zülmü [1, 24a];   یولی– yolu [1, 24b];   بو– bu [2, 6a];   ملکی– mülkü [1, 5a]; 
 ;ahu [1, 28a] –آھو   ;döndü [1, 32a] –دوندی   ;oğlunu [1, 33b] –اوغلینی   ;könlü [1, 26a] –کونکلی  
 ;əbru [1, 52b] -ابرو   ;yüzü [1, 46b] –یوزو   ;məxluqu [1, 35a] –مخلوقی   ;qanlu [1, 40b] –قانلو  
 ;gerü [2, 28a] –کرو  ;yüzünü [3, 118b] –یوزیکی  ;yandu [3, 122a] –یاندو  ;ömrü [1, 48a] –عمرو 
 –نوری   ;boğuldu [3, 150a] –بوغولدی   ;həsrətüni [3, 171a] –حسرتونی   ;qorxu [3, 144b] –قورخو  
nuru [3, 209b];   گونی– günü [3, 177a];   دوندو– döndü [3, 327b];   گوندوزو– gündüzü [3, 307b]; 
دوغری   ;döndü [4, 93a] –دوندی  ;odu [4, 32b] –اودی  ;özü [4, 39a] –اوزی  ;gözü [3, 28a] –گوزی 
– doğru [4, 65a];   اووچو– ovçu [4, 109b];   صولدی– soldu [4, 106b];   قولی– qolu [5, 4a];   کلدی– 
güldü [4, 112a];   یولو– yolu [5, 10b];   طوغری– toğru [5, 7b];   کَرو– gerü [5, 83a];   چوکدی– çökdü 
[1, 22b]. 

 
Nəticə 
 
Məqalənin yazılmasına AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

saxlanılan nüsxələr cəlb edilmişdir. Onlardan:1. Molla Cümə. Şeirlər. Əlyazma. ƏYİ. Şifri: 
Б-1937/3562, s. 300; 2. Molla Cümə. Şeirlər. Əlyazma. ƏYİ. Şifri: D 1020/1, 2, 3, 4 [1-s. 
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187; 2-s. 80; 3-s. 130; 4-s. 288]. Qeyd edilən əlyazmalar XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin 
əvvəllərində müəllif tərəfindən ərəb qrafikasında yazılmışdır.  

Əlyazma nüsxələr tərəfimizdən təhlil edilərkən ilk növbədə şairin zəngin ədəbi irsinin 
şahidi oluruq. Bundan əlavə əlyazmaları oxuyarkən buradakı bir çox şeirlərin qeyri-mətbu 
olması faktı ilə də qarşılaşırıq. Bundan əlavə Molla Cümə əsərlərinin aktuallığı bu gün xalq 
tərəfindən onun şair, novator sənətkar, həm də xalq aşığı kimi tanınmasına dəlalət edir. . 

Şairin yaratdığı əsərlər dil üslubu ilə xüsusilə seçilməkdədir. Belə ki, tərəfimizdən 
tədqiq edilmiş əsərlərdə sözləri qrafik xüsusiyyətlərinə nəzər yetirsək, burada daha çox əski 
sözlərə rast gəlinir. Şairin əsərlərində Azərbaycan dilinin tarixiliyi, qədimiliyi və zənginliyi 
daha çox diqqəti cəlb edir.  

 
Ədəbiyyat siyahısı: 
 
1. Molla Cümə. Şeirlər. Əlyazma. ƏYİ. Şifri: Б-1937/3562, s.300;  
2. Molla Cümə. Şeirlər. Əlyazma. ƏYİ. Şifri: D 1020/1, 2, 3, 4(1-s. 187; 2-s. 80; 3-s. 

130; 4-s. 288). 
  
Novruz Bakirov 
Graphic features of the manuscripts of the works of Molla Juma  
rewritten on arabic graphics (based on documents and works) 
 
The article is devoted to the graphic features of the manuscripts of the works of Molla 

Juma, stored at the Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli ANAS.They are 
below the following: B-1937; D-1020 (1); D-1020 (2); D-1020 (3); D-1020 (4). 

The mentioned manuscripts were written in Arabic graphics in the second half of the 
XIX-early XX century by the author himself. When analyzing handwritten copies, we first 
of all become witnesses of the poet's rich literary heritage. In addition, reading the 
manuscripts, we also come across the fact that many of the author's poems have not yet been 
published. The relevance of Mоllа Juma's works today testifies to his recognition by the 
people as a poet, an innovator artist and a lover of the people. The poet's works are 
distinguished by their style of writing. When studying the graphic features of the manuscripts 
of the works of Molla Juma, we witness that there are many archaic words in the text. It 
should be noted that the historicity, antiquity and richness of the Azerbaijani language attract 
more attention in the poet's works. 

Key words: Molla Juma, manuscript, poems, features, Arabic graphics 
 
 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent  
Paşa Kərimov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
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MUSA BİN MƏHƏMMƏD BİN MAHMUD ƏR-RUMİ QAZIZADƏ 
ƏSƏRLƏRİNİN ƏLYAZMALARININ  

BAKI NÜSXƏLƏRİ 
 

Xülasə  
 
Kəlam və təsəvvüf elmləri baxımından dövrünün məşhur alimlərindən biri də Musa bin 

Məhəmməd bin Mahmud ər-Rumi Qazızadədir. Üləma sinfindən olan atasının ölümündən 
sonra babası Qazı Mahmud Çələbi tərəfindən tərbiyə olunduğu üçün Qazızadə kimi məhşur 
olmuşdu. Bu ləqəblə tanınmazdan əvvəl Musa Paşa və ya Musa Çələbi kimi tanınırdı. O, 
babası və I Murad dövrünün məşhur alimi Molla Fənaridən dini və əqli elmlər öyrənmişdir. 
Sonra isə babasının şagirdlərindən Bədrəddin Simavi ilə birlikdə Konyaya gedərək 
Münəccim Feyzullahdan astronomiya dərsləri almışdır. Anadoludakı müəllimlərindən biri də 
Səfərşah ər-Rumi olmuşdur. Ailəsinin qarşı çıxmasına baxmayaraq,1400-cü ilin əvvəllərində 
müəllimi Molla Fənarinin təsiri ilə Mavərənnəhr və Xorasan bölgəsinə getmiş və 1411-ci ildə 
Səmərqənddə dövrünün ən məşhur alimlərindən olan Seyid Şərif əl-Cürcaninin dərslərində 
iştirak etmişdir. Lakin məlumdur ki, sonralar müəllimi ilə fikir ayrılığı yaranmış, hər 
məsələyə bir riyaziyyatçı kimi baxdığı üçün kursu yarımçıq qoymuş və məşhur “Şərh əl-
Məvahid” əsərində onun müxtəlif fikirlərini tənqid etmişdir.  

Səmərqənddə Uluğ bəylə tanış olan Qazızadə qısa zamanda hökmdarın sevgisini 
qazanmışdır. Daha sonra isə Səmərqənd Rəsədxanasının rəhbəri vəzifəsinə gətirilmişdi. 
Alimin dəqiq elmlərə marağı daha çox olmuşdur. Səmərqənddəki fəaliyyətləri haqqında o 
qədər də məlumat yoxdur. Qazızadənin ölüm tarixi dəqiq bilinməsə də bəzi mənbələrdə 
h.814/m.1412 ci il göstərilir [2, s. 98]. Ancaq onun tələbəsi Fətullah əş-Şirvaninin verdiyi 
məlumatda Qazızadənin h.844/m.1440 il tarixində həyatda olması göstərilir [4]. 

 
Açar sözlər: Qazızadə, alim, əsər, əlyazma nüsxələri, astronomiya 
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Giriş 
 
Qazızadə riyaziyyatla bağlı “Şərh əl - əşkal ət-təsis”i və astronomiyaya dair “Şərh əl 

- müləxxəs fi elm əl-heyə” adlı əsərlərin müəllifidir. Bu əsərlər Osmanlı mədrəsələrində dərs 
vəsaiti kimi istifadə olunmuşdur. Əsasən riyaziyyatçı və astronom kimi tanınmış alim, həm 
əsərləriylə, həm də tələbələriylə Osmanlı elm həyatını zənginləşdirmişdir. 

Qazızadənin ən mühüm astronomiya fəaliyyəti Səmərqənd Rəsədxanasındakı 
tədqiqatlarda iştirakıdır. Alim, Uluğ bəy zamanında Cəmşid əl-Kaşidən sonra Səmərqənd 
rəsədxanasında müşahidələrə və riyazi tədqiqatlara nəzarət edən əsas şəxslərdən biri 
olmuşdur. 

“Şərh əl-əşkal ət-təsis” əsəri Qazızadənin astronomiya sahəsində yazdığı ən dəyərli 
əsərdir. Osmanlı mədrəsələrində dərs vəsaiti kimi istifadə edilən bu əsərin 300-dən çox 
əlyazma nüsxəsi dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Əsərə Sinan Paşa, Muhyiddin Niksari, 
Molla Əhaveyn, Əbdüləli əl-Bircəndi, Əbdürrəhman b. Həsən əl-Cəbərti və Fəhrizadə əl-
Mövsilinin yazıları başda olmaqla bir çox şərhlər yazılmışdır. Onların arasında Bircəndinin 
təfsiri çox məşhur olmuş və Osmanlı mədrəsələrində dərslik kimi istifadə edilmişdir. Qazıza-
dənin təfsiri Fatih Sultan Məhmətin əmriylə Həmzə b. Hacı b. Süleyman tərəfindən fars dilinə 
tərcümə edilmişdir [2, s. 100]. 

 
Qazızadənin elmi – bədii irsi. 
 
 “Töḥfə ər-rəis fî şərhi əşkal ət-təsis” əsəri Şəmsəddin Məhəmməd b. Əşrəf əs-

Səmərqəndinin “Əşkal ət-təsis” adlı əsərinin şərhidir. Bu şərh h.815/m 1412-ci ildə yazılmış 
və Uluğ bəyə həsr olunmuşdur. Əsər daha çox “Şərhu əşkal ət-təsis” kimi tanınır. Nəzəri 
həndəsə baxımından əhəmiyyətli əsəri olan bu şərhində Qazızadə, bir çox məqamlarda Əşrəf 
əs - Səmərqəndidən fərqli bir yanaşma nümayiş etdirmiş və öz əsərində Nəsirəddin Tusinin 
“Təhrir əl-usul fi ilm əl-həndəsə” və Əsirəddin əl-Əbhərinin “İslah əl – Öklidis” əsərlərindən 
istifadə etmişdir. Qazızadənin “Şərhu əşkal ət-təsis” əsəri uzun illər Osmanlı mədrəsələrində 
həndəsə dərsliyi kimi istifadə olunmuşdur. Tac Səidi (Əbül-Fəth Məhəmməd b. Səid 
Hüseyni), Fəsihuddin Məhəmməd, Molla Çələbi (Məhəmməd b. Əli əl-Amidi), Şeyxülislam 
Bolulu Mustafa Əfəndi, Abdülbar b. Əbdülqadir əl-Feyyumi, Məhəmməd b. Yar Məhəmməd 
əl-Buxari və Məhəmməd b. Hüseyn əl-Əttar əl-Hələbi kimi bir çox tanınmış riyaziyyatçı 
alimlər tərəfindən bu əsərə şərhlər və təriflər yazılmış və bu əsərlər Osmanlı mədrəsələrində 
həndəsə elminin tədrisində istifadə edilmişdir. Həmçinin Qazızadənin bu şərhi III Sultan 
Səlimin əmri ilə 1794-cü ildə riyaziyyatçı Muğlalı Müftizadə Əbdürrəhim b. Yusif Məntəşəvi 
tərəfindən türk dilinə tərcümə edilmişdir [1, II c., s. 324].  

“Risalə fi istixraci cəybi dərəcə vahidə bi-əməlin müəssəsə ala qəvaidə hesabiyyə və 
həndəsiyyə ala ṭəriqəti Qyasəddin əl-Kaşi”. Cəmşid əl-Kaşinin qövsün sinusunun cəbri yolla 
hesabla üsuluna həsr etdiyi traktatının şərhidir. Bu əsər Qazızadənin elm sahəsində yazdığı 
ən orijinal əsər hesab olunur. Kaşinin tənliyə çevirərək həll etdiyi bu metodu Qazızadə 
əsərində daha sadə riyazi üsulla həll etmişdir. 

“Haşiyə alə təhriri üsul əl-həndəsə”. Katib Çələbinin verdiyi məlumata görə bu əsər 
Nəsirəddin Tusinin “Təhrir əl - üsul fi elm əl - həndəsə”əsərinə yazılmış haşiyədir.  
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“Şərh əl – mülxxəs fi elm əl – heyə” əsərinin əlyazma nüsxələrinin poleoqrafik 
təsviri. 

 
Qazızadənin astranomiyaya həsr etdiyi ən önəmli əsərlərindən biri və demək olar ki 

birincisi “Şərh əl – müləxxəs əl - heyə” dir. Bu əsər Çəğmininin “əl-Müləxxəs fil–heyə” 
əsərinin şərhidir. Qazızadə bu əsərini h.814/m.1412-ci ildə yazmışdır. Osmanlı 
mədrəsələrndə dərs vəsaiti kimi istifadə olunan bu şərhin günümüzədək 300-ə yaxın əlyazma 
nüsxəsi gəlib çatmışdır ki, bu nüsxələrdən bir çoxu AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İsntitutunda qorunub saxlanmaqdadır. Onlardan bir neçəsi aşağıdakılardır: 

 
1) B-2715. Bu şifr altında saxlanılan əlyazma nüsxəsi h.1094 /m.1682-ci ilin Şəvval 

ayında Mahmud bin Məhəmməd Qəznəvi tərəfindən Toqat şəhərində üzü köçürülmüşdür. 
Kağızı Avropa istehsallı sarımtıl vərəqlərdir. Vərəqlərin kənarlarında nəmişlik ləkələri 
görünür. Vərəqlər bir-birinə bağlı (birləşmiş) vəziyyətdədir. Əlyazma qara mürəkkəblə nəsx 
xətt ilə yazılmışdır. Orta əsr mətnşünaslığında istifadə olunan şərti işarələrin yazılışında və 
bəzi sözlərin altından çəkilmiş xətlərdə qırmızı mürəkkəbdən istifadə edilmişdir. 
Səhifələnmə Şərq üsulu ilə aparılıb. Əlyazmanın içərisindəki bəzi vərəqlərdə astronomiya ilə 
bağlı şəkillər vardır.  

Əlyazmanın ümumi həcmi 127 vərəqdir. 127-ci vərəq yarımçıq cırılmış haldadır. Şərh 
əlyazmanın 1b-dən – 126b səhifəsinə qədər olan vərəqləri əhatə edir. Əlyazmanın qapağı açıq 
qəhvəyi rəngdə kənarları və özəyi tünd qəhvəyi rəngdə olan dəridir. Alt qapağa açıq rəngli 
dərinin üzərindən parça yapışdırılmışdır. Ölçüsü: 20x14,5 sm-dir. 

Əvvəli: … ط ء والقمر نورا و بس الحمد  الذی جعل الشمس ضیا  … 
Sonu: … ئي ذھب التبا ثلثة اخماس وقیفة من دقائق الساعات علي مو  …[4] 
 
2) B-1956. Bu şifr altında qorunan əlyazma nüsxəsi Şərq istehsalı olan 2 növ kağıza 

yazılmışdır. Ağ rəngli parıltılı vərəqlərə və sarımtıl kənarları həm ləkələri olan vərəqlərə. 
Mətnin yazılışında qara mürəkkəbdən istifadə olunmuşdur. Xətti səliqəli nəsxdir. Bəzi 
ifadələrin altından qırmızı mürəkkəblə düz xətt çəkilib. Şərh əlyazmanın 1a-130b vərəqlərini 
əhatə edir. Birinci vərəq cildə yapışmış formadadır. Ümumiyyətlə, əlyazma nüsxəsinin ümu-
mi həcmi 131 vərəqdir. Sonuncu vərəq cırıq-cırıq, didilmiş formadadır. Mətnin kənarlarında 
çoxlu izah və qeydlər vardır. Bəzi vərəqlərdə astronomiyaya aid şəkillər çəkilmişdir. 
Səhifələnmə Şərq üsulu ilə aparılıb. 

Sonuncu vərəq didilməsi səbəbindən katibi, tarixi, köçürülmə yeri haqqında məlumat 
yoxdur.  

Əlyazmanın cildi açıq qəhvəyi rəngli dəridir. Özəyi tünd qəhvəyi rəngli meşindir. 
Ölçüsü: 20x15 sm-dır. 

Əvvəli: … ط ء والقمر نورا و بس الحمد  الذی جعل الشمس ضیا  … 
Sonu: … ئيذھب التبا ثلثة اخماس وقیفة من دقائق الساعات علي مو   [5] 
 
3) B-3863. Bu şifr altında saxlanılan “Şərh əl-müləxxəs əl-heyə” əsərinin əlyazma 

nüsxəsi 1b-67b-yə qədər olan vərəqləri əhatə edir. Əlyazmanın kağızı Avropa olan parıltılı 
sarı vərəqlərdir. Mətn əsasən qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə yazılmışdır. Bəzi sözlərin 
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yazılışında, bəzi ifadələrin altından çəkilmiş xətlərdə qırmızı mürəkkəbdən istifadə 
olunmuşdur. Vərəqlərin bəzilərində astronomiyaya aid şəkillər çəkilib. Səhifələnmə Şərq 
üsulu ilə aparılıb.  

Əlyazma cildsizdir. Amma əlyazmanın içərisində əlyazmadan ayrılmış basma 
medalyonlu tünd qəhvəyi rəngli dəridən ibarət 1 üz qapaq vardır. Bundan əlyazmanın əvvəlki 
üzünün məhz belə olduğu aydınlaşır. Əlyazmanın ümumi həcmi 76 vərəqdir. Ölçüsü:21x16 
sm-dir.  

Katib yazılmayıb. Köçürülmə yeri yoxdur. Köçürülmə ili 1793 olaraq qeyd 
olunmuşdur.  

Əvvəli: … ط ء والقمر نورا و بس الحمد  الذی جعل الشمس ضیا  … 
Sonu: … ئيذھب التبا ثلثة اخماس وقیفة من دقائق الساعات علي مو   [6] 
 
4) B-2046. Bu şifr altında qorunan əlyazma nüsxəsi əsasən qara mürəkkəblə səliqəli 

nəsx xətti ilə yazılmışdır. Bəzi ifadələrin altından qırmızı mürəkkəblə xətt çəkilib. Vərəqlərin 
bəzilərində qara mürəkkəblə yazılmış izahlar və şəkillər mövcuddur. Səhifələnmə Şərq üsulu 
ilə aparılıb. Kağızı Şərq istehsalı olan ahərli ağ rəngli vərəqlərdir. Əlyazmanın ümumi həcmi 
112 vərəqdir. Mətn 1b-dən başlayır 112a vərəqində bitir. 

Cildi: Tünd qəhvəyi rəngli basma medalyonu olan kənarları naxışlı dəridir. Ölçüsü: 
21,5x13 sm-dir. Əlyazmanın sonunda katibi, tarixi və köçürülmə yeri haqqında məlumat 
yoxdur. 

Əvvəli: … ط ء والقمر نورا و بس الحمد  الذی جعل الشمس ضیا  … 
Sonu: … ئيذھب التبا ثلثة اخماس وقیفة من دقائق الساعات علي مو   [7] 
 
B-1921. Qazızadənin bu şifr altında qorunan “Şərh əl – müləxxəs əl - heyə” əsərinin 

əlyazma nüsxəsinin kağızı Avropa istehsalı olan açıq göy rəngli vərəqlərdir. Əsasən qara 
mürəkkəblə nəstəliq elementli nəsxlə yazılmışdır. Bəzi ifadələrin və orta əsr 
mətnşünaslığında istifadə olunan şərti işarələrin yazılışında qırmızı mürəkkəbdən də istifadə 
olunub. Əlyazmanın bəzi vərəqlərində yaşıl, sarı, qırmızı, qara mürəkkəbdən istifadə 
olunaraq astronomiyaya aid şəkillər çəkilmişdir. Əlyazmanın kənarlarında izah və qeydlər 
mövcuddur. Səhifələnmə Şərq üsulu ilə aparılıb.  

Əlyazmanın cildi açıq qəhvəyi rəngli kartondur. Lakin kartonun üst və alt qapaqlarında 
üzdən və içdən yazılar yazılmışdır. Özəyi tünd qəhvəyi rəngdədir. Özəyinin bir hissəsi 
cilddən ayrılmış formadadır. Ölçüsü 23x17,5 sm.  

Ümumi həcm 123 vərəqdir. Əvvəldən 3 vərəq yazıldıqdan sonra 2 vərəq boş buraxılıb. 
Şərh 6b dən başlayır 119a-ya qədər olan vərəqləri əhatə edir. 122-yə qədər olan vərəqlər 
yazılmayaraq yenidən boş buraxılmış 123a vərəqində əsərin kolofonu verilmişdir.  

Katibi: Qasım Əfəndi Qəbələli.  
Köçürülmə ili kimi h 1224/m-1809 verilmişdir 
Əvvəli: … ط ء والقمر نورا و بس  الذی جعل الشمس ضیا الحمد  … 
Sonu: … ئيذھب التبا ثلثة اخماس وقیفة من دقائق الساعات علي مو   [8] 
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Nəticə 
 
Azərbaycan Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan 

əlyazma kitabları yalnız öz məzmunu ilə deyil, eyni zamanda sənət abidəsi kimi də çox 
dəyərlidir. Orta əsrlərin kitab tarixi və kitab sənətini, rəssamlıq məktəblərini və təsviri 
incəsənəti, eləcə də başqa sahələri öyrənmək baxımından əlyazma kitabları əsas mənbədir. 
Onların bədii tərtibatı, miniatürləri, kalliqrafik xətt nümunələri, incə naxış və ornamentləri, 
böyük estetik zövqlə hazırlanmış bədii cildləri və s. keçmiş yüzilliklərin incəsənəti ilə 
ayrılmaz şəkildə bağlı olan başlıca faktorlardır. Özündə kompleks bilikləri birləşdirən 
əlyazma kitabları bu və ya digər xalqın maddi-mədəniyyətinin əvəzsiz abidələri sayılır [3, s. 
4].  

Qazızadənin Azərbaycanda qorunan əsərlərinin əlyazma nüsxələrinin elmi təsvirindən 
sonra belə nəticəyə gəldik ki, onun əsərləri Osmanlı dövlətinin bir çox bölgələrdə olduğu 
kimi, Azərbaycanda da mədrəsələr üçün əsas tədris vəsaiti olmuşdur. Onun Azərbaycanda 
qorunan əlyazma əsərlərinin tədqiqi elm və mədəniyyət baxımından mühüm yer tutur. 
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Chinara Akbar 
Musa bin Muhammфd bin Mahmud ar - Rumi Kazizadeр and Baku 

manuscripts of his works 
 
One of the famous scientists of his time from the point of view of the sciences of Kalam 

and Sufism is Musa bin Muhammad bin Mahmud ar-Rumi Kazizadeh. Kazizadeh is the 
author of the work on mathematics “Sharh al - ashkal at-tasis" and astronomy "Sharh al - 
mulahhas fi elm al-heya". These works were used as teaching aids in Ottoman madrassas. 
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The study of his handwritten works preserved in Azerbaijan occupies an important place 
from the point of view of science and culture. 

One of the most significant and first works of Kazizadeh is "Sharh al - mulahhas al-
heya", which is dedicated to astronomy. This work is a commentary on Chagmini's «аl-
Mulahhas fil-heya». Kazizadeh wrote this work in 814/1412. About 300 handwritten copies 
of this commentary, which was used as a textbook in the Ottoman madrassas, have survived 
to this day. Many of them are kept at the Institute of Manuscripts named after Muhammad 
Fizuli ANAS. 

Key words: Kazizadeh, scientist, work, handwritten copies, astronomy 
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ZİKR VƏ DUADA ALLAHIN GÖZƏL ADLARI 
(AZƏRBAYCAN ƏLYAZMALARI ƏSASINDA) 

 
Xülasə 
 
“Əsmaul-husna” Qurani-kərimin müxtəlif ayələrindən və hədislərdən götürülmüş 

Allaha məxsus 99 ən gözəl adı ifadə edən dini termindir. Dini ədəbiyyatda “Əsmaul-
husna”ya daxil olan Allahın 99 adı ilə bağlı fərqli qeydlər var. AMEA M.Füzuli adına Əlyaz-
malar İnstitutunda İslam aləminin məşhur alim və mütəfəkkirlərinin İlahiyyat elmlərinin 
müxtəlif sahələrinə aid yazılmış əsərlərinin əlyazma nüsxələri qorunub saxlanılır. Əlyaz-
malar İnstitutunda mühafizə olunan İlahiyyata aid olan əsərlər içərisində “Əsmaul-husna”-
Allahın gözəl adlarından bəhs edən əlyazma nüsxələri xüsusi yer tutur. 

 
Açar sözlər: İslam, Əsmaul-husna (Allahın gözəl adları), Azərbaycan əlyazmaları, 

zikr, dua  
 
Giriş 
 
Tanrıya inam, tanrı adları qədim dövrlərdən etibarən bütün dinlərdə mövcud olmuş-

dur. “Asur-Babil dinində çox tanrılıq sistemi tətbiq edilməklə bərabər Asuriyaların inancına 
görə kiçik tanrılar, uca tanrı Asurun fərqli adlar almış görünüşündən ibarətdir. Çin dinlə-
rində Shangti adlı səmavi tanrı başda olmaqla göy və yer ruhlarının mövcudluğunu qəbul 
etməklə bu ruhlar tanrılaşdırılıb və çox tanrılıq sistemində dəyişiklik olmuşdur” [1, c. 2, s. 
472]. Qədim Misir dövlətində də çox tanrılıq inancı olmuş və bu mifik varlıqları müxtəlif 
heyvan bədənləri ilə təsvir edərək adlar qoymuşdular. Onlardan “Aker - yerin tanrısı, Amon 
- əvvəl yerli tanrı idi, sonra bütün Misir ona tapındı, Amset - ikinci dərəcəli tanrı, Anubis - 
bütün Misirdə məşhur olan bu tanrının başı çaqqal, bədəni isə insan bədəni şəklində ol-
muşdur, Montu - savaş tanrısı, Nefertum - bitkilərin tanrısı, Osiris - ən tanınan Misir tanrısı, 
Ra - günəş tanrısı” [2] misal gətirmək olar.  

Qədim Yunan mifologiyasında dünyanı idarə edən əsas 12 Olimp tanrısının və onların 
törəmələrinin adları aşağıdakılardır: “Zevs (Yupiter) - Göy və yer hadisələrinin tanrısı, 



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

205 
 

Paseydon (Neptun) - Dənizlər və zəlzələlər tanrısı, Hades (Pluton) - Yeraltının tanrısı, Hera 
(Luno) - evlilik tanrısı, Hermes (Merkuri) - Şəfa, yolçuluq tanrısı, Dionisos-Şərab, əyləncə 
tanrısı, Hephaystos (Vulkanos) - Atəş, od və dəmirin tanrısı, Apallon (Apollo) – Günəş, 
musiqi, tanrısı, Artemis (Diana) - ovçuluq tanrısı, Ares (Mars) - Müharibə tanrısı, Afina 
(Minerva) - Zəka, elm tanrısı, Afrodit (Venus) - Eşq, sevgi və gözəllik tanrısıdır” [3]. 

Səmavi din olan Yəhudilik və Xristianlıqda da Tövrat və İncildə qeyd olunmuş Tanrının 
müxtəlif mənalar kəsb edən adları mövcuddur: “El, Elqah - güclü, qüvvətli, öndə olan, 
Elonim - xəlq edən, El Şadday - güclü tanrı, Adonay - Yəhudilərin YHVH yerinə işlətdikləri 
Rəb mənasına gəlir, YHVH, Yahve, Yenova - Rəb, Tanrı üçün istifadə edilən yeganə xüsusi 
ad, Yahve Yire - Tanrı sağlayandır, Yahve Rafa - Tanrı şəfa verəndir, El Elyon - ən uca olan, 
El-Gibhor - ən güclü olan mənasındadır” [4]. İslam dinində isə Allahın Quranda və 
hədislərdə bəyan olunan yüzlərlə adı var, onlardan doxsan doqquz seçilmiş ad, Əsmaul-
husna ifadəsi altında cəmlənmişdir. Bütün səmavi dinlərdə olduğu kimi İslam dinində də 
Allahın ad və sifətləri Quran ayələri və hədislərə əsaslanaraq geniş tədqiq olunur. Allahın 
bu atributları Əsmaul-husna dini termini kimi İlahiyyatın müxtəlif sahələrinin, o cümlədən 
dua və zikrlərin ana xəttidir. 

 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan əlyazma 

nüsxələrinin və əski çap kitablarının mövzusu başlıca olaraq İslam dininin müxtəlif məsə-
lələrini əhatə edir. Buna səbəb, Orta əsrlərdə İslamın dövlət dini olaraq geniş vüsət almasıdır. 
Sovet dövründə bu əsərlər tədqiq olunmamış, araşdırılan əsərlər isə dini baxımdan deyil, 
mətnşünaslıq mövqeyindən tədqiqata cəlb olunmuşdur. Müstəqillik əldə olunandan sonra 
dini mövzuların tədqiqinə icazə verilməsi, bu sahənin də Azərbaycanda inkişafına təkan 
verdi. Azərbaycan əlyazmalarında İslam dininin hüquq, təfsir, təcvid kimi elm sahələri ilə 
yanaşı kəlam elminin bölməsi olan Allahın ad və sifətləri haqqında əsərlər də qorunmaqdadır. 
Ərəbdilli, farsdilli və türkdilli olmaqla 30-dan artıq əlyazma nüsxələri üzərində tədqiqat 
aparılıb. Burada Allahın adı ilə edilən dua, zikr və sehrdən bəhs edən əsərlər yer alır. Həm-
çinin bəzi əsərlərdə Allahın adları ilə dua və zikr etmək qaydaları da göstərilmişdir. Bunlar 
həm müəllifi məlum olan iri həcmli əsərlərdir, həm də müəllifi məlum olmayan kiçik həcmli 
əsərlərdir. Islam dinində dua- bəndənin bütün varlığı ilə Yaradana üz tutaraq ondan istək və 
arzularının həyata keçməsini diləmək mənasını verən dini termin və bu məqsədlə yerinə 
yetirilən bir ibadət növüdür. “Dua” sözü lüğətdə “çağırmaq səslənmək, istəmək, kömək 
istəmək” mənasında “dəvət” və “dəva” sözləri kimi məsdər olub, “tələb və niyaz” mənasında 
isə isim kimi istifadə olunur. Bundan əlavə, Allaha təqdim olunan yazılı və şifahi şəkildə 
istəkləri ifadə edən mətnlərə də dua deyilir. İslam ədəbiyyatında isə Allahın əzəməti 
qarşısında bəndənin acizliyini etiraf etməsini, sevgi və təzim hisləri içində lütf və köməyini 
istəməsini ifadə edir [5, c. 9, s. 529]. Qurani-kərimdə 20 yerdə dua kəlməsi ilə birlikdə bəzi 
ayələrdə “dəva” və “dəvət” sözləri də eyni mənada işlənmişdir. İbn Mənzur dua etmənin üç 
növünü belə bölmüşdür: 1.Allahın birliyini dilə gətirmə və Onu vəsf etməklə xatırlamaq. 2. 
Allahdan əfv, bağışlamaq kimi mənəvi istəkləri ifadə etmək. 3.Allahdan dünyəvi nemətləri 
istəmək [6, c. 9, s. 530]. “Bəndə, Allahın ad və sifətləri ilə dualar edər və Rəbbini arzu edər. 
Məsələn, xəstə biri Allah desə, istəyi Şafidir, Günahkar biri Allah desə, istəyi Təvvabdır, hər 
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kim Allah desə, istəyi nədirsə, o olur. Biri qəlbdən Allaha dönərsə, bütün bəndələrin qəlbini 
qazanır, Allah bütün bəndələrə onu sevdirir” [7, s. 12]. 

 “Şəms əl-maarif va at-tarif əl-avarif” (D-933). Əbül Abbas Əhməd ibn Əli ibn Yusif 
əl-Qureyşi əl-Buninin “Şəms əl-maarif va at-tarif əl-avarif” əsərinin əlyazması və üç əski 
çap kitabı Əlyazmalar İnstitutunda qorunmaqdadır. Müəllif haqqında geniş məlumat olmasa 
da, onun Əlcəzairin Konstantin vilayətinin Bunə qəsəbəsində anadan olması və h.622/ 
m.1225-ci ildə Qahirədə vəfat edib, Qazəfə qəbiristanlığında dəfn edildiyi mənbələrdə qeyd 
olunub. Buni “qeyb elmləri” adı ilə tanınan sehr və tilsim mövzularından bəhs edən 40-dan 
çox əsərin müəllifidir. Onlardan “Lətaifu-işarat fi əsrarul-hurufil-ulviyyat” əsəri “Şəms əl-
maarif va at-tarif əl-avarif” ilə eyni mövzudan bəhs edir. “Ən-ənmat” adı ilə tanınan “əl-
Lumaatun-naraniyyə” əsərinin mövzusu isə əsmaul-husna və mələklərdir. Bunlardan əlavə, 
Allahın ən böyük adından və bəsmələnin hikmətindən bəhs edən “İsmilillahi-azim” və 
“Risalə əs-sirri-kərim fi fəzaili bismillahir-rahmənir-rahim” kimi əsərləri də günümüzə 
gəlib çatmışdır [8, c. 6, s. 416-417]. Onun qələmə aldığı “Şəms əl-maarif va at-tarif əl-
avarif” adlı əsəri 40 fəsildən ibarət olub ayələrdəki Allah adlarının xüsusiyyətlərindən, til-
simin mahiyyətindən və bu mövzulara aid olan müxtəlif məsələlərdən bəhs edir [9, v. 85b].  

Əsər Şərq istehsalı olan sarımtıl rəngli kağıza qəhvəyi rəngli mürəkkəblə nəsx xətti ilə 
köçürülüb. Əlyazmanın 2-ci vərəqi isə, Rusiya istehsalı olan və «П», «Н», «Ф» hərfləri 
basılmış su nişanlıdır. Risalədə Allahın, fəsillərin adları və bəzi sözlər qırmızı mürəkkəblə 
yazılıb. Əsərin bir çox səhifələrində tilsimə aid olan müxtəlif cədvəllər verilib. Bu cədvəllərin 
içində rəqəmlər, hərflər, Allahın adları və bir çox sözlər qəhvəyi və qırmızı rəngli mürəkkəblə 
yazılıb. Mətnin haşiyələrində əsərə aid olan qeyd və izahlar var. Şərq üsulu ilə səhifələnən 
əlyazmanın cildi naqisdir. Üst cildi yoxdur, alt cildi və özəyi kartona keçirilmiş tünd qəhvəyi 
rəngli dəridir. Ümumu həcmi 176 vərəq, ölçüsü isə 21,5x32,5 sm-dir.  

Buninin III-391/1266 şifrəsində saxlanılan əsəri Misirdə h.1318/m.1900-ci ildə nəşr 
olunmuşdur, 494 səhifədir. XVI-1288/5506 şifrəsindəki İkinci nüsxəsi də eyni ildə Misirdə 
çap olunmuşdur və 487 səhifədir. Üçüncü nüsxə isə 1902-ci ildə Misirdə “Hindiyyə” mət-
bəəsində basılmışdır və 512 səhifədən ibarət olaraq III-175/1090 şifrəsi altında qorun-
maqdadır. 

“Həzihi əl-əsmaul-azim” (B-4748). Müəllifi məlum olmayan bu əsər bir vərəqdən 
ibarətdir [10, v. 54a-54b]. Əsərdə Allahın adlarını sadalamaqla dua etmək qeyd olunub. Bu 
əsərin daxil olduğu əlyazma məcmuəsinə bu mövzuda daha iki əsər də daxildir. Onlar növbəti 
iki əsərdir. Əsər məcmuənin 54a-54b vərəqlərini əhatə edir. Dua Avropa istehsalı olan qalın 
kağıza qara mürəkkəblə hərəkəli nəsx xətti ilə köçürülüb. Bəzi sözlər və ifadələr qırmızı və 
sarı rəngli mürəkkəblə rənglənmişdir. Əsərin adı qırmızı rəngli mürəkkəblə nisbətən iri xətlə 
yazılıb. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnib. Cildi – üst cildi yoxdur, alt cildi və özəyi kartona 
keçirilmiş qəhvəyi rəngli dəridir. Həcmi 146 vərəq, ölçüsü 18x21,5 sm-dir. Onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, B-4748 şifirli əlyazma məcmuəsinə Allahın gözəl adlarından bəhs edən 
dörd əsər daxildir.  

“Tilavatu əsmaul-iləhi” (B-4748). Bu əsərin də müəllifi məlum deyil. Burada Allahın 
adlarına xitab olunaraq dua edilir. Əlyazma Allahın adları ilə Allaha dua etməkdən bəhs edir. 
Məcmuənin 60a-62a vərəqlərini əhatə edən əsər Avropa istehsalı olan qalın kağıza qara 
mürəkkəblə hərəkəli nəsx xətti ilə köçürülüb. Mətnin haşiyəsində və sətirlərin arasında 
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nisbətən kiçik şriftlə yazılmış qeyd və izahlar var. Bəzi sözlər və ifadələr qırmızı və sarı 
rəngli mürəkkəblə rənglənmişdir.  

“Dua əl-əsmaul-husna” (B-4748). Müəllifi məlum olmayan bu əsərdə Allahın hər bir 
adından sonra ona uyğun dua edilir [11, v. 77a-78a]. Burada Allah adı ilə başlayan Sabur adı 
ilə bitən Allahın ən gözəl 99 adı qeyd olunub. Dua Avropa istehsalı olan qalın kağıza qara 
mürəkkəblə nəsx xətti ilə köçürülüb. Dua məcmuənin 77a-78a vərəqlərini əhatə edir. Mətndə 
Allahın hər adının üzərindən qırmızı mürəkkəblə xətt çəkilib və yaşıl mürəkkəblə bəzədilib. 
Bəsmələ qırmızı mürəkkəblə nisbətən iri nəstəliq xətti ilə yazılıb. 

Ərəbdilli əlyazmalar içərisində “Duayi əsmallah əst” əsərinin üç nüsxəsi tədqiqata cəlb 
edilmişdir. Onların elmi-paleoqrafik təsviri aşağıda qeyd olunmuşdur. 

B-2816 şifirli əlyazma məcmuəsinin 73a-76b vərəqlərini əhatə edən əsərin adı fars 
dilində olmasına baxmayaraq ərəb dilində yazılmışdır. Dua Rusiya istehsalı olan qalın, 
sarımtıl rəngli filiqranlı kağıza qara mürəkkəblə nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Vərəqlərin 
özəyinə tərəf olan hissələrdə kiril əlifbasının “м”, “ф” hərfləri və s. filiqranlar qeyd 
olunmuşdur. Allah adlarının üzərindən qırmızı rəngli mürəkkəblə xətt çəkilib. Mətnin 
haşiyələrində müxtəlif istiqamətlərə qara mürəkkəblə nisbətən kiçik şriftlə yazılmış qeydlər 
var. Əsər Şərq üsulu ilə səhifələnib. Duanın sonunda müəllif, katib və köçürülmə tarixi 
haqqında heç bir məlumat qeyd olunmayıb. Cildi-qəhvəyi rəngli dəridir. Üzərində basma 
çərçivənin içərisində xətlər var. Həcmi 112 vərəq, ölçüsü 17,5x21 sm-dir. 

“Duayi əsmallah əst” əsərinin ikinci nüsxəsi B-3940 şifirli əlyazma toplusunun 3a-6b 
vərəqlərini əhatə edir. Əsər Şərq istehsalı olan qalın sarımtıl rəngli kağıza qara mürəkkəblə 
şikəstə xətti ilə köçürülüb. Duada Allahın adlarının və bəzi sözlərin üzərindən qırmızı və qara 
rəngli mürəkkəblə xətt çəkilib. Mətnin haşiyələrində qeyd və izahlar var. Əlyazma Şərq üsulu 
ilə səhifələnib. Əlyazmanın cildi yoxdur, həcmi 7 vərəq və ölçüsü 18,5x23,5 sm-dir. 

B-7768 şifirli əlyazma nüsxəsində əsər məcmuənin 89b-91b vərəqlərini əhatə edir. 
Mətn Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli kağıza qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə köçürülüb. 
Allah adlarının yazılmasında qırmızı rəngli mürəkkəbdən istifadə olunub. Əlyazma Şərq 
üsulu ilə səhifələnib. Əlyazma tanınmış Azərbaycan katibi Əbdülqəni Nüxəvi Xalisəqariza-
dənin kitabxanasına məxsus olmuşdur. Cildi-kartona keçirilmiş qəhvəyi rəngli, özəyi isə tünd 
qəhvəyi rəngli dəridir. Üzəri 8 balaca və 1 basma medalyonla bəzədilib. Özəyinə məcmuəyə 
daxil olan əsərlərin adı yazılmış kağız yapışdırılıb. Katib Əbdülqəni Nuxəvi ibn Hacı 
Məhəmməd Əfəndi Xalisəqarizadə tərəfindən h. Rabiul əvvəl 1250/m. İyul 1834-cü ildə 
köçürülmüşdür. Həcmi 231 vərəq, ölçüsü 17,5x21 sm-dir. 

Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan müxtəlif katiblər tərəfindən köçürülən bu 
əlyazma nüsxələrini müqayisə etdikdə onların arasında cüzi fərq olunduğu müəyyən edilm-
işdir. Onlardan Əbdülqəni Nüxəvi tərəfindən köçürülən B-7768 şifirli əlyazma nüsxəsində 
“onu oxu”  kimi yazılmışdır və yaxud B-2816 şifirli "قرأ "- ”o biri nüsxələrdə isə “oxu , -"قرأه"
əlyazma nüsxəsində ər-Rəhman adının zikr etmə qaydaları haqqında cümlə yarımçıq qalaraq 
ər-Rəhim adı yazılmadan bu adın zikr qaydaları köçürülmüşdür və s. bu kimi fərqləri qeyd 
etmək olar.  

Qeyd olunduğu kimi bu əsər Allahın gözəl adları ilə dua etmək qaydalarından bəhs 
edir. Məsələn: “Allahın əl-Quddus adını gün ərzində min dəfə zikr etmək qəlbi saflaşdırır; 
Əl-Mumin adını kim oxusa və ya əzbərləsə Allah onu şeytandan hifz edər; Hər kim əl-Əziz 
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adını sübh namazından sonra 41 dəfə oxusa Allah onu insanlar arasında zəngin edər” [12, 
s. 155-157].  

Adı və müəllifi məlum olmayan əsər (A-573). Bu əsərdə Allah adından başqa Əsmaul-
husnaya daxil olan adlar iki-iki yazılaraq qısa izahı verilib. İzahdan sonra hər bir ada uyğun 
dua etmək qaydası verilmişdir. Allah adı isə İlahi və Rəbb adları ilə birlikdə işlənmişdir. Bu 
adların qısa izahından sonra zikr etmək qaydası belə verilmişdir: “Gecə iki rikət namazdan 
sonra bir saat ərzində “ya Allah”, “ya İlahi”, “ya Rəbb” deyilir qəlbin bəsirətini açır, nurlu, 
əzəmətli edir və onun dünya və axirət işlərindən duaları qəbul olur” [13, v. 31b]. 

 Əsər məcmuənin 31b-34a vərəqlərini əhatə edir. Dua Avropa istehsalı olan ahərli, 
nazik, sarımtıl kağıza qara mürəkkəblə nəstəliq elementli nəsx xətti ilə köçürülüb. Orta əsr 
mətnşünaslığında tətbiq olunan şərti işarələr qara mürəkkəblə yazılıb. Əlyazma şərq üsulu ilə 
səhifələnib. Cildi, sonradan bərpa olunmuş göy rəngli dəri əvəzidir. Üzərinə bir böyük və iki 
balaca basma medalyon vurulub. Ümumi həcmi 192 vərəq, ölçüsü 12x18,5 sm-dir. 

Əsər Allahın hər bir adına uyğun dua etməkdən bəhs edir. Müəllifi məlum olmayan bu 
əsərin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan B-2816 və B-3940 şifirli əlyazma məcmuəsində 
adı yazılsa da B-7768 nüsxəsində əsərin adına rast gəlinmir. Lakin Kamandar Şəriflinin tərtib 
etdiyi “Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarizadə kitabxanasının kataloqu” adlı kitabda bu 
əsərin adı “Məani əsmə Allah” kimi qeyd olunmuşdur [14, s. 323]. 

Dua. Adı və müəllifi məlum deyil (A-828). Ərəbdilli əlyazmalar kataloqunun IV cil-
dində bu əsərin adı “Risalə fi əsma əl-husna” kimi qeyd edilmişdir [15, s. 348]. Əlyazmanın 
əvvəlində Məhəmməd peyğəmbərə (s) salamdan sonra Allahın adları ilə dua başlayır.   سبحانك
 :sözlərindən sonra Allahın adları iki-iki yazılıb məs [subhanəkə lə iləhə illə əntə]الإلھ إالانت  
həyyul-qayyum, əl-bəsirul-sadiq, əl-həmidul-məcid və s. Əsərin sonu Fatihə sözü ilə bitir, 
lakin əlyazma şərq üsulu ilə səhifələndiyinə görə duanın naqis olması məlum olur.  

Əsər Avropa istehsalı olan filiqranlı göyümtül rəngli kağıza qara mürəkkəblə səliqəli 
nəsx xətti ilə köçürülüb. Duanın düzgün oxunması üçün hərəkələnib. Əsər 65 vərəqlik 
məcmuənin 29a-33b vərəqlərini əhatə edir. Üst cildi kartona keçirilmiş qəhvəyi rəngli dəridir. 
Üzəri basma medalyonlarla bəzədilib. Alt cildi yoxdur. Özəyi parçadan ibarətdir. Şərq üsulu 
ilə səhifələnib və ölçüsü 11x16 sm-dir.  

Dua. Adı və müəllifi məlum deyil (B-4630). Bu əsər də Allahın adları ilə olunan duadır. 
Bu istək duasında Allahın hər bir adına “ یا” [ya] sözü ilə xitab olunmuşdur və bu adların 
mənalarına uyğun Allahdan arzuların həyata keçməsi istənmişdir. Bu duada niyyətin qəbul 
olması üçün Allahın hər bir adını 99 dəfə oxunması qeyd olunmuşdur [16, v. 45b; 139, c. 1, 
s. 403]. Risalə 48 vərəqlik məcmuənin 45a-47b vərəqlərini əhatə edir. Əlyazma Avropa 
istehsalı olan filiqranlı sarımtıl rəngli kağıza qara mürəkkəblə nəstəliq elementli nəsx xətti 
ilə köçürülüb. Duanın dəqiq oxunması üçün əvvəldən sona qədər hərəkələnmişdir. Mətində 
bəzi hərflər qırmızı rəngli mürəkkəblə bəzədilmişdir. Cildsiz olan bu əlyazma Şərq üsulu ilə 
səhifələnib və ölçüsü 18x22 sm-dir [17, s. 221-225]. 

Türkdilli əlyazmalarda isə “Fəsl fi əsmail-husna va ədədi hurufuha” (B-4944) adı ilə 
mühafizə olunan kiçik həcmli əsərdir. İki vərəqdən ibarət olan bu əsər, duada Allahın 99 
gözəl adını necə işlədilməsi qaydalarından bəhs edir. Əlyazmanın vərəqlərinin sonluğu 
olmadığı üçün mətn tam deyil və həmin hissələr sonradan ağ kağızlarla bərpa olunub. Əsərin 
əvvəli duanın istifadə etmək qaydalarından başlayır və bəsmələdən sonra Allahın adlarının 
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siyahısı verilib. Vərəqlərin sonu tam olmadığı üçün burada Allahın yalnız 95 adı oxunaqlı 
vəziyyətdədir. Allahın hər adının üzərində türk dilində duanın qəbul olunması üçün onu neçə 
dəfə oxumaq lazım olduğu qeyd olunub. Məs: “Ya Rahmən” sözünün üzərində hərflərlə 
“ikiyüz doxsan səkkiz” sözləri yazılb” [18, v. 104b]. Bu qeydlərin üzərindən qırmızı rəngli 
mürəkkəblə xətt çəkilib. Allahın adlarından sonra Əbcəd hesabının cədvəli verilmişdir. Ərəb 
əlifbası nisbətən iri xətlə qara mürəkkəblə, rəqəmlər isə kiçik xətlə qırmızı mürəkkəblə 
yazılıb. 

Əsər Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli kağıza qara mürəkkəblə şikəstə xətti ilə 
köçürülüb. Əsərin əvvəli “Fəsl fi əsmail-husna va ədədi hurufuha” adlı Azərbaycan dilində 
ərəb qrafikası ilə yazılmış mətnlə başlayır və onun transliterasiyası belədir: “Bil ke əsmau 
husna haqq təalanın ulu adlarıdır. Necə kim həzrəti Mustafa ə.s. buyurmuşdur bedorsti 
(həqiqətən) hər kim haqq təalanın doqsan doqquz adını sayıb oqusa cənnətə girməklik ona 
vacib olar. Və bəədihi əsmau husnanın fəzaili çoxdur məsələn bir kişi hər gun minki kərə ya 
Allah ya hu desə Allah təala ol kişini əshab müqərrəbdən qıla baqisinin dəxi ali həzihi fəliləti 
vardır. Hələ məqsudə gələlim məsələn tələb mətlubunun ismini cəm edəsən əbcəd hesabı ilə 
hesab edəsən ke ədəd kaç olursa görəsən ki onun ədinə mutabiq əsmaullahdan biri ya iki kaça 
yetərsə bir-birini zəmm edəsən təharət ilə sabahda və axşamda xəlvət zəədə məşğul olasan 
hər nə məqsudun ke var isə hasil ola. Amma hər bar istınaf edəsən əvvəl üç kərə salavat 
verəsən ke və üç kərə fatihə oxuyasan ke yüz kərə padişahım deyəsən ke amma hər bu nüsxə 
vusul ola amma niyyətim budurke kimsənin həlakına məşğul olmayalar. Və həm naəhil olana 
göstərməyələr və vermiyələr saqınalar əl-aman.” Əsər 120 vərəqli məcmuənin 104b-106b 
vərəqlərini əhatə edir. Əlyazmanın cildi sonradan müasir üsulla zoğalı rəngli dəri əvəzi ilə 
bərpa olunmuşdur. Cildin hər iki tərəfinə bir böyük və iki balaca basma medalyon 
vurulmuşdur. Abidə Şərq üsulu ilə səhifələnib və ölçüsü 16x21,5 sm-dir.  

 
Nəticə  
 
Beləliklə, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan 

ərəbdilli əlyazmalar içərisində Allahın gözəl adlarına aid əsərlər üstünlük təşkil edir. Əksər 
əlyazma nüsxələrinin adı və müəllifi məlum olmasa belə bu əsərlər Allahın gözəl adları ilə 
zikr və dua edilməsindən bəhs edir. Allahın gözəl adlarına böyük rəğbətlə müraciət olunaraq 
qələmə alınan dəyərli əsərlər, İslam elmi ədəbiyyatını daha da zənginləşdirmişdi. Əsmaul-
husna İslam dininin çoxşaxəli mövzularından biri olaraq Qurani-kərim və hədislərlə yanaşı 
qədim mənbələr əsasında araşdırılması, yeni tədqiqat işlərinin aparılmasına və bu sahədə 
elmi yeniliklərin aşkarlanmasına səbəb ola bilər. 

 
Ədəbiyyat siyahısı: 
 

1. Topaloğlu, B. Allah. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi: [44 ciltte] / 
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, - c. 2. – 1989. - s. 471-498. 

2.  Qədim Misir Tanrılarının siyahısı. [Elektron resurs] / 14 Noyabr, 2020. URL: 
https://az.wikipedia.org/wiki/Qədim_Misir_tanrılarının_siyahısı  



 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 8. No. 1 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №1(14), 2022 
 

210 
 

3. Ermiş C. 12 Olimpos Tanrısı: [Elektron resurs] / - Ağustos 19, 2019. URL: 
https://caremarselo.medium.com/12-olimpos-tanrı.  

4.  Tanrı'nın farklı isimleri nelerdir ve ne anlama gelirler? 
https://www.gotquestions.org/Turkce/Tanrinin-isimleri.html  

5. Cilacı, O. Dua. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi: [44 ciltte] / İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, - c. 9. – 1994. - s. 529-530. 

6. Parladır, S. Dua. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi: [44 ciltte] / İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, - c. 9. – 1994. - s. 530-535. 

7. Sayın, E. Tasavvufi aşkla Esmaül-hüsna / E. Sayın. – Bursa: Emin yayınları, - 2016. 
– 158 s. 

8. Uludağ, S. Buni, Ahmed b. Ali. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi: [44 
ciltte] / İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, - c. 6. – 1992. - s. 416-417. 

9. Əlyazmalar İnstitutu. D-933, 176 v. البونى ا، ع. شمس المعارف / ا.ع. البونى . 
10. Əlyazmalar İnstitutu. B-4748, v.54a-54b  ھذه االسماء العظیم 
11. Əlyazmalar İnstitutu. B-4748, v. 77a-78a.  دعاء االسماء الحسنى 
12. Əlyazmalar İnstitutu. B-2816, v.73a-76b. است  االسماهللا دعاء.   
13. Əlyazmalar İnstitutu. B-3940, v. 3a-6b.  .دعاء االسماهللا است 
ص٢٠٥٥. ١٩٤٣ -. ٢استنبول: دار سعدة، ج.  -] / ك. .٢چلبى ك، كشف الظنون: :[جلد .14  .  
15. Şərifli, K. Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarızadənin kitabxanasının kataloqu / 

K.Şərifli. – Bakı: Nurlan, -2009. – 425 s. 
16. Əlyazmalar İnstitutu. A-828, v.29a-33b. .دعاء    
17. Каталог арабских рукописей. НАНА Институт Рукописей имени Мухаммеда 

Физули: / [в 4 томах] – Баку: Издательство Елм, т. 4. - 2019. - 487 с.  
18. Əlyazmalar İnstitutu B-4944, v. 104b-106b  الحسنى و عدد حرفھا فصل في اسماء   

 
 
Yegana Rahnulla 
Beautiful names of Allah in remembrance and prayer  
(on the basis of Azerbaijani manuscripts) 
 
“Asmaul-husna” is a religious term expressed 99 of the most beautiful names belonged 

to Allah taken from different ayahs and hadiths of Quran. In the religious literary sources 
there are different notes related to Allah 99 names entered into “Asmaul-husna”. In the 
Institute of Manuscripts named after M.Fuzuli of ANAS are preserved the manuscript copies 
of the works on different fields of theological sciences written by well-known Islamic 
scholars and thinkers. “Asmaul-husna” – dealt with the nice names of Allah takes a particular 
place among the works on theology. 

Key words: Islam, Asma al-husna (beautiful names of Allah), remembrance, prayer, 
Azerbaijani manuscripts 

 
İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  

Nailə Süleymanova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
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YUBİLEYLƏR 
 
 

FƏRMAN XƏLİLOV – 70 
 

 
Fərman Yunis oğlu Xəlilov 31 mart 1952-ci ildə Naxçıvan 

şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini bitirdikdən 
sonra 1969-1973-cü illərdə Akademik Y.Məmmədəliyev adına Nax-
çıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsində təhsil al-
mışdır. Tələbəlik illərində institutun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin fəal 
üzvlərindən biri olmuşdur. 

Əmək fəaliyyətinə 1973-cü ildə Culfa rayonunun Milax kənd 
orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kini baş-
lamış, bir illik hərbi xidmətdən sonra Naxçıvan şəhərindəki H.Cavid 
adına 5 nömrəli orta məktəbdə (1975-1996) və Naxçıvan Türk 
Liseyində (1992-2004) həmin fənlərin tədrisi ilə məşğul olmuşdur. Qabaqcıl iş təcrübəsi 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün orta məktəblərində yayılmış, 1985-ci ildə metodist-
müəllim adına layiq görülmüşdür. 1993-2004-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
test üsulu ilə sınaq imtahanlarının təşkili və keçirilməsində fəal iştirak etmişdir. 1976-1980-
cı illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Cənubi 
Azərbaycan şöbəsinin dissertantı olmuş, 1982-ci ilə xalq yazıçısı, akademik Mirzə İbrahi-
movun rəhbərliyi ilə “Mirzə Əli Möcüzün yaradıcılıq yolu” mövzusunda namizədlik, müstə-
qillik illərində isə Türkiyə, İran və digər xarici ölkələrin arxiv və kitabxana materiallarından 
istifadə edərək “Mirzə Əli Möcüz: mühiti, müasirləri və ədəbi irsi” adlı doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə etmişdir. Alim 2013-cü ildə müsabiqə yolu ilə AMEA Naxçıvan Bölməsi 
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinə müdir vəzifəsinə 
seçilmiş, 2016-cı ildən bu günədək isə həmin bölmənin Əlyazmalar Fondunun baş 
direktorudur. 2017-ci ildə dosent elmi adını almışdır. 

Bu günədək 20-yə yaxın kitab və monoqrafiyanın, Azərbaycan, Türkiyə, İran, 
Qazaxıstan, Kanada və Rusiyanın elmi jurnallarında dərc edilən 200-dək məqalənin müəllifi 
olan F.Xəlilovun elmi yaradıcılığı iki mühüm istiqaməti əhatə edir. Birinci istiqaməti Cənubi 
Azərbaycan ədəbiyyatı, xüsusilə XX əsr Azərbaycan satirik poeziyasının görkəmli nüma-
yəndəsi Mirzə Əli Möcüzün tədqiqi təşkil edir. Alimin müxtəlif illərdə mətbuat vasitəsilə 
Cənubi Azərbaycan şairlərinin şeirlərini şimallı oxuculara çatdırmaqda, “Məşrutə dövrü 
ədəbiyyatı”, “Nəşri gözlənilən kitab”, “Təbriz görüşləri”, “M.Ə.Sabirin cənubu azərbaycanlı 
müasirləri”, “Qulam Məmmədlinin Cənubi Azərbaycan möcüzşünası Məmmədəli Niqabiyə 
məktubları” və başqa məqalələrində oxuculara o taylı ədəbiyyatımızın bəzi məsələləri ilə 
bağlı məlumatlar verməkdə müəyyən xidmətləri olmuşdur. 1983-cü ildə çap olunan “Cənubi 
Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası”nın ikinci cildinin tərtibçilərindən biri olması da 
F.Xəlilovun bu sahədəki xidmətlərindəndir. Ədəbiyyatşünas alimin bir-birinin ardınca işıq 
üzü görən “Mirzə Əli Möcüz (biblioqrafiya)” (2007), “Mirzə Əli Möcüzün əlyazmaları” 
(2008), “Cənubi Azərbaycan şairi Mirzə Əli Möcüz” (2010) kimi kitab və monoqrafiyaları 
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isə möcüzşünaslığı yeni fakt və mülahizələrlə zənginləşdirmişdir. “Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi” (II cild, 2013) və “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (IX cild, 2022) 
kitablarındakı M.Ə.Möcüzə həsr olunan elmi oçerklərin müəllifi də F.Xəlilovdur.  

F.Xəlilovun tədqiqatlarının ikinci istiqaməti Naxçıvanla bağlıdır. Onun indiyədək 
ərsəyə gətirdiyi çoxsaylı elmi əsərləri naxçıvanşünaslığa dəyərli töhfələrdir. Bu baxımdan 
alimin Naxçıvanın elmi və ədəbi mühitinin məşhur yetirmələrindən olan Hüseyn Nadim 
Naxçıvani, Məmmədtağı Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Əliqulu Qəmküsar, Eynəli bəy 
Sultanov, Hüseyn Cavid, Seyid Səbri, Hüseyn Razi, Müzəffər Nəsirli, Məmməd Araz, Şamil 
Qazıyev, Həsən bəy Qazıyev, Mirbağır Mirheydərzadə, Əziz Şərif, Məmmədcəfər Cəfərov, 
Məmmədhüseyn Təhmasib və digər görkəmli şəxsiyyətlərin ömür və yaradıcılıq yolunun 
müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı apardığı tədqiqatlar, dəqiqləşdirdiyi faktlar, istinad etdiyi 
şəxsi və dövlət arxiv materialları onun tədqiqatçılıq bacarığından xəbər verir. F.Xəlilovun 
“Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət” (2005), “Naxçıvan teatrı. Məqalələr, xatirələr” (2014), 
“Elmi ənənələrdən yüksəlişə doğru: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan 
Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu” (2014), “Hüseyn Razi (biblioqrafiya)” (2015), 
“Maarif fədaisi: Həsən bəy Qazıyev” (2016), “Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid 
Səbri” (2018), “Farsdilli əlyazmalar və əski çap kitabları kataloqu” (2018), “Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondu” (2019), “Türkdilli əlyazma 
və çap kitablarının kataloqu” (2020), “Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər” 
adlı üçcildlik (2017, 2019, 2021) və nəhayət, “Şərq qapısı” qəzetinin nəşri tarixinin ilk 
mərhələsi və yeni ədəbi mühitin formalaşmasında rolu” (2022) naxçıvanşünaslığa bəxş etdiyi 
dəyərli kitab və monoqrafiyalardır. 

F.Xəlilovun araşdırmaları onun həm də səriştəli bir əlyazmaşünas və mətnşünas 
olduğunu nümayiş etdirir. 

2022-ci ilin mart ayında zəhmətkeş, yorulmaz və məhsuldar alim, filologiya elmləri 
doktoru Fərman Xəlilovun 70 yaşı tamam olmuşdur. Bu münasibətlə həmkarımızı təbrik edir, 
ona uzun ömür, can sağlığı və yeni-yeni elmi nailiyyətlər arzulayırıq. 

 
 

Əbülfəz Quliyev 
   AMEA-nın müxbir üzvü,  

 filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 
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MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN TƏLİMAT 
 

"Əlyazmalar yanmır" jurnalı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
nəşr etdiyi elmi jurnaldır. Jurnal 2014-cü ildə İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə təsis 
olunmuş, 13.01.2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin "Mətbu nəşrlərin 
reyestri"nə daxil edilmişdir (Reyestr № 3940). Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət heyətinin 31.03.2017-ci il tarixli (Protokol № 06-R) 
qərarı ilə "Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması 
tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”nın filologiya elmləri bölməsinə daxil edilmişdir.  

"Əlyazmalar yanmır" jurnalı ildə 2 dəfə nəşr olunur. Jurnalda ədəbiyyatşünaslıq, kodi-
kologiya, paleoqrafiya, mətnşünaslıq, mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq, dilçilik, folklorşünaslıq, 
dokumentalistika, arxivşünaslıq və s. ilə bağlı məqalələr dərc olunur. 

 Jurnalda məqalələrin dərci ödənişsizdir. Məqalələr müvafiq şöbənin iclas protokolun-
dan çıxarış və ixtisaslı mütəxəssisdən alınmış rəylə birlikdə təqdim olunmalıdır. Müəlliflər 
məqalələrini şəxsən redaksiyaya gələrək və ya "Onlayn məqalə göndərişi" sistemi vasitəsilə 
(www.manuscript.az/mdb ünvanlı veb səhifədən) təqdim edə bilərlər. 

 

Məqalələrin tərtib olunması qaydaları: 
 Məqalələrin mətni A4 formatında, 12 ölçülü "Times New Roman" şrifti ilə, 1 intervalla 

yığılmalı, 5-8 səhifə həcmində olmalıdır. Hər tərəfdən 2,5 sm. boş məsafə buraxılmalıdır. 
  Məqalədə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə(lər) və həmin müəssisənin (müəssisələrin) 

ünvan(lar)ı, müəllif(lər)in elektron poçt ünvan(lar)ı göstərilməlidir. 
  Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, 

müəllif(lər)in gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və 
s. aydın şəkildə verilməlidir. 

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

 Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq 
olmalıdır. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, 
elmi məqalə və.s) asılı olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər 
nüfuzlu elmi tədbirlərin materiallarına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, 
məruzənin və ya tezisin adı göstərilməlidir. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri 
verilərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommisiyasının 
“Dissertasiyaların tərtibi qaydaları” barədə qüvvədə olan təlimatının “İstifadə edilmiş 
ədəbiyyat” bölməsinin 10.2-10.4.6 tələbləri əsas götürülməlidir.  

 Məqalənin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, 
monoqrafiyalarına və digər etibarlı mənbələrinə üstünlük verilməlidir. 

 Dərc olunduğu dildən əlavə başqa iki dildə məqalənin xülasəsi verilməlidir. Məqa-
lələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa 
uyğun olmalıdır. Məqalədə müəllifin və ya müəlliflərin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, 
tətbiqi əhəmiyyəti və s. xülasədə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Xülasələr elmi və 
qrammatik baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı, müəllifin və 
ya müəlliflərin tam adı göstərilməlidir.  

 Hər bir məqalədə UOT indekslər və ya PACS tipli kodlar və açar sözlər gös-
tərilməlidir. Açar sözlər üç dildə (məqalənin və xülasələrin yazıldığı dillərdə) verilməlidir. 
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INFORMATION FOR AUTHORS 

The Journal "Manuscripts don’t burn" is published biannually by the Institute of 
Manuscripts of Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) since 2015.  

The Journal publishes the articles on textual study, manuscriptology, source study, 
history of science, folklore, theory of literature, Azerbaijani literature, preservation of 
manuscripts. 

 By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the 
President of the Republic of Azerbaijan as of March 31, 2017 (Protocol No. 06-R), the 
scientific journal "Manuscripts don’t burn" has been included on Philology, in the list of the 
scientific issues publishing the main scientific results of the dissertations.  

The papers could be sent via “Online submission form” (www.manuscript.az/mdb). 
 
Instruction for Authors: 
 
 The text of article must be printed in 1 interval with Times New Roman 12 font (for 

example Azerbaijan language with Latin alphabet, Russian language with Cyrillic alphabet, 
English language with English alphabet).  

 Each article must be provided on the new page and must contain the heading year, 
volume, number and the title of the periodical scientific publication at the top of the page.  

 It must be indicated the author’s organization and the address of organization, 
author’s email address (es).  

 At the end of scientific article must be clearly stated the author’s condussion, the 
scientific novelty of the work. And economic benefits of the author, must be clearly defined 
in accordance with the character of science field and article.  

 It must be refer to scientific sources related to the subject matter. The list of literature 
given at the end of article (for example, [1] or [1, p.119]) must be alphabetically sequenced. 
If the same literature is mentioned elsewhere in the text, it must be indicated by the previous 
number. 

 The information about each reference given in the list of literature must be complete 
and accurate. The bibliographic description of the reference source must be given depending 
on its type (monograph, textbook, scientific article). The report be cited when referring to 
scientific articles and theses of symposium, conference and other authoritative scientific 
events. In the bibliographic implycation of the reference source, students of literature 
department must use instructions of the Higher Attestation Commission under the President 
of the rules for 10.2 – 10.4.6 drafting dissertations. 

 The list of literature in the end of the article must be preferred to monographs and 
other reliable sources for the last 5 – 10 years.  

 In addition to the language in which it is published, the summary of the article in 
different languages should be identical and must conform to the content of the article. The 
scientific result of the author and authors in the article must be summarized in the summary 
of the scientific novelty, the importance of application. The summary must be major change 
scientific and grammatical point of view. In each summary the title of the article must be the 
full name of the author or authors. 

 Each article must contain UOT indices or PACS type codes and keywords. 
Keywords should be given in 3 languages (in the languages of the article and summary).  
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ИНСТУРКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 
Учрежденный Институтом Рукописей им. Мухаммада Физули Национальной 

Академии Наук Азербайджана (НАНА) «Рукописи не горят» издается с 2015 года, два 
раза в год. В журнале публикуются научные статьи по литературоведению, кодико-
логии, палеографии, текстологии, источниковедению, фольклору, документоведению, 
архивоведению и т.д.  

Журнал был включен 13-го января 2015 года в реестр Печатных изданий 
Минюста Азербайджана. Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии 
при Президенте Азербайджанской Республики от 31.03.2017 (Протокол № 06-R) 
научный журнал «Рукописи не горят» был включен по специальности «Филология», в 
перечень периодических научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций.  

Статьи в Журнал возможно предоставить в Редакции лично или отправить че-
рез систему “Онлайн отправки статьи” (http://manuscript.az/mdb). 

Инструкция по составлению статей: 
 Текст статей набирается на Times New Roman, шрифт – 12, межстрочный 

интервал - 1, формат – А4 (на азербайджанском языке - латинским алфавитом, на 
английском языке - английским алфавитом, на русском языке - кириллицей). 

 Каждая статья размещается с новой страницы, в верхней части страницы 
указывается название научного издания, его том, номер, а также начальная и конечная 
страницы данной статьи.  

 В статье указываются место работы и адрес (адреса) автора (авторов) статьи, 
а также адрес (адреса) его (их) электронной почты. 

 В конце научной статьи, соответственно характеру статьи и области науки, к 
которой она относится, в ясной форме излагаются научные результаты, полученные 
автором (авторами), научная новизна работы, значимость ее внедрения, экономи-
ческая эффективность и т.д. 

 Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Список использо-
ванной литературы дается в конце статьи в той последовательности, в которой 
источники встречаются в тексте, (например, [1] или [1, с.119]), или же они должны 
быть пронумерованы последовательно в алфавитном порядке. В случае, если на какой-
либо источник ссылка повторяется в другой части текста, то она указывается под 
предыдущим номером.  

 В списке использованной литературы сведения о каждом источнике должны 
быть полными и точными. Библиографическое описание использованной литературы 
дается в зависимости от вида литературы (монография, учебник, научная статья и т.д.). 
Если источник, на который дается ссылка, является материалом симпозиума, 
конференции или других научный мероприятий, в этом случае дается полное название 
статьи, доклада или тезисов. При библиографическом описании используемой 
литературы за основу берутся требования, изложенные в пункте 10.2-10.4.6 раздела 
«Использованная литература» действующей инструкции Высшей Аттестационной 
Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики «Правила оформления 
диссертаций».  

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

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

 В каждой статье указывается индекс Универсальной Десятичной Классифика-
ции (УДК) или коды типа PACS и ключевые слова. Ключевые слова даются на трех 
языках (на котором написана статья и резюме). 
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