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XOCA ƏHMƏD YƏSƏVİ YARADICILIĞI  
VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI 

 
 
Xülasə 
 
Böyük türk mütəsəvvifi, mütəfəkkiri, şairi Xoca Əhməd Yəsəvinin (?-1167) yaratdığı 

təriqəti, əsərləri Orta Asiya, Volqaboyu və Anadoluda, eləcə də Azərbaycanda yayılmışdı. 
Yəsəviyyə müridləri, ardıcılları  içində azərbaycanlılar da olmuşdur. XIII əsrdə türk 
dünyasında geniş yayılmış yəsəviyyə təriqətini Azərbaycana ilk dəfə Əfşar Baba gətirmişdir. 
Təriqətin ardıcıllarından Bursada yaşamış Geyikli Baba da azərbaycanlı olmuşdur.  
Diqqətəlayiqdir ki, bir sıra Türküstan sufilərinin, o cümlədən,  Əhməd Yəsəvinin mürşidi 
Yusif Həmədani azərbaycanlı olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünasları Əhməd 
Yəsəvinin ümumtürk ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərini yüksək dəyərləndirmişlər. 
Ədəbiyyatşünaslığızda Əhməd Yəsəvinin ədəbi irsini Nizami Gəncəvi, Fəzlullah Nəimi, 
İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Molla Vəli Vidadi, Əbülqasim Nəbati, Mirzə Şəfi 
Vazeh və s. yaradıcılığı ilə müqayisə etmişlər.  

Ə.Yəsəvi yaradıcılığının ən mühüm əhəmiyyəti onun əsərlərinin geniş xalq kütlələri 
tərəfindən anlaşılan dildə yazılmasından ibarətdir.  Digər sufi təriqətlərinin nümayəndələri 
bu ənənəni davam etdirmişlər. 

 
Açar sözləri: Xoca Əhməd Yəsəvi, Nizami Gəncəvi, Azərbaycan, Həmədan, təriqət, türk 

dili  
 
Giriş 
 
Bütün türk dünyasında adı sayğıyla çəkilən Xoca Əhməd Yəsəvi (?-1167) böyük 

təsəvvüf alimi, əsərlərini türkcə yazan, bu dildə yazıb-yaradanlara misilsiz örnək olan şairdir. 
Onun qurduğu yəsəviyyə təriqətinin müridləri arasinda azərbaycanlılar da olmuşdur. 
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Tədqiqatçıların “tipik bir türk təriqəti” adlandırdıqları (1, s. 253) yəsəvilik qısa müddətdə 
Ceyhun, Volqa, Xarəzm, Şərqi Türküstan, Anadolu ilə bərabər Azərbaycana da gedib 
çixmışdı. XIII əsrdə türk dünyasında yayılan yəsəviliyi Azərbaycana ilk dəfə Əfşar Babanın 
gətirdiyi göstərilir. Övliya Çələbi onun Niyazabad şəhərində türbəsi və təkyəsi olduğunu, 
buraya ziyarətçilərin gəldiyini söyləyir (2, s. 610-614). Əhməd Yəsəvinin xəlifələrindən 
Bursa şəhərində yaşayan Geyikli Baba da azərbaycanlı olmuşdur (3, s. 46). Orasını da 
unutmaq olmaz ki, bir sıra türk mütəsəvviflərinin, o cümlədən, Əhməd Yəsəvinin mürşidi 
azərbaycanlı Yusif Həmədani olmuşdur. “Türküstan diyarına İslamın səsini, təsəvvüfün 
nəfəsini çatdıran Yusif Həmədanidir. Onun işığı yolunun davamçıları tərəfindən bu günə 
çatdırılmışdır. Abdullah Bərki, Həsən Əndaki, Əhməd Yəsəvi və Əbdülxaliq Gücdüvani 
onun müridləridir. Əhməd Yəsəvi yəsəviliyin, Əbdülxaliq Gücdüvani isə “Hacegan” 
yolunun, yəni nəqşbəndiliyin qurucusu oldular” (4, s. 54). 

 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Türküstan piri Xoca Əhməd Yəsəvinin ümumtürk 

ədəbiyyatı qarşısındakı xidmətləri yüksək dəyərləndirilmişdir. Görkəmli ədəbiyyatşünas 
Salman Mümtaz 1926-cı ilin 26 martında “Kommunist” qəzetində dərc etdirdiyi 
“Ədəbiyyatımızda Nəvai təsiri” adlı məqaləsində yazırdı: “Ümumtürk ədəbiyyatında dörd 
böyük sima vardır ki, onların haqqında kiçik-kiçik məqalələr deyil, böyük-böyük kitablar 
yazmaq lazımdır. Çünki onlar bir məhəllənin, bir şəhərin və yaxud bir qəzanın şairi deyil, 
qocaman bir türk aləminin, ucsuz-bucaqsız türk ellərinin şairi-məşhuri olmuşlar. Bunlar 
qazanan adı-sanı başqa şairlər qazanmamışlar. Təbiri caiz isə, bunları nüfuz və qüdrət-
lərindən dolayı iqlimgir, cahangir deyil, ürəklərin, könüllərin fatehləri adlandırmalıyıq. 
Çünki bu təbir daha münasib və daha uyğundur. Füsunkar ilhamları sayəsində hələ bizimlə 
yaşayan bu ulu və böyük insanlar bundan sonra da bir neçə əsrlər yaşayacaqlar. Tarix və ölkə 
etibarı ilə onları böylə yan-yana qeyd etməliyik: Xoca Əhməd Yəsəvi, Seyid İmadəddin 
Nəsimi, Mir Əlişir Nəvai, Molla Məhəmməd Bağır Füzuli. Zənni-acizanəmə görə, türkdilli 
bir oymaq, bir ulus tapılmaz ki, bu dörd böyük dahini tanımaya və şeirlərini də bilməmiş ola. 
Qərbdə Omirus (Homer), Şekspir və Molyer məşhur olduğu kimi, Şərqdə də bunlar eləcə 
məruf və məşhurdurlar” (5, s. 358). Görkəmli türk alimi   Fuad Köprülü ilk dəfə 1926-cı ildə 
Bakıda nəşr edilən “Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər” adlı kitabında türkdilli Azərbaycan 
ədəbiyyatında Şah İsmayıl Xətai və başqalarının əsərlərində şeirlə dini-təsəvvüf fikirlərinin 
yayılması ənənəsinin Xoca Əhməd Yəsəvidən gəldiyini bildirərək yazır: “Böyük bir dini 
taifə-sekte-nin ruhani və asimani rəisi olmaq məlabəsəsilə onun şeirlərində sənət qayəsindən 
ziyadə məzhəbini təlqin və təmin qayəsi gözətilmiş, yəni əski türk sufilərinin Xoca Əhməd 
Yəsəvidən bəri təqib etdikləri ənənəyə itba olunmuşdur. Yenə bu ənənəyə itbaəndir ki, Xətai 
məxləsi qullanan Şah İsmayıl Səfəvi əcəm əruzilə yazdığı əsərlərindən başqa Azəri sahəsində 
və türkmən tayfaları arasında pək qüvvətli bulunan xalq ədəbiyyatını və Yunus kimi əski xalq 
sufilərini təqlidən parmaq hesabilə də qoşma şəklində ilahilər yazmışdır” (6, s. 20). 
Göründüyü kimi, F. Köprülü Xətainin heca vəznində şeir yazdığını da Yəsəvidən gələn 
ənənənin davamı hesab etmişdir. 

“Yəsəvi və yəsəvilik Azərbaycanda” adlı məqaləsində Yəsəvini Azərbaycan klassik 
şairlərindən Nizami Gəncəvi, Fəzlullah Nəimi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Molla 
Vəli Vidadi, Əbülqasım Nəbati, Mirzə Şəfi Vazeh və başqaları ilə müqayisə edən Əziz 
Mirəhmədov haqlı olaraq belə hesab edir ki, onları birləşdirən ilahi eşq konsepsiyası 
olmuşdur. Alim Nizami ilə yəsəvilik arasındakı ortaq nöqtələr barədə yazır: “Nizami ilə 
yəsəvilik arasındakı fikri qohumluq və səsləşmələr məhəbbət fəlsəfəsində, halal loğma 
etiqadında, elmə və alimə ehtiramda, habelə hər iki sənətkarın tez-tez müraciət etdiyi Quran 
ehkamında, dini, mifoloji, folklor surətləri və ifadələrində nəzərə çarpır” (7). 
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Əlbəttə ki, Xoca Əhməd Yəsəvinin bədii, poetik yaradıcılığının ən böyük əhəmiyyəti 
onun fikirlərini geniş xalq kütlələrinin anladığı dildə yazmasından, islam, təsəvvüf 
ehkamlarını, yəsəviliyi qısa müddətdə geniş coğrafiyada – Orta Asiya, Volqaboyu, Azər-
baycan və Anadoluda yaya bilməsindən ibarətdir. Araşdırıcılar göstərmişlər ki, türkdilli əhali 
arasında islamı və təsəvvüfü ən çox yayan, ilahi eşqdən güc alan türk mütəsəvvifləri, dər-
vişlər olmuşlar. Şeirdə Yəsəvi ənənələrini ən çox davam etdirənlər də türkdilli mütəsəvviflər, 
şairlər olmuşlar. Əhməd Yəsəvinin şeirləri ilə türkdilli şeirin digər böyük ustadı İmadəddin 
Nəsimi (1369-1417) yaradıcılığı arasında bir neçə istiqamətdə müqayisələr aparmaq olar. 
Yəsəvi daha erkən mərhələdə şeirlər yazdığı hikmətlərində sadə türk dilində dini, sufiyanə, 
fəlsəfi fikirləri ifadə etmək örnəyini vermişdir. Ərəb və fars dillərini mükəmməl bilən Xoca 
Əhməd hikmətlərindən birində öz şeirlərini türkcə yazdığına görə fəxr etdiyini bildirir: 

 
Miskin, zəif Xoca Əhməd, yeti peştinga rəhmət, 
Farsi tilni biliban xub itadur türkini (8, s. 107). 

 
Çevirməsi:        
 

Miskin, zəif Xoca Əhməd, yeddi cəddinə rəhmət, 
Fars dilini bilsə də, türkini gözəl danışır. 

 
Türkdilli poeziyada bu ənənəni davam etdirən ən böyük sənətkarlardan biri İmadəddin 

Nəsimidir. O, bütün türk şeirində fəlsəfi poeziyanı yüksək zirvəyə qaldıran, divan ədəbiy-
yatının inkişafında müstəsna xidmətləri olan dahi sənətkardır. Dilimizin şeir-qəzəl və dini-
fəlsəfi üslublarının tam formalaşmasında onun rolu həlledici olmuşdur. Şairin dini-fəlsəfi 
şeirlərinin əsas fərqləndirici üslubi xüsusiyyətləri xitabların, nidaların, çağırışların çoxlu-
ğundan ibarətdir. Bu cür şeirlərində Nəsimi əqidəsi uğrunda qorxmaz, fədakar bir mübariz 
kimi gözlərimiz önündə canlanır. Fikirlərini geniş xalq kütlələri arasında yaymaq istəyən 
Nəsimi həmişə dövrünün canlı xalq danışıq dilindən bəhrələnmiş, şeirlərini sadə türkcədə 
yazmağa çalışmışdır.  

Fuad Köprülü “Türk ədəbiyyatında ilk mütəsəvviflər” əsərində XV əsrdən sonrakı 
dövrdə batini təriqətlərə mənsub olan sənətkarların, o cümlədən, qızılbaş şairlərinin 
yaradıcılığının özəl xüsusiyyətlərini şərh edərkən yazır: “Müxtəlif zamanlara aid dərvişlərin 
nəfəsləri heca vəzniylə və tamamilə Yunus ədasından alınmış – hətta daha şux, daha kinayəli, 
daha zərif tərzdə yazılmışdır. Bu şairlərin zaman və yeri, fikir və etiqadları haqqında açıq və 
qəti fikirlər irəli sürmək imkansızdır – deyə bilərik, çünki bunlardan bir qismi – məsələn, 
Xətai, Qul Himmət, Rümuzi, Vəli Baba və bir çox başqaları hürufilik və Fəzlullah 
Astrabadinin üluhiyyətini qəbul etmiş olduqları kimi, bəktaşiliklə əlaqəsi olmaqla bərabər, 
ondan ayrı olan qızılbaş zümrələrinə aid bir sıra şairlər də bunların arasına qarışmışdır, bunun 
kimi qələndərilər və heydərilərdən də bunların arasına qarışmış şairlər vardır. Bu halda 
bəktaşi şeirindən və bəktaşi şairlərindən söz edərkən, eyni zamanda qızılbaş, qələndəri, 
heydəri, hürufi şeirlərinin milli vəzn ilə yazılanlarından və Yunusun onlar üzərindəki 
təsirindən də söz etmiş oluruq” (3, s. 35). Heca vəznli, türkdilli şeirin inkişafında adları 
çəkilən türk təriqətlərinin rolu, bu təriqətlərin əlaqəsi barədə deyilənlər tamamilə doğrudur. 
Sırf türk milli təsəvvüf təriqətlərinin yaranmasında, heca vəznində, sadə dillə əsərlər 
yazılması məsələsində Əhməd Yəsəvinin fəaliyyəti daha əvvəlki dövrə aiddir. Sırf türk 
təriqəti olan qızılbaşlığın mürşidi, Səfəvilər dövlətinin yaradıcısı Şah İsmayıl Xətai (1487-
1524) Xoca Əhməd Yəsəvinin, adları çəkilən təriqət nümayəndələrinin, şairlərin ənənələrini 
davam etdirərək Azərbaycan türkcəsinin inkişafı, bu dildə yazılan əsərlərin, o cümlədən, heca 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

6 
 

vəznli şeirlərin sayının artması üçün böyük işlər gördü, özü də sadə ana dilində şeirlər yazdı. 
Bu dövrdə Azərbaycanda və Anadoluda geniş xalq kütlələrinin anlayacağı dildə, heca 
vəznində şeirlər yazan ozanların haqq aşiqlərinə çevrildiyini, “aşıq” sözünün mütəsəvvif-şair 
anlamında işlədildiyini görürük. XVI əsrdən Azərbaycan ədəbiyyatında səfəvilik, qızılbaşlıq 
ideyalarını təbliğ edən poeziyanın mövcudluğundan danışa bilərik. Bu poeziya istər klassik, 
istərsə də şifahi ədəbiyyata məxsus şeir şəkillərindən istifadə etmişdir. Həmin dövrdə qızılbaş 
ideyaları elə geniş yayılmışdı ki, hətta Azərbaycan türkcəsi mənasında “qızılbaşca” sözü də 
işlədilirdi. Prof. Turxan Gəncəyi yazır: “Qızılbaşca” Səfəvi dövründəki türkcəni göstərmək 
üçün işlədilən bir istilah idi və bu sülalənin süqutundan sonra siyasi və məzhəbi çalara malik 
olduğundan aradan qalxdı” (9, s. 25). Səfəvi-qızılbaş təriqətinin ilk təbliğatçısı, bu təriqətin 
banisi Şah İsmayılın ulu babası Şeyx Səfiəddin Ərdəbili (1252-1334) olmuşdur. Lakin Səfəvi 
ideyalarını təbliğ edən türkdilli qızılbaş şeiri məhz Xətaidən sonra fopmalaşır və özünün 
ardıcıllarını tapır. Səfəvilik ideyalarını, şiəliyi təbliğ edən, döyüşə gedən qızılbaş əsgərlərini 
“igid yektalar”, düşməni “Yəzid”, “Şimri-Mərvan” adlandıran Xətai qızılbaş ədəbiyyatının 
klassik nümunələrini yaratmışdır. Nəsiminin şeirlərindəki üsyankar, mübariz ruh Xətaiyə 
keçərək siyasi məna da kəsb etmişdir. Şeirlərindən birində şair öz siyasi məqsədlərini, 
Şirvanla, Şimali Azərbaycanla Təbrizi – Güney Azərbaycanı birləşdirmək, türklüyü bütün 
Yaxın və Orta Şərqdə hegemon qüvvəyə çevirmək istəyini bildirir, özünün və rəhbərlik etdiyi 
qızılbaş ordusunun iştirakı ilə baş verəcək hadisələri qiyamətə  bənzədir: 

 
Şirvan xəlayiqi qamu Təbrizə daşına, 
Mülki-Əcəm sorar ki, qiyamət xaçan qopar? 
Yekdükcə tükənir ərəbin kuyi, məskəni, 
Bağdad içində hər necə kim türkman qopar (10, s. 90). 

 
Xətainin qızılbaşlığı təbliğ edən 11 hecalı şeirləri mənbələrdə bəktaşilərdə olduğu kimi 

nəfəs adlanır. Qızılbaş müridləri içərisindən çıxmış xalq şairləri, aşıqlar tərəfindən müxtəlif 
məclislərdə ifa olunan bu şeirlər Azərbaycanda, Anadoluda, İraqda geniş yayılmışdı. 
Anadoluda yaşayıb qızılbaş ədəbiyyatını inkişaf etdirən şairlərdən Qul Hümmət, Rümuzi, 
Vəli Baba, xüsusilə də Pir Sultan Abdalı göstərmək olar. Şah İsmayıldan sonra Azərbaycan 
ədəbiyyatında Məhəmməd Əmani, Mürtəzaqulu xan Zəfər, Dirili Qurbani, Məlik bəy Avcı 
və başqaları qızılbaş şeiri ənənələrini davam etdirmişlər. Heca vəznində, xalq şeiri janrlarında 
yazan Qurbani Şah İsmayıla, Məhəmməd Əmani, Qəribi I Şah Təhmasibə, Məsihi I Şah 
Abbasa şeirlərində “mürşidi-kamilim” deyə müraciət etmişlər. Göründüyü kimi, Xoca 
Əhməd Yəsəvidən gələn təsəvvüfi fikirlərin sadə türk dilində, o cümlədən, heca vəznli 
şeirlərdə təbliği ənənəsi Səfəvilər dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında da davam etdirilmişdir. 

Əhməd Yəsəvi əsərləri ilə əhali arasında islami dəyərləri, təsəvvüfü, təriqətini 
təbliğ edir, bunu hikmətləri ilə, didaktik bir formada həyata keçirirdi, islamın əsaslarını, 
gözəl əxlaqı, təsəvvüfün ədəb və ərkanını sadə bir dillə öyrədirdi. Onun hikmət ad-
landırılan, əsasən heca vəznində yazılmış mənzum dördlükləri dərvişlər vasitəsi ilə uzaq 
türk ellərinə çatdırılırdı. Bu ənənəni davam etdirən İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığında 
da didaktik şeirlər dünyəvi, irfani, hürufi, ələvi-şiə inancını təbliğ edən əsərlərlə bərabər 
mühüm yer tutur. Səfəvilər dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının Füzuli, Əmani, Məsihi, 
Qövsi və başqa nümayəndələri də didaktik mövzulu şeirlər yazmışlar. 

Xoca Əhməd Yəsəvi dilinin sadəliyi ilə seçilən şeirlərinə bəzən Qurandan, hədis-
lərdən ərəbcə ayə və hissələri salmışdır ki, bu da onun yaradıcılıq üslubunun səciyyəvi 
xüsusiyyətlərindən biri hesab edilməlidir. Bu baxımdan onun ənənəsini ən çox davam 
etdirən Nəsimidir: 
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Ey üzün şəmində münzəl ayəti-Allah nur, 
Ləblərin həqqinə gəldi nükteyi-maən təhur... 
Zahida, gəl zöhdü məbud etmə, olma bütpərəst, 
Həqpərəst ol, Həqqi tanı Həq minallahül-qəyur... 
Ey Nəsimi, surü ecazı – Məsihadır sözün, 
İstimaindən nola heyy olalar min-fi-qübur (11, s. 236). 
 
Yazdı alnında Xuda “inna fətəhna” surəsin, 
“Qaf vəl-Quran” üzündür, sidreyi-ə'la imiş (11, s. 315). 

 
İlahi eşq Yəsəvinin həm təlimində, həm də yaradıcılığında təbliğ etdiyi ən vacib 

məsələlərdəndir. Ona görə əsl müsəlmanın, təsəvvüf əhlinin ən fərqli, seçilən səciyyəvi 
xüsusiyyəti onun Haqq aşiqi olmasından ibarətdir: 

 
On səkiz min aləmdə heyran bolğan aşiqlar, 
Tabmay məşuq çırağın sərsan bolğan aşiqlar. 
Hər dəm başı örgülüb, közi xəlqə tilmirüb, 
“Hu, hu!” deyü cörkülüb giryan bolğan aşiqlar (8, s. 75). 

 
Çevirməsi: 
 

On səkkiz min aləmin heyranı olan aşiqlər, 
Məşuq çırağından (nurundan) sərsəm olan aşiqlər. 
Hər dəm başı dönərək, başı xalqa çevirib, 
“Hu, hu!” deyə qıvrılıb giryan olan aşiqlər. 

 
Gerçək aşiq eşqi yolunda bütün fədakarlıqlara hazır olmalıdır: 
 

Eşqi tinsə köydür köysi canü təni, 
Eşqi tinsə viran qılur maü məni. 
Eşq bolmasa tanıb bulmas Mövlam səni, 
Hər nə qılsan aşiq qılğıl, Pərvərdigar (8, s. 89). 

 
Çevirməsi: 
 

Eşq deyincə yaxar can ilə bədəni, 
Eşq deyincə viran edər hər şeyi və məni. 
Eşq olmasa axtarıb tapmaz Mövlam səni, 
Hər nə etsən, aşiq et (məni), Pərvərdigar. 

 
Yəsəvidən 400 il sonra yaşamış Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnə-

visində Məcnunun dili ilə dediyi sözlər bu şeirlə səsləşməkdədir: 
 

Ya Rəb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni, 
Bir dəm bəlayi-eşqdən etmə cüda məni (12, s. 87). 

 
İlahi eşq Nəsimi poeziyasının da ən önəmli məqamlarındandır: 
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Sevdan ilə məst olmuşam, həm içmişəm qəmdən müdam, 
Məsti-ələstin camiyəm, niçün ki, tüğyan gəlmişəm (11, s. 335). 

 
Yəsəvi şeirlərində Bəyazid Bəstami, Əbubəkr Şibli kimi təsəvvüf uluları ilə bərabər 

Həllac Mənsurun adını da çəkir, onun “Ənəlhəq” kəlamını yad edir ki, bu məsələdə onun 
hikmətləri daha çox Nəsimi şeirləri ilə səsləşməkdədir. 

Yəsəviyə görə əsl müsəlman, Haq aşiqi, təsəvvüf əhli nəfsindən, dünyəvi istəklərdən 
imtina etməyi bacarmalıdır. O, Haqqı tanımanın yolunun özünü tanımaqdan keçdiyini, nəfs 
əngəlini aşaraq Haqqa qovuşmağın mümkün olduğunu söyləyir: 

 
Kul Xoca Əhməd nəfs tağıdın çıkıb aştı, 
Yürek bağrı cuş uruban kaynap taştı (13, s. 36). 

 
Çevirməsi: 
 

Qul Xoca Əhməd nəfs dağını aşıb keçdi, 
Ürəyi, bağrı cuşa gəlib, qaynayıb daşdı. 

 
Nəsimi də şeirlərində göstərir ki, insan nəfsinə, dünya malına aldanmamalıdır, bu 

“tozlu cahana” əsir olanlar korlardır. Yeganə dəyər, fəqiri hökmdara çevirən ilahi eşqdir: 
 

Eşqin yolunda üzünü xak eyləyən fəqir, 
Adı cahanda xosrovi-sahibsərirdir. 
Dünyada mülkə, malə sən aldanma, ey məlik 
Kim, dünyanın mətai bəğayət həqirdir. 
Tozlu cəhanə silkin ətak kim, nəiminə, 
Hər bibəsər kim, oldu müqəyyəd, əsirdir (11, s. 341). 

  
 Nəticə 

 
Böyük türk mütəsəvvifi Xoca Əhməd Yəsəvinin yaratdığı təriqət və əsərləri bir çox Orta 

Asiya, Volqaboyu, Anadolu və digər türk ellərində olduğu kimi Azərbaycanda da yayılmışdı. 
Yəsəviyyə təriqətinin müridləri arasında azərbaycanlılar da olmuşdur. XIII əsrdə türk 
dünyasına yayılan yəsəviliyi Azərbaycana ilk dəfə Əfşar Babanın gətirdiyi göstərilir. 
Yəsəvinin xəlifələrindən Bursa şəhərində yaşayan Geyikli Baba da azərbaycanlı olmuşdur. 
Orasını da unutmaq olmaz ki, Türküstanın bir sıra mütəsəvviflərinin, o cümlədən, Xoca 
Əhməd Yəsəvinin də mürşidi azərbaycanlı Yusif Həmədani olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan 
ədəbiyyatşünasları Yəsəvinin ümumtürk ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərini yüksək 
dəyərləndirmişlər. Xoca Əhəmədin ədəbi irsini Nizami Gəncəvi, Fəzlullah Nəimi, İmadəddin 
Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Molla Vəli Vidadi, Əbülqasım Nəbati, Mirzə Şəfi Vazeh və 
başqalarının yaradıcılığı ilə müqayisə etmişlər. 

Yəsəvi yaradıcılığının ən böyük əhəmiyyəti onun şeirlərini geniş xalq kütlələrinin 
anladığı dildə, əsasən heca vəznində yazmasıdır. Digər türk təsəvvüf təriqətlərinin 
nümayəndələri – bəktaşilər, ələvilər, nəqşbəndilər, hürufilər, qızılbaşlar bu ənənəni davam 
etdirərək əsərlərini sadə türk dilində, əsasən heca vəznində yazmışlar. Buna örnək olaraq 
qızılbaş şairlərindən Xətai, Əmani, Zəfər, Məsihi, Məlik bəy Avcı və başqalarının əsərlərini 
göstərmək olar. 

Xoca Əhməd Yəsəvinin “Divani-hikməti”nə daxil olan şeirlər üçün ilahi eşqin tərən-
nümü, nəfsdən, dünyəvi həvəslərdən imtina etməyə çağırış, Quran və hədislərdən iqtibas-
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lardan istifadə səciyyəvi cəhətlərdir. İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd 
Füzuli və başqa Azərbaycan şairləri yaradıcılıqlarında bu ənənəni davam etdirmişlər. 
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Pasha Kerimov 
Creativity of Khoja Ahmed Yasevi and Azerbaijani literature 
 
Tarigat (religious movement) and works created by the great Turkic Sufi thinker, poet 

Khoja Ahmed Yasevi (? -1167) were distributed in Central Asia, Volga region, Anatolia, 
including Azerbaijan. Among the murids, followers of the Yaseviyya tarikat, there were also 
Azerbaijanis. Researchers note, that the Yaseviyya tarikat, which was widespread in the 
Turkic world in the 13th century, was first brought to Azerbaijan by Afshar Baba. Among 
the followers of the tarikat, Geyikli Baba, who lived in Bursa, was also an Azerbaijani.  It is 
impossible to forget the fact, that the Azerbaijani Yusif Hamadani was the murshid- preceptor  
of a number of Turkestan Sufis, including Ahmed Yasevi. Outstanding Azerbaijani literary 
critics highly appreciate A. Yasevi's merits in the development of common Turkic literature. 
The literary heritage of Ahmed Yasevi is compared with the work of Nizami Ganjavi, 
Fazlullah Naimi, Imadaddin Nasimi, Mahammad Fizuli, Molla Veli Vidadi, Abdulgasim 
Nabati, Mirza Shafi Vazeh, etc. 

The most important value of Yasevi's work lies in the fact, that he wrote his poems in 
a language understandable to the broad masses. Representatives of other Sufi tarigats 
continued this tradition. 

Key words: Khodja Akhmed Yasevi, Nizami Gandjavi, Azerbaijan, Hamadan, tarigat, 
Turkish 
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Паша Керимов 
Творчество Ходжа Ахмада Йасеви и азербайджанская литература 
 
Тарикат (религиозное течение) и произведения, созданные великим тюркским 

суфийским мыслителем, поэтом Ходжа Ахмадом Йасеви (?-1167) были распрос-
транены в Средней Азии, Приволжье, Анатолии, в том числе и Азербайджане. Среди 
муридов, последователей тариката Ясевиййа были и азербайджанцы. Исследователи 
отмечают, что тарикат ясевиййа, который был в XIII веке широко распространен в 
тюркском мире, впервые в Азербайджан принес Афшар Баба. Среди последователей 
тариката Гейикли Баба, который жил в Бурсе, тоже был азербайджанцем. Нельзя 
забывать тот факт, что муршидом-наставником целого ряда суфиев Туркестана, в том 
числе Ахмада Йасеви, был азербайджанец Йусиф Хамадани. Выдающиеся азер-
байджанские литературоведы высоко ценят заслуги А.Йасеви в развитии 
общетюркской литературы. Литературное наследие Ахмада Йасеви сравнивают с 
творчеством Низами Гянджеви, Фазлуллаха Наими, Имадеддина Насими, Мухаммеда 
Физули, Молла Вали Видади, Абдулгасыма Набати, Мирза Шафи Вазеха и др. 

Самое главное значение творчества Йасеви заключается в том, что он свои стихи 
писал на понятном для широких народных масс языке. Представители других 
суфийских тарикатов продолжили эту традицию.  

Ключевые слова:  Ходжа Ахмад Йасеви, Низами Гянджеви, Азербайджан, 
Хамадан, тарикат, тюркский язык 
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HACI MOLLA MƏHƏMMƏD NAXÇIVANİNİN  
“KƏŞKÜLÜN-NUR” ƏSƏRİNDƏ ƏXLAQİ-NƏSİHƏTLƏRİN 

MÜXTƏLİFLİLİYİ  
 
Xülasə  
 
Məqalədə Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Kəşkülün-nur” əsərində  əxlaqi-

nəsihətlərin müxtəlifliliyi təhlil edilməklə öz əksini tapmış və digər mövzularla bağlı müəyyən 
istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanda orta əsrlərdən rastlaşdığımız tanınmış 
bəzi klassik şair və yazıçıların əsərləri və bu adda müxtəlif dəyərli əlyazma mətnlərinin 
olması danılmaz bir həqiqətdir. Bu baxımdan yanaşdığımız XIX əsrin qiymətli əlyazma əsəri 
olan bu kitab da deyilən faktorları bir daha ortaya çıxarmışdır. Müəllif əsərdə nəinki 
mövzunun filoloji təhlilini vermiş, həmçinin müxtəlif əxlaqi nəsihətlərin bəzi  aspektlərini də 
dəyərləndirmişdir.  

Bu araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, müəllifin adı çəkilən “Kəşkülün-nur” 
əsəri indiyə qədər araşdırılmamış və elmi tədqiqata cəlb edilməmişdır. Hacı Molla 
Məhəmməd Naxçıvaninin bu qiymətli əsəri nəinki Naxçıvan mədəni tarixinin, həmçinin 
Azərbaycan mətnşünaslıq elminin öyrənilməsi ilə yanaşı, müasir cəmiyyətimiz üçün də çox 
böyük marağa səbəb olar. Bu baxımdan da onun araşdırılması, təhlil edilməsi, elmi 
tədqiqinin aparılması olduqca əhəmiyyətlidir.  

 
Açar sözlər: Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani, “Kəşkülün-nur”, əsər, əxlaqi, 

nəsihətnamə, kitab, elm. 
 
Giriş 
 
XIX əsrin mənəvi xəzinəsi olan əlyazma mətnlərindən biri Hacı Molla Məhəmməd 

Naxçıvaninin “Kəşkülün-nur” kitabıdır. Kitab iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə 188 vərəq 
olmaqla 376-cı səhifədə bitir. İkinci hissə isə 184 vərəq olmaqla 368 səhifədir. Əsərin yazılış 
quruluşu da müxtəlifdir. Belə ki, hər bir yarımbaşlıq istər geniş mövzu ətrafında olsun, istərsə 
də kiçik mövzular ətrafında olsun qalın və iri həriflərlə qara rəngdə yazılmışdır. Yazılan 
mövzular ətrafında daha geniş məlumat və şərhlər isə vərəqin kənar hissələrində əlavə olaraq 
qeyd edilmişdir. Bu izahlar onu deməyə əsas verir ki, əsərin məzmunu dərin mənalara 
əsaslanır. Bu da öz növbəsində mövzuların bəlağət və fəsahət baxımından çox əhəmiyyətli 
olduğunu bildirir. Əsər üç dildə; Azərbaycan, ərəb və fars dillərində yazılmasına baxmayaraq 
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mövzular Azərbaycan ədəbi və bədii sənətinin, mədəni həyatının, fəlsəfi dünyagörüşünün, 
məntiqi təfəkkürünün, dini-əxlaqi-nəsihətlərinin müxtəlifliliyini və xalqımızın milli-mənəvi 
dəyərlərinin göstəricisi kimi əks olunur. Dil xüsusiyyətləri müxtəlif olsalar belə, məna 
çalarları xalqımızın adət-ənənələrinə, məişətinə, onun təbiətindən doğan inanclara və 
gündəlik həyat tərzinə uyğun olaraq nəsihətlərlə zəngindir. 

 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində nəsihət deyimlərinə müxtəlif yanaşmalar 
 
Orta əsr nümayəndəsi olan Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustadın “Munisnamə” əsərinin II 

fəslində İmam Əli əleyhissalam oğlu İmam Hüseynə həsr etdiyi “Oğluma nəsihət” şerini 
vermişdir. Bu şeir bütün Şərqdə ən məşhur “Oğluma nəsihət” şeirlər silsiləsindəndir.  

 
Xeyirxah məqsədlərə nə qədər tez qayıtsan,   
Qiyamət günündə bağışlanan olarsan (1, s. 31). 

 
Bu səpkidə şeirlər bizim ədəbiyyatda VII əsrdə Əbül Abbas əl-Əmədan başlamış 

Nizami ilə davam etdirilmiş, ta Seyid Əzim Şirvaniyədək gəlib çatmışdır. Nəsirəddin Tusi 
yazırdı: “Elm sahibi şəfqətli və nəsihət verən olmalıdır” (4, s. 14).  

 Şah İsmayıl Xətayinin çoxcəhətli poeziyasında da epik əsərlər mühüm yer tutur. Onun 
“Nəsihətnamə” məsnəvisi və “Dəhnamə” poeması epik şerin qiymətli nümunələridir. 
“Nəsihətnamə” adından da göründüyü kimi, nəsihətamiz, fəlsəfi poemadır (7). 

Əxlaqi-nəsihətlərin müxtəlif prinsip və istiqamətləri Azərbaycanın XVIII-XIX əsrlərdə 
yaşayıb, yaratmış görkəmli maarifpərvər nümayəndəsi Abbasqulu ağa Bakıxanovun 
yaradıcılığından da yan keçməmişdir. Onun “Təhzibül-əxlaq”dan sonra ikinci pedaqoji əsəri 
“Kitabi-nəsihət” və ya “Nəsihətnamə”dir. “Elm və kamalı əldə etməyi hər şeydən daha əziz 
tut. Çünki hər şeyi onların vasitəsilə əldə edirlər” (6).  

 
Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani yaradıcılığında nəsihət  
növlərinin fəlsəfi anlamı 
 
Bu cür əxlaqi-nəsihətlərlə zəngin olan Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Kəş-

külün-nur” əlyazma əsəri də təqdirə layiq bir sahəni əhatə etmişdir. Əsərdə müəllif “Kənzül-
Vaizin” kitabında rəvayət olunmuş cənabi Seyyid əs-Sacidin (İmam Zeynəlabidin) əleyhis-
salamın “Müəzzə ba lüğəti şafiə”sini nəql edərək; - övlad valideyn münasibətləri, ata-ananın 
haqqı, yoldaşın haqqı, qonşunun haqqı, elm öyrədən müəllimin haqqı, sultanlığın haqqı, 
insan əzalarının haqqı (əl, ayaq, göz, qulaq, nəfs və s.) mükəmməl şəkildə vermişdir. İşlənən 
sözlərin və söz birləşmələrinin bəzisi ərəb dilində yazılmasına baxmayaraq cümlələr öz 
üslubiyyətini qoruyub saxlamışdır.  

Əsərdə diqqəti cəlb edən ilk əsas məqamlardan biri də ata-anaya olan münasibətlərin 
yer almasıdır. İbrətamiz nəsihətlərlə zəngin olan bu göstəricilər övlad-valideyn, valideyn-
övlad münasibətlərinin tənzimlənməsini və mehribançılığını təzəhhür etdirir. Ananın 
haqqının qaytarılmasını qeyri-mümkün hesab edən müəllif bu qənaətdədir ki, bu yalnız Uca 
Allahın yardımı, köməyi və tövfiqiylə mümkün olar. Çünki ana övladını hansı bürclər altında 
cariyə əzası ilə saniyə-bəsaniyə, dəqiqə-bədəqiqə onun əzab-əziyyətini çəkməsi sözsüz ki, 
əvəzedilməzdir. Nəsirəddin Tusinin elmi hesabları ilə desək: “Göyün səkkizinci qatında 
hərəkət edən ulduzlar on iki hissəyə bölünür. Bu ulduzlar toplusunun hər biri bürc adlanır. 
Bürclərin hər biri dərəcə adlanan 30 hissəyə, hər dərəcə 60 dəqiqəyə, hər dəqiqə 60 saniyəyə 
və hər saniyə də salisəyə (saniyənin 1/60 hissəsinə) ayrılır” (3, s. 8). Bu da fəlsəfi cəhətdən 
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səbrə işarədir ki, hərəkət vüsala meylidir və məhəbbət üçün vacibdir. “Arifin hərəkəti həlak 
olmaqdır, məhəbbətin sükunu həlak olmaqdır” (2, s. 28). Elə həmin fikir və mülahizələrlə 
müəllif ana haqqının çətinliklərinin qaytarılmasını əsərdə nəsihətlərin ardı olaraq belə qeyd 
edir: “Anavın həqqi; Bəs gərək biləsən ki, səni gətirib bir yerə, yəni qarnına ki, heç kəs, heç 
kəsi o yerdə götürüb saxlamaz. Əta edib sənə öz qəlbinin meyvəsini, belə meyvə ki, heç kəs, 
heç kəsə verməz. Saxlayıb səni cəme cəvarehi-əzası ilə (cariyə əzası ilə) bak (qorxu, xof) 
etməyib. Özü ac qalıb, sənə yedirdib. Susuz olub, səni sirab edib. Üryan qalıb, səni 
geyindirib. Özü gün qabağında qalıb, səni kölgə yerdə saxlayıb. Yuxudan bidar (oyanıb) olub 
səndən ötrü. Səni soyuxdan və istidən mühafiz edib tainki sən ona himayət və məhəbbət 
edəsən. Bəs həqiqətən sən anavın şükrünə taqət gətirmərsən məgər Allahın mədədiylə və 
tövfiqiylə (Allahın yardımı ilə, Tanrının köməyi ilə)” (5, s. 273-274).  

Cəlisun (yoldaşın) haqqı. “Yəni o şəxsin həqqi ki, sənin ilə məən (birlikdə) bir məclisə 
gedə, rəvadır ki, ona mülaimət edəsən. Ədalət və insaf edəsən danışıqlarının cavabında. 
Məclisdən durmayasan məgər onun izniylə. Əgər bir nəfər gəlib sənin yanında əyləşsə, 
caizdir ona ki, durub gedə sənin iznin olmamış. Nisyan (yaddan çıxarma, unutma) edəsən 
gərək onun ləğzişlərini (sürüşmə) və onun yaxşı əməllərini həmişə xatirində saxlayasan. 
Eşitməyəsən ondan məgər xeyirləri. Yəni əgər səni bəd əmələ vadar eyləyə qəbul etməyəsən” 
(5, s. 274). 

Müəllif qonşunun bir-birinə haqqını izah edərək yazır: “Həmsayənin həqqi odur ki, 
ğaib olanda onun əyalini və malını hifz edəsən. Hazır olanda ehtiram və ikram edəsən. 
Məzlum olanda ianət (kömək, yardım) edəsən. Zahirdə və xəlvətdə xəyalıva qoymayasan ki, 
onun əyalına və övladına baxasan. Əgər ondan bir bəd əməl görsən məstur edəsən (örtülü 
saxlayasan). Əgər səndən nəsihət qəbul edən olsa, nəsihət edəsən o zadlarda ki, sənilən onun 
arasında ola. Şiddət vaxtında (ağır vəziyyətində) onu yalquz qoymayasan və ləğzişini qəbul 
edəsən. Günah və təqsirini əfv edəsən. Yaxşılıqilən və kəramətilən rəftar edəsən” (5, s. 274). 

Sonra müəllif nəsihətləri ardıcıl olaraq bu qayda da davam etdirir: “Müsahibin və 
yoldaşın həqqi odur ki, müsahibət edəsən təfəzzül (mərhəmət etmə) və insafilən. Əziz tutasan 
onu belə ki, o səni əziz tutar. Qoymayasan səbqət (ötüb keçmə, ötmə) edə sənin üçün kərəmə 
və ehsana. Hər vaxtı ki, o səbqət eyləyə, sən də ona kərəm və ehsan et. Dost tut onu belə ki, 
o səni dost tutar. Məne eylə onu məsiyyətdən və qoyma günaha tərəf meyl eyləsin. Onun 
üçün rəhmət ol və əzab olma. Yəni bir parə əməllərə vadar eylə ki, bais olasan onun Behiştə 
getməyinə, nəinki cəhənnəmə” (5, s, 274). 

“Şərikin həqqi odur ki, hər gah ğaib ola kifayət verəsən onun işlərinə və əgər hazır ola 
müraat (riayət etmə, gözləmə) edəsən ona və ümuri-şərakətdə (şərikli işlərdə) onun hökmü 
olmamış, hökm etməyəsən. Ona məsləhət etməmiş bir iş görməyəsən. Onun malını hifz 
edəsən və xəyanət etməyəsən böyük həqlərdə, ya kiçik həqlərində. Bəs həqiqətən ki, Allahın 
əli şəriklərin əlinin üstündədir. Madami ki, bir-birlərinə xəyanət etməyələr” (5, s. 274-275). 

Həmçinin müəllif mal-dövlətin, dünya malının haqqını ibrətamiz nəsihətlərlə izah edir: 
“Sənin mal-dövlətivin həqqi odur ki, onu kəsb və əxz etməyəsən məgər halaldan. İnfaq və 
məsrəf etməyəsən məgər məhəlli şəriyədə. İxtiyar etməyəsən öz nəfsivə məgər o kəslərə 
infaq və bəzl (bağışlamağı, verməyi) etməyi ki, sənə həmd və səna edəllər. Yəni sənin infaq 
(sərf etmə, xərcləmə) və ehsanının həqqini fəramuş (yaddan çıxarmaq) eyləməzlər, bəlkə 
izhara (aşkara) və duai-xeyir sənin xüsusunda edəllər. Bəs o noe əşxasə (o növ şəxslərə, o 
növ adamlara) infaq və ehsan eylə. Lakin bu infaq və ehsanda öz Pərvərdigarıva itaət 
eyləməyi mənzur tut (nəzərdə tut) və bəxil (xəsis, paxıl; simic) eyləmə. Bəs əyləşərsən həsrət 
və nədamətan (peşman olan halda) və günahilən” (5, s. 275). 

“Ağasından tələbdar olan əşxasların həqqi budur ki, əgər pərişan-hal olasan və qadir 
olmayasan onun tələbini əda və karsazlıq (işin öhdəsindən gəlmək) etməyə. Bəs gərək o 
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sahibi-tələbi (tələb sahibini) göyçək sözlər ilə özündən qaytarasan və lütf və mərhəmət edib 
mülaim və münasib cavablar bəyan edəsən” (5, s. 275). 

Müəllif əsəri zənginləşdirən sahələrdən biri olan qoca, yaşlı və uzunömrlü insanların 
haqqının dəyərindən danışır və nəsihətin dərinliklərindən bəhs edir. “Amma müsinn (qoca) 
və müəmmər (uzunömrlü) olan şəxsin həqqi odur ki, ona tövfir (fərq), təbcil (ucaltma, 
tərifləmə), təzim və təkrim edəsən sinnin (yaşın) böyüklügü səbəbinə. Və səndən müqəddəm 
(əvvəl) islama müşərrəf olub təkalif şəriyyəni səndən qabaq əmələ gətirməyi cəhətinə. Tərk 
edəsən onunilən müqabil durub müxasimə (ədavət) etməyi. Yol gedəndə onun qabağına 
düşməyəsən. Bəd cəhlibazı və nadanı ona nişan verməyəsən. Əgər sənin hüzurunda ondan 
bir cahilanə (cahilcəsinə) əməl sadir olsa mütəhəmmil (dözən) olub əvəz etməyəsən, bəlkə 
ehtiram və ikram edəsən onun həqqi islamı xatirinə” (5, s. 275).  

Nəsihətnamələrin əksəriyyətində nəsihət əvvəlcə kiçik yaşlı uşaqlara verilir və sonra 
ibrətamiz kəlamlarla ümumbəşər övladı üçün tərif edilir. Bu nəsihətlərdən yan keçməyən 
H.M.Naxçıvani səğir və kiçiklərə verilən təlimi yüksək qiymətləndirərək yazır: “Səğir və 
köçəklərin həqqi budur ki, ona rəhm edəsən və bilməyən zadlarını təlim edəsən. Təqsirini əfv 
edəsən” (5, s. 275). 

“Sailin həqqi odur ki, onun hacətini qədərincə ona əta edəsən” (5, s.275). 
“Amma məsulin (cavabdeh) həqqi odur ki, hər zadi ki, sənə əta eylədi qəbul edəsən, 

tərif və səna ilə Allaha şükr edəsən. Əgər səni məne eylədi bəs üzrünü qəbula qoyasan” (5, 
s. 275). 

“O şəxsin həqqi ki, səni şad eyləyə budur ki, əvvələn Allaha şükr və həmd edəsən. Bəəd 
əz an (ondan sonra) o şad eyləyənə tərif və tövsiflə (səciyələndirməklə) dua edəsən” (5, s. 
275). 

“Amma millətin əhlinin həqqi odur ki, qəlbində onların səlamətliyini tutasan və rəhmət 
edəsən onların günahkarlarına və müqəssirləri ilə müdara və məlaimət edəsən. Təlif edəsən 
onların qəlblərini və tələbe-islah edəsən onlardan ötrü və onların möhsünlərinə şükr edəsən. 
İza (əziyyət vermə, incitmə) azari (xəstəliyi) onlardan kəff (dəf etmə) edəsən və dost tutasan 
onlardan ötrü o zadı ki, özündən ötrü dost tutarsan. Onların böyüklərini ata mənziləsində və 
cavanlarını qardaş mənziləsində, pirə zənənlərini ana mənziləsində və səğirlərini övlad 
mənziləsində tutasan” (5, s. 275). 

“Əhli-zimmənin (himayəndə olan adam) həqqi odur ki, qəbul edəsən onlardan o zadı 
ki, Allah-Təala onlardan qəbul edib. Və onlara zülm eyləməyəsən o zadda ki, Allah-Təala 
onlar üçün fövr (tez) edib - yəni çox nemət və övlad əta edib öz əhdiyəsinə” (5, s. 275).  

 
Nəticə 
 
Güman edirik ki, tədqiqata cəlb edilən bu sahələr bu günkü gənc nəslin maariflən-

məsinə böyük bir töhfə olmaqla yanaşı, gələcək nəslin saf və sağlam yetişməsinə sanki bir 
zəmin yaradacaq. Məhz bu baxımdan da araşdırdığımız məntiqi dəlillərin nəticəsi kimi belə 
qənaətə gəlmək olar ki,  Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani bu əxlaqi-nəsihətləri “Kəşkülün-
nur” kitabında verməklə öz dövrünün ictimai-fikir mühitini saflaşdırmaqla, milli-mənəvi 
dəyərlərin qorunmasını təmin etmiş və zənginləşdirmişdir. Əsərdə verilən maarifləndirici 
aspektlər müəllifin elmi-fəlsəfi dünyagörüşünün başlıca amillərindəndir. Zəngin bilik və 
bacarığa malik olan H.M.Naxçıvani digər əsərləri ilə yanaşı bu əsərdə də ibrətamiz 
nəsihətlərə yer ayırmış və yüksək ədəbi-bədii yaradıcılığını bir daha sübuta yetirmişdir.   
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Sabuhi Ibrahimov 
Diversity of moral advice in Haji Molla Mahammad Nakhchivani's  
work "Kashkulun-nur" 
 
The article reflects the diversity of moral advice in Haji Molla Mahammad Nakh-

chivani's work "Kashkulun-nur" and identifies certain areas related to other topics. It is an 
undeniable fact that we have the works of some famous classical poets and writers from the 
Middle Ages in Azerbaijan and various valuable manuscripts under this name. From this 
point of view, this book, which is a valuable manuscript of the 19th century, has once again 
revealed the so-called factors. In the work, the author not only gave a philological analysis 
of the subject, but also evaluated some aspects of various moral advice. 

During these researches, it was found out that the author's work “Kashkulun-nur” has 
not been studied yet and has not been involved in scientific research. This valuable work of 
Haji Molla Mahammad Nakhchivani will be of great interest not only for the study of the 
cultural history of Nakhchivan, but also for the study of Azerbaijani textual science, as well 
as for our modern society. From this point of view, its research, analysis and scientific 
research are very important. 

Key words: Haji Molla Mahammad Nakhchivani, “Kashkulun-nur”, work, morality, 
advice, book, science.  

 
 

Сабухи Ибрагимов 
Pазнообразие нравоучений в произведении Гаджи Моллы Мухаммеда  
Нахчывани "Кашкулун-нур" 
 
В статье анализировалось разнообразие нравоучений в произведении Гаджи 

Молла Мухаммеда Нахчывани “Кашкулун-нур” и были определены некоторые 
направления, связанные с другими темами. Неоспоримым фактом является то, что под 
этим названием в Азербайджане существуют произведения некоторых известных 
поэтов-классиков и писателей средневековья и различные ценные рукописи. С этой 
точки зрения, эта книга, которая является ценной рукописью XIX века, еще раз 
выявила так называемые факторы. Автор не только дал в работе филологический ана-
лиз темы, но и оценил некоторые аспекты различных нравственных наставлений. 
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В ходе этих исследований было установлено, что упомянутая работа автора до 
сих пор не не была привлечена к научным исследованиям. Этот ценный труд Гаджи 
Моллы Мухаммеда Нахчывани будет представлять большой интерес не только для 
изучения истории культуры Нахчывана, но и для изучения азербайджанского 
текстоведения, а также для нашего современного общества. В связи с этим крайне 
важно провести его исследование, анализ и научное исследование.  

Kлючевые слова: Хаджи Молла Мохаммад Нахчывани, «Кашкулун-нур», труд, 
нравственность, советы, книга, наука. 
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САКРАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ И ЦВЕТОВ В ПОЭМЕ 
НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ «СЕМЬ КРАСАВИЦ» 

 
Резюме 
 
 Классик восточной поэзии и азербайджанской литературы эпохи Ренессанса - 

Низами Гянджеви в XII веке и народный поэт Расул Рза в XX веке мастерски исполь-
зовали цвета в процессе создания философской поэзии – поэтической философии. 

Сакральная символика чисел и цвета в средневековье служили подручным сред-
ством для объяснения бренности бытия и таинства мира. Подобный образ мысли 
происходил из древнетюркской культуры. В четвертой поэме знаменитой «Хамсе» 
(Пятерицы) – поэме «Семь красавиц» Низами Гянджеви использовал цвето-числовую 
символику.  

 
Ключевые слова: «Семь красавиц», цветовые ассоциации, сакральная символика 

чисел и цветов, число семь. 
 
 Вступление 
 
Выражение художественно-философской мысли цветовыми ассоциациями 

является характерной чертой древнетюркского мировоззрения. Древние тюрки, образ 
жизни которых был тесно переплетен с природой и естеством, черпали вдохновение в 
красках, рожденных самой первостихией. В этом смысле ценными примерами 
изобилует дастан «Китаби-Деде Горгуд» - выдающийся тюркский эпос, ценный 
памятник азербайджанской устной и письменной литературы. Так, например, в эпосе 
воспевается образ прекрасной Сельджан хатун в желтом одеянии.  

Многовековой азербайджанской поэзии присущи четкие метрические формы и 
цифровая символика. Как справедливо отмечал Спиноза, миром правят величины. 
Применительно к восточному письму ярким тому примером является абджад в 
хуруфизме.  

 
В одном из авторитетных изданий недавних лет отмечалось: «Четвертое произ-

ведение «Хамсе» - «Семь красавиц» символизирует семь странников. Семь своих но-
велл, пронизанных единой сюжетной линией, поэт отождествляет с семью 
созвездиями и находящимися под их покровительством семью цветами, восходящими 
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к семи дням недели (черный – Cатурн - суббота, желтый-Солнце-среда, зеленый – Луна 
- понедельник, красный-Марс-вторник, белый-Венера-пятница). Произведение много-
планово, красочно и пластично. Сюжет поэмы повествует о жизни и правлении глав-
ного героя - Бахрама» (см. 4). Так, в поэме «Семь красавиц» цветовая мистика может 
быть осмыслена и интерпретирована в единстве с числовой символикой: 7 красавиц, 7 
фей, 7 куполов, 7 дней, 7 цветов, 7 созвездий..! 

В целом, в тюрко-мусульманском мире 7 считается сакральным числом. В исламе 
на 3, 7 и 40 (в северных регионах - и на 52-й (!)) дни после смерти человека принято 
проводить поминки по усопшему. Считается, что на третьи сутки после смерти плоть 
отделяется от костей, на седьмые сутки - кости размыкаются, а на 40-й день душа 
покидает бренное тело. Согласно поверьям, поминки в эти дни облегчают мытарства 
усопшего в ином мире. Сороковины символичны в том числе в жизни молодой 
невесты, только вступившей в замужнюю жизнь, и новорожденного. В эти дни они 
защищены от испуга, наветов, порчи и дурного глаза, могущих привести к разного 
рода психологическим расстройствам еще не вполне окрепшего организма.  

Цифра 7 служила «золотым ключиком» к разгадке таинств мироздания в древнем 
шумерском и тюркском шаманстве, составляла основу наук космогонии и теологии. 
(См.: 2; 3) 

Символ красоты благословенных небес - радуга имеет семь цветов, 7 - символ 
сотворения вселенной. На этом сакральный смысл числа 7 в произведении, разумеется, 
не исчерпывается.  

Бахрам, проведший беззаботные дни в волшебных  дворцах, окрашенных в семь 
цветов, приходит в ужас, внимая рассказам семи безвинных узников, заточенных в 
темницу визирем. Этот параллелизм (семь красавиц – семь узников) является ключом 
к постижению сути произведения и общественной мысли поэта (См.: 4) 

Таким образом, произведение воплощает в себе поэтические системы в трех 
плоскостях: романтик Бахрам шах предается счастью в окружении семи красавиц; 
мистические загадки созвездий и звезд о Вселенной; реальность - правда устами семи 
узников. Слова заключенных о визире Раст-Ровшане словно пробуждают Бахрам шаха, 
предающегося сладостным утехам в окружении семи прекрасных дев. В поэме 
раскрываются  общественно-исторические взгляды Низами Гянджеви, его представ-
ления о гуманизме и справедливом вершении судеб. Художественно-философское 
содержание произведения обретает новое осмысление.  

«Хамсе» Низами Гянджеви - второй после «Деде Горгуда» грандиозный успех 
тюркской художественно-философской мысли, бесценный шедевр азербайджанской 
литературы. «Хамсе» занимает достойное место в одном ряду с «Илиадой» и 
«Одиссеей» Гомера, «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси.  

Пять произведений «Хамсе» поражают великолепием и являются вершиной 
идейно-художественного расцвета Восточного ренессанса. Читая эти произведения, 
весь мир восторгается гением азербайджанской художественной мысли XII века. 

Четвертое произведение «Хамсе» - поэма «Семь красавиц» отличается  по своей 
структуре (полифонизму в целом!). В этом произведении Низами затрагивает проб-
лему справедливого правителя, справедливого общества. На ее решении построена 
сюжетная композиция произведения. Справедливые правители в мечтах Низами 
постигают истину в жизненных, поучительных ситуациях. Хосров - любовью Ширин, 
Бахрам - советом старца, казнившего неверного пса.  

Поэму «Семь красавиц» условно можно разделить на три части: 1) восхождение 
Бахрам Гура на престол; 2) строительство семицветных дворцов, в которых Бахрам 
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шах предавался утехам в обществе семи красавиц; 3) рассказ семи безвинных 
пленников после наставления старого пастуха. 

7 частей, отражающих основную художественно-философскую суть поэмы, сами 
по себе являются вполне самостоятельными произведениями. Можно с уверенностью 
утверждать о том, что каждый рассказ, повествуемый устами семи красавиц – это 
отдельное поучительно-дидактическое произведение. 7 дней, проведенных в окруже-
нии 7 красавиц, – это не только дни утех и развлечений, но и 7 назиданий. Неслучайно, 
именно благодаря рассказам 7 красавиц, Бахрам шах словно прозревает и осознает, что 
визирь Раст-Ровшан, пользуясь ситуацией, создает смуту в его пределах, творит 
несправедливость, грабит казну, губит армию, бросает ни в чем не повинных людей в 
кандалы...  

Новаторство и полифоничность поэмы «Семь красавиц» обусловлены искусно 
закодированным в строках Низами Гянджеви сакральным числом 7 и мистикой 7 
цветов.  

Странствуя по назиданию Нумана, главный герой находит зодчего Симнара в 
Руме и велит ему построить замок Хаварнак: 

 
Пятилетие трудился над постройкой он. 
Был рукою златоперстой дивно возведен 

Замок, башенки вздымавший к звездам и луне, 
Сновиденьем возникавший в синей вышине. 

И второй Каабой в мире этот замок стал. 
Был резьбой он весь украшен, золотом блистал, 

Горною лазурью, краской, что красней зари. 
Наподобье неба сделан купол изнутри ... (5, стр. 342). 

Войдя во дворец, Бахрам шах приходит в неописуемый восторг: 
 

Этих семерых красавиц сам изобразил 
Маг Симнар и всех в едином круге заключил. 
  
А посередине круга — будто окружен 
Скорлупой орех — красивый был изображен 
  
Юный витязь. Он в жемчужном поясе, в венце. 
И усы черны, как мускус, на его лице. 
  

Словно кипарис, он строен, с гордой головой. 
Взгляд горит величьем духа, ясный и живой. 
  
Семь кумиров устремили взгляды на него, 
Словно дань ему платили сердца своего. 
 

Он же ласковой улыбкой отвечает им, 
Каждою и всеми вместе без ума любим. 
  
А над ним Бахрама имя мастер начертал. 
И Бахрам, себя узнавши, надпись прочитал. 
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Это было предсказанье, речь семи светил: 
«В год, когда воспрянет в славе витязь, полный сил, — 
  
Он добудет семь царевен из семи краев, 
Семь бесценных, несравненных, чистых жемчугов.  

(5, стр. 362-363). 
 
Бахрам шах велит лучшему ученику зодчего Синана – Шиде построить семь 

дворцов с куполами. Искусность мастерства Шиды Низами воспевает строками:  
 

Светлый ликом, словно солнце, звался он Шида; 
Живописец — чувств исполнен, вдохновлен всегда, 
  
Геометр и математик, врач и астроном, 
Был он в зодчестве прославлен дивным мастерством. 
 
Словно воск, податлив камень был в его руках, 
Яркий блеск его мозаик не погас в веках. 
  
Он узорною резьбою зданья украшал, 
И по извести картины красками писал. 
  
На дворцы, что он построил, сведущий, взгляни! — 
Восхитил бы он Фархада сердце и Мани. 
 

Шида представился Бахрам шаху строками:  
 
«Если будет мне согласье шаха и указ — 
Устраню я от Ирана наговор и сглаз. 
  
Я ученый и астролог. До высоких звезд 
Мною знанья тайн небесных перекинут мост. 
  
Был провидения дан мне при рожденье дар, 
Зодчеству меня премудрый научил Симнар. 
  
Зрел я тайное, на звездный глядя небосвод, 
Что планет стеченье шаху зла не принесет. 
  
И пока в кумире праха жить он обречен, 
Пусть светил небесных гнева не страшится он. 
  
Тело шаха будет цело, как его душа, 
На земле он будет, словно на небе Луна». (5, стр. 438). 

 
В этих строках заключены воззрения Низами об искусстве: переплетение 

искусной, вдохновенной резьбы и зодчества в исполнении Шиды с овеянной мистикой 
астрологией... 
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По рассказам семи красавиц Бахрам шах ближе знакомится с их странами. В 
субботу Бахрам направляется во дворец под черным, как ночь, куполом и внемлет 
повествованию индийской принцессы о черном цвете. Черный цвет выбран отнюдь не 
случайно. 

 
Мы ее расспрашивали: «Почему, скажи, 
В черном ты всегда приходишь? Молвим: удружи 
  
И открой, о чем горюешь, слиток серебра? 
Черноту твоей печали выбелить пора! 
  
Ты ведь к нам благоволеньем истинным полна; 
Молви, почему ты в черном? Почему грустна?»   

(5, стр. 445). 
 
В конце повествования раскрывается тайна: 
 

И когда мой шах мне повесть эту рассказал, — 
Я – его раба – избрала то, что он избрал. 
  
В мрак ушла я с Искендером за живой водой!.. 
Ярче месяц – осененный неба чернотой. 
  
И над царским троном черный должен быть покров. 
Черный цвет прекрасен. Это лучший из цветов. 
  
Рыбья кость бела, но скрыта. Спины рыб черны. 
Кудри черные и брови юности даны. 
  
Чернотой прекрасны очи и осветлены. 
Мускус – чем черней, тем большей стоит он цены. 
  
Коль шелка небесной ночи не были б черны, — 
Их бы разве постилали в колыбель луны? 
  
Каждый из семи престолов свой имеет цвет, 
Но средь них сильнейший – черный. Выше цвета нет. 

 (5, стр. 484). 
 
Шах восхищается рассказом индийской красавицы, ее умом и вкусом.  
В воскресенье Бахрам шах направляется во дворец под желтым куполом. Прек-

расная Ягманаз рассказывает правителю о мудрости, сокрытой в символике желтого 
цвета: 

 
Золото нам наслажденья чистые дарит, 
И халва с шафраном, словно золото, горит. 
  
Не гляди на то, что желтый он такой – шафран! 
Видишь смех, что вызывает золотой шафран? 
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Золото зари рассветной по душе творцу, 
Поклонялись золотому некогда тельцу. 
  
И в румийских и багдадских банях — только та 
Глина ценится, что, словно золото, желта.  

 (5, стр. 502). 
 

В понедельник Бахрам навещает дивную Назпери, живущую во дворце с 
зеленым куполом. Она рассказывает о мудрости, заключенной в символике зеленого 
цвета. 

 
Зелень одеяний лучше желтой полосы. 
Стройный кипарис в зеленом - образец красы. 
Скорбь сердечную зеленый утешает цвет. 
Светлых ангелов зеленый украшает цвет. 
И душа другим зеленый предпочла наряд. 
Рощам и лугам зеленым радуется взгляд. 
Любит цвет листвы зеленой свежая весна,- 
Потому - всегда и всюду - свежесть зелена. 
А когда луна Хорезма кончила рассказ, 
Обнял шах отраду сердца, утешенье глаз. 

                     (5, стр. 523). 
 

Во вторник правитель является во дворец с красным куполом и наслаждается 
обществом славянской княжны. Красавица рассказывает правителю поучительную 
историю о сакральной символике красного цвета: 

 
Красный цвет красою блещет, коей в прочих нет, 
Этим лал ценней алмаза - алый самоцвет. 
  
Золото «червонной серой» называешь ты; 
Нет у золота одежды лучше красоты. 
  
Кровь, с душою связанная, оттого красна, 
Что тонка, легка в полете, как душа, она. 
  
Если красоты телесной в мире ищешь ты, 
Помни: розы щек – основа всякой красоты. 
  
Роза лучшая не будет ханшею садов, 
Если нет у ней горящих кровью лепестков!» 
  
А когда рассказ царевна кончила чудесный, 
Словно россыпь роз, зарею вспыхнул мрак небесный. 
  
И лицо Бахрама в этом блеске алых роз 
Стало красным, с ароматным сходно соком роз. 
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Он к славянской красной розе руку протянул, 
Обнял стан ее и в неге близ нее уснул. 

                                                                         (5, стр. 547). 
  
Затем шах приходит во дворец под бирюзовым куполом и проводит время с 

пятой красавицей своего гарема.   
В четверг он внемлет повествованию о сандаловом цвете, а в пятницу постигает 

магию белого в обществе седьмой принцессы.  
Низами посвящает бирюзовому цвету такие строки:  
 

И пока стоит на месте синий небосвод, 
Слава тем, кто в край блаженный с миром отойдет. 
  
А живущим всем мы будем, как надежный щит, 
Одарим добром, надеждой, не творя обид. 

 
Сандаловому цвету:  
 

На углях горел алоэ, жарко тлел сандал; 
Как индийцы на молитве, дым вокруг вставал. 
  
Для поклонников Зардушта рдел живой огонь, 
Был источником веселья золотой огонь. 
  
В устье каменном, в жаровнях ярко рдел огонь, 
Словно шелк золотоцветный, пламенел огонь. 
  
Пламя — ягода грудная — угли разожгло, 
Киноварью сердцевину угля налило. 
  
Яблоком без сердцевины красный уголь рдел, 
В сердцевине он гранатом спелым пламенел. 
  
Россыпью он тлел янтарной, окроплен смолой, 
Жарко искрился, подернут пеплом и золой. 
  
Чернотою раскаленной пламенел сандал, 
Как тюльпаны в косах гурий, кровенел сандал. 

 
Белому цвету 
 

Происходит свет прекрасный дня — от белизны. 
И от белизны небесной светел блеск луны. 
  
Чистых нет цветов. С изъяном каждый в мире цвет, 
Кроме белого, — в одном лишь в нем изъянов нет. 
  
Все, что чистотой блистает, все, что запятнать 
Невозможно, мы привыкли «белым» называть. 
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 И в часы служений богу, перед алтарем 
Вечного, мы в одеянье белом предстаем. 

                                                                   (5, стр. 637). 
 
«Завяжу твой день узелком небесного цвета», - говорили древние тюрки, грозясь 

и стращая. Эта фраза и ныне употребляется в северных регионах Азербайджана.  
 
Вывод 
 
 Согласно европейскому мировоззрению, верованиям западного и русского 

народов, белый цвет является символом капитуляции, смирения и мира. У тюрков-
азербайджанцев белый цвет отождествляется с любовью, чистотой, счастьем и 
радостью. Девушки ждут своего суженого - принца на белом коне. В знак чистоты и 
невинности невесты облачаются в белые одеяния. Взаимосвязь чисел и цветов с 
национальной символикой и астрологией еще недостаточно изучена. А ведь цифры 
являются зашифрованной информацией, памятью человечества и способом 
постижения Вселенной. Гениальный Низами Гянджеви мастерски использовал 
мистику чисел и цветов для описания человеческой сути, общества и поднебесья. 
Именно в цифрах и цветах заключены сакральные послания Низами, раскрывающие 
мощь его творчества и поэтического дарования. 
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Gülşən Əliyeva-Kəngərli 
Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasında rəqəm və rəng mistikası 
 
Yaxın Şərq və Azərbaycan intibah ədəbiyyatının zirvəsi Nizami Gəncəvi XII əsrdə, 

xalq şairi Rəsul Rza isə XX əsrdə fəlsəfi poeziya – poetik fəlsəfə yaradarkən rənglərdən 
məharətlə istifadə etmişdir. Rəqəm və rəng mistikası orta əsrlərdə həm müdrik aləmi, həm 
də mistik aləmi izah etmək üçün əlverişli vasitə olmuşdur. Bu qədim türk düşüncə mə-
dəniyyətindən  irəli gələn bir keyfiyyət idi. Nizami Gəncəvi möhtəşəm “Xəmsə”yə daxil olan 
dördüncü  poemada – “Yeddi gözəl” əsərində rənglərlə bərabər, həm də rəqəm mistikasından 
istifadə etmişdir. Azərbaycan (Türk) düşüncəsinə görə ağ rəng xoşbəxtlik, səadət, sevgi - ağ 
gün rəmzidir. Qızlar öz sevgililərini - Ağ atlı oğlanı arzulayır və gözləyirlər. Gəlin köçəndə 
xoşbəxtlik simvolu kimi ağ paltar geyinirlər. 

Hələ rəqəmlərin və rənglərin milli şüurla bağlılığı, göylər və səma ilə, nücum elmi ilə 
əlaqəli kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Halbuki rəqəmlər bəşərin nail olduğu kodlaşmış 
yaddaş, rənglər kainatı dərk etməyin vasitəsidir. Dahi Nizami Gəncəvi rəqəm və rəng 
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mistikasından İNSANI, cəmiyyəti və kainatı- səmanı izah etmək üçün sənətkarlıqla istifadə 
edib. Nizami yaradıcılığının, onun dahililiyinin sirri də məhz rəqəmlərdə və rənglərdədir. 

Açar sözlər: "Yeddi gözəl", rəng birləşmələri, rəqəm  və rəng mistikası, yeddi nömrə 
 
 
Gulshan Aliyeva-Kangarli 
The number and color mysticizm in Nizami Ganjavi’s “The Seven Beauties” 
 
The expression of artistic and philosophical ideas through color associations is a special 

feature of Turkish thinking of the ancient period. Ancient Turks, whose lifestyles were more 
connected with nature than with society, used all the colors that existed in the nature and 
adorned it for the happiness of their lives. “Kitabi-Dada Gorgud”, a unique monument of 
Turkic epic culture, as well as of oral and written literature of Azerbaijan, in this sense still 
contains valuable examples. Nizami Ganjavi used the mystique of numbers as well as colors 
in his fourth poem, “The Seven Beauties”, a part of the magnificent Khamsah (a collection 
of five books). The part, which describes the seven beauties and expresses the main artistic 
and philosophical essence in this poetical work, is an independently heavyweight in every 
sense. 

Nizami`s “Khamsah”, a masterpiece of Azerbaijani literature, is the first greatest 
artistic and philosophical contribution to the Turkish artistic thought outside the heroic epic 
“Kitabi-Dada Gorgud”. The “Khamsah” can be compared only with Homer’s Iliad and 
Odyssey and Abul-Gasim Firdovsi’s “Shahnameh”. All the five epic poems of the Khamsah” 
are great, viewed as the idea and art pinnacle of the Oriental Renaissance. By reading these 
romantic epics, the world is still fascinated with the genius of the 12th-century Azerbaijani 
artistic thought. 

Key words: “Seven beauties”, color associations, sacred symbolism of numbers and 
colors, number seven. 
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ŞEYX FƏRİDƏDDİN ƏTTARIN  
“MUXTARNAMƏ” ƏSƏRİ 

 
Xülasə 
 
Təsəvvüf ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Xİİ-XIII əsrlərdə yaşamış böyük şair 

və mütəfəkkir Şeyx Fəridəddin Əttar Nişaburi, Sənai Qəznəvinin əsasını qoyduğu ədəbi 
məktəbin davamçılaından olmuşdur. Əksər təzkirələrin verdiyi məlumata əsasən, Əttar, 
Qurani-Kərim ayələrinin sayı qədər, yəni 114 il yaşamış, və özündən sonra zəngin ədəbi irs 
qoymuşdur. 

Muxtarnamə, Əttarın ən orijinal və maraqlı əsərlərindən biridir. Bu əsər 5000 
mindən artıq rübainin toplandığı məqalələr məcmuəsindən ibarətdir. Bu rübailər 50 bölmədə 
tərtiblənmişdir. Əsər müqəddimə ilə başlayır. Müqəddimə nəsrlə yazılmışdır və mətndə 
Qurani-Kərimin müxtəlif surələrindən gətirilən ayələr üstünlük təşkil edir. 

Əttarın “Muxtarnamə” əsəri üzərində apardığımız araşdırmalar zamanı əsərin 
indiyə qədər nəzəri ədəbiyyatda qeyd edildiyi kimi “rübailər” məcmuəsi deyil, vahid bir süjet 
əsasında mənəvi kamilləşmə, Haqqın aşiq və məşuq (sevən və sevilən) xüsusiyyətlərini əks 
etdirən təsəvvüfi bir əsər olduğunu gördük. Əsərdə, həmçinin poetika elminə aid dəyərli 
bilgilər, insan gözəlliyinin vəsfi, ayrı-ayrı üzvlərin poetik, rəmzi və təsəvvüfi anlamları öz 
əksini tapır. Sonralar bu bilgilər poetikaya dair yazılan bir sıra kitablarda öz əksini 
tapmışdır. 

Əttar bu əsəri məsnəvi janrında deyil, rübai janrında yazmaqla ədəbiyyatda daha bir 
yeniliyə imza atmışdır. 

 
Aşar sözlər: Əttar, Muxtarnamə, rübai, təsəvvüf, eşq 

 
 Giriş 
 
Təsəvvüf ədəiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Xİİ-XIII əsrlərdə yaçamış böyük şair 

və mütəfəkkir Şeyx Fəridəddin Əttar Nişaburi, Sənai Qəznəvinin əsasını qoyduğu ədəbi 
məktəbin davamçılaından olmuşdur. Əksər təzkirələrin verdiyi məlumata əsasən, Əttar, 
Qurani-Kərim ayələrinin sayı qədər, yəni 114 il yaşamış, və özündən sonra zəngin ədəbi irs 
qoymuşdur [Bax: 1,s. 43-52]. 

Onun demək olar ki, bütün əsərləri dini-irfani mövzuda yazılmışdır [Bax: 4-14]. 
 Prof. Helmut Ritter Əttarın əsərlərini yazılma tarixinə əsasən xronoloji ardıcıllıqla 

belə qeyd edir: 1) “Heydərnamə”; 2) “Divan”; 3) “Cəvahirnamə”; 4) “Şərhül-qəlb”; 5) 
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“Xosrovnamə”; 6) “Əsrarnamə”; 7) “Məntiqüt-teyr”; 8) “Müsibətnamə”; 9) “Muxtarnamə”; 
10) “İlahinamə”; 11) “Bülbülnamə”; 12) “Pəndnamə”; 13) “Təzkirətül-övliya”; 14) 
“Meracnamə”; 15) “Cümcümənamə”; 16) “Vüslətnamə”; 17) “Üştürnamə”; 18) “Cəvahirüz-
zat”; 19) “Heylacnamə”; 20) “Bisərnamə”; 21) “Məzhərül-əcaib”; 22) “Lisanül-qeyb” [2, s. 3]. 

Bu əsərlərdən əlavə, Əttarın “Bəyanül-irşad”, “Fütüvvətnamə”, “Məzhər”, 
“Miftahül-iradə” və s. əsərləri vardır. 

 
“Muxtarnamə” Əttarın ən orijinal və maraqlı əsərlərindən biridir. 
Bu əsər 5000 mindən artıq rübainin toplandığı məqalələr məcmuəsindən ibarətdir. Bu 

rübailər 50 bölmədə tərtiblənmişdir. Əsər müqəddimə ilə başlayır. Müqəddimə nəsrlə 
yazılmışdır və mətndə Qurani-Kərimin müxtəlif surələrindən gətirilən ayələr üstünlük təşkil 
edir. Müqəddimədən sonra bablar verilir. Birinci bab: 

 
ه از ھر پاکی ّ  ای پاکی تو منز
  [s. 8,14] قدوسی تو،مقدّس از ادراکی

 
Sənin paklığın bütün paklıqlardan münəzzəhdir; Sənin müqəddəsliyin idrakın dərk 

edə biləcəyindən daha müqəddəsdir, – 
 

beyti ilə başlayır. Dördlüklər şəklində yazılan birinci bab məzmunca vəhdət təşkil 
edir. Rübailər sənətkarlıq və vəzn mükəmməlliyi ilə diqqəti cəlb edir: 

 
 یا رب چم تو چکونھ تقدیر کنم 
  از دست بشد عمر، تدبیر کنم. 

  از جرم من و عوف تو شرمم بگرفت،
  [s. 16,14] در بندگی تو چند تقصیر کنم.

 
Yarəb, sənin çəmini (qayda-qanununu) necə təqdir edim; Ömrüm əldən getdi, gərək 

tədbir edim. Mənim günahımdan, sənin də (hər dəfə) əfv etməndən xəcalət çəkdim lap; Nə 
qədər sənə bəndəlik etməkdə qüsur edəcəyəm? 

 
Əttar rübai janrında ilahi həqiqətləri, Haqq aşiqinin hallarını incə ayrıntılarına qədər 

əks etdirməsi ilə diqqəti cəlb edir: 
 

 جانی کھ برمز، قصّھ جانان گفت
  زبان و بیزبان پنھان گفت،ببرید 

  تا کی گوی : واقعۀ عشق بگوی! 
  [s. 69,14] چیزی کھ چشیدنی بود نتوان گفت. 

 
Cananın qissəsinin rəmzləri ilə danışan bir canın;  
Dili kəsildi, dilsiz, gizli danışdı.  
Nə vaxtacan deyəcəksən: “Eşq vaqiəsini anlat”;  
Bu elə bir şeydir ki, onu gərək özün dadasan, danışmaqla anlatmaq mümkünsüzdür. 
 
Burada Haqqın gizli sirlərindən bəhs edilir. Bu elə bir eşq, elə bir sirdir ki, onu dil ilə 

demək mümkün deyildir. Bu eşqi anlatmaq üçün dilsizlik dili gərəkdir. Söyləmək istəyənlərin 
dili kəsilər. Eşq vaqiəsini anlatmaq mümkün deyil, ancaq onu yaşayanlar nə olduğunu anlaya 
bilərlər. 
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On ikinci bab “Dər şekayəte-nəfse-xod” adlanır. Burada şair öz nəfsindən şikayət 
edir, özünün misalında insan övladının nəfsi ilə apardığı mübarizələri qeyd edir. Nəfsi Haqqa 
qovuşmaq yolunda başlıca maneə olaraq görən şair onu it adlandırır. “Zalım”, “sitəmkar”, 
“tamahkar” və s. mənfi xüsusiyyətlərlə səciyyələndirilir [14, 66]. 

Bu rübailərdə Ömər Xəyyam, Məhsəti Gəncəvi, Hafiz ruhu, rindlik əhvali-ruhiyyəsi 
üstünlük təşkil edir:  

 
 ماییم کھ نھ سوحتھ و نھ خامیم،

  [s. 68 ,14] نھ صاف چشیده و نھ درد آشامیم. 
 
Biz nə bişmiş, nə də xamıq (çiyik);  
Nə saf süzülmüş [şərab], nə də şərab küpünün dibi, xıltıyıq. 
 
Daha sonra “Hövsələsiz insanları məzəmmət etmək və qəlbin mənası barədə” adlı on 

üçüncü bölümdə yazır: “Əgər ömrünü padşahlıqla keçirib ölə bilərsənsə; Yoxsulluq içində 
ölsən, heyif olar.  Aləm başdan-başa ənam, ehsan süfrəsidir; Sən niyə ac-susuz ölmək 
istəyirsən?” [14, s.70] 

Burada şair mənəvi nemətlərdən söz açır. Allah bütün aləmi ilahi həqiqətlərin 
məzhəri, məna aləminə xas yüksək zövqlərin, gözəlliklərin mənbəyi olaraq yaratmışdır. 
Lakin mənən yoxsul olan, bəsirət gözü açıq olmayan insanlar bu nemətlərdən faydalana 
bilmir. 

İkinci bab peyğəmbərin nəti, üçüncü bab səhabənin mədhinə həsr edilmişdir. Digər 
bablar tövhid, təfrid, fəna və bəqa, qidəm, ədəm, heyrət və sərgəştegi (başını itirmək, 
sərxoşluq), məani, ruh, sirri-ğeyb, eşq və s. təsəvvüfi anlayışların şərhinə həsr edilmişdir. Bu 
bablarda vəhdəti-vücud fəlsəfəsi qabarıq şəkildə əks edilmişdir: 

 
 ھم رھبر این عاشیق گمراھی تو 
  ھم مونیس خلوت سھرگاھی تو. 
  میسوزم و از سوز من آکاھی تو 

  [s.15 ,14] از سوختۀ خویش چھ میخواھی تو 
 
Həm bu yolunu azmış aşiqin rəhbərisən sən;  
Həm səhər xəlvətinin, tənhalığının həmdəmi, munisi sənsən.  
Yanıram, bu atəşimdən agah olan sən;  
Öz qəlbi yanmış aşiqindən nə istəyirsən sən? 
 
Əttarın “Muxtarnamə” əsərində ilahi hüsnün hər an bir başqa şəkildə təcəlli etməsi 

ideyası öz əksini tapmışdır: 
 

 جمالی دگر است  در ھر چیزی ترا
  در ھر ورق حسن حالی دگر است 

  ھر ناقص را ز تو کمالی دگر است 
  [s.153 ,14] ھرعاشق را ز تو وصال دگر است 

 
Hər bir şeydə sənin camalın bir başqa şəkildə cilvələnir;  
Hər vərəqdə, hər yarpaqda bir başqa hüsnün,  
bir başqa halın əks olunmuşdur.  
Hər naqisdə sənin bir başqa kamalın var;  
Hər aşiqdə sənin bir başqa vüsalın var. 
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Əsərin ən maraqlı məqamlarından biri də məşuqənin vəsfinə həsr edilmiş bablardır. 
Bu hissə “Dər şükr nomudəne əz məşuq” adlı otuz üçüncü fəsildən sonra otuz dördüncü 
babda “Dər sefət amədəne-məşuq” başlığı altında məşuqənin ona gizli sifətlərini açmasından, 
qeyri-adi sirlərini açmasından bəhs edir: 

 
 دوش آمد و بر گشاد صد پردۀ راز 

  در پردۀ دل جلوه گری کرد آغاز
  در داد ندا کھ ای ز ما مانده باز 

  [s.158 ,14] بر خیز ز پیش و خانھ با ما پرداز!
 

Dünən gəldi və yüzlərlə sirr pərdəsi açdı;  
Könül pərdəsində cilvəgərliyə başladı. 
Bir nida çəkdi ki, ey bizdən xəbərsiz qalan;  
Ortadan çəkil, evini bizə aç. 
 
Şair burada insanın maddi varlığının onunla Allah arasında bir maneə olduğunu, ilahi 

həqiqətə qovuşmağın bu dünya nemətlərindən, maddiyyatdan əl çəkməklə dünyəvi “mən”ini 
öldürməklə mümkün olacağını bildirir. 

Maraqlıdır ki, bu babın bütün beytləri “Duş amədo qoft” (“Dünən gecə gəldi və dedi”) 
anaforası ilə başlayır. Bu beyt məna və ideya baxımından Nizami Gəncəvinin “Gecə xəlvətcə 
bizə sevgili yar gəlmiş idi; Üzü Aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi” qəzəlini xatırladır. 
Aşiqin görüşünə gələn məşuqənin sözləri ilə aşiqin cavabları bəzən türkdilli ədəbiyyatda 
daha geniş yayılan “dedim-dedi” mükaliməsi şəklində verilir: 

 
 دوش آمد و گفت: «در بال پیوستی

  وستی.آن لھزه کھ در چونو چرا پی
  گفتم:چکنم تا بھ تو در پیوندم ، 

  [s. 159,14] گفت کھ  ز خود ببر بھ ما پیوست. 
 
Dünən gəldi və dedi; Bəla qapısını açdın bizə;  
O zaman ki “Necə”, “Nə üçün” sualları ortaya çıxardın.  
Dedim: “Necə edim ki, sənə bir qapı açım, səninlə bir bağ qurum?”  
Dedi: “Özünlə əlaqəni kəssən, bizə bağlanacaqsan”. 
 
Otuz beşinci fəsil “Dər sefəte-ruyo zolfe-məşuq” (“Aşiqin üzü və zülfü barədə”) 

adlanır. Bu hissədə gözəlin üzü imana, zülfü küfrə bənzədilir. Hər ikisinə rəmzi, təsəvvüfi 
məna verilir. Maraqlıdır ki, Əttar məşuqəni təsvir edərkən gözəllik anlamında ona “Ey türk” 
deyə müraciət edir. 

Otuz altıncı fəsil “Dər sefəte-çeşm və əbruy” adlanır. Bu fəsildə göz və qaşın 
sifətlərindən bəhs edilir. 

 
 چشم سیھت کھ فتنۀ آفاق است 

  جانم ز میان جان بدو مشتاق است 
  ریخت آب رویم بر خاکو ابروی تو 

  [s.163 ,14] کابروی تو پیوستھ بھ خوبی طاق است
 
Qara gözlərin göylərin fitnəsidir;  
Canım içindəki can ona aşiqdir.  
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Qaşın üzümün suyunu yerə tökmüşdür;  
Çünki sənin qaşın bir gözəllik tağıdır. 
 
Burada şair “əbruy” və abi-ruy” (qaş və üz suyu, abır-həya) sözlərinin bənzərliyindən, 

fonetik cinaslığından istifadə edərək Yarın gözəlliyini bədii şəkildə ifadə edir. 
Sənin qaşlarının tağı kamançıdır; Kirpiklərin isə bu kamana qoyulan oxlardır. Mənə 

bax və qaşlarını düyünləmə ki; Qaşların üzündən bu işə düyün düşdü. 
Otuz yeddinci fəsil “Dər sefəte-xətto xale-məşuq” adlanır. Bu bölümdə sevgilinin 

xətti və xalını vəsf edən rübailər verilir. Məşuqun xətti tutiyə, müşkə, qarışqaya bənzədilir: 
 

  ای مورچھ خط! بدمیدی آخر،
  دی آخر.بر گرد مھش خط کشی

  گویند کھ در مھ نرسید ھرگز مور
  [s. 171,14] ای مور! بھ ماه چون رسیدی آخر

 
Ey xəttin qarışqası, axır ki, cücərdin, çıxdın;  
Ay [üzün] ətrafına xətt çəkdin.  
Deyirlər ki, qarışqa heç vaxt Aya çıxa bilməz.  
Ey qarışqa, bəs sən necə gedib Aya çıxdın? 
 
Sevgilinin xalı isə nöqtəyə, gizli mənalardan xəbər verən incə mənalara, təhlükəli, 

“qan iyi verən” məqamlara, göz bəbəyinə və s. bənzədilir. 
Otuz səkkizinci bab “Dər sefəte-ləb və dəhane-məşuq” adlanır. Gözəlin dodağı və 

ağzı müxtəlif metaforik bənzətmələrlə vəsf edilir: 
 

 زلف تو سر درازدستی دارد 
 چشم تو ھمھ میل بھ مستی دارد 

ھای را ماند، ّ ا دھنت کھ ذر ّ   ام
ه نھ نیستی نھ ھستی دارد ّ   [s.171 ,14] یک زر

 
Sənin zülfün əliuzunluğun (ilahi həqiqətlərə çatmağın) zirvəsi, son nöqtəsidir;  
Sənin gözlərin həmişə məstliyə meyil edir.  
Amma ağzın zərrələrə bənzəyir;  
Nə bir zərrəcə varlığı, nə də yoxluğu vardır. 
 
Burada Əttar gözəlin dodağını və ağzını zülf və gözlə vəhdətdə götürür və ağızı 

(dəhən) varlıq və yoxluq arasındakı incə bir cizgiyə bənzədir.  
Məşuqənin üzvlərindən bəhs edən hissələrdə Şərəfəddin Rami Təbrizinin “Ənisül-

üşşaq” adlı 19 babda məşuqənin zülfü, üzü, gözü, qaşı, kirpiklərindən bəhs edən əsəri ilə 
bənzərlik diqqəti cəlb edir [bax:3]. Görünür ki, Rami əsərini yazarkən Əttarın “Muxtarnamə” 
əsərindən təsirlənmişdir. 

Daha sonrakı bablarda məşuqənin və aşiqin xarakter xüsusiyyətləri (məşuqənin nazı, 
zalımlığı, aşiqin dərdi, kədəri, çarəsizliyi və s.) əks edilir. Bu xüsusiyyətlərdən sonra 44-cü 
bab “Qələndəriyyat və xəmriyyat” adlanır. Burada qələndərlik, rindlik, şərab və s. irfani 
məzmunlu rübailər verilir. Bundan sonrakı bablar şam və pərvanənin mükalimələri şəklində 
verilmişdir. Nəhayət, əllinci bab “Dər xətme-kitab” adlanır. Əsərdəki sonuncu rübai: 

 
 گاھی سخنم بھ صد جنون بنویسد، 
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  گاه از سر عقل زوفنون بنویسد، 
  گر از فضالیند، بھ زرنقش کنند

  [s, 238 ,14] ور عاشیق زارند بھ خون بنوسند
 
Gah sözlərim yüz məcnunun dəliliyini əks etdirər;  
Gah da ağılın təsiri ilə müdriklik, bilginlik ifadə edər.  
Fazillər fəzilət sahibləri kimi qızılla naxışlar salsalar da;  
Gözüyaşlı aşiqlər kimi qanla yazarlar. 
 
Nəticə 
 
Əttarın “Muxtarnamə” əsəri üzərində apardığımız araşdırmalar zamanı əsərin 

indiyə qədər nəzəri ədəbiyyatda qeyd edildiyi kimi “rübailər” məcmuəsi deyil, vahid bir süjet 
əsasında mənəvi kamilləşmə, Haqqın aşiq və məşuq (sevən və sevilən) xüsusiyyətlərini əks 
etdirən təsəvvüfi bir əsər olduğunu gördük. Əsərdə, həmçinin poetika elminə aid dəyərli 
bilgilər, insan gözəlliyinin vəsfi, ayrı-ayrı üzvlərin poetik, rəmzi və təsəvvüfi anlamları öz 
əksini tapır. Sonralar bu bilgilər poetikaya dair yazılan bir sıra kitablarda öz əksini 
tapmışdır. 

Əttar bu əsəri məsnəvi janrında deyil, rübai janrında yazmaqla ədəbiyyatda daha bir 
yeniliyə imza atmışdır. 
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Nezaket Memmedli 
"Mukhtarname" by Sheikh Faridaddin Attar 

 
Sheikh Faridaddin Attar Nishaburi, a prominent representative of Sufi literature, a great 

poet and thinker, who lived in the XII-XIII centuries, was a follower of the literary school, 
founded by Sanai Ghaznavi. In the opinion of most medieval researchers and historians, Attar 
lived 114 years, according to the verses of the Holy Koran and left a rich literary heritage. 

“Mukhtarname” is one of the most original and interesting works of Attar. 
This work consists of a collection of articles, collected more than 5000 rubais (rubai 

(four-line poem type). The work begins with an introduction. The preface is written in prose, 
and the text is dominated by verses from various surahs of the Holy Koran. 

During the research of Attar's Mukhtarnameh, we found that the work is not a collection 
of rubai, as noted in the theoretical literature, but a mystical work based on a single plot, 
reflecting the characteristics of spiritual perfection. The work also contains valuable 
information about the science of poetics, the description of human beauty, the poetic, 
symbolic and mystical meanings of individual parts of the human face. This information was 
subsequently reflected in a number of books on poetics. 

Attar made another innovation in literature by writing this work not in the genre of 
masnavi, but in the genre of rubai. 

Keywords: Attar, Mukhtarname, Rubai, Sufism, Love 
 

Незакет Маммедли 
«Мухтарнаме» шейха Фаридаддина Аттара 
 
Шейх Фаридаддин Аттар Нишабури, видный представитель суфийской лите-

ратуры, великий поэт и мыслитель, живший в XII-XIII веках, был последователем 
литературной школы, основанной Санаи Газневи. По мнению большинства средневе-
ковых комментаторов, Аттар прожил 114 лет, что соответствует числу стихов в 
Священном Коране, и оставил богатое литературное наследие. 

«Мухтарнаме» — одно из самых оригинальных и интересных произведений 
Аттара. 

В этом труде собрано более 5000 рубаи (разновидность поэзии, состоящей из 
четырех строк). Работа начинается с введения. Предисловие написано прозой, а в 
тексте преобладают стихи из различных сур Священного Корана. 

В ходе нашего исследования «Мухтарнаме» Аттара мы обнаружили, что 
произведение представляет собой не сборник рубаи, как отмечается в теоретической 
литературе, а мистическое произведение, основанное на едином сюжете, отражающее 
характеристики духовного совершенства. В произведении также содержатся ценные 
сведения о поэтике как науке, описании красоты человека, поэтических, символичес-
ких и мистических значениях отдельных частей человеческого лица. Эти сведения 
впоследствии нашли отражение в ряде книг по поэтике. 

Аттар сделал еще одно новшество в литературе, написав это произведение не в 
жанре маснави, а в жанре рубаи. 

Ключевые слова: Аттар, Мухтарнаме, рубаи, суфизм, любовь 
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ƏBÜLHƏSƏN VAQİFİN LİRİKASI 
                                        
Xülasə 
 
Mərsiyə poeziyası Şah Xətaidən və Movlanə Füzulidən başlayaraq “şiə” məzhəbli türk 

ədəbiyyatının, o cümlədən Azərbaycan poeziyasının aparıcı janrı olmuşdur. Bu ədəbi proses 
Azərbaycanda XX əsrin başlanğıcında ziddiyyətli, təlatümlü hadisələr başlayana qədər 
davam etmişdir. Belə ki, Azərbaycan ədəbi mühitinin şiə məzhəbli bütün bölgələrində, o 
cümlədən Gəncədə, Ordubadda, Şuşada, Lənkəranda və Bakıda şairlərin ədəbi irsinin ən azı 
80 faizini mərsiyə poeziyası təşkil etmişdir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan 11-ci qırmızı ordu 
tərəfindən işğal olunandan sonra  dini və milli dəyərlər ayaqlar altına atılmış, Azərbaycanın 
ədəbiyyat xəzinəsinin böyük bir qolunu təşkil edən mərsiyə poeziyası nümunələri iri-iri 
tonqallarda yandırılaraq külə çevrilmişdir.  

 Bu haqsızlıq, ədalətsizlik təbii ki, Bakı ədəbi mühitindən də yan keçməmiş, yüzlərcə 
sənətkarın külliyyatı məhv edilmişdir.  

 Ədəbi irsi talan edilən şairlərdən biri də mövzu və mündəricəsi ilə seçilib sayılan 
Əbülhəsən Vaqifdir.  

Əbülhəsən Vaqif İmam Hüseyn əleyhəssalam müsibətini  İmam Hüseyn Ağamıza böyük 
bir sevgi ilə göz önünə gətirsə də, onun bütün mərsiyələri, növhələri kimi bu əsər də ictimai 
mahiyyət daşıyır. Çünki şairin bu kədəri cəlladlığa, rəzalətə, vəhşiliyə nifrət oyadan bir 
kədərdir. Şairin mərsiyələrində, növhələrində haqsızlığa, zülmə məruz qalmış müqəddəs, 
mömin insanların qiyamı təkcə Peyğəmbər nəslinə təcavüz edən xain cəlladlara deyil, 
üzlərinə niqab taxmış bütün şeytan xislətli insanlaradır.  

 Şairin mərsiyələrində, növhələrində İmam Hüseyn əleyhəssalamın və bütün Kərbəla 
şəhidlərinin timsalında azadlıq yolunda şəhid olmağın nə qədər şərəfli olduğunu və bu 
müqəddəs insanların  qəddar düşmən qarşısında əyilmədən, geri çəkilmədən, son damla 
qanlarına qədər mübarizə apararaq şəhidlik zirvəsinə yüksəlmələri ön plandadır. Şair burda 
həm də İslamın müqəddəs qadınları Xanım Fatimeyi-Zəhra əleyhəssalamın, Həzrəti Zeynəb 
əleyhəssalamın, Həzrəti Leyla əleyhəssalamın İslam hümmətinin azadlığı uğrunda öz əziz 
övladlarını qurban verdiklərini zəngin poetik lövhələrlə, canlı mənzərələrlə təsvir edir. 

 
Açar sözlər: Əbülhəsən Vaqif,  Füzuli, qəzəl, növhə,mərsiyə,nəzirə, Qurani-Kərim 
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Giriş 
 
Çoxəsrlik tarixi olan Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin ideya-estetik nailiy-

yətlərlə seçilən mərhələlərindən biri XIX əsrin sonu, XX yüzilliyin əvvəllərini əhatə edir. 
Yeni tarixi şəraitin inikası kimi yetişən bu ədəbiyyat klassik irsin həmişəyaşar ənənələri 
zəminində yaranıb inkişaf etmiş, həm xronoloji hüdudlarına, həm ictimai-fəlsəfi məz-
mununa, həm də ədəbi-bədii keyfiyyətlərinə görə tamam orijinal və özünəməxsus bir hadisə 
olmuşdur.   

Ötən əsrin ilk illərindən ictimai-siyasi həyatda baş verən əsaslı dəyişikliklər, Azər-
baycanın Quzey hissəsinin Rusiya tərəfindən işğal olunması məmləkətin mədəni həyatına, o 
cümlədən ədəbi-estetik fikrin tərəqqisinə də təsir göstərdi. Azərbaycan ziyalı-larının - şair və 
yazıçıların Qərbə, Avropaya marağı gücləndi. Bu isə öz növbəsində bədii ədəbiyyatda 
xəlqiliyin, həyatiliyin, sosial pafosun qüvvətlənməsinə səbəb oldu. Onun mövzu dairəsi 
genişləndi, ictimai-siyasi məzmunu dolğunlaşdı. Bədii təcrübədə təzə, orijinal ədəbi forma 
və janrlar yarandı. 

 

Mərsiyə şeri Azərbaycan ədəbiyyatında süjetli lirikanın inkişafına xeyirli təsir gös-
tərmiş, insanın daxili dünyasının, subyektiv hisslərinin canlı və təsirli təcəssüm etdiril-
məsində, poetik dilin orta əsrlərə məxsus qəliz ərəb-fars tərkiblərindən təmizlənməsində və 
sadələşməsində müəyyən qədər əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

“XIX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatında  klassik şeir cərəyanı da mühüm yer tutaraq  
davam etməkdə idi. Zəngin ədəbi ənənələrə və yüzlərcə istedadlı şairə sahib olan bu şeir 
cərəyanı çox geniş yayılmışdı. Bu cərəyan lirik (qəzəl), ürfani və mərsiyə şeiri kimi əsas üç 
xəttdə davam edirdi”. [1, s. 156] 

Doktor Cavad Heyətin bu fikrinə uyğun olaraq deyə bilərik ki, XIX əsrin ikinci 
yarısında XX əsrin əvvəllərində olduqca zəngin ədəbi bir yol keçmiş Bakı mühitinin ədəbi 
irsini məhz bu üç xətt təşkil edirdi. Bu mühitin şairləri öz yaradıcılıqlarını məhz qəzəl, ürfani 
şeirlər və mərsiyə poeziyası üzərində qururdu.  Düzdür bu mühitin şairləri içərisində sırf 
mərsiyə poeziyasına bağlanan şairlər də var idi, lakin böyük əksəriyyəti XX əsrin əvvəllərin-
dəki ictimai-siyasi hadisələr dalğalanana, inqilabi hərəkat güclənə, eyni zamanda vətənpərvər 
ziyalılar tərəfindən türkçülük-islamçılıq ideyası siyasi meydanda zühur edənə qədər şairlərin 
əksəriyyəti aşiqanə lirik şeirlər, bilavasitə Uca Allaha ünvanlanan əsərlər və əsasən İmam 
Hüseyn əleyhəssalama və Kərbəla vaqiiəsinə həsr edilmiş mərsiyə poeziyası nümunələri 
yaradırdılar.   

Mərsiyə poeziyası Şah Xətaidən və Mövlanə Füzulidən başlayaraq “şiə” məzhəbli türk 
ədəbiyyatının, o cümlədən Azərbaycan poeziyasının aparıcı janrı olmuşdur. Bu ədəbi proses 
Azərbaycanda XX əsrin başlanğıcında ziddiyətli, təlatümlü hadisələr başlayana qədər davam 
etmişdir. Belə ki, Azərbaycan ədəbi mühitinin şiə məzhəbli bütün bölgələrində, o cümlədən 
Gəncədə, Ordubadda, Şuşada, Lənkəranda və Bakıda şairlərin ədəbi irsinin ən azı 80 faizini 
mərsiyə poeziyası təşkil etmişdir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan 11-ci qırmızı ordu 
tərəfindən işğal olunandan sonra  dini və milli dəyərlər ayaqlar altına atılmış, Azərbaycanın 
ədəbiyyat xəzinəsinin böyük bir qolunu təşkil edən mərsiyə poeziyası nümunələri iri-iri 
tonqallarda yandırılaraq külə çevrilmişdir.  

Bu haqsızlıq, ədalətsizlik təbii ki, Bakı ədəbi mühitindən də yan keçməmiş, yüzlərcə 
sənətkarın külliyyatı məhv edilmişdir.  

Ədəbi irsi talan edilən şairlərdən biri də mövzu və mündəricəsi ilə seçilib sayılan 
Əbülhəsən Vaqifdir.  
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Yaradıcılığı 
  
Əbülhəsən Vaqif (1845-1914) Salyan şəhərində doğulmuşdur. Mədrəsə təhsilini də 

orda almışdır. Mükəmməl dini və dünyəvi biliklərə malik olduğu üçün fırıldaqçı din 
xaimlərinin xalqı aldatmasına göz yuma bilməmiş, onları həm şeirləri, həm də məclislərdəki 
çıxışları ilə ifşa etmişdir. Lakin bir yığın saxtakarla tək mübarizə aparmaq müşkül olduğu 
üçün Bakı şəhərinə gəlmişdir. Əsasən neft mədənlərində və limanda fəhləlik eləyən şair 
günlərin birində “Məcməüş-şüəra”nın üzvləri ilə rastlaşır. Ondakı yüksək şairlik təbini, 
qaynar istedadı görən bakılı şairlər onu “Məcməüş-şüəra”nın yığıncaqlarına dəvət edirlər. 
“Məcməüş-şüəra”nın yığıncaqlarındakl iştirakı şairin istedadının daha da parlamasına səbəb 
olur.  

Əbülhəsən Vaqifin əsərlərində əsasən Füzuli lirikasının havası duyulur. Əruz 
vəznuində yazdığı şeirlərini oxuduqda şairin Füzuli şeirlərinin bədii ifadə vasitələrindən 
məzmun və formasından necə yararlandığı hiss olunur. Füzulinin “Şəmi-şami firqətəm, 
sübhi-vüsalı neylərəm? Bulmuşam yanmaqda bir hal, özgə halı neylərəm?,-beyti ilə başlanan 
qəzəlinə Vaqif yazdığı təxmisdəki bir bənd söylənilən fikri təsdiq edir.  

 
Füzulidə:     
                        Şəmi-şami firqətəm, sübhi-vüsalı neylərəm? 
                        Bulmuşam yapmaqda bir hal, özgə hali neylərəm? 
                        Nəxli qəddim istərəm ki, andan bəladır hasilim, 
                        Baxmasam şümşadə, bər verməz nihalı1 neylərəm? 
                        Ey Füzuli, qıl-kamali, fəzi-kəsbin2 yoxsa mən, 
                        Kamali-eşqəm, dəxi özgə kamali neylərəm? [8, s. 232] 
 
Əbülhəsən Vaqifdə: 
                       

Doldu baği-ömrümə az, ömürdə zağu-zəğan3. 
                         Çox olub dərdi-qəmim, yoxdu onu dərk eləyən, 
                         Kamil oldun Vaqifa, bu dərdi-qəm çəkməkdə sən, 
                         Ey Füzuli, qıl-kamali, fəzl-kəsbin yoxsa mən, 
                         Kamali-eşqəm, dəxi özgə kamali neylərəm?  
 
Əbülhəsən Vaqifin Füzuli və Nabi qəzəllərindən öz şeirinə təzmin edərək yazdığı 

təxmisləri də yüksək səviyyəli şeirlər olub çox dəyərlidir. Vaqif Füzulinin “neylərəm” rədifli 
qəzəlindən başqa iki qəzəlinə də təxmis yazmışdır. Bunlar Füzulidə: 

                      
                       Büti-növrəsin nəmazə, şəbursuz rağib olmuş4, 
                       Bu nə dindir, Allah-Allah, bütə səcdə vacib olmuş. 
                       Qəmi-hicrdir artar ələm ilə eşq zövqi, 
                       Qələt eləmiş Füzuli ki, vüsala talib olmuş. [8, s.238] 
                                                                  
 
 

 
1 Nihal-cavan ağac. 
2 Fəzi-kəsbin-fəzilət qazanmaq 
3 Zaği-zəğan-dolaşa, qarğa, quzğun, yırtıcı quş.  
4 Cavan qızın surəti məni namaza rəqib etmiş. 
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Əbülhəsən Vaqifdə: 
                        

Yenə düşdü başa Vaqif, o mehin vüsalı-şövqi, 
                        Kim varımdı gövdənimdə o mehin təraqi-tövqi1. 
                        Tutaram qəmini artıq, əgər etmək olsa fövqi2, 
                        Qəmi-hicridir artar ələm ilə eşq zövqi. 
                        Qələt eləmiş Füzuli ki, vüsala talib olmuş. 
                           
Füzulidə: 
 

Vəfa hər kəs kimsədən kim istədim, ondan cəfa gördüm, 
Kimi kim, bivəfa dünyada gördüm, bivəfa gördüm. 
Füzuli, eyb qılma üz çevirsəm əhli-aləmdən, 
Nədən kim, hər kimə üz tutdum, ondan yüz bəla gördüm. [4, s. 18] 

 
Əbülhəsən Vaqifdə: 
 
                        Kəsibdir çərxi-dun, lütvün cahan içrə məgər məndən, 
                        Vücudum qərq olub, bəhri-qəmə, bu çeşmi-purməndən3. 
                        Gəlibdir təngə könlüm, Vaqifa bu qüssəvi-qəmdən, 
                        Füzuli, eyb qılma, üz çevirsən əhli-aləmdən. 
                        Nədən kim, hər kimə üz tutdum, ondan yüz bəla gördüm,-                             
təxmisləridir.  
Əbülhəsən Vaqifin qəzəl janrı yaradıcılığı xüsusi diqqətə layiqdir və dəyərə malikdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi bu şeirlər Füzuli ruhundan qidalanmış, gözəlliyi, məhəbbəti böyük 
ilhamla tərənnüm edir. Onun “olmaz”, “söz”, “eylər”, “yox” rədifli və digər şeirlərinin forma-
məzmun və ifadə tərzi onun Füzuli ədəbi məktəbinin layiqli nümayəndəsi, davamçısı 
olduğunu təsdiq edir: 

 
                  Hər kimin aləmdə, sən surətdə bir cananı yox, 
                  Bir müqəvvadır quru, insan tək onun canı yox. 
                  Ruyin* üzrə zülfünə gər olmasa pabənd4 kim, 
                  Buisaru pa kafiri-mütləq kimi imkanı yox.  
                  Görməsəydi hüsnin, istərdi könül qılmani-hürr, 
                  Var behiştin sən kimi bir huriyi-qılmani? Yox.  
                  Mehrdən ey mah, hər kim çəksə hicranın sənin, 
                  Xof edər ayə, görəndə atəşi-nirani? Yox.  
                  Zahid ərpənd eyləyib, mən etsə vəslindən məni, 
                  Qətli vacibdir iki dünyada qorxma qanı yox. 
                  Ey könül, ümmi-divar ol hicridə, zar ağlama, 
                  Vəsldən məhrum edərmi, Vaqifi nalanı yox.  

 

 
1 Təraqi-tövqi-halqa, boyunbağı. 
2 Fövqi-vaxtında. 
3 Çeşmi-pirmənd-yaraşıqlı göz. 
4 Ruy-üz, çöhrə. **Pabənd-əsir, dustaq, buxovlanmış. 
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Əbülhəsən Vaqifin Mövlanə Füzulidən bəhrləndiyinin və bir sıra qəzəllərini Füzulidən 
təzmin etdiyinin təsdiqi üçün qeyd edək ki, sevgilisinə candan bağlı olan Füzulinin bu səpgili 
bir neçə qəzəli vardır: 

 
                    Versə can, yetməyə Füzuli nə əcəb, 
                    Hər kişi kim, sevər öz canı üçün cananı.  
                     
                                            *** 
 
                    Canı kim cananı üçün sevsə, cananın sevər, 
                    Canı üçün kim ki, canın sevər, canın sevər. 
 
                                            *** 
 
                     Canımı canan əgər istəsə, minnət canıma, 
                     Can nədir kim, ani qurban etməyim cananıma.  
 
                                             *** 
 
                     Can ilə bizdən əgər xoşnud isə cananımız, 
                     Canə minnətdir, anin qurbani olsun canımız. [8, s.187] 

 
“Məcməüş-şüəra”nın çox istedadlı üzvlərindən olan Ağadadaş Müniri də Füzulinin 

“sevər” rədifli qəzəlinə nəzirə yazmışdır: 
 

                      Ey könül, aşiq olan can ilə cananın sevər, 
                      Hərgiz aşiq demək olmaz ona kim, canı seyər.  
 
                      Canı canan diləsə, heç diriğ1 etməməli, 
                      Nə ki, cananı sevər, əlbəttə könül ani sevər. [5, s. 53] 

 
Əbülhəsən Vaqif xürafatı pisləyən, fırıldaqçı mollalara qarşı səsini qaldıran, eyni 

zamanda Allah-Təalanın qüdrətinə, Məhəmməd Peyğəmbərə (s.ə.s) və Əhli-Beytə (ə) 
ürəkdən bağlı olan şairlərdən olmuşdur. Bunu ilhamla yazdığı mərsiyələrində, növhə və 
sinəzənlərində görürük.  

 
                        Savar olub ata o nuri çeşmi Peyğəmbər, 
                        Yetib nə gördü, düşüb Qasimi-mələk-mənzər, 
                        Alıb başın dizi üstə o şah təşnə-ləban, 
                        Edibdir göz yaşıını Qasimin üzünə rəvan. 
                        Baxanda diqqə ilə gördü, var həzin səs, 
                        Yavaş-yavaş danışır, ölməyib gəlir nəfəs. 
                        Buyurdu aç gözün, ey payimali-sitəm-sutur, 
                        Vücudi oxdan olan misli-xaneryi-zənbur. 
                        Açanda qanlı gözün eylədi Hüseynə nigah, 
                        Dedi ki, əşhəduəlla  ləilahəilləllah. 
                        Vaqif ola hər kimsə ki, əhvali Hüseynə, 

 
1 Diriğ-əsirgəmək. 
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                        Göz tökər həşrə kimi, hali-Hüseynə.  
                        Çox zülm olunub Şamidə əhvali-Hüseynə. 
                        Bax hali-Hüseynə,  əhvali Hüseynə, 
                        Rəhm etmədi kimsə, ətvali-Hüseynə. [7, s. 350]  

 
Göründüyü kimi Əbülhəsən Vaqif İmam Hüseyn əleyhəssalam müsibətini   İmam 

Hüseynə böyük bir sevgi ilə göz önünə gətirsə də, onun bütün mərsiyələri, növhələri kimi bu 
əsər də ictimai mahiyyət daşıyır. Çünki şairin bu kədəri cəlladlığa, rəzalətə, vəhşiliyə nifrət 
oyadan bir kədərdir. Şairin mərsiyələrində, növhələrində haqsızlığa, zülmə məruz qalmış 
müqəddəs, mömin insanların qiyamı təkcə Peyğəmbər nəslinə təcavüz edən xain cəlladlara 
deyil, üzlərinə niqab taxmış bütün şeytan xislətli insanlaradır.  

Şairin mərsiyələrində, növhələrində İmam Hüseyn əleyhəssalamın və bütün Kərbəla 
şəhidlərinin timsalında azadlıq yolunda şəhid olmağın nə qədər şərəfli olduğunu və bu 
müqəddəs insanların  qəddar düşmən qarşısında əyilmədən, geri çəkilmədən, son damla 
qanlarına qədər mübarizə apararaq şəhidlik zirvəsinə yüksəlmələri ön plandadır. Şair burda 
həm də İslamın müqəddəs qadınları Xanım Fatimeyi-Zəhra əleyhəssalamın, Həzrət Zeynəb 
əleyhəssalamın, Həzrət Leyla əleyhəssalamın İslam hümmətinin azadlığı uğrunda öz əziz 
övladlarını qurban verdiklərini zəngin poetik lövhələrlə, canlı mənzərələrlə təsvir edir: 

 
                       Ələkbərim xəzan oldu,  
                       O qönçə ləblərə ləxtə-ləxtə qan oldu. 
                       Necə səni aparım xiyməgaha vaveyla, 
                       Bu növ görsə səni, öldürər özünü Leyla.  
                       Düşübdür sərv kimi qamətin, xüram etməz, 
                       Qiyamət olmasa, bu qamətün qiyam etməz. 
                       Qiyam edəndə qəddin Əkbərin qiyamət olur, 
                       Peyğəmbər ümmətinin curminə şəfaət olur.  
                       Gəl qucağıma öpüm bari o şəhla gözüvi, 
                       Səmənasa üzüvi. 
                       Baxıban olmuşam o qamətə can Əkbəri mən.  
                       Nocavan Əkbərimə Ummu Leyla başına  
                       Sayə salır şamu-sabah. 
                       Olur ey kani-vəfa. 
                       Nizə başımnda başın şamə-rəvan Əkbəri mən. 
 
                       Günümü Şamda Şam əhli  edib şam mənim, 
                       Bu qara zülfümi ağ elədi əyyam mənim. 
                       Ana ya Fatimə gəl.  
                       Gətirib Şama nə hal ilə məni Mümri-dəğa, 
                       Tutub ğətrafımı yüz noyi qəmu-dərdi-bəla. 
                       Quru yerlərdə yatır ey anacan, Ali-Əba. 
                       Qəm mənim, qüssə mənim, mçöhnəti-aləm mənim, 
                       Ana ya Fatimə gəl. [7, s. 374] 

 
Əbülhəsən Vaqif  dövrünün bir sıra siyasi şəxsiyyətlərinə şeirlər yazmış, onları vəsf 

etmişdi. O, bir şeirini Türkiyənin hərbi və siyasi xadimi Ənvər paşaya həsr etmişdi. Məlum 
olduğu kimi Osmanlı dövlətinin hərbi naziri və siyasi xadimi Ənvər paşa Qafqaz 
cəbhəsindəkindəki rus ordusunu geri oturtmaqdan ötrü 1914-cü ilin dekabrında hucuma 
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keçmişdi. Tarixdə Sarıqamış əməliyyatı adlanan bu yürüş Osmanlı ordusunu fəlakətə 
sürüklədi. 1915-ci ilin yanvarında Osmanlı ordusu çar ordusuna cəsusluq edən ermənilərin 
xəyanəti nəticəsində soyuqdan, xəstəlikdən fəlakətə uğradı. Osmanlı ordusunun sıralarında 
maskalanan, özlərini türk kimi qələmə verən bir yığın erməni olduqca məkrli bir plan həyata 
keçirərək Sarıqamışa türk əsgərləri üçün göndərilən ərzaqları, çadırları, yanacaqları, isti 
yataq dəstlərini, tibbi ləvazimatları, külli miqdarda silah və sursatı Sarıqamışa gedən yolda 
ələ keçirərək çar ordusunun əsgərlərinə verdilər. Beləliklə, Osmanlı ordusunun on minlərlə 
əsgər və zabiti 40 dərəcə şaxtada yanacaqsız, çadırsız, yataqsız, ac və silahsız qaldılar. Bu 
səbəbdən onların yarısından çoxu soyuqdan və acından öldü. O biri yarısı isə silahsız, eyni 
zamanda soyuqdan, acından zəif düşdükləri üçün çar ordusuna əsir düşdülər. Çar ordusunun 
qəddar əsgərləri onları heyvan yüklənən vaqonlara salıb  Rusiyanın cürbəcür bölgələrinə, on 
mindən yuxarı türk əsgər, zabitini, eyni zamanda Qarsdan, Ərdəhandan, Ərzurumdan  2 
yaşından 100 yaşına qədər minlərlə dinc əhalisni isə Bakı şəhərinin 22 kilometrliyində 
yerləşən Nargin adasındakı əsir düşərgəsinə gətirdilər. Burda onlara ermənilər və ruslar 
tərəfindən insanlığa sığmayan üsullarla işgəncələr verilirdi. Bununla bağlı Osmanlı ordu-
sunun hərbi naziri Ənvər paşa bütün Osmanlı ərazisində səfərbərlik elan edərək Sarıqamışın, 
Ərzurumun, Ərdəhanın və Qarsın azadlığından ötrü  həmin ərzasiləri işğal etmiş çar ordusu 
ilə ölüm-dirim savaşına girdi və 1915-ci ilin yayında bu savaş türk qardaşlarımızın parlaq 
qələbəsi ilə nəticələndi. Həmin ərazilər işğaldan azad olundu. Bunu da unutmaq olmaz ki, 
1918-ci ildə Azərbaycanı erməni və ruslardan ibarət daşnak-bolşevik təcavüzündən, kazak-
menşevik, erməni eserlərin ingilislərin köməyi ilə yaratdığı “Sentra-kaspi diktaturası 
höküməti”nin, eyni zamanda general Denstrevilin başçılıq etdiyi Britaniya ordusunun 
işğalından xilas etmək üçün köməyə gələn qəhrəman “Qafqaz İslam Ordusu”nun baş 
komandanı da Ənvər paşa idi. Ənvər paşaya Bakı ədəbi mühitinin əksər şairləri şeirlər həsr 
etmişdilər. Cəfər Cabbarlı bu cahangirə “Ədirnənin fəthi” və  “Trablis müharibəsi” adlı dram 
əsərləri həsr etmişdi. Əliabbas Müznibin “Qazi Ənvər paşa” poeması isə xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Ə.Müznib də bu poemanı Ənvər paşanın Ədirnəni və Trablisi düşmənlərdən geri 
alıb azad etməsi ilə bağlı qələmə almışdır. Ənvər paşanın antierməni, antirus, antiingilis 
müdaxiləsi, eyni zamanda hərbi biliyi, heyrətamiz igidliyi Vaqifi də duyğulandırmış, həm də 
“Gənc türklər” inqilabının və “İttihad-tərəqqi” partiyasıniın liderlərindən olan bu bahadura 
belə bir şeir həsr etmişdi: 

 
                    Ey olan dava günündə çün pələng Ənvər paşa, 
                    Görməyib ömründə Rüstəm belə cəng Ənvər paşa. 
                    Deyirtək tdünyada saldın qəlqələni qövsar, 
                    Bu səda, bu suləti topi-tüfəng Ənvər paşa.  
                    Gerd tutmuşdu zəmiri milləti pak eylədin, 
                    Qalmadı ayineyi-millətdə cəng Ənvər paşa. 
                    Ayeyi-fəthi-zəfər səndə göründü aşikar, 
                    Qüdrəti-Xaliq sənə oldu peşəng Ənvər paşa. [7, s. 38] 

 
Əbülhəsən Vaqifin Qacar şahları sülaləsinin sonuncusu olan Əhməd şahın taxta 

əyləşməsi münasibəıtilə yazdığı qitə iki bənddən ibarətdir: 
 

                      Yetdi ol dəm Əhmədə, Cəbraildən hökmi-ilah, 
                      Qoydu başa Xosrovu-tacin olub İslama şah. 
                      Bariilahə qıl mübarək et salamat-vəşi, 
                      Əd ilə ömür eyləsin subhi-məsavü-salü-mah. [7, s. 81] 
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Şair irsinin xalqa çatdırılmaması səbəbindən onun mənalı lirik şeirlərini bəzən Molla 
Pənah Vaqifin şeirləri kimi qələmə verilməsi təəssüf doğurur. Bununla əlaqədar olaraq 
tədqiqatçı Əliabbas Müznib narahatçılıq keçirmiş və “Qızıl qələm” məcmuəsində öz 
fikirlərini söyləmişdir. Ə.Müznib “Dağınıq vərəqələr” adlı məqaləsində onun şeirlərindən 
nümunələr vermiş, şairin ədəbi irsinin haqsızlığa məruz qaldığını qeyd etmişdir: 

“Təbiətin təzadı hər şeydə zuhur etdiyi kimi Vaqiflər üzərində də cilvələnmişdi. 
Mütləqiyyət və istibdad dövrünün yalnış hərəkətlərindən biri də ədibi, şairi rütbə və mənsəbi 
ilə tanımaqdı. Bina əlihə İbrahim-Xəlil xanın möhtəşəm sarayında oturub nazı-nemət ilə 
yaşayan Molla Pənah Vyaqif təkrar-təkrar illərdə söylənib hər cəhətdən təqd5ir olunmuşdur. 
Əbülhəsən Vaqif isə gərək aşiqanə qəzəlləri gərək vətəni (patriotik) mənzumələri mətanət və 
səlasət və ali-məzmuni-habi bulunduğu halda behəq təqdirə layiq ikən heç kəsin tərəfindən 
etinaya alınmamış, zəlil bir halda yaşamışdır. [2, № 4] 

Əliabbas Müznibin bu narahatçılığının təsdiq olaraq deyə bilərik ki, daim həqiqəti 
söylədiyi üçün cahil din xadimlərinin təqibləri üzündən doğma yurdu Salyandan didərgin 
olan Əbülhəsən Vaqifin şeirlərinin çox hissəsi özgələrinin imzası altında çap olunmuşdur. 
Bu mənada filologiya üzrə elmlər doktoru Cənnət xanım Nağıyevanın tərtib etdiyi kitab 
şairin ədəbui irsinin bütünlıüklə gələcək axtarışları üçün tədqiqatçısının yoluna işıq salır. [6, 
s. 22] 

Əbülhəsən Vaqifin qəzəlləri fikir, bədii dəyəri və ədəbi xüsusiyyətləri baxımından XIX 
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində dövrünün ən gözəl, yetkin bədii-poetik nümunələrindən 
sayıla bilər. Mərsiyə-növhələrində dərin hüzn, kədər, eyni zamanda zülmə-ədalətsizliyə 
nifrət ifadə edən şairin qəzəllərində məcazi eşq ilə həqiqi eşq, təsəvvüf ilə vəhdəti-vücud bir-
birini tamamlasa da, sevginin tərənnümü daha parlaq şəkildə özünü göstərir. 

Şairin qəzəlləri sadə, tez anlaşılan cümlələrlə ehtiva edilib, qəzəllərdə ərəb-fars tərkibli 
sözlər azlıq təşkil edir, ağır nitq konstruksiyaları tamamilə gözə çarpmır, beytlər axıcı və 
nizamlı bir şəkildə tamamlanır. Bir sözlə Əbülhəsən Vaqif sənətə tamamilə xələl gətirmədən 
mükəmməl sənət əsərləri yaratmışdır: 

 
                        Ey qönçədəhan, sən kimi qönçədəhan olmaz, 
                        Gülşəndə üzün tək gülü bərgü səmən olmaz.  
           
                        Sordum nə qədər sirri-dəhanın ürəfadən, 
                        Boylə dedi get, get, belə rəmzi bilən olmaz.  
 
                        Çin-çin eləyib tökmə üzə zülfü, xətadır, 
                        Dil yarəsinə məlhəm o müşki-xütən olmaz.  
 
                        Ey sərvqədim, gülşəni-hüsnün gül açıbdır, 
                        Gülzari-behişt içrə bu sərvi-çəmən olmaz. 
 
                        Sındırdı  könül şişəsini nərgisi məstin, 
                        Eşq içrə könül, sən kimi sən kçimi peymanşikən olmaz.  
 
                        Təlx etmə mənə badəni, ey zahidi-nadan, 
                        Vaqif kimi hərgiz dəxi şirinsüxən olmaz. [7, s. 39] 

      
Göründüyü kimi şair Azərbaycan-türk dilinin incəliklərinə riayət edərək yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi qəzəlini mükəmməl bir “şirinsüxənliklə” tamamlayır. Şirinsüxənlik isə 
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qəzəldə əsas şərtlərdən biridir ki, qəzəli obrazlı şəkildə tamamlaya bilməyən şair təbii ki, şair 
deyil.  Əbülhəsən Vaqif isə bütün poetik qanunlarda usta olduğu kimi bu qanununda peşəkar 
ustasıdır və bu səbəbdən də özünü bənzərsiz bir “şirinsüxən” adlandırır.  

İkinci qəzəlində şairə Mövlanə Füzulinin təsiri açıq-aydın özünü biruzə verir. Bu qəzəl 
Füzulinin məhşur “Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı” qəzəlinə nəzirə olmasa 
da, feli bağlama, feli sifət və məsdər tərkibləri, bədii sual, bədii nida və bədii əmr cümlələri 
ilə həmin qəzəllə çox uzlaşır: 

 
                           Dilbəra cövrü cəfadan sən usandırma məni, 
                           Bu qədər atəşi-hicranına yandırma məni.   
 
                           Demədimm sənə ey zülfü kimi üzü qara, 
                           Vədeyi-vəsl verib, başda dolandırma məni? 
 
                           Badeyi-eşqin üçün yatmış idim, məst xərab, 
                           Uyqudan söyləmədimmi, gəl oyandırma məni? 
 
                           Dedim ey qönçədəhan, sorma mənim əhvalım, 
                           Səndə yox rəsmi-vəfa, gəl heç inandırma məni! 
 
                           Eşq dərdinə təbibim, edə bilməzsən əlac, 
                           Şərbəti-təlx ilə gəl, bunca bulandırma məni. 
 
                           Nərdi-hüsnündə məni mars qılıb, etmə xəcil, 
                           Arizində o qara xala dolandırma məni. 
 
                           Vaiqfa, hüsni-Həsən getdi, daha gəlməz ələ, 
                           Xalq arasında umub busə, utandırma məni. [7, s. 33] 
                                     
Allahın lütv-kərəmindən, iltifatından məhrum olsun o kəslər ki, onların kobud ləhcəsi-

nitqi mövzunu, deyilən kəlamı təhrif eləməklə mənasız bir danışıq halına salar və yaramaz 
tələffüz ilə nəzm binasını-şeir mülkünü dağıdıb, süst, ölgün söhbəti ilə zövq əhlinin ovqatını 
təlx, dilxor edər”. [3, s. 22] 

 
Nəticə 
 
Füzuli məktəbinin layiqli davamçıları olan Bakı ədəbi mühitinin yetirmələri dahi şairin 

hikmətamiz tövsiyəsinə peşəkarlıqla riayət etmiş və buna görə də bir-birindən nəfis, gözəl 
sənət əsərləri meydana gətirmişlər. Bu ədəbi ortamın yetirmələrinin əsərləri əsasən süjetli 
olmuşdur. Bakılı şairlər fəlsəfi, əxlaqi, ictimai görüşlərini və iztirablarını əks edən lövhələri 
olduqca maraqlı şəkildə oxucularının nəzərinə çatdırmışlar. Əfsuslar olsun ki, sovetlər 
dönəmində bu qiymətli irs gizlədilmiş, çox az qismi meydana çıxmışdır. Şübhəsiz ki, bu da 
əsasən onların əsərlərindəki dini motivlərlə bağlı olmuşdur. Belə ki, tədqiqatçılar heç cürə 
onların əsərlərindəki dini motivləri aradan qaldırıb, guya dinə qarşı mübarizə aparanlar 
kimi qələmə verə bilməmişlər. Bu da yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Bakı şairlərinin Mövlanə 
Füzuli yaradıcılığı ilə bağlılıqlarından irəli gəlirdi. Bakı ədəbi mühitinin Füzuli ənənələrinə 
bağlayan başqa məziyyətlər də haqq-ədalətə, nuri-həqiqətə, ülvi məhəbbətə çağırışdır. 
Füzuli insanları pak, təmiz, Quran əqaidi, Peyğəmbər əxlaqı ilə nurlanmış görmək istəyir. 
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Zatən yaradıcılığı müqəddəs Qurandan qaynaqlanan dahi şair, mübarək Quran ayələrinin 
işığında yaratdığı əsərlərini bütün türk dünyasına ərməğan etdiyi kimi, Bakı şairləri üçün də 
miras qoymuşdur. Bu səbəbdən də Bakı ədəbi mühitini mütərəqqi ideyalara, humanizmə, 
kamilliyə aparan yol, məhz Füzuli yolu olmuşdur. Əbülhəsən Vaqif də bu qaynaqdan 
bacardığı qədər qidalanmış və zəngin əsərlər meydana gətirmişdir. İnanırıq ki, Əbülhəsən 
Vaqif də zaman keçdikcə bir şair kimi hüququnu alacaq və Azərbaycan ədəbiyyatında layiq 
olduğu yüksək bir sırada yer tutacaqdır.  
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Sabina Ahmadova 
Lyrics of Abulhasan Vagif 
 
Elegy poetry has been the leading genre of "Shia" Turkish literature, including Azer-

baijani poetry, starting from Shah Khatai and Mevlana Fizuli. This literary process lasted 
until the beginning of the conflicting, turbulent events in Azerbaijan in the early twentieth 
century. Thus, in all Shiite regions of the Azerbaijani literary environment, including Ganja, 
Ordubad, Shusha, Lankaran and Baku, at least 80 percent of the literary heritage of poets was 
mourning poetry. Unfortunately, after the occupation of Azerbaijan by the 11th Red Army, 
religious and national values were trampled underfoot and samples of mourning poetry, 
which is a large branch of Azerbaijan's literary treasury, were burned to ashes. This injustice, 
of course, did not go unnoticed in the literary environment of Baku and the collection of 
hundreds of artists was destroyed. One of the poets whose literary heritage was plundered 
was Abu al-Hasan Vagif, who was distinguished by his subject and content. 

Although Abu al-Hasan Vagif imagined the tragedy of Imam Hussein (a) with great 
love for Imam Hussein, this work, like all his laments, is of a social nature. Because this 
sorrow of the poet is a sorrow that arouses hatred for execution, humiliation and savagery. In 
the lamentations of the poet, the revolt of the holy and pious people, who were subjected to 
injustice and oppression, is not only against the treacherous executioners who committed 
violence against the descendants of the Prophet, but also against all satanic people wearing 
masks. 

From the readings of the poet in the person of Imam Hussein (a) and all the martyrs of 
Karbala, it is clear how much it is honorable to accept a martyr's death on the way to freedom, 
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and that these holy people fight on the verge of martyrdom. without bowing down and 
fighting to the last drop of blood. The poet also describes here the rich poetic devises and 
vivid scenes that the holy women of Islam, Fatima-Zahra, Hazrat Zaynab and Hazrat Leyla, 
sacrificed their dear children for the freedom of the Islamic nations. 

Keywords: Abulhasan Vagif, Fizuli, ghazal, elegy, nazira, Holy Koran. 
 
 
Сабина Ахмедова 
Лирика Абулхасана Вагифа 
 
Начиная с Шаха Хатаи и Мевлана Физули траурная поэзия была ведущим жан-

ром «шиитской» турецкой литературы, в том числе и Азербайджанской поэзии. Этот 
литературный процесс продолжался до начала противоречивых, бурных событий, 
начавшихся в Азербайджане в начале ХХ века. Таким образом, не менее 80 процентов 
литературного наследия поэтов во всех шиитских регионах Азербайджанской литера-
турной среды, включая Гянджу, Ордубад, Шушу, Ленкорань и Баку, составляла траур-
ная поэзия. К сожалению, после оккупации Азербайджана 11-й Красной армией рели-
гиозные и национальные ценности были растоптаны, а образцы траурной поэзии, со-
ставляющие большую часть литературной сокровищницы Азербайджана были со-
жжены дотла в больших кострах. Конечно же эта несправедливость не прошла мимо 
литературной среды Баку, и собрание произведений сотен писателей были уничто-
жены. Одним из поэтов, литературное наследие которого было разграблено, был Абу 
аль-Хасан Вагиф, творчество которого отличалось своей сюжетной линией и содержа-
нием.  

Учитывая то, что Абу аль-Хасан Вагиф с большой любовью к имаму Хусейну (а) 
представляет трагедию имама Хусейна, эта работа, как и все его причитания и траур-
ные песни также носит социальный характер. Потому что эта печаль поэта – является 
печалью, вызывающей ненависть к казни, унижению и жестокости. Восстание святых 
и благочестивых людей в причитаниях и траурных песнях поэта, подвергшихся не-
справедливости и притеснению, направлено не только против вероломных палачей, 
изнасиловавших потомков Пророка, но и против всех сатанинских людей в масках.  

В лице имама Хусейна (а) и всех шехидов Кербелы, в причитаниях и траурных 
песнях поэта, ясно показано насколько почётно принять мученическую смерть на пути 
к свободе, и что эти святые люди не кланяясь, не отступая сражаются до последней 
капли крови, чтобы достичь вершины шехидства (мученичества). В богатых поэтиче-
ских пластинках и ярких сценах поэт описывает, как за свободу Ислама святые жен-
щины ислама госпожа Фатима-Захра, Хазрати Зейнаб, Хазрати Лейла принесли в 
жертву своих дорогих детей.  

Ключевые слова: Абулхасан Вагиф, Физули, газель, элегия, назира, Священный 
Коран. 
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M.M.QÜDSİ İRƏVANİNİN “بعز آنکھ کسان را بھ فقر شاھی داد”  
MƏTLƏLİ QƏSİDƏSİ 

 
Xülasə 
 
Hələ ki, adı ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizə düşməmiş M.M.Qüdsi İrəvaninin elm 

aləminə məlum olan tək əsəri-üçdilli “Divan”ının yeganə əlyazması həm klassik divan 
nümunəsi, həm də tarixi, təbii hadisələr, coğrafi, etnoqrafik və s. sahələrdə milli mənbə 
olması ilə seçilir. “Divan”a daxil olan “Tousifi-İrəvan” (“İrəvanın vəsfi”) məsnəvisi isə 
İrəvan şəhərinin və tarixi “Çuxursəəd” vilayətinin milli türk kimliyinin minlərlə təkzibolun-
maz faktlarından biri kimi  siyasi və strateji əhəmiyyət daşıyır və bədnam qonşularımıza 
tutarlı bir cavabdır. “Divan”ın başqa bir özəlliyi isə onun fəlsəfi-sufi məzmunu ilə bağlıdır. 
Şairin “بعزآنکھ کسان را بھ فقر شاھی داد” mətləli qəsidəsi bunun bariz nümunəsidir. 

 
Açar sözlər: M.M.Qüdsi İrəvani, divan, tərcümə, şərh, beyt 
 
Giriş 
 
Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvani (1755-1822) əsərlərini fars, türk (Azərbaycan) və ərəb 

dillərində yazmışdır, yəni dahi Füzulinin azsaylı davamçılarından biridir. Lakin, təəssüflər 
olsun ki, bu günə qədər ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizə düşməmişdir. 

Hələlik Qüdsi İrəvaninin elm aləminə lirik şeirlər “Divan”ının yeganə əlyazma nüsxəsi 
məlumdur. Bu nüsxə İranda Hacı Məhəmməd Naxçıvani adına Təbriz Milli Kitabxanasında 
2814 qeydiyyat nömrəsi ilə qiymətli əlyazma kimi saxlanılır.  

Qüdsinin zamanının 3 əsas dilini mükəmməl bilməsi, hərtərəfli bilik və savada malik 
olması, xüsusən də, “Divan”ın mükəmməlliyi belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, şairin 
digər əsərləri də olmuşdur. 

Q.İrəvaninin “Divan”ı klassik Şərq və Azərbaycan divanıdır. Ancaq o, tarixi, təbii 
hadisələr, coğrafi, etnoqrafik və s. sahələrdə milli mənbə olması ilə diqqəti cəlb edir. 
Xüsusən, şairin 300 beytdən ibarət olan “ توصیف ایروان  ” (“İrəvanın vəsfi”) məsnəvisi o qədər 
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mükəmməl və əhatəli yazılmış, o dövr İrəvanının özəllikləri və gözəllikləri hər yönüylə bədii 
sözün sehri və qüdrəti ilə o dərəcədə incə, lətif və gözoxşayan bir dillə təsvir edilmişdir ki, 
oxucu həm şairin fitri istedadına heyran olur, həm də şairin vəsfinə daldığı gözəlliklərdən 
estetik zövq alır. Bundan başqa, həm də ruhən o yerləri və tarixləri dolaşır, İrəvanı, onun 
tarixi, coğrafiyası, təbiəti, insanları, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, məişəti və ümumiyyətlə, 
bütün kulturoloji xüsusiyyətləri ilə təsəvvür edir, sanki, o dövr İrəvanını seyrə çıxır və hər 
şeyi öz gözləri ilə görür (2, s. 86).  

“İrəvanın vəsfi” məsnəvisi İrəvan şəhərinin və tarixi “Çuxursəəd” vilayətinin milli türk 
kimliyinin minlərlə təkzibolunmaz faktlarından biri kimi də olduqca əhəmiyyətlidir. Bu 
mənada adıgedən “Divan” mühüm ədəbi-bədii və mədəni abidə olmaqla yanaşı, həm də 
siyasi və strateji mahiyyət daşıyan və bədnam qonşularımıza tutarlı bir cavab səciyyəli 
əsərdir.  

Əslində, şair qeyri-adi dərəcədə arif və iman sahibi olmuşdur. Bunu “Divan”ında yer 
alan əsərlərin sayının, Qurani-Kərimin (1) ayələrinin sayı kimi, yəni 114 olması da təsdiq 
edir. 

 
Q.İrəvaninin “Divan”ının özəl xüsusiyyətlərindən biri də onun ehtiva etdiyi dini-fəlsəfi 

fikirlərdir. Şairin “Divan”ı farsca  
 

شاھی داد بعز آنکھ کسان را بھ فقر   

 .1(s. 4-5 ,4)   کھ نقص فیض بود از قصور استعداد 
Çevirməsi: 
 

Ləyaqətdən bəzilərinə yoxsulluqda şahlıq verdi, 
Ki, feyzin qüsuru istedadın naqisliyindən olar. 

 
mətləli bir qəsidə ilə başlayır.  
Tərcümədən də göründüyü kimi, elə ilk beytdən bir çox mənalar əxz etmək olar. 

Onlardan ən mühümü budur ki, bu misranın müəllifi çox mömin bir şəxsdir və hər şeyin 
məhz İlahidən olduğuna, onun istəyi üzərinə meydana gəldiyinə inanır və hətta yoxsulluğun 
(ilk görünüşdə, sanki, xoş olmayan bir durumun) da Onun tərəfindən bağışlandığı (!) inancını 
yaşayır. İkinci məna insanlıqla-kamil insan anlayışı ilə bağlıdır. Zənnimizcə, buradakı 
“yoxsulluq padşahı” ifadəsi sözgəlişi işlənməmiş, əksinə, “insanın öz daxili aləmi, inancı, 
dünyagörüşü və qənaət sahibi olması ilə hər cür sıxıntılarda şükran əhli olmasına davam 
etməsi kimi cəhətlərlə yoxsul və ya varlı olmanın önəmli olmadığı, bəlkə, mənəvi ucalıqla, 
Allaha tapınmaqla, insani dəyərləri uca tutmaqla da yoxsulkən padşah olmaq olar, yəni insan 
ruhi və mənəvi tarazlığını qoruyub saxlayar” kimi dopdolu bir məna yükü poetik bir dillə 
ifadə edilmişdir. 

Beytin ikinci misrası əslində birinci misradakı ideyanın-fikrin bir az daha açılmasına 
xidmət edir. Yəni həyatı tam dərk etmədən ondan mükəmməl zövq almaq olmaz və insan 
həyatının mənası onun səadətindən, xoşbəxtliyindən asılıdırsa, bu xoşbəxtlik də məhz 
dünyanı sağlam bir şəkildə olduğu kimi dərk etməyə bağlıdır. 

Həyatın, əslində, insanın xoşbəxtliyi üçün yaradıldığı aksiomasını nəzərə alsaq, şərh 
olunan beytin nə dərəcədə mənadar olması daha müfəssəl anlaşılır. Digər tərəfdən, burada 

 
1 Şeir nümunələri M.M.Qüdsi İrəvaninin Təbriz Milli Kitabxanasında 2814 qeydiyyat nömrəsi ilə saxlanan 
“Divan”ının əlyazmasından götürülmüşdür. 
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islamın belə bir hökmü də nəzərə alınmalıdır ki, dünya insanlar üçün yaradılıb, insanlar 
dünya üçün deyil. 

 Növbəti qoşa beytdə oxuyuruq:  
  

 قصور نقص قبول مواد می باشد 
  مواد مفاد نقص بود ذاتی ذوات 

 بنای ذاتی و ذات تمامی اشیا 
  ز اختالف و تخلف نمی رود بر باد 

Çevirməsi: 
Nöqsanın qüsuru qəbul ediləndir, 
Səfa və nöqsan maddənin təbiətindəndir. 
Bütün əşyaların zatlarının binası, 
İxtilaf və qarışıqlıqdan hədər olmaz. 

 
Qoşa beytin məna və məzmunu şairin, təbiətin “Əksliklərin ziddiyyəti və vəhdəti” və 

“Maddənin itməməsi” qanunlarına yaxşı bələd olduğunun göstəricisidir.  
 

 ز ذات خلق بدان نقص و نارسایی را 
 کھ لغو و بخل ندیده کس از حکیم جواد 

Çevirməsi: 
 

Xəlqin zatındakı nöqsan və yarımçıqlıqı, 
Kim ləğv edər, əbədi təbiət buna qayil. 

 
Bu beyt isə bizə “Quyuya su tökməklə, quyu sulu olmaz!” xalq məsəlini xatırladır. 
M.M.Qüdsi İrəvaninin vurğuladığı bir məqam isə Yaradıcının insana verdiyi qeyri-adi 

iradə və bacarıq gücü ilə bağlıdır: 
 

 در آن زمان کھ بخواھد وجود ممکن را
  چنانکھ او بپذیرد چنین کند ایجاد  

Çevirməsi: 
 

Vücud, mümkünü istəyən zaman, 
Qəbul olunar, istək olar gerçəklik. 

 
Yəni, insan oğlu mümkün olan hər şeyi etməyə qadirdir.  
Bu beytin şərhinə onu da əlavə edək ki, müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə dəfələrlə 

gəlmişdir ki, hər şeyi məndən istəyin, həm də çox istəyin. 
Şair hesab edir ki, idrak insana verilmiş əbədi bir inayətdir, məhz onun hesabına 

həqiqətlər ortaya çıxır. Lakin həqiqətlər fərqlidir və onların içərisində, heç kəsin dəyişə 
bilməyəcəyi reallıqlar da var: 

 
 شعاع فیض وجود از عنایت عزلی 
  بر حقایق اعیان بھ یک طریق افتاد

 و لیک بود حقایق چو مختلف در دست 
  از آنھا بھ یک مکان ننھادقدم دو شخص  

Çevirməsi: 
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Feyzin şüası əzəli bir inayətdir, 
Bir yolla həqiqətlər əyan olar. 
Və leykən həqiqətlər olar müxtəlif, 
Bir kmsə onlardan kənara çıxa bilməz. 

 
Şairə görə, kimi isə cəhaləti üzündən ona verilmiş aşağı mərtəbəyə görə qınamaq 

olmaz, yəni bu, tale və qismət məsələsidir: 
 

 زھی کمال جھالت کھ داده است کسی 
  نزول مرتبھ اش را بھ دیگری نھاد 

Çevirməsi: 
 

Sakın, cəhaləti üzündən bir kəsə verilmiş 
Aşağı mərtəbəni başqasına istinad etmə. 

 
Bu məsələ ilə bağlı da Qurani-Kərimin əl-Bəqərə surəsinin 7-ci ayəsi “Allah onların 

qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş, gözlərinə də pərdə çəkmişdir Onlar üçün böyük bir 
əzab vardır.”, 18-ci ayəsi isə “Onlar kar, lal və kor olduqlarına görə doğru yola qayıtmazlar”-
deyə buyurur (5). 

Başqa bir qoşa beytə diqqət yetirək: 
 

 بود صنایع باری تمام با حکمت 
  و لیک حکمتھ او رخ بھر کسی نگشاد 
 بسا کھ جمع کثر از خفای حکمتھ او 

 گرفتھ اند سلوک طریقھ الحاد 
Çevirməsi: 

Bütün sənayenin məhsulu hikmətlə olar, 
Ancaq onun hikməti hər kəsə açılmadı. 
Bu çoxluq bəsdir, onun hikmətin gör, 
Hər kəs doğru yolu tapar düz yol ilə. 

 
Şairin qənaəti budur ki, bütün dəyişmələrin sonu hikmətlə baş verir, ancaq ilahi hikmət 

hər kəsə əyan olunmadı. Hər kəs sonsuzluğun hikmətini görməlidir, çünki ədaləti və doğru 
yolu ancaq dürüstlüklə, yəni doğru əməllə tapmaq mümkündür. Əslində, daha dərinə getsək, 
dini mənbələrin göstərdikləri kimi, islamda 70 cür ibadət var, onlardan nəinki doğru əməl, 
hətta düzgün və ədalətli düşüncə özü də ibadətdir. 

M.M.Qüdsi İrəvani hesab edir ki, insan öz görünüşünə görə arif ola bilməz, gəlin 
görünüşünə görə bəy ola bilərmi?  

 
 کجا ز شکل حماری کسی شود عارف 
 کجا ز شکل عروسی کسی شود داماد

Çevirməsi: 
Görünüşə görə heç kim arif olmaz, 
Gəlin formasından da bəy olarmı? 
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Aşağıdakı beytdə də, şair maraqlı məsələlərə toxunur: 
 

 فلک ز خوف سنانش شکم کشده بھ بر 
 زمین ز ھیبت رمحش بسی گشوده دماد 

Çevirməsi: 
 

Tələsməkdən fələyin qarnı partlayar, 
Yer, nizəsinin qorxusundan quyruğun qısar. 

 
Göründüyü kimi, hər bir işdə səbrli olmağı tövsiyə edən şair, yazır ki, əgər fələk tələssə, 

onun qarnı partlayar. İnsan oğlu özünü qorxudan və pessimizmdən uzaq tutmağı 
bacarmalıdır, çünki Yer belə onun nizəsinin qorxusundan quyruğunu qısar. 

M.M.Qüdsi İrəvaninin təkcə “ فقر بھ  را  کسان  داد  بعزآنکھ  شاھی  ” mətləli qəsidəsinin bəzi 
beytlərinin şərhi göstərir ki, onun digər əsərləri də geniş elmi tədqiqata və şərhə cəlb 
olunmalıdır. 

 
Nəticə 
 
Müstəqillik şəraitində elmimizin qarşısında duran ən böyük vəzifələrdən biri, AMEA-

nın prezidenti akademik R.Mehdiyevin də vurğuladığı kimi (3, s. 12-13), 14 əsr (VII-XX 
əsrlər) ərzində fars, ərəb dillərində, qismən də ərəb qrafikalı əski əlifba ilə ana dilimizdə 
yazılmış abidələrimizin tapılıb üzə çıxarılması, öyrənilməsi, elmi-tənqidi mətnlərinin işlən-
məsi, xarici dildə olanların tərcüməsi, ana dilində yazılanların isə transfoneliterasiyası, nəşri 
və təbliğidir.  Unutmaq olmaz ki, bu, strateji bir məsələdir. Çünki onlar, təkcə tariximiz deyil, 
həm də ədəbiyyatımız, maddi və mənəvi dəyərlərimiz, mədəniyyətimiz, bir sözlə, bütövlükdə 
kulturalogiyamızı araşdırmaq üçün əvəzsiz mənbələrdir.  

Məqalə, M.M.Qüdsi İrəvaninin “Divan”ının yeganə əlyazma nüsxəsindən birbaşa 
işləndiyi üçün elmi baxımdan tamamilə yenidir. Onun nəticələrindən kulturologiyamızın 
müxtəlif sahələrinin tarixinin araşdırılması və yazılmasında, eləcə də, tədris prosesində 
istifadə etmək olar. 

M.M.Qüdsi İrəvaninin təkcə bir qəsidəsinin qismən şərhi onu deməyə əsas verir ki, 
onun bütün “Divan”ının şərhə ehtiyacı vardır.  

 
Ədəbiyyat siyahısı: 
 
1. Qurani-Kərim. 
2. Pənahoğlu Şəmsi. Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvani və onun “Divan”ı (monoqrafiya). 

Bakı: Elnar, 2017, 196 s. 
3. Şah İsmayıl Səfəvi. Tarixi-diplomatik sənədlər toplusu. Bakı: Şərq-Qərb, 2014, 400 s. 
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Shemsi Panahoglu 
M.M.Gudsi Iravani`s gasida “بعز آنکھ کسان را بھ فقر شاھی داد”  
 
An initial attempt was made to study the “Divan” by M.M. Kudsi, one of the 

outstanding poets of the late 18th-early 19th centuries. for various reasons, which has not yet 
entered the history of literature and culture. The mesnevi “Praise of Iravan” - part of his 
“Divan” (300 beyts) was translated from the Persian language into the Azerbaijani language 
and was subjected to research as a new and reliable source for studying the history and culture 
of the city of Iravan and the Chukhursaad province of that time.  

The presentation of gasida “ داد یبعز آنکھ کسان را بھ فقر شاھ  ” reveals the philosophical and 
Sufi essence of the poetry of M.M. Gudsi Iravani 

.Keywords: M.M.Gudsi Iravani, divan, translation, commentary, couplet 
 
 
Шамси Панахоглы  
Касыда “بعز آنکھ کسان را بھ فقر شاھی داد” М.М.Кудси Иравани 
 
Проводилась первичная попытка исследования “Диван”а М.М.Кудси, один из 

выдающихся поэтов конца XVIII-начала XIX вв. по различным причинам, который 
пока еще не вошел в истории литературы и культуры. Переводилась месневи “Пох-
валение Иравана”-часть его “Диван”а (300 бейтов) из персидского языка в Азер-
байджанский язык и подвергался к исследованию как новый и достоверный источник 
для изучения истории и культуру города Иравана и Чухурсаадской провинции того 
времени.  

Изложение касыды “داد شاھی  فقر  بھ  را  کسان  آنکھ  -раскрывает философско ”بعز 
софийский суть поэзии М.М.Кудси Иравани.  

Ключевые слова: М.М.Кутси Иравани, диван, перевод, изложение, бейт 
 
 

Akademik Möhsün Nağısoylu tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
  



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

50 
 

E.Həşimova. M.S.Ordubadinin “Həyatım və mühitim” memuarında erməni  
vandalizminin ifşası // Əlyazmalar yanmır. 2021, №2(13), s.50-54. 

 
 
UOT: 82-3.512.162 
 
Elmira Həşimova  
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
Bakı ş., İstiqlaliyyət küç. 26  
e-mail: emahesimova@mail.ru 

 
 

M.S.ORDUBADİNİN “HƏYATIM VƏ MÜHİTİM” MEMUARINDA 
ERMƏNİ VANDALİZMİNİN İFŞASI 

 
Xülasə 
 
XX əsrin əvvəllərində xalqımızın başına gətirilən tarixi faciələri əks etdirən əsərlər 

içərisində Məmməd Səid Ordubadinin memuarları xüsusi yer tutur. Məqalə yazıçının “Hə-
yatım və mühitim” memuarı tarixi-filoloji aspektdə təhlil edilmiş, Ordubadinin şəxsən görüb 
şahidi olduğu erməni qırğınlarının şovinist mahiyyəti konkret fakt və hadisələr əsasında açı-
lıb göstərilmişdir. Müəllif tarixi, bədii və sənədli mənbələrə istinad etməklə fikir və müla-
hizələrini ümumiləşdirmiş, problemi bu günümüzün aktuallığı səviyyəsində tədqiq etmişdir.  

 
Açar sözlər: memuar, Ordubadi, erməni vandalizmi, milli qürur, soyqırım 
 
Giriş 
 
Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə, Abdulla Şaiq, Yusif Vəzir Çəmənzə-

minli və başqa sənətkarlarla yanaşı Məmməd Səid Ordubadi də  memuar ədəbiyyatının kamil 
və zəngin örnəklərini yaratmışdır. Keçirdiyi məşəqqətli həyatın izləri, şahid olduğu mü-
rəkkəb və ziddiyyətli hadisələr, tanıdığı şəxslər yazıçının memuarlarında yüksək həssaslıqla 
təsvir olunmuşdur. Ədibin 14 saylı arxivində digər sənədləri ilə yanaşı “Həyatım və mühitim” 
(s.v. 448, 449), “Bakıda ikinci kərə” (s.v. 457), “Böyük ədib haqqında xatıratım” (s.v. 458), 
“Saritsin xatirələrindən” (s.v.. 459) adlı memuarları da mühafizə olunur. Bu xatirələr arasında 
“Həyatım və mühitim” memuarı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Məmməd Səid Ordubadinin yüksək istedada malik bir sənətkar olması onun tarixi 
romanlarından, şeirlərindən, məqalə, felyeton və digər əsərlərindən bəllidir. Lakin bir insan, 
bir şəxsiyyət kimi onu xatirələrindən, xüsusilə, “Həyatım və mühitim” memuarından daha 
yaxından tanıyırıq. Xatirələrdə yaşadığı və şahidi olduğu hadisələrin müəllifində doğurduğu 
hiss və həyəcanlar, həmin hadisələrə ədibin münasibətini ətraflı şəkildə qələmə almağa 
çalışması M.S.Ordubadinin  daxili aləmini, mənəvi dünyasını  daha dolğun şəkildə əks 
etdirir.   

Məmməd Səidi daima düşündürən məsələlərdən biri də iki əsrdən bəri davam edən 
erməni-müsəlman münaqişəsi idi. “Qanlı sənələr” əsərində 1905-1906-cı illər erməni-
müsəlman qırğınlarını, erməni cinayətkarlarını ətraflı şəkildə əks etdirən ədib “Həyatım və 
mühitim” xatiratında da, “Dumanlı Təbriz”, “Gizli Bakı” romanlarında da bu münaqişəyə 
yenidən qayıtmışdır.  
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Ədib “Həyatım və mühitim” memuarının elə ilk səhifəsində 1838-ci ildə İranda 
yaşayan ermənilərin ruslar tərəfindən Cənubi Qafqaza köçürülməsindən bəhs etmişdir. 266 
erməni ailəsinin Ordubadda yerləşdirilməsi nəticəsində şəhərin sosial-iqtisadi vəziyyəti daha 
da ağırlaşırdı (2, 2).  

1905-ci ildə İranda baş verən inqilabın təsiri ilə Ordubadi və o dövrün tanınmış 
ziyalıları kiçik bir inqilabi cəmiyyət yaradırlar. Bu dövrdə erməni-müsəlman qırğınları da 
şiddətlənmişdi. Cəmiyyətdə əsasən İran inqilabı və iki millət arasında olan münaqişələr 
müzakirə edilirdi. Cəmiyyəti dəstəkləyən pristav Terpelovski də öz çıxışlarında bu müna-
qişənin baş vermə səbəblərini ciddi cəhdlə və dəqiq faktlarla açıqlayırdı. Memuarist qeyd 
edir ki, Terpelovski öz çıxışlarında hökumət üzvlərinin ciddi cəhdlə millətlər arasında baş 
verən münaqişədə  iştirak etdiyini xüsusi olaraq vurğulayırdı. Ordubadda qırğın salmaq 
istəyənlər həbs olunduğu üçün  erməni-müsəlman qırğını o qədər də yayılmamışdı (2, 68). 
Terpelovskinin bu münaqişədə hökumətin əli olduğu fikrinə nə Ordubadi, nə də cəmiyyət 
digər üzvlərinə inandırıcı gəlirdi. Lakin general Əlixanovun Ordubada gəlişi ilə biz 
hökumətin bu işdə yaxından iştirakının şahidi olduq. Dırnıs və Unus kəndliləri generala 
qonşu ermənilərdən şikayət etdikdə onun cavabı çox kəskin olur: “Aciz köpək uşağı. Mən 
dörd yüz kazakı kimin üçün gətirmişəm?! Dalımca Kərbəlaya qədər gəlmiş olsanız, yenə 
bircə söz deyəcəm. Birinizi öldürsələr, beşini öldürünüz!” (2, 69). 

Memuarda erməni millətinə məxsus Qarapet Babayev, Sofiya, Varvara, Estella. Petros 
Həkimyans, Arsen, Aleksandr, Andronik Ozanyan kimi surətlər ilə qarşılaşırıq. Oarapet 
Babayev Ordubadda ilk ipək fabriki açmışdır. Fabrikdə işləmək üçün müsəlman qadınlarını 
da dəvət etsə də, mütəəssib müsəlmanlar buna razı olmurdular. Nənəqız xanım (Ordubadinin 
anası) bu fabrikdə çalışmağa başladıqdan sonra başqa müsəlman qadınları da bura axışırlar. 
Ordubadi özü də bu zavodda çalışmışdır. 

Xatirələrdə Ordubadi ilk sevgisi haqqında “Birinci və axırıncı  sevgim” adlı fəslində 
məlumat vermişdir. Bu fəsildə Ordubadi Qarapet Babayevin ipək fabrikində işlədiyi illərdə 
erməni qızı Varvaraya sevgisindən bəhs edir. Bir tərəfdən dini ayrı-seçkilik, digər tərəfdən 
isə ictimai bərabərsizlik bu sevgiyə son qoyur. Anası Ordubadidən Varvaranın müsəlmanlığı 
qəbul etməsini tələb edir. Lakin qızın anası buna razı olmur. Varvaranın onu var-dövlətə görə 
tərk edəcəyini xəyalına belə gətirməyən, pak və təmiz hissləri ilə yaşayan Ordubadinin sevgi 
haqqında duyğu və düşüncələri saf və səmimi idi: “...Gəncliyimin o dövrlərində sevən 
ürəklərin hamısının öz qəlbim kimi sarsılmaz olduğunu düşünürdüm. Mən onu da qanmırdım 
ki, bir qəlbə girməyə yol tapan sevgi, oradan çıxmaq üçün də yol tapa bilər...Mən hələ o 
vaxtlar ictimai vəziyyəti nəzər almağı da bacarmırdım. Hətta sevginin iqtisadi vəziyyətdən 
asılı olduğunu da xəyalıma gətirməkdən qorxurdum” (2, 28). Bu hadisədən sonra 
Ordubadinin sevgiyə inamı itir. Sevginin insanı gülünc vəziyyətə qoyduğunu əmin olur. İlk 
sevgisinin uğursuzluğu, erməni xislətinə getdikcə yaxından bələd olması onun Babayevin 
zavodundan işdən çıxmasına səbəb olur. 

 “Həyatim və mühitim” memuarında müəllif erməninin erməniyə nifrətini açıq şəkildə 
əks etdirmişdir. “Birinci və axırıncı sevgim” fəslinə diqqət edək. Erməni qızları çox vaxt 
müsəlman gənclərinə vurulur, müsəlmanlığı qəbul edib onlarla ailə qurmağa can atırdılar. Bu 
fəsildə təsvir edilən iki erməni qızının ikisi də erməni ilə ailə qurmaq istəmirdi. 

“Həyatım və mühitim” memuarının ən maraqlı yerlərindən biri də Saritsinə qədər 
olduğu həbsxanalarda gördüklərinin təsviridir. Xatirələrdə çar məmurlarının məhbus 
qadınlara qarşı törətdikləri rəzalətlər, qanlı əməllər nifrətlə damğalanır. Beşi türk, biri isə 
erməni qızı olan bu qadınlar olmazın işgəncələrinə məruz qalırdılar. Erməni qızı Estella 
məktubla Ordubadiyə bildirir ki, onlar bizə məcburən polis paltarı geyindirib öz keyf 
məclislərinə aparırlar. Əxlaqsızlıq o həddədir ki, qohum-qardaş içinə çıxmağa üzümüz 
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yoxdur. Ordubadi məktuba belə bir cavab verir: “Sizi incidər, döyərdilər, lakin öldürə 
bilməzdilər. Əlbəttə, mən sizi təqsirləndirmək istəmirəm. Siz köməksiz bir qadın 
olduğunuzdan, şübhəsiz ki, müqavimət göstərməkdən qorxmuşsunuz. Siz onu biliniz ki, mən 
bu haqsızlıq haqqında sakit oturmayacağam. Bunu qubernatora qədər yetirəcəyəm. Lakin 
mən həbsxanaya girdikdən sonra çar hökumətinin həbsxana qanunları barəsində belə bir 
qərara gəldim: Burada hər şey ola bilər. Burası əziyyət çəkmək və həqarət görmək üçündür” 
(3, 229).  

Xatirələrin hər sətrində M.S.Ordubadinin haqq və ədalətin müdafiəçisi kimi çıxış edən 
cəsarətli bir insan olduğu hiss edilir. Həbsxana həyatından bəhs edən epizodlar çar hökuməti 
dövründə insan hüquqlarının amansızlıqla pozulduğunu sübut edir.  

Mələknisə adlı gəlinin acı taleyi oxucunu qəlbən sarsıdır. Həbsxanada dünyaya 
gətirdiyi övladını əlindən alıb öldürürlər. Bir səhər Mələknisənin özünü asdığı xəbəri yayılır. 
Məmməd Səid bu qadının dəli olub özünü asdığına inana bilmir. Estelladan ona həqiqəti 
yazmasını istəyir.  Cavab məktubunda erməni qızı yazır ki, Mələknisə çox ağıllı qadın idi, o, 
heç vaxt intihar etməzdi. Həmin gecə bütün qadınları kontora apardılar, Mələknisə otaqda 
tək qaldı. Qayıdanda döşək üzünü kəsib kəndir kimi düzəldərək sabunlayıb Mələknisəni 
asmışdılar. Bizə də onun dəli olmasını təsdiq etmək üçün məcburi imza  etdirdilər. Bu hadisə 
Ordubadiyə çox ağır təsir edir, hətta xəstələnir. Bu ölüm hadisəsi milliyyətcə erməni otaq 
yoldaşı Petros Həkimyansa da çox təsir etmişdi. “O yalnız: “Daşnakları daima nifrətlə 
xatırlayıb: “Görünüz alçaqlar nə kimi alçaq bir hökumətə arxalanırlar” – deyirdi” (3, 243) 

Əsərin məzmunundan göründüyü kimi, iki millətə məxsus sadə xalq nümayəndələri 
arasında heç bir ixtilaf görünmür, ədib bu münaqişənin kənar qüvvələrin təsir etdiyini 
düşünür və bunun qarşısını almağın yolların axtarırdı: “Zaman keçdikcə Ordubadi erməni və 
müsəlman millətindən olan xalq kütləsinin qırğından necə zərər çəkdiyini, çar hökumətinin 
mənafeyi naminə daşnaklar tərəfindən qırğına sövq edilmələrini daha dərindən dərk edir, hələ 
yeniyetmə yaşlarından bir müəssisədə mehriban dolandığı erməni dostları ilə müsəlmanlar 
arasında belə yaramaz münasibətin aradan götürülməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir, bütün 
vasitələrə əl atırdı” (5, 202) . 

I Dünya müharibəsi ərəfəsində yenidən alovlanmaqda olan erməni-müsəlman 
münaqişəsi Ordubadini çox narahat edir. Çünki o çar hökumətinin mənfur siyasətini dəyişib 
bu milli ixtilafa yol verməyəcəyinə inanmırdı: “Çar hökuməti Türkiyəyə qarşı açacağı 
müharibədə yerli müsəlmanların Türkiyə lehinə işləyəcəyindən qorxurdu. Buna görə də yerli 
ermənilərdən müsəlmanlara qarşı istifadəyə hazırlanırdı. Naxçıvan ilə Culfa arasında, 
Ordubadla Naxçıvan arasında yenə də daşnaklar yolla gedən müsəlmanları söyür, döyür və 
təhqir edirdi. Hələ Türkiyə hüduduna göndərilən erməni könüllülərinin rastına keçən 
müsəlmanların dinini və müqəddəs şeylərini söyməsi də bura əlavə olunarsa, demək olar ki, 
çar hökuməti yenə də mütəşəkkil bir avantüra hazırlayırdı” (2, 143). 

Anadoluda, Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda, Borçalıda və digər yerlərdə yeni 
qırğınlar törədən quldur Andronik Ozanyanın Culfaya gəlişi və bu qaniçən daşnakla yazıçının 
görüşməsi xatirələrin ən maraqlı və əhəmiyyətli epizodlarıdır.  “Daşnaksutyun” partiyasının 
1912-ci ildə təşkil etdiyi Erməni milli bürosu 1914-cü il imperialist müharibəsi zamanı 
ermənilərin çar Rusiyası tərəfindən müharibəyə cəlb edilməsi üçün geniş kampaniya 
aparırdı.... “Milli büro”nun üzvləri Vorontsov-Daşkovla görüşdükdən sonra Rusiyanın 
Türkiyə ilə müharibə aparacağı təqdirdə hər biri 400 nəfərdən ibarət dörd erməni könüllü 
dəstəsi hazırlamaq üçün razılıq almışdılar” (1, 57). “Milli büro”nun üzvü olan Andranik elə 
bu çirkin məqsədlə Culfaya, oradan da İrana səfər etmiş könüllülər dəstəsi adı altında quldur 
və cinayətkar birliklər yaratmışdı. İnqilabi cəmiyyət Andronikin gəlişi ilə əlaqədar iclas 
keçirmək qərarına gəlir. İclasda Nəsrulla Şeyxov, Baxşəli ağa Şahtaxtlı, Ağa Məhəmməd, 
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Hüseyn Sahibov, İsmayıl Bolqanlı ilə yanaşı iki erməni - Arsen və Aleksandr da iştirak edir. 
Burada ermənilərin adını vuruğlamağımızın səbəbi Andronik kimi əliqanlı caniyə qarşı 
mübarizədə öz millətinin nümayəndələrinin də iştirakını göstərməkdir. İclasın qərarına 
əsasən Ordubadi Haşım  bəy Vəzirovun verdiyi müxbirlik vəsiqəsi ilə bir jurnalist kimi 
Androniklə görüşməli və cəmiyyətin üzvlərinin erməni-müsəlman davasının yenidən 
alovlanmasının qarşısını alınması barədə qərarını ona bildirməli idi. 

Ordubadi bir müxbir kimi ermənilərin “milli qəhrəmanı”, türklərin qanını içməyə hazır 
olan əliqanlı cəllad Andronik Ozanyanla görüşür, onun etdiklərini üzünə deməkdən belə 
çəkinmir. Ədib ürək ağrısı ilə deyir ki, 1905-1906-cı illərdə başlanan erməni-müsəlman 
ixtilafından törəmiş faciələrin bir çoxunu – dağılan kəndlərini, yanan evlərini, günahsız 
öldürülən uşaqları və qadınları öz gözümlə görmüşəm. Hazırda Osmanlı-Rusiya mühari-
bəsinin pozulması nəticəsində əski faciələrin yenidən başlanması ehtimalı vardır. Andronik-
dən xahiş edir ki,  bu münaqişənin yenidən alovlanmasının qarşısını alsın (2, 152). Görüşün 
sonunda Andronik söz verir ki, bir də belə qırğınların baş verməməsi üçün əlindən gələni 
edəcək, qana susayanlar mütləq mane olmağa çalışacaqdır. Onun bu vədi həmişəki kimi  
yalan çıxır. Çünki onun gəlişinin əsas məqsədi dinc azərbaycanlıları qırıb daşnakların 
siyasətini həyata keçirmək idi: “1914-cü ildə Rusiya-Türkiyə müharibəsinin başlanmasından 
istifadə edərək “Daşnaksutyun” partiyası rus ordusunun tərkibində 4 böyük silahlı birləşmə 
təşkil etmişdi. Cəllad Andronikin başçılıqı etdiyi erməni dəstələri Cənubi Azərbaycanın Xoy, 
Urmiya və Səlmas əyalətlərində 150 minə yaxın, sonra isə Şərqi Anadolunun Qars, Ərzurum 
və Ərdahan bölgələrində 200 mindən artıq Azərbaycan türklərini uşaq, qoca, qadın arasında 
fərq qoymadan qətlə yetirmiş, həmin əraziləri Çar Rusiyasının ermənilərə vəd etdiyi 
Ermənistan dövlətini qurmaq üçün türklərdən təmizləmişdilər. Təkcə Bakı Müsəlman 
Xeyriyyə Cəmiyyəti 1-ci Dünya müharibəsi dövründə 40 min Qarslını Azərbaycana təlxiyyə 
edərək aclıq və ölümun caynağından qurtarmışdı” (1, 170). 

Əli türklərin qanına bulaşmış bu cəlladın əsərdə təsvir olunması xatirələrin sovet 
dönəmində nəşrinə əngəl törədən başlıca səbəblərdən biridir. Əgər xalqımız Ordubadinin 
həm “Qanlı sənələr”, həm də “Həyatım və mühitim” əsəri ilə vaxtında tanış olasaydı, kimin 
dost, kimin düşmən olduğu daha yaxşı bilinərdi. Bəlkə də, bu cür memuarlar vaxtında çap 
edilib oxuculara çatdırılsaydı, Qərbi Azərbaycanda baş verən faciəli fəlakət və qırğınlar, 
Sumqayıt hadisələri, 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı qaçqın və köçkünlüyün dünyanın 
heç bir yerində görünməmiş vəhşətlər ola bilməzdi. Əgər Ordubadi bu dönəmdə yaşasaydı 
hadisələrə münasibəti əvvəlki kimi barışmaz olardı: “Yəqin ki, Ordubadi sağ olsaydı yeni 
yaradacağı əsərdə yazardı: “Əlinizi çəkin bizim torpaqdan. Bizim torpağa əl uzadanlara da, 
onları bu yola sövq edənlərə də lənət, lənət!” (5, 205).  

Problemə bu aspektdən yanaşsaq, “Həyatım və mühitim” memuarının ictimai-siyasi, 
sosial-tarixi əhəmiyyəti daha qabarıq görünür. Sovet ideologiyasının 70 il ərzində təbliğ 
etdiyi yalançı dostluq ideyaları, quzu cildinə girmiş ermənilərin canavar xisləti, daşnakların 
qana hərisliyi bir daha bəlli olar: “Ümumiyyətlə, sülhsevər tendensiyalar “Daşnaksütyun”a 
xas deyil. Hər hansı bir işdə onun mövcud olmamasını aşkar etmək. Qalan bütün hallarda isə, 
o, həmişə müdafiədə yox, hücumda olub” (4, 111). 

 
Nəticə 
 
Bütün bunlar onu göstərir ki, “Həyatım və mühitim” memuarı tarixi keçmişimizin acı 

həqiqətlərini əks etdirən qiymətli bir mənbədir. Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi 
soyqırımı siyasətini, deportasiya və qırğınlar, tarixi hadisələrin faciəli nəticələridir. Bu 
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baxımdan M.S.Ordubadi yalnız bir yazıçı kimi yox, həm də bir vətəndaş kimi Azərbaycan 
xalqı qarşısında böyük xidmətləri vardır. 
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İSA MUĞANNA FENOMENİNƏ FƏRQLİ MÜNASİBƏT  
 
Xülasə 
 
Məqalədə İsa Muğannanın şəxsiyyətinə və yaradıcılığına olan münasibət tədqiqatın 

əsas obyekti olaraq götürülmüşdü. Məlum olduğu kimi İsa Muğannanın yaradıcılığı 
“İdeala”qədərki və “İdeal”la başlayan dövr olmaqla iki mərhələyə bölünür. Yazıçının 
“İdeal”a qədərki dövr yaradıcılığı ədəbi tənqidin haqlı-haqsız hücumlarına məruz qalmış, 
“İdeal”la başlayan dövr yaradıcılığına isə ədəbi tənqid susmaqla kifayətlənmişdi. 

Tədqiqatda o da göstərilir ki, “İdeal” əsərinin yazılması ilə Muğannanın yaradıcılı-
ğında OdƏr dili və SafAğ elmi geniş yer tutduğundan yazıçıya məxsus bəşəri ideyalar 
sərgiləndiyindən tədqiqatçılar Muğanna yaradıcılığını bir o qədər dəyərləndirməmişdir. Bu-
nunla bərabər bir qisim ziyalı və alimlər İsa Muğannanın yaradıcılığına laqeyid münasibət 
göstərməyərək ədibin düşüncə və fikirlərini yüksək dəyərləndirmişdir. Buna misal olaraq 
Xalq şairləri Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Xalq yazıçıları Anar, Elçin, Mövlud 
Süleymanlı, Akademiklər Tofiq Hacıyev, Nizami Cəfərov və digərlərini göstərmək olar.  

Tədqiqatın əhəmiyyətliliyi ondadır ki, İsa Muğannanın keçdiyi yaradıcılıq yolu uzun 
müddət araşdırılmadığından ədibin əsərlərində yer alan fəlsəfi (əhəmiyyətli olan) 
düşüncələri demək olar ki, ədəbiyyatşünaslıq elmində əks olunmamışdır. Bu baxımdan İsa 
Muğannanın şəxsiyyəti, Şəxsiyyəti ilə vəhdət təşkil edən yaradıcılığı məqalənin əsas tədqiqat 
obyekti olmaqla yazıçının əsərlərində və verdiyi müsahibələrdə olan düşüncələrinə istinad 
edilərək araşdırmalar aparılmışdır. 

Nəticə olaraq qeyd edilməlidir ki, yazıçının həyatı bütövlükdə ədəbiyyata bağlı olmuş, 
onun yazdığı əsərlərdə milli dəyərlər, xalqın taleyi, bəşəri ideyalar geniş mənada əks 
olunmuşdur. İsa Muğanna ədəbiyyatla bütövləşmiş fəlsəfi düşüncə sahibi, bir fenomendir.  

 
Açar sözlər: İsa Muğanna, şəxsiyyət, bəşəri düşüncə, xəlqilik, bədii nəsr, fenomen  
  
Giriş 
  
Zaman elə bir məfhumdur ki, onu saxlamaq, ləngitmək və ya geriyə qaytarmaq heç bir 

insanın gücü daxilində deyil. Ən doğru addım zamanı zamanında dəyərləndirməkdir. Vaxtın 
sürətli getməsi inkişafın sürətinin göstəricisidir. Elm, təhsil və iqtisadi sahələrdə olduğu kimi 
ədəbiyyat sahəsində də sürətli inkişaf aydın hiss olunur. Vaxt nə qədər sürətli getsə də, ötən 
dövrlərdə  müsbət işləriylə tarixə düşən şəxsləri zaman və zamanın yetişdirdiyi insanlar ya-
şadır. 
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Azərbaycanın ədəbiyyat tarixinə nəzər yetirdikdə görmək olur ki, XII əsrdə yaşayıb 
yaradıcılıq yolu keçmiş Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, XIV-XV əsrlərdə yaradıcılıq yolu 
keçmiş İmadəddin Nəsiminin şəxsiyyəti və düşüncələrinin məhsulu olan bədii yaradıcılığı 
aktuallığını itirmir, zaman ötdükcə şaxələnir və yeni tədqiqat obyektlərinə çevrilir.  

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına baxdıqda görmək olur ki, bu dönəm böyük ədəbi 
şəxsiyyətlərlə zəngindir. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını milli düşüncə ədəbiyyatı və ya 
milli ədəbiyyatın intibah dövrü kimi xarakterizə etmək olar. Bu dönəmdə yazılan ədəbi 
nümunələrdə kökə bağlılıq, xalqın adət-ənənələri azərbaycançılıq ideologiyası, vətənə sevgi, 
türk birliyi mövzuları prioritet istiqamətdir. XX əsrin əvvəlindən başlayan bu missiya bu 
günün özündə də ədəbiyyatımızda davam etdirilir. 

 
Milli düşüncəyə əsərlərində geniş meydan verən sənətkarlardan biri XX əsr ədəbi-

fəlsəfi düşüncəsinin nümayəndələrindən olan, Xalq yazıçısı İsa (Muğanna) Hüseynovdur. 
Ədəbiyyatda seçkin şəxsiyyətlər yaradıcılığı ilə bütövləşir. Belə şəxsiyyətlərin yaradıcılığını 
ayrılıqda öyrənmək əhəmiyyətli olmur. Bu baxımdan İsa Muğanna fenomeni də öz 
yaradıcılığıyla tam halında bütövləşmişdir. O da qeyd edilməlidir ki, Muğannanın yaradıcı-
lığı şəxsiyyətini tamlaşdırdığı qədər onun bioqrafiyası bədii nəsrinə sirayət etmişdir. Ədib öz 
taleyini, xarakterini, yaşadığı mühiti və görüb eşitdiklərini qələmə almışdır.  

İsa Muğanna şəxsiyyətinə münasibət. İsa Muğanna Ağstafa rayonunun Muğanlı 
kəndində dünyaya göz açmışdır. Ədib ömrünün 17 ilini kənddə yaşasa da əsərlərində kənd 
həyatı, kənd camaatının güzəranı daha geniş təsvir olunmuşdur. Muğannanın ədəbiyyata 
gəlişi “Anadil ötən yerdə” adlı hekayəsi ilə olmuşdur. Müəllif müsahibələrində bildirirdi ki, 
ondan öncə də əsərlər yazmış, həmin ədəbi nümunələr çap edilməmişdir.  

“Səkkizinci sinifdən yazmağa başlamışam. O zaman “Bəstəkar”, “İnqilab” adlı 
hekayələr və “Kağız cərrahı” adlı roman yazmışdım. Sonralar harda itə-bata düşdülər, 
bilmirəm. Bakıya gələndən sonra isə “Anadil ötən yerdə” adlı oçerkimi yazdım və bu mənim 
ilk mətbu yazımdır” [5]. 

Müəllifin “Arx” hekayəsi tələbə olduğu illərdə (1947) çap olunsa da, geniş oxucu 
kütləsinə təqdim edilməmiş, əsər sovet rejiminin tələblərinə uyğunlaşdırıldığına görə çox 
hissəsi dəyişdirilmişdir. Müəllif müsahibələrinin birində qeyd edirdi ki, “İnsan ana bətnində 
olanda onun taleyi artıq müəyyənləşir. Təzə doğulan körpənin qədim dövrdən başlayaraq 
gələn irsiyyəti bağlara məlumdur” [3]. Muğannanın da qeyd etdiyi kimi onun da taleyinə 
böyük ədəbiyyatın nümayəndəsi olmaq elə ana bətnində yazılmışdır. Ədib 1945-ci ildə tibb 
institutuna daxil olsa da öz istəyi ilə institutu həmin il tərk edir. Növbəti il öz arzusu ilə Bakı 
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə qəbul olur. Digər bir maraqlı məqam ondadır ki, 
Muğanna “Kağız cərrahı” romanını qələmə alsa da, əsər çap olunmur. Müəllifin dediyi kimi 
it-bata düşür. Görünür Muğannanın taleyində nə həkim olmaq, nə də bu sahə ilə bağlı yazdığı 
ədəbi nümunəni çap etdirmək yox imiş. İsa Muğannanın taleyi bütövlükdə ədəbiyyatla 
bağlanmışdır. Yazıçı daha sonra təhsilini Maksim Qorki adına ədəbiyyat institutunda davam 
etdirmişdir.  

Ədib “Anadil ötən yerdə” hekayəsi ilə özü üçün bir sıra istiqamətləri müəyyən etdi. 
Birinci istiqamət o idi ki, müəllif bu əsərdən başlayaraq avtobioqrafik obraz yaradılışına 
geniş yer verirdi. Digər bir istiqamət isə konfiliktsizlik ədəbiyyatının çərçivələrindən çox 
zaman çıxırdı. Sovet rejimi dönəmində konfliktsizlik ədəbiyyatı hakim mövqedə idi. Yazılan 
əsərlər müsbət tendensiyada cərəyan etməli, ədəbi nümunələrin sonluğu müsbət hadisələrlə 
bitməli idi. Muğanna gördüklərini qələmə aldığından real hadisələri təxəyyülü ilə vəhdətdə 
bədiiləşdirərək ədəbiyyat nümunəsinə çevirirdi. Bu səbəbdən də ədib 50-60 cı illərdə haqlı-
haqsız ədəbi tənqidin hədəfinə çevrilirdi. Yazıçı fəth etdiyi zirvəyə qələminin və 
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düşüncəsinin gücü ilə gəlib çıxmaq üçün uzun müddət ona qarşı olanlarla mübarizə aparmış, 
öz ideyalarından dönməmişdir. Yazdığı əsərlər zaman-zaman cəmiyyətdə rezonans 
doğurmağa başlamışdır.  

Əllinci illərdən başlayaraq Muğannanın “Bizim qızlar”, “Dan ulduzu”, “Doğma və yad 
adamlar”, “Yanar ürək”, “Saz”, “Tütək səsi”, “Kollu Koxa” və digər əsərləri ardıcıl nəşr 
olundu. Ədib sonradan “Bizim qızlar” povestindən tam, “Doğma və yad adamlar”, “Dan 
ulduzu” əsərlərindən qismən imtina etmişdir. Sonuncu iki əsərin üzərində işləyərək altı 
cildliyində nəşr etdirmişdir. Yazıçı bu əsərlərdən imtina etməsinin səbəblərini belə izah 
edirdi: Əsərləri bəsit ədəbi nümunə kimi dəyərləndirir və sovet rejiminin sıxıntıları şəraitində 
yazıldığına görə bu ədəbi nümunələri yaradıcılığında dolğun hesab etmirdi. Yazıçının yazdığı 
ədəbi nümunələr bir qisim ədəbiyyatşünas və o dönəmdə yüksək vəzifəli şəxslər tərəfindən 
tənqid olunsa da, bu əsərlər Muğanna yaradıcılığında mühüm yerə sahib olmaqdadır. 
Müəllifin əsərlərini tənqid edənlər olsa da, təqdir edənlər də az deyildi. Xalq yazıçısı Anar 
qeyd edirdi ki, “milli nəsrdə, -hər halda mən öz payıma bunu etiraf edirəm, örnək iki 
yazarımız – Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə və İsa Hüseynov idi. Məhz 60-cı illərdə  Mirzə 
Cəlil irsi sovet ideologiyasının dar qəliblərindən çıxarılır, vulqar-sosioloji yozumların 
çərçivəsindən azad edilirdi” [1]. 

Anarın da qeyd etdiyi kimi Muğannanın yaradıcılığında yazıçı sərbəstliyi və duşun-
cənin sərhədsizliyi aydın hiss edilirdi. Bu yazıçı keyfiyyətləri şəxsiyyətin xarakterindən irəli 
gələn məsələ idi. Müəllifin xarakteri əsərlərindən onu oxucusuna da yaxşı tanıdırdı. İsa 
Muğanna ədəbi fəaliyyətə 40-cı illərin sonu, 50-ci illərin əvvəlindən başlasa da, 60-cı illərdə 
yazmağa başlayan nəsillər üçün bir növ ədəbi məktəb rolunu oynamışdır. 60-cı illərdə ədəbi 
fəaliyyətə başlayan Xalq yazıçıları Anar, Elçin, Mövlud Süleymanlı öz çıxışlarında bunu 
dəfələrlə qeyd etmişdir. Muğannanın 80 illik yubleyi ərəfəsində Mövlud Süleymanlı yazırdı: 
- “Açığını deyim ki, İsa müəllim kimi öz yazılarına, öz yaratdıqlarına oxşayan az yazıçı olar. 
O zaman da bunu düşünürdüm, indi də bu fikirdəyəm. İsa Muğanna öz mühitinin ağrısını 
yaşayan yazıçıdı. Ona görə də onun əsərləri doğulduğu mühiti izah etmək, tanıtmaq 
gücündədi” [11, s.3]. 

Muğanna cəmiyyətdə baş verən haqsızlıqları, əyintiləri əsərlərində geniş işıqlandır-
dığından  rejimin tərəfdarları onu nə qədər tənqid etsə də oxucu daha çox təqdir edir, 
Muğanna şəxsiyyətinə olan inam və yaradıcılığına maraq artırdı. Zaman göstərdi ki, 
Muğanna böyük  tənqid atəşinə tutulsa da, onun qələmi sınmadı, əksinə bu qələm sahibinə 
daha çox rəğbət və şöhrət qazandırdı. Azərbaycanın İstiqlal şairi Xəlil Rza UluTürk 
Muğannanın “Kollu Koxa” povestini oxuduqdan sonra təsirlənib Muğannaya məktub yazır. 
Məktubun sonunda şair ziyalılarla görüşündən məqamları əks etdirərək yazıçıya olan 
münasibəti göstərir. “Əziz İsa! Məktubumdakı fikirlərin tələsik və səliqəsiz deyilməsindən 
bəlkə də gileylənmək olar. Bu gün mən öz fikrimi ziyalılarımız ilə bölüşəndə sizin barənizdə 
maraqlı rəylər eşitdim. “İsa Hüseynov Azərbaycanın birinci yazıçısıdır”. (Tofiq Mahmud) ... 

“Mən İsanın povestlərini həmişə bir nəfəsə oxuyuram. Bunları yarımçıq qoymaq 
mümkün deyil. Xüsusilə “Saz” povesti” nə qədər kamildir. (Sabir) ... 

Sizin povestin ən gözəl təbliğatçılarından biri bizim sevimli şairimiz Bəxtiyar 
Vahabzadədir. ...” [13] 

Göründüyü kimi X.R.Ulutürkün, B.Vahabzadənin digər bir qisim yazıçı və şairlərin də 
Muğanna yaradıcılığına diqqət və marağı böyük idi, çünki bu şəxsiyyətləri bir əqidə, məslək, 
amal birləşdirirdi. Muğanna və digər adını qeyd etdiyimiz qələm adamları milli düşüncənin, 
həqiqətin, ədalətin carçısı idi. 

İsa Muğannanın həyat tarixçəsini vərəqlədikdə sənətkarın heç də asan həyat tərzi 
keçirmədiyi diqqətə çarpır. Uşaqlıq illərində atası böyük vətən müharibəsində iştirak etmiş, 
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Muğanna gəncliyini yaşadığı dönəmdə atası dünyasını dəyişmiş, ailənin bütün ağırlığı onun 
çiyinləri üzərinə düşmüşdür. Ədibin şəxsi həyatında və yazıçılıq fəaliyyətində çətinliklər çox 
olsa da, İsa Muğannanın şəxsiyyət olaraq taleyindən, xarakterindən, düşüncəsindən irəli 
gələn qürurverici məqamlar da az deyil. Ədibin bioqrafiyasından məlumdur ki, Muğannanın 
həyat yoldaşı Firuzə xanıma sonsuz istəyi, sədaqəti, məhəbbəti olmuşdur. Onların iyirmi il 
övladları olmasa da, yazıçı ümidini itirməmiş, Tanrıya olan inamı, həyat yoldaşına sadiqliyi 
onu yazmağa və yaşamağa sövq etmişdir. Firuzə xanım da ömrünün sonuna qədər İsa 
Muğannaya diqqət və qayğısını əsirgəməmiş, bununla bərabər əsərlərinin ilk oxucusu 
olmuşdur. İsa Muğannanın xəlqi və bəşəri düşüncələri hadisələrə həssas yanaşması, onun 
səhhətində özünü biruzə vermiş, yazıçı uzun müddət ürəyi ilə bağlı xəstəlikdən əziyyət 
çəkmişdir. Ədibin qızı ədəbiyyatşünas alim Sevinc Muğanna atası ilə bağlı xatirələrində 
yazır. “Muğannamız nə az, nə çox düz 9 dəqiqə gözünü yumdu. Muğanna göydə sahibimiz, 
yerdə isə yaxınlarının istisi, məhəbbəti, həyat yoldaşı Firuzə xanımın sonsuz qayğısı, 
məhrəmliyi sayəsində xalqına qovuşdu” [8]. 

Muğanna xəstə olmasına baxmayaraq, ədəbi fəaliyyətindən qalmayıb ömrünün sonuna 
qədər yazıb yaratmışdır. Sənətkar ona qarşı olan haqsızlıqları olduğu kimi, yaxşılıqları da 
yadından çıxarmırdı. Ədib xatirələrində bu haqda geniş yazmışdır. Muğanna yazırdı ki, 
ədəbiyyata ilk qədəm qoyduğu vaxtlarda onu haqsız tənqidlərdən qorumağa çalışan yazıçı 
Mehdi Hüseyn və Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov olmuşdur. 70-ci illərdən başlayaraq 
ümummilli lider Heydər Əliyev İsa Muğannanın yaradıcılığına və özünə xüsusi önəm 
vermişdir. Özünün də dediyi kimi Heydər Əliyevin böyük qayğısı yazıçının 70-ci illərdən 
sonrakı bütün yaradıcılığında sənətkara xüsusi şövq verdi. Heydər Əliyevin xilaskar 
missiyası nəticəsində Azərbaycan ədəbiyyatı bəşəri ideyalarla zəngin neçə-neçə əsər qazandı.   

Fenomen şəxsiyyət hekayə, povest, roman yazsada, ədəbiyyata xidmət etməklə 
kifayətlənməmiş, eyni zamanda kino yaradıcılığında da sənətkarın mühüm, danılmaz xidmət-
ləri vardır. “İyirmialtılar”, “Doktor Nərimanov”, “Nəsimi”, “Nizami”, “Tütək səsi” filmləri-
nin ssenarilərini qələmə almışdır. “Nəsimi” filminin çəkilməsi ilə şairin düşüncələri icti-
maiyyətə geniş şəkildə təqdim olundu. Ədib müsahibələrində qeyd edirdi ki, filmlərin çəkilişi 
zamanı o bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmışdır. “Nəsimi” filminin ssenarisini yazmağı ümum-
milli lider Heydər Əliyev İsa Muğannaya tapşırmışdır. Yazıçının “Nəsimi” ilə bağlı bilgiləri 
olmasa da, Ulu öndərin ona göstərdiyi etimadın və yaratdığı şəraitin sayəsində Muğanna 
“Nəsimi” filminin ssenarisini qələmə aldı. Bu film Muğanna yaradıcılığında xüsusi yer tutdu. 
Ssenarinin yazılmasından sonra müəllif tarixi fəlsəfi əsər olan “Məhşər” romanını qələmə 
almışdır. Heydər Əliyevin Muğannaya qayğı və diqqəti yazıçıya xüsusi stimul verdi. “Nə-
simi” filmi üçün Moskvadan alınmalı rəyi Muğanna bir günün ərzində alıb geri qayıtmışdır. 
Ədib müsahibələrində də qeyd edirdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyev yazıçıya daim 
diqqət göstərmiş, onun xilaskarı olmuşdur. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra İsa 
Muğannanın 70 illik yubleyi münasibəti ilə Heydər Əliyev onu “İstiqlal” ordeni ilə təltif 
etmişdir. Yazıçının “İstiqlal” ordeninə layiq görülməsi əsərlərində Milli düşüncəyə daha çox 
yer verməsi ilə bağlıdır.  

Ədəbiyyatşünaslığa və İsa Muğannanın oxucusuna məlumdur ki, ədibin yaradıcılığı iki 
dövrə bölünür. İdeala qədərki dövr, İdealla başlanan dövr. Başqa sözlə İsa Hüseynov 
yaradıcılığı və İsa Muğanna yaradıcılığı (yazıçının altı cildliyində hər iki dövrdə yazılan 
əsərlər İsa Muğanna imzası ilə nəşr olunmuşdur). Xalq yazıçısı Anarın da qeyd etdiyi kimi 
Mirzə Cəlildən sonra İsa Muğannanın əsərlərində də yazıçı düşüncəsinin sərhədsizliyi, milli 
düşüncənin geniş arena alması daha çox tənqidin hədəfinə məruz qalırdı.  

“Məhşər” romanının yazılmasıyla Muğanna şəxsiyyətinə olan münasibət bir qədər də 
dəyişdi. Yenə də onu tənqid və təqdir edənlər vardı. Tənqid edənlər indi yalnız ədəbiyyatşü-
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naslar yox, həmdə tarixçilər idi. Amma bir məqam unudulurdu ki, “Məhşər” romanı tarix 
deyil. Tarixi fəlsəfi bədii əsərdir. “Məhşər” romanı İsa Muğannanın bədii nəsrində körpü 
rolunu oynamışdır. Müəllifin “Məhşərə” qədərki əsərlərində xalqın taleyi, güzəranı, cəmiy-
yətdə olan problemlər ön mövqedə dayanırdı. “Məhşər” romanından başlayaraq milli düşün-
cənin fonunda xəlqi və bəşəri problemlər qabardılırdı. İsa Muğannanın şəxsiyyəti xarak-
terinin bütövlüyü ilə “Məhşər” romanında həm avtobioqrafik surət, həm də bir yazıçı obrazı 
kimi görünürdü. Məlumdur ki, Nəsimi düşüncələrinin və yaradıcılıq bioqrafiyasının yazıçıya 
böyük təsiri olmuşdur.  

İsa Muğannanın “İdealla” başlayan yaradıcılıq dövrü. Səksəninci illərdən etibarən 
İsa Muğanna şəxsiyyəti və yaradıcılığı demək olar ki, ədəbi tənqidin hədəfi deyildir. “İdeal” 
romanının yazılmasıyla Muğanna dünyasında yeni konsepsiya intişar etdi. Ədib romanda 
xalqın taleyini bəşəri ideyaların fonunda qələmə aldı. Müəyyən məqamlarda görüb 
eşitdiklərini romanda fraqmentar olaraq canlandırdı. “Məhşər” yazıldıqdan sonra Muğannanı 
tənqid edənlər “İdeal”dan sonra sanki susqunluq dövrü yaşayırdı. “İdeal”ın qələmə alınma-
sından sonra İsa Muğanna: 

1. Hüseynov imzasından Muğannaya keçdi 
2. Ədib “İdeal”ı Ün eşidərək yazmağa başladı (özünün dediyinə görə) 
3. Yazıçının bədii nəsrində (“İdeal”dan başlayaraq) OdƏr dili, SafAğ elmi xüsusi yer 

tutdu 
4. İsa Muğanna müəyyən bir dövr guşənişin olub (təkliyə çəkilib) əsərlər üzərində 

işlədi. Muğanna yaradıcılığının ədəbi tənqidin və elmi tədqiqatın obyekti olmamasının əsas 
səbəbi OdƏr dili, SafAğ elminin əsərlərdə geniş yer alması və dərin bəşəri, fəlsəfi, 
düşüncələrin sərgilənməsidir. Bir qisim tədqiqatçılar Muğanna yaradıcılığının bu dövrünü 
qəbul etmir, digər bir qisim araşdırmaçılar isə əsərlərin çətinliyindən ehtiyat edib, Muğanna 
yaradıcılığını bir o qədər tədqiqata cəlb etməmişdir. İsa Muğanna, “Muğanna” imzasını 
1986-cı ildən qəbul edib, 28 il bu imza ilə (ömrünün sonunadək) oxucuların görüşünə 
gəlmişdir. Yazıçının arxivində ona ünvanlanmış məkubda da bu məqam qeyd edilmişdir. 
“Əziz qardaşım İsa. Səni 60 illiyin və iki yaşın münasibətilə Xalq yazıçısı kimi şərəfli ad 
almağınla əlaqədar səmimi qəlbdən təbrik edir, can sağlığı yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri 
arzulayıram. Səni öpürəm. – qardaşın Aslan Aslanov” [2]. 

Muğannanın “İdeal”la başlayan dövr yaradıcılığına ədəbi tənqid biganə qalsa da, bir 
neçə alim və ziyalı fikir bildirərək məqalələr yazmışdır. Akademik Tofiq Hacıyev ədibin 
yaradıcılığı ilə bağlı yazırdı. “İsanın dəhşətli məntiqi var, bu məntiqin içində bir dənə bir 
zərrə, bir vergülcə istisna tapmazsan. Mən İsanın “İdeal” romanındakı “Qapalı dünya” 
bəhsini və “Əbədiyyət” romanını oxuyarkən qələm-kağız götürdüm –insan obrazlarını bağ-
lılığını, hadisələrin bir-birinə keçidini, hətta bir dilçi olmağımla etimologiyaların (sözlərin 
mənşəyi) məntiqini qeydə aldım... Bunların təhlilini apardım. Denən bir dənə ziddiyyət, bir 
dənə bir-birindən doğmayan fakt detal gördünmü? Yox ki, yox” [6]. 

Böyük Türkoloq dünya miqyaslı alimin bu fikri İsa Muğannanın yaradıcılığına verdiyi 
dəyərlə bərabər yazıçının şəxsiyyətinə və düşüncəsinə olan rəğbətdir. Akademik Tofiq 
Hacıyevin bu qeydləri göstərir ki, Muğannanın 80-ci illərdən başlayaraq yazdığı əsərlərdən 
xəlqi və bəşəri ideyalar yer alır, eyni zamanda yazıçı OdƏr dilinə üstünlük versə də, ədəbi 
nümunələr məzmun və məntiqi baxımından nizamlı və səhmanlı şəkildə yazılmışdır. Xalq 
yazıçısı Anar Muğannanın yaradıcılığına bir qədər fərqli yanaşırdı. Anara görə İsa Hüseynov 
yaradıcılığı İsa Muğannanın bədii nəsrindən daha öndə dayanırdı. Yazıçı qeyd edirdi ki, 
“İdeal”dakı rayon və kənd məişətinin dəqiq təsviri, bir-birindən maraqlı, canlı xarakterlər, 
İsa Hüseynovun qələmindən çıxıb, tarixi fərziyyələrdən ibarət olan, elmi traktat təsiri 
bağışlayan mətnləri İsa Muğanna yazıb” [1]. Bir məqam xüsusi qeyd edilməlidir ki, “İdeal”da 
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əhəmiyyətli fikirlər çoxdur və əsərdə bir-birini inkar edən məqamlar görünmür. İsa Muğanna 
bildirirdi ki, “İdeal”dan öncə də Ün eşitmiş, lakin bu Ünü bir o qədərdə dərk etməmişdir. 
Muğanna şəxsiyyətini digərlərindən fərqləndirən yalnız Ün eşitməsi deyil, eyni zamanda 
idrakının və irsiyyətinin də rolu vardır. Yazıçının xatirələrindən məlum olur ki, onların 
nəsillərində də fəhmli insanlar olmuşdur. Həmin genetik faktor özünü ustad sənətkarın 
şəxsiyyətində də biruzə vermişdir. Yazıçının əsərlərindən onun xarakterini müəyyən mənada 
bilmək olur, amma bununla bərabər uzaqgörən düşüncəyə malik yazıçı “Həyatımdan səhi-
fələr” adlı avtobioqrafik yazısını qələmə almışdır. Sənətkar bu yazıda keçdiyi həyat yolunun 
(taleyinin) müəyyən məqamlarını əks etdirmişdir. Muğannanın bəzi fikirləri cəmiyyətdə bir 
mənalı qarşılanmır. Ədib müsahibələrinin birində “Ölüm nədir?” sualına belə cavab ver-
mişdir. 

“Ölüm yoxdur. İkinci doğuluş var. SafAğ elmi tədris olunsa, ölümlü insanlar ikinci 
həyatın nə şəkildə başlandığını, həyatın davamını dərk edər” [10]. Ölümsüzlüyə SafAğ elmi 
konsepsiyasından yanaşan Muğannanın dediyində həqiqət də var ki, müəyyən mənada 
ölümsüzlük anlayışı mövcuddur. Müsbət əməlləri ilə həyatda iz qoymuş insanlar tarixin 
yaddaşında əbədi yaşayır. Onlar dünyasını dəyişsə də həmin şəxslərin ideya və fikirləri 
düşüncə təbliğatçısına çevrilərək belə önəmli şəxsləri dövr davam etdikcə yaşadır. İsa 
Muğanna cismən dünyasını dəyişsə də onun düşüncələri, yazdığı əsərlər, ailəsi, həmfikirləri 
onu bu gün də yaşadır. İsa Muğannanın SafAğ elmini təqdir etməsi Ün eşitdiyini deməsi və 
müəyyən müddətdə özünü cəmiyyətdən təcrid etməsi onun haqqında müxtəlif fikirlər yaratdı. 
Aydın məsələdir ki, ziyalını, ziyalılar, düşünən və ağıllı insanlar daha yaxşı dərk edir. Əksər 
insanların görmək istədiyi cəmiyyət var. Bu fərdlərə görə dəyişir. İsa Muğanna da saf, 
mərhəmətli, ədalətli insan axtarışında idi. Yazıçı düşünürdü ki, dünya düzəlməlidir ki, insan 
da düzəlsin. Bu səbəbdəndə qələm sahibi problemlərin bəşəri həllini axtarırdı. Yazıçının 
“İdeal”la başlayan dövr yaradıcılığına aid əsərlərdə SafAğ elmi, OdƏr dili geniş yer alsada, 
bu ədəbi nümunələrin Muğanna yaradıcılığını dərk etməyə çalışıb və ya qismən dərk edən 
şəxs üçün həyatı əhəmiyyəti böyükdür. Ümumən İsa Muğannanın bədii nəsri keçmişlə bu 
günü müqayisə edib nəticə çıxarmaq üçün gərəkli mənbədir. Bu fenomen şəxsiyyət cəsarətli, 
səmimi, fikirlərini açıq şəkildə obrazların dili ilə oxucusuna çatdırırdı, eyni zamanda gerçək 
həyatda da düşüncələrini olduğu kimi deməkdən çəkinmirdi. Yazıçının sonuncu müsahibə-
sində də diqqət çəkən xüsusi məqamlar yer almışdır. 27 mart 2014-cü il tarixində Muğannaya 
(sonuncu müsahibəsi zamanı) ədəbiyyatşünas alim Şəmil Sadiqin “Vicdan nədir sizin üçün?” 
sualına ustad belə cavab vermişdir. 

- İnsanın bətnində yaşayan, daimi yaşayan, ölməyən, dünyaya baxışını idarə edən bir 
məfhumdur. 

- “Vicdan dinin yarısıdır” deyə bilərikmi? 
- Vicdan dinin hamısıdır [9].   
Həqiqətən yazıçının dediyi kimi: Vicdan dinin hamısıdır. Vicdanı olmayan bir kəs din 

haqqında necə düşünə bilər və ya dinin buyurduğu kimi yaşayıb, əməl etməli olduqlarına 
riayət edər. Vicdanı olan kəsin dini, imanı, mərhəməti, ədaləti ümumən insanlığı olacaq. Bu 
fikir də bir Muğanna həqiqətidir. Aydın məsələdir ki, İsa Muğannanı tam halında dərk etmək 
mümkün deyil. Muğannanı tam dərk etmək üçün Muğanna olmaq lazımdır. Ədibin çoxşaxəli 
biliyi, intellektual səviyyəsi, fəhmi ona sərhədsiz düşünmək imkanı verirdi. Bununla bağlı 
akademik Nizami Cəfərovun da dəyərli fikirləri vardır. “Sizə yalnız heyran olmaq olar... Sizi 
yalnız sevmək olar!.. Və sizdə təcəlla edən dərin mənalar, möhtəşəm intellektual hisslər 
ümmanına dalmaq, sizin miqyaslı idrak dünyanıza qovuşmaq olar”... [4] N.Cəfərovun da 
qeyd etdiyi kimi İsa Muğannanın düşüncə trayektoriyası fəlsəfi fikirlərlə zəngin idi. 
“İdeal”dan başlayaraq OdƏr dili SafAğ elmi ilə bağlı bütün məsələlərin əsərlərdə yer alması 
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onu göstərir ki, yazıçı kainatı yaxşı dərk edirdi. Muğanna hadisələrə yalnız yazıçı kimi 
yanaşmırdı. Elə yazıçını da fenomenə çevirən əsas səbəblərdən biri bu idi ki, o “Məhşərə” 
qədər xəlqi düşüncələri sərgilədiyi halda “Məhşərdən” sonra bəşəri ideyalar ön mövqedə 
dayanmağa başladı, yenə də xəlqilik prinsipləri yazıçının yaradıcılığında tez-tez görünürdü. 
“İdeal”dan başlayaraq Muğanna xəlqi problemlərə belə bəşəri nöqteyi-nəzərdən yanaşırdı. 
Cəmiyyətdə olan əyinti və çatışmazlıqların qaynağını bəşəri problem kimi dəyərləndirirdi. 
Ədib ədalətsiz cəmiyyətdən uzaqlaşmaq üçün müəyyən bir müddət insanların çoxu ilə 
ünsiyyətini kəsdi. Bu dönəmdə cəmiyyətdə belə bir fikir yarandı ki, Muğanna özünü 
ideallaşdırır. Əslində isə Muğanna cəmiyyətin haqsızlıqları ilə barışa bilmir, buna görə də 
insanlardan təcrid olub düşüncələrini kağız üzərinə köçürməyə qərar vermişdir. Geniş dünya 
görüşü, bilginliyi ilə seçilən Muğannanın özündən razılıq əlaməti xarakterində özünü 
göstərmirdi. Müsahibələrinin birində nə ilə fəxr edirsiniz? Sualına qısaca belə cavab 
vermişdi: “Kainata az-çox bələdliyimlə” [15].  

Yazıçı ədəbiyyatı, tarixi, dilçiliyi, sosiologiyanı, psixologiyanı və astronomiyanı yaxşı 
bilsədə, təkəbbürlü danışmır. Bu da onu göstərir ki, insan nə qədər bilsədə, yenə də oxumalı, 
öyrənməlidir, fikrini Muğanna əsas götürərək daima mütaliə etmişdir. Ədibin səmimiyyəti, 
yaradıcılığı qələm yoldaşlarının da ona münasibətində özünü göstərirdi. Xalq yazıçısı Elçin 
Azərbaycandan “Nobel” mükafatına layiq görülə biləcək yazıçılardan birinin İsa Muğanna 
olduğunu qeyd etmiş, ədiblə bağlı düşüncələrini bölüşərkən demişdir. “Özünü ədəbiyyat 
üfüqlərində doğan bir günəş adlandıran yazıçı İsa Hüseynov böyük mütəfəkkür, görkəmli dil 
və fikir ustası kimi yazdığı əsərlərlə daim ədəbiyyatımızda yaşayacaqdır” [7]. Xalq yazıçısı 
Elçinin söylədiyi bu fikir yazıçının şəxsiyyətinə, ümumən ədəbiyyata verilən dəyərdir. 

İsa Muğanna bir müddət təkliyə, çəkilsə də bunun da ədəbiyyat üçün böyük faydası 
oldu. Həmin dönəmdə ədib ardıcıl “İdeal”dan sonrakı əsərləri qələmə aldı. İsa Muğannanın 
80 illik yubileyi münasibəti ilə əsərlərin altı cildliyi nəşr olundu. Altı cildliyin təqdimatı 
zamanı uzun fasilədən sonra müəllif oxucuların görüşünə gəldi. Böyük qələm sahibi 
mətbuatdan və oxucularından bir müddət uzaq qalsa da, ona olan istək və rəğbət azalmamış, 
əksinə daha da çoxalmışdı. Təqdimat zamanı akademik Nizami Cəfərov demişdi ki, “İsa 
Muğannanın yaradıcılığını əhatə etmək üçün bu altı cild kifayət deyil. Muğannanın haradasa 
yazdığı kiçik bir cümlənin də ədəbiyyata dəxli var” [14]. 

 
Nəticə  
 
Ədibin yazdığı əsərlər 80-ci illərə qədər ədəbi tənqidin haqlı-haqsız hədəfinə çevrilsə 

də, 80-ci illərdən ədəbi tənqidin susmasına məruz qalsa da, İsa Muğannanın şəxsiyyəti və 
yaradıcılığı bir qisim alim və ziyalı tərəfindən yüksək dəyərləndirilir və Muğannanın bədii 
nəsri Azərbaycan Ədəbiyyatında yeni hadisə kimi qəbul edilir.  İsa Muğanna bütövlükdə 
ədəbiyyat adamı idi. Onu heç bir vəzifə, var-dövlət düşündürmürdü. O bütün həyatını 
ədəbiyyata bağlamışdı. Yazıçının şəxsiyyətində elmilik və bədiilik birləşmişdi.  

İsa Muğannanın həyat kredosu həyat, mənəviyyat və ədəbiyyat idi. Ədib həyatdan zövq 
alıb mənəviyyatla yaşayıb, fikirlərini ədəbiyyatda əks etdirirdi. Ədəbiyyatda əks olunan 
fikirlər bu gün də Muğannanı oxucusuna yaxından tanıdır və onu yaşadır. İsa Muğannanı 
bir yazıçı kimi bu qədər mübariz edən ona qarşı olan hiddətlər və iradəsinin möhkəmliyi idi. 
Müsahibələrinin birində [16] yazıçı qeyd edirdi ki, “nə qədər yıxılsam, o qədər çox 
qalxıram”. 

Yazıçının bədii nəsri yaradıcılığı ilə bərabər şəxsiyyəti haqqında da müsbət fikir 
söyləməyə imkan verir.   
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Ulvi Mikailov  
Distinctive attitude to the phenomena of Isa Mughanna 
 
This article descibes the attitude to Isa Mughanna’s personality and creativity as the 

main object of research. It is well known that Isa Mughanna’s creativity is divided into the 
following two stages: the stage before and after the “Ideal”. In the period before writing the 
novel “Ideal”, the writer’s work was subjected to various fair and unfair attacks of literary 
criticism and the period of creativity after writing “Ideal” was ignored by literary criticism.    

The research also indicates that the Oder language and the Science of Safag were 
widely used by Mughanna in his novel “Ideal”, where the author also describes the human 
ideas peculiar to him, but the researches did not evaluate Mughanna’s crreativity too much.  
But along with this fact the number of intelligence and some scientists did not stay indifferent 
to Mughanna’s creativity and highly appreciated his ideas. As an illustration of the appraisers 
of his works, we can mention such national poets as Bakhtiyar Vahabzadeh, Khalil Rza 
Uluturka, as well as such national writers as Anar, Elchin, Muvlud Suleymanli and 
Academicians Tofig Hajiyev, Nizami Jafarov and etc.  

The significance of this research lies in the fact, that Isa Mughanna’s creative 
development was not studied for a long period and philosophical (significant) ideas in the 
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writer’s works mostly was not reflected in the literature studies. From this point of view Isa 
Mughanna’s personality as well as his creativity, that make a whole with his personality, are 
the main object of this research and they were studied on the ground of his ideas, which he 
used in his works and interviews.  

In the result it is worthy to note, that the writer’s life was completely connected with 
literature, he widely used the national values, the destiny of nation and human ideas in his 
works. Isa Mughanna’s philosophical ideas, that make a whole with literature, are 
phenomenon.  

Key words: Isa Mughanna, personality, human thinking, national character, fictional 
prose, phenomena    

 
 

Ульви Микаилов  
Oтличительное отношение к феномену Исы Муганны  
 
В статье, как основной объект исследования, рассматривается отношение к 

личности и творчеству Исы Муганны. Известно, что творчество Исы Муганны делится 
на следующие два этапа: период до  «Идеала» и тот, что начался с «Идеалом». В период 
до написания романа «Идеал» творчество писателя подвергалось различным справед-
ливым и несправедливым нападкам литературной критики, а период творчества после 
написания «Идеала» литературоведческая критика игнорировала. 

Исследование также указывает на то, что язык ОдЕр и наука СафАга широко 
использовались Муганной в его романе «Идеал», где автор также описывает 
свойственные ему человеческие идеи. Однако исследователи не слишком высоко 
оценивают творчество Муганны. Но наряду с этим, ряд представителей интеллигенции 
и некоторые ученые - народные поэты Бахтияр Вахабзаде, Халил Рза Улутурк, а также 
народные писатели Анар, Эльчин, Мовлуд Сулейманлы и академики Тофиг Гаджиев, 
Низами Джафаров и др. не остались равнодушными к творчеству Муганны и высоко 
оценили его идеи.  

Значимость данного исследования заключается в том, что творческое развитие 
Исы Муганны долгое время не изучалось, а философские (значимые) идеи в 
творчестве писателя практически не находили отражения в литературоведении.  

С этой точки зрения личность Исы Муганны, а также его творчество, 
составляющие единое целое с его личностью, являются основным объектом данного 
исследования и изучались на основе его идей, которые он использовал в своих работах 
и интервью. 

В итоге следует отметить, что жизнь писателя была полностью связана с ли-
тературой, в его произведениях широко отображались национальные ценности, судьба 
народа, человеческие идеи. Философские идеи Исы Муганны, составляющие единое 
целое с литературой, феноменальны.  

        
Ключевые слова: Иса Муганны, личность, человеческое мышление, националь-

ный характер, художественная проза, феномен    
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AZƏRBAYCAN TÜRKİYƏ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİNİN TARİXİ: 
BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ TÜRK ƏDƏBİYYATI 

 
Xülasə 
 
Tarixin gedişində baş verən hadisələr mövcud Sovetlər Birliyinin dağılması ilə 1990-cı 

ildən etibarən xüsusən Türkiyə və Azərbaycan eləcə də digər türk xalqları ədəbiyyatı ara-
sında ədəbi təsirlər özünü göstərir. M.Kaplan qardaş türk xalqlarının ədəbiyyatından 
danışarkən bu işdə çox az sayda olan yalnız Ali Yavuz Akpınar “Kardeş Edebiyyatlar” 
dərgisi və Kabaklının “Edebiyyat” dergisisnin olduğunu söyləyərək, qardaş türk xalqlarının 
ədəbiyyatına olan diqqətin genişlənməsini bildirirdi. Prof. Ahmet Bican Ercilasun, Bəxtiyar 
Vahabzadənin və şeirlərinin Türk ədəbiyyatında məhz 1979-cu ildən tanındığını qeyd edir, 
ilk dəfə B. Vahabzadənin, “Yel qayadan nə aparar?” adlanan bir yazısının dərc olunduğunu 
bu yazıyla  Bəxtiyar Vahabzadənin Türk xalqının diqqətini ilk dəfə B. Vahabzadə imzasına 
cəlb etdiyini söyləyir. Bu tanışlıqdan şairin şəxsiyyətinə, onun şeirlərinə, ədəbi görüşlərinə 
böyük bir sevgi maraq yaranır. Görkəmli şəxsiyyətlər, ədib və şairlər B. Vahabzadə 
yaradıcılığına daha çox maraq göstərir, şairin görüşləri  haqqında gözəl fikirlər söylənilir. 
Təsir və əlaqələrdə ədəbiyyatın fikri, mədəni, səviyyəsi, dünya ədəbiyyatının zənginliyindən 
istifadə imkanını və bacarığını göstərir, əks etdirir. Bu məsələnin ciddi əhəmiyyəti vardır. 
Aydındır ki, qarşılıqlı təsir və münasibətlər nəticəsində bu və ya başqa milli ədəbiyyatın 
müsbət təcrübəsi dünya xalqlarının nailiyyətinə çevrilir. 

 
Açar sözlər: Türkiyə, Azərbaycan, ədəbi əlaqələr, ədəbi əlaqələrin tarixi, B.Vahabza-

dəvə Türkiyə və Azərbaycan ədəbi əlaqələri, B.Vahabzadənin rolu   
 
Giriş 
 
Böyük türksevər şairimiz B.Vahabzadə böyük şəxsiyyətlərin türkçülüklə  bağlı 

fikirlərini hər zaman  təqdir etmiş, bütün yaradıcılığını türk tarixini, soykökünü, dinin, 
dilimizin  qorunmasına, tanınmasına həsr etmişdir. Türklər kimdir? Bu tarix hardan başlanır? 
axtarışında şairin öz tarixini, böyük, əzəmətli Türk dünyasını,  onun   mədəniyyətini, milli- 
mənəvi dəyərlərini ona olan hücumlardan, basqılardan qorumaq məqsədi dayanırdı.  

 
B.Vahabzadə türk dünyasının iftixarı olan İsmayıl Qaspiralının “Dildə əməldə və 

fikirdə birlik” ideyasını alqışlayaraq, yaradıcılığında hər zaman türk xalqlarının birliyinə 
böyük inamını bildirmişdi. B.Vahabzadənin bu barədə “Tarix” dərgisində “Biz niyə özümüz 
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olmaq istəmirik?” adlı məqaləsində yazırdı: “...İsmail Qaspiralının “Tərcüman” qəzeti haq-
qında müəllimlərimdən eşitmişdim. Lakin içində yaşadığımız rejimin tələblərinə istəmədən 
baş əyən müəllimlərin bu qəzetin məqsədi və qayəsini biz gənclərə açıqlamaqdan çəki-
nirdilər. Buna görə də o zamankı gənclərin Türk dünyasının yetişdirdiyi o ulu sima haqqında 
məlumatı yoxdu. O böyük insanın daha XIX əsrdə irəli sürdüyü “Dildə, fikirdə, işdə birlik” 
görüşü Sovet İttifaqının tərkibində millətləri əritmək məqsədi güdən rejimə zidd olduğundan 
“Mürtəce görüş” olaraq adlandırılır və mahiyyəti gənclikdən saxlanılırdı”. (1, 28) 

İ.Qaspiralının görüşlərinin əsas məqsədi maarif idi. O deyirdi: “Türk yurdunun ən 
şiddətli ehtiyacı məktəb və maarifdir. Türk yurdunun gələcəyi məktəb və maarifə bağlıdır. 
Hakim bir  millətin məhkum düşməsi, məhkum bir millətin yox olması məktəbsizlikdən irəli 
gəlir”. (2, 53) 

Tarixin gedişində baş verən hadisələr mövcud Sovetlər Birliyinin dağılması ilə 1990-
cı ildən  etibarən xüsusən Türkiyə və Azərbaycan eləcə də digər türk xalqları ədəbiyyatı 
arasında ədəbi təsirlənmələr özünü göstərir. Xalqlar arasında ədəbi təsir və əlaqələrin  
əhəmiyyətindən bəhs edərkən Y.Qarayev yazırdı: “Dühasının ideya və bədii zənginliyindən 
istifadə imkanını və bacarığını göstərir, əks etdirir. Bu məsələnin ciddi beynəlmiləl, 
əhəmiyyəti vardır. Aydındır ki, qarşılıqlı təsir və münasibətlər nəticəsində bu və ya başqa 
milli ədəbiyyatın müsbət təcrübəsi dünya xalqlarının nailiyyətinə çevrilir və hər hansı milli 
yazıçı bu ümumi nailiyyətin səviyyəsinə yüksəlməyə çalışır. Bu milli ədəbiyyatların və 
dünya ədəbiyyatının qanunauyğun  inkişafını təmin edir.” (2, 304). M.Kaplan qardaş türk 
xalqlarının ədəbiyyatından danışarkən bu işdə çox az sayda olan yalnız Ali Yavuz Akpınar 
“Kardeş Edebiyyatlar” dərgisi və Kabaklının “Edebiyyat” dergisisnin olduğunu söyləyərək, 
qardaş türk xalqlarının ədəbiyyatına olan diqqətin  genişlənməsini bildirirdi. M.Kaplan 
“Azərilər bizim öz qardaşlarımızdır. Eyni soydan gəlirik və eyni dildə danışırıq. Anadolu  
ədəbiyatı  ilə azəri  ədəbiyyatı əsrlər boyu qaynayıb-qarışmışdır.Böyük şair Füzuli həm 
onların, həm bizim ədəbiyyatımızda işığı sönməyən bir günəş kimi yerində durur.Zəngin 
adət-ənənəyə, mədəniyyətə sahib olan Azərbaycanda bu gün də böyük şairlər yetişir. Biz 
boynumuz çarpılmış kimi qərbə baxırıq. Fransız, İngilis, Alman, Rus və s ədəbiyyatları... 
Evet onlara bakalım amma bir az da gözlərimizi öz qardaşlarımızın ədəbiyyatına çevirəkmi?” 
(3, 65). 

Bu mənada Azərbaycan Türkiyə əlaqələrində ən önəmli dövr XX yüzilin 1905-1920-
ci illərini əhatə edir. Türkiyə və Azərbaycan ədəbi əlaqələrində ən önəmli məqam isə ortaq 
mədəniyyət nümunələrinin mövcud olmasıdır. Bu dövrdə Azərbaycanda baş verən siyasi-
sosial vəziyyətə nəzər salsaq, baş verən hadisələr, xalqın parçalanması, şimali və cənubi 
Azərbaycan, ədəbiyyatda klassik ənənələrdən uzaqlaşma, 19-cu əsrdə maarifçilik hərəkatının 
meydana çıxması, yeni maarifçilərin A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, Q.B.Zakir M.F.Axundza-
dənin maarifçilik  görüşləri, ilk XX-əsrdə teatrın yaranması bu kimi böyük tarixi hadisələrə 
yol açdı. H.Zərdabinin “Əkinçi” (1875) qəzeti, sonra “Ziya” 1879-81), “Ziyayi- Qafqaziy-
yə”( 1881-84), “Kəşkül” (1883-91) “Şərqi-rus” ( 1903). Bu mətbuat orqanlarının Azərbaycan 
və Türkiyə arasındakı ədəbi mədəni əlaqələrin inkişafında əhəmiyyəti böyükdür. Xüsusən, 
bu mətbuat orqanlarının içində “Kəşkül” qəzetinin, Səid və Cəlal Ünsizadə qardaşlarının 
sayəsində, eyni zamanda “Tərəqqi”, “İqbal” kimi yayınlanan qəzetlərinin türk xalqalarının 
ortaq mətbuat orqanı kimi xidmətini, bu sahədəki  rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
M.A.Şahtaxtlının bu sahədəki xidmətləri: Zaqafqaziyada yaşayan Azərbaycanlıların 
“müsəlman”, yaxud, “tatar” adlandırmalarını əsassız saymış, bütün Asiyada acıqla çəkilən 
“Tatar” ifadəsini təhqir kimi işlədilməsini nəzərə çatdırmışdır. Əvəzində isə görkəmli pub-
lisist mətbuat tariximizdə ilk dəfə Zaqafqaziya Müsəlman əhalisinin azərbaycanlılar 
adlanmasını elmi cəhətdən əsaslandırmışdır. Onları həm Şərq yazıçıları, eləcə də Avropa 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

66 
 

coğrafiyaçıları başqa adla yox, ancaq “Azərbaycan türkləri” adlandırırlar.(4.166). Şah-
taxtlının 1879-cu ildə əlifba uğrunda apardığı mübarizə “Təkmilləşdirilmiş müsəlman 
əlifbası” kitabı ziyalılar arasında böyük əks-səda doğurmuşdu.” 1901-ci ildə fransız dilində 
onun “Türkiyəni necə xilas etməli” adlı nəşr olunan  kitabını xüsusi qeyd etmək olar. Bu 
kitab  Türkiyədəki ictimai-siyasi vəziyyət haqqında  Avropa ictimaiyyətinə təqdim olunan 
siyasi, elmi-fəlsəfi əsər kimi çox qiymətlidir.”(4.52) Çar Rusiyasının zəifləməsi ilə 
Azərbaycanda da müstəqillik duyğuları, azadlıq hərəkatı baş qaldırmış, Rusiyanın 
müsəlmanlar yaşadığı torpaqlarda ruslaşdırma, erməni siyasəti yürüdülməkdə idi. Bütün bu 
hadisələr xalqın milli mücadiləsinə, milli birliyinə yol açır, bu dövrdə nəşr olunan “Şərqi-
rus”, “Hümmət”, “Həyat”, “Molla Nəsrəddin”, “Füyüzat”, “İrşad”, “İqbal”, “Tərəqqi”, 
“Təkamül”, “Yoldaş”, “Məktəb”, “Dirilik” kimi  mətbuat orqanları baş verən sosial-siyasi 
məsələlərlə bağlı xalqı oyanışa, birliyə çağırırdı. Bu dövrün ədəbi mənzərəsindən bəhs 
edərkən, professor Ali Yavuz Akpınar yazır: “1905-ler Azeri ədəbiyyatının oyanma, dünyayı 
tanıma milli kimliyini arama dövrləridir...1905-lərdən sonra Azeri ədəbiyyatı üç böyük 
təmayülün təsiri altındadır. Türkiyəyə bağlı olaraq Türkçülük  cərəyanın Türkiyə İran və 
digər İslam ölkələrinin təsiriylə İslamçılığın və nəhayət, Rusiya dolayısıyla çağdaş siyasi və 
sosial cərəyanların 1920-lərə yaxınlaşdıqca da “sosialist” axınlarının”... (6, 70) 

Azərbaycan Türkiyə ədəbi  əlaqələrinin inkişafında böyük xidmətləri olan  Ali Yavuz 
Akpınar Türk ədəbiyyatının Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri, bu qarşılıqlı  əlaqələrin 
inkişafına öz münasibətini belə bildirir.” “...Azeri ədəbiyyatını, Özbək ədəbiyyatını, Özbək, 
Türkmən, Tatar, Kazak, Qırğız, Uyğur ədəbiyyatlarını da daha başkalarını da tanımalı, 
tanıtmalıyıq. Qardaşlarımıza bu qədər biganə qalmağımız nə zamana qədər davam edə-
cəkdir? - deyə bu əlaqələrin tarixinə nəzər salır:...” Tofiq Fikrətin bir çox şeiri, “Şərmin”dən 
böyük bir qismi kitab şəklində  çap olunmuş (Bakı 1969), ayrıca Rüstəm Hüseynov Tofiq 
Fikrət (Bakı, 1981) adlı bir çox nümunələri nəşr edilmişdir. Rəşad Nurinin “Çalı Kuşu”, 
“Yaşıl gecə” kimi romanları, Hüseyn Rahmi Gurpınarın bəzi əsərləri Yaqub Kadri 
Qaraosmanoğlunun “Zorakı diplomatı”, Haldun Taner, Eziz Nesin, Said Faik, Sabahattin Ali, 
Orhan Kamal, Yaşar Kamal və b. yazarların əsərləri Azərbaycan türkcəsiylə nəşr edilmişdi.” 
(8, 69). Türkiyə Azərbaycanın qarşılıqlı əlaqələrinin tarixinə nəzər saldıqda, Türk 
şairlərindən ilk öncə Tofiq Fikrət, Namiq Kamal yaradıcılığına olan sevgidən irəli gələrərk, 
bu böyük türk şairlərindən  təsirlənmələr özünü daha çox göstərir. Ə.Hüseynzadə “Füyuzat” 
jurnalının I sayında Tofiq Fikrətin sənətindən bəhs edərkən “Qırmızı qaranlıqlar içərisində 
yaşıl işıqlar” yazısında  onun osmanlı dekadanlarından olduğunu bildirmişdi”.(Əli B. 
Hüseynzadə 1906.). Daha sonra şeirləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş ,1912-ci ildə 
Tofiq Fikrətin əsərləri dərsliyə daxil edilmişdir. M. Hadinin “Əlvahi-İntibah” (1918), Abbas 
Səhhətin “Sınıq Saz” əsərində   qarşılıqlı ədəbi  təsirlənmələr çox aydın duyulur. 1870-ci 
illərdən etibarən isə ədəbiyyatda  daha çox Namiq Kamalın əsərləri Azərbaycanda yayılmağa 
başlayır, əsərlərinə nəzirələr yazılır. Onun məşhur əsərləri geniş oxucu kütləsinə təqdim 
olunur, Azərbaycan  teatrı  tərəfindən tamaşaya qoyulur. Eləcə də böyük türk şairi Mehmet 
Akif Ərsoyun  yaradıcılığının təsiri Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin  
yaradıcılığında öz izlərini aydın göstərir. XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan 
Osmanlı Türkiyəsi arasında ədəbi-mədəni, tarixi-siyasi əlaqələrin güclənməsi labüd idi. 
Osmanlı Türkiyəsindən başlanan Tənzimat və “Sərvəti-Fünun” ədəbi hərəkatı ədəbi-mədəni 
intibah Azərbaycanda böyük bir maraqla qarşılanır. N.Kamal, Ə.Hamid, M.Ə.Rəsulzadə, 
T.Fikrət, M.A.Ersoy, R.Tofiq, M.Ə.Yurdaqul və b. şairlərin vətənpərvərlik və istiqlal ruhlu 
şeirlərinin ahəngini, təsirini, M.Hadi, M.Ə.Sabir, H.Cavid, Ə.Cavad, S.Mənsur və başqa 
şairlərin poeziyasında tez-tez yad edilir. Hüseyn Cavid hələ 1906-1909-cu illərdə İstanbul 
Universitetində oxuyarkən Mehmet Akifdən dərs almış, onun yaradıcılığına böyük sevgi 
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bəsləmişdi. Eləcə də Türkiyədə  Əhməd Cavada olan böyük sevgini  xatırlamaq olar. Əhməd 
Cavadın  Balkan və I cahan savaşı illərində Türkiyə xalqına köməyə getməsi də bu iki qardaş 
xalqın bir-birinə bəslədiyi  o böyük sevginin bariz nümunəsidir. Dahi Atatürkün böyük bir 
hörmət, sevgi bəslədiyi şair Ə.Cavad: 

 
Çırpınırdın Qara dəniz 
Baxıb Türkün bayrağına 
Ah deyərdin,heç ölməzdin 
Düşə bilsəm torpağına  

 
- söyləyir. 
M.Ə.Sabirin Türkiyədəki Milli Azadlıq hərəkatına həsr etdiyi İstiqlal ruhlu şeirləri 

M.Hadinin gənc Türklərə kömək göstərmək istəyi və 1910-cu ildə Türkiyəyə getməsi, H. 
Cavidin dramlarının bəzisinin mövzusunun türk tarixindən alması, kimi faktlar Azərbaycan-
da Türkiyə ədəbiyyatına olan böyük sevgidən, diqqətdən xəbər verirdi. Türkiyə Azərbaycan 
ədəbi əlaqələrinin təsiri sonrakı dövrlərdə də yazıb-yaradan Azərbaycan sənətkarları arasında 
o cümlədən  Azərbaycanın və eləcə də, türk dünyasının böyük şairi Bəxtiyar Vahabzadənin  
yaradıcılığına da  təsirsiz qalmamışdır. Yaradıcılığında böyük,  əzəmətli bir türk tarixini, 
ədəbiyyatını, mədəniyyətini yaşadan şair “Türkiyə ata vətən, Azərbaycan Ana vətənimdir” – 
deyə heç zaman bu  sevgini  bir- birindən ayırmamış, ən əziz bir hiss kimi daim qəlbində 
yaşatmışdır. Şair xalqın özünə ən yaxın bildiyi bir insan, bir yol göstərən, ağsaqqal olmuşdur. 
B.Vahabzadənin həm də millət vəkili olaraq siyasi məsələlərə münasibətində də xalq şairi 
özünə daha yaxın hesab etdiyindən, xalq B.Vahabzadəyə böyük ümidlər bağlamışdı. 
Təsadüfi deyil ki, Türkiyə mətbuatında B.Vahabzadə haqqında yazan bir çox yazarlar, 
B.Vahabzadəni bir el ağsaqqalı, Türk dünyasının ozanı “Dədə Qorqud”u deyə təqdim 
edirdilər. B.Vahabzadə Azərbaycanı  böyük türk dünyasının bir parçası olduğuna, qardaş türk 
xalqları arasında bir-birilə  sıx əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə öz  misilsiz töhfələrini 
vermiş  olan türk dünyasının qəlbində böyük bir sevgi ilə anılan çox nadir şəxsiyyətlərdən 
biridir. Yeri gəldikdə, B.Vahabzadə hətta Türkiyə ədəbiyyatında belə Vətəninə, türk tarixinə, 
milli dəyərlərimizə, dilimizə  xor baxan hər kəsi kimliyindən asılı olmayaraq tənqid etmək-
dən belə  heç  zaman çəkinməmişdir. Türkiyə mətbuatında dərc olunan “Türkiyə bizə uzaq 
duruyor” başlıqlı məqaləsində şair o zaman “Türkiyəyə kırqın” olduğunu Ermənistanla 
münasibətlərdə bir çox məsələləri  aydın dilə gətirirdi... “Bəxtiyar Vahabzadənin bu xüsu-
siyyəti haqqında Türkiyə ədəbiyyatının çox görkəmli şəxsiyyətləri eləcə də  B.Vahabzadənin 
bu xüsusiyyətini xüsusilə təqdir edərək, şairin şəxsi keyfiyyətindəki “üsyançı”, “mübariz”, 
“cəsarətli” ruhunu  xüsusilə qiymətləndirmişlər. (9, 5) 

Prof. Ahmet Bican Ercilasun, Bəxtiyar Vahabzadənin və şeirlərinin Türk ədəbiyyatında 
məhz 1979-cu ildən tanındığını qeyd edir, ilk dəfə B.Vahabzadənin “Yel qayadan nə aparar?” 
adlanan bir yazısının dərc olunduğunu bu yazıyla Bəxtiyar Vahabzadənin Türk xalqının 
diqqətini ilk dəfə B.Vahabzadə imzasına cəlb etdiyini söyləyir. Bu tanışlıqdan şairin 
şəxsiyyətinə,  onun şeirlərinə, ədəbi görüşlərinə böyük bir sevgi maraq yaranır. Görkəmli 
şəxsiyyətlər, ədib və şairlər B.Vahabzadə yaradıcılığına daha çox maraq göstərir, şairin 
görüşləri  haqqında gözəl fikirlər söylənilir, şeirləri, pyesləri, ədəbi fikir, düşüncələri türk 
xalqı tərəfindən böyük məhəbbətlə qarşılanır. 1972-ci ildə “Varlıq” dərgisinin 779 saylı 
buraxılışında İsmet Zeki Eyyuboğlunun “Ölü ədəbiyyat” başlıqlı bir yazısında yer alan son 
əsrə qədərki türk ədəbiyyatını “Ölü ədəbiyyat” adlandırır. Təsəvvüf ədəbiyyatı, böyük 
Azərbaycan şairləri Nəsimi,  Füzuli haqqında düzgün olmayan fikirlər söyləyir. Müəllifin bu 
uydurmalarına böyük bir ədəbiyyatın sütunlarını, onların  dünyaya səs salmış yaradıcılığını 
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şübhə altına almaq istəyini  Bəxtiyar Vahabzadə  elə oradaca susdurur. Şairin  yenə kəsgin, 
iti qələmi  üsyana qalxır. “Eyyuboğlu klassik ədəbiyyatı” “Ölü ədəbiyyat” adlandırır. Ancaq,  
onun adını çəkdiyi şairlər neçə yüzillərdir ki, yaşayır və yaşayacaq. Nəsimilər Füzulilər 
əbədiyyətə qovuşmuş sənətkarlardır. Yəni onlar cismən ölü, fikrən əbədi dirilərdir. Bəs ölü 
kimdir?... Fikrən, ruhən əbədi diri olanları ölü sayanlar! Bu sətirləri yazarkən mənə elə gəldi 
ki, Nəsimi və Füzuli uca bir qayanın zirvəsində dayanıb Eyyuboğlunun hücumuna,mənim də 
müdafiəmə gülürlər. Ona görə ki, bu şəxsiyyətlərin Eyyuboğlu kimilərin hücumundan 
qorxusu yoxdur, mənimkimilərin də müdafiəsinə ehtiyacı... O ki, qaldı aşağıdan yuxarı, 
qayanın zirvəsinə olan hücumlara, bu haqda xalq gözəl deyib: “Yel qayadan nə aparar?...” 
(10, 31). Beləcə  şair yenə də ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin, tariximizin müdafiəsinə 
qalxdı.  Baxmayaraq ki, məqalədə “mənimkimilərin də müdafiəsinə ehtiyacı yoxdur” desə 
də... Bu B.Vahabzadənin “həyat kredosu” idi. Millətinə hər zaman arxa durmaq, ona qara 
yaxmağa, ləkə vurmağa çalışanı ayıltmaq, ona əsl həqiqəti anlatmaq. Ancaq bütün bunların   
şairə nə qədər böyük narahatlıqlar, həyəcanlar, bahasına başa gəldiyini  təsəvvür etmək  heç 
də çətin deyil. İstər dil məsələsində, ədəbiyyat məsələlərində, müasir türk şairlərinə, onların 
yaradıcılığına və s. məsələlərə münasibətdə öz fikrini açıq söyləməkdən çəkinməmişdir. 
B.Vahabzadə əlifba, dil məsələsi ilə bağlı Türkiyəyə müraciətində söylədiyi kimi: ”...Biz bu 
zülüm və çilə rejiminə, diktə edilən əlifba dəyişikliyinə rəğmən dilimizdən qopmadıq. Amma 
indi mən sizdən soruşuram: Azad, müstəqil bayrağı göylərdə dalğalanan Türkiyə Türkləri 
olaraq, siz necə qopdunuz, Türkcədən, əzizim?...” (9, 10). B.Vahabzadə türk xalqlarının 
birliyini, dostluğunu daha da möhkəmləndirmələri üçün mədəni elmi əlaqələrin genişlən-
məsini, “Türkün üzünü Batıdan Doğuya çevirməli” - deyə dönə-dönə qərbə, Avropaya, bu 
birliklərə türk qardaşlığını, türkün gücünü, qüdrətini göstərməyə çağırırdı... “Avropa Birliyi” 
şeirində dediyi kimi: 

 
Avropa birliyi səadətmi bu? 
Sən bu Səadətin eşqinə yandın 
Atan Avropanı dizə gətirdi 
Sənsə Avropanı cənnətmi sandın?... 
 
Batı birliyinə ümid bağladın 
Ümidin puçoldu “pərt olmadınmmı”? 
Türkiyə,neçə dəfə çeynəndi haqqın 
Cavabsız sevgindən yorulmadınmmı? (9, 76). 

 
-deyən  şairin  bu fikirləri kəskin etiraz, açıq üsyan və sanki bu yaşadığımız günlərin 

bütün olanların nəticəsini öncədən görən bir türk, vətən sevdalısının uzaqgörənliyi, müdrik 
düşüncələridir. Türk dünyasına qəlbində böyük bir məhəbbət gəzdirən şair türk xalqları 
arasında hər bir sahədə mədəni əlaqələrin qurulmasını, genişlənməsini bu sahədəki  
uzaqgörən fikir və təklifləri ilə hər zaman türk dünyasına, türk gəncliyinə var gücü ilə 
səslənmişdi.  Yazdığı əsərlərə görə, 1962-ci ildə gördüyü həqiqətləri yazıya aldığı “Gülüstan 
poeması”na görə universitetdən uzaqlaşdırılması, iki il təqib olunması, bu illərin sıxıntıları 
şairi daha həssaslaşdırdı. B.Vahabzadə bu cür basqıların əslində tək Azərbaycanda baş 
vermədiyini,  ancaq bu basqıda bir həqiqəti türk xalqlarının daha çox  təzyiqə məruz 
qaldıqlarını böyük kədər hissi ilə xatırlayırdı. B.Vahabzadə Türkiyəyə olan yaxınlığımızın 
və dilimizin ortaq olmasından dolayı Azərbaycan xalqının daha çox basqılara məruz qaldığını 
da etiraf edirdi. Şair 60-a yaxın şeirinin o zaman senzuradan keçmədiyini, yalnız Sovetlər 
birliyi dağıldıqdan sonra bu şeirləri “Nağıl həyat” adlı əsərində “Sandıqdan səslər” başlığı ilə 
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nəşr etdirdiyini söyləyir.” (2, 212). Bəxtiyar Vahabzadə Türkiyə Türk dünyasının önündəki 
Çolpan Yıldızı kimidir.Bütün Türklər ona baxaraq önünü, yönünü, bulur. Bu üzdən gözümüz 
kimi qorunması gərəkən bir varlıqdır”. Bu, bəlkə də, şairin xoşbəxtliyi idi ki, Türk 
ədəbiyyatında Azərbaycan ədəbiyyatının  nümayəndələri içərisində xüsusilə, M.Araz, X.R. 
Ulutürk kimi  tanınan və böyük sevgi ilə qarşılanan şairlərdən biri Bəxtiyar Vahabzadə idi. 
“Onun şeirlərində özünə xas dərin fikir və düşüncə ilə qarşılaşırıq. Şair həyatı, 
müşahidələrini, duyğularını və fikirlərini şeirin əsrarəngiz dilinə çevirməyi bacarır. Başqaları 
üçün bəlkə də şeir mövzusu olmayan mövzular, görüşlər, fikirlər onun şair nəfəsi ilə şeirə 
çevrilə bilir. Bir sözlə o şeirdə düşünən sənətkardır.... Bu qüdrətli Azərbaycan şairi türk 
oxucusu üçün də əzizdir. O Türkiyədə də sevilir, oxunur”. (2, 2-3). 

 
Nəticə 
 
Göründüyü kimi, Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığı üçün coğrafi hüdudlar yoxdur. O, 

müxtəlif millətlərə mənsub olan oxucuların, Bəxtiyarsevərlərin sevgisini, məhəbbətini 
qazanmışdır.  

1995-ci ildə “Türk ədəbiyyatı Vakfı Yayınları”nda şairin müxtəlif illərdə yazdığı 
şeirlər özü tərəfindən seçilərək kitabda 5 fəsil  halında toplanır. Bu kitabda çap olunan 
şeirlər Beşaret İsmail tərəfindən  Türkiyə türkcəsinə tərcümə edilir Beşaret İsmail tərcümə 
zamanı Azərbaycan dilinin özəlliklərini qoruyub saxlamışdır. Kitabda əsasən “Sandıqdan 
səslər” bölməsində yer alan şeirləri əsasən Sovetlər birliyi zamanında yazılmış, günün 
tələblərinə görə çap olunmayan şeirlərdir. Bəxtiyar Vahabzadənin bu şeirlər kitabı türk 
ədəbiyyatına ən gözəl töhvə kimi daxil olmuş qardaş türk xalqının böyük sevgisini 
qazanmışdır. 
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Gunesh Guliyeva 
History of Azerbaijan-Turkey literary relations of B.Vahabzadeh  
and Turkish literature 
 
Events in the course of history, with the collapse of the existing Soviet Union since 1990, 

have shown literary influences, especially between the literature of Turkey and Azerbaijan, as 
well as other Turkic nations. Speaking about the literature of the fraternal Turkic peoples, 
M.Kaplan said that only Ali Yavuz Akpinar, "Kardesh Edebiyyatlar" magazine and Kabakli's 
"Edebiyyat" magazine, which were very few in this work, were expanding their attention to the 
literature of the fraternal Turkic peoples. Prof. Ahmet Bijan notes that B.Vahabzadeh's poems 
have been known in Turkish literature since 1979 and for the first time his article "What does the 
wind get from the rock?" attracted the attention of the Turkish people.  From this acquaintance a 
great love and interest arises in the personality of the poet, his poems and literary meetings. 
Prominent personalities, writers and poets are more interested in the work of B.Vahabzadeh and 
wonderful thoughts are expressed about the poet's meetings. Demonstration and reflection of the 
idea, culture, level of literature in the influence and relations, the possibility and ability to use the 
richness of world literature. This issue is of great importance. It is clear that as a result of 
interaction and relations, the positive experience of this or that national literature becomes an 
achievement of the peoples of the world. 

Key words: Turkey, Azerbaijan, literary relations, history of literary relations, B.Va-
habzadeh and Turkish-Azerbaijani literary relations. The role of B.Vahabzadeh. 

 
 

Гюнеш Гулиева 
История азербайджано-турецких литературных отношений  
Б.Вахабзаде и турецкая литература 

 

Исторические события после распада Советского Союза с 1990 года лите-
ратурные влияния проявились, особенно между литературой Турции и Азербайджана, 
а также между другими тюркскими народами. Говоря о литературе братских тюркских 
народов, М. Каплан сказал, что только Али Явуз Акпинар, журнал «Кардеш Эде-
бийятлар» и журнал Кабаклы «Эдебийят», которых очень мало в этом произведении, 
расширяют свое внимание к литературе братского народа. Тюркские народы. Проф. 
Ахмет Бицан Эрджиласун отмечает, что Бахтияр Вахабзаде и его стихи известны в 
турецкой литературе с 1979 года. Впервые была опубликована статья Б. Вахабзаде 
«Что ветер берет из скалы?». От этого знакомства возникает большая любовь и интерес 
к личности поэта, его стихам и литературным встречам. Известные личности, писатели 
и поэты больше интересуются творчеством Б. Вахабзаде, высказываются прекрасные 
мысли о встречах поэта. Демонстрирует и отражает идею, культуру, уровень влияния 
и отношения литературы, возможность и умение использовать богатство мировой 
литературы.Этот вопрос имеет большое значение. 

Ключевые слова: Турция, Азербайджан, литературные отношения, история 
литературных отношений, Б.Вахабзаде и турецко-азербайджанские литературные 
отношения. Роль Б.Вахабзаде. 
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1991-2011-Cİ İLLƏR BƏDİİ NƏSRİNDƏ  
İSTİQLAL MƏFKURƏSİ 

 
Xülasə 

 
Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatının iyirimi illik dövrdə, 1991-2011-ci illərdə qələmə 

alınmış nəsr nümunələrində milli istiqlal ideyalarının qoyuluşuna nəzər salınır, sistemli 
şəkildə araşdırılır. 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı ötən əsrin 90-cı illərində böhran keçirsə də, cəmiyyətdə 
öz baxışlarını ifadə etməyə, milli istiqlal ideyalarını işıqlandırmağa çalışırdı. Uzun illər sovet 
ideoloji ideyalarının aşılanması tarixi həqiqətlərin saxtalaşdırılması ilə nəticələndi. Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatını araşdırarkən şahidi olduq ki, müstəqilliyimizin ilk onilliyində 
ölkəmizin dövri mətbuatında və ədəbi-bədii jurnallarda bu mövzuda əsərlər yazılmış, 
hadisələrə münasibət bildirilmişdir. Lakin müstəqilliyimizin ikinci onilliyi haqqında eyni şeyi 
demək çətindir. Bu mərhələdə müstəqillik mövzusunda yazılmış ədəbi əsərlər çox azdır. Məhz 
bu baxımdan müasir Azərbaycan ədəbiyyatını şərti olaraq iki mərhələyə bölmək olar: 

1) 1990-cı illər 
2) 2000-ci illər 
Bədii nəsrdə xalq, millət, dövlət üçün aktual mövzular mövcuddur, Qarabağ müha-

ribəsi də belə mövzulardandır. Müharibə və onun nəticələri, yaratdığı çətinliklər 2000-ci 
illərdə ədəbiyyatında, o cümlədən hekayə, roman və romantik janrının tez-tez müraciət etdiyi 
mövzulardan biri olmuşdur. Tarixi gerçəkliyin epik poeziyada bədii ifadəsi, xüsusən də 
romanlarda vətən, millət, milli dövlətçilik ideyalarının yeni konfiqurasiyada təsbit edilməsi 
məsələsi çox mühümdür. 

 
Açar sözlər: ədəbiyyat, milli istiqlal, hekayə, povest, roman, tarix     
                              
Giriş 
 
Ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin və bütövlükdə inkişaf tariximizin yeni kon-

sepsiyasını şərtləndirən əsas amil onu milli dəyərlər əsasında obyektiv tarixilik mövqeyindən 
dərk və şərh etməkdir. XX əsr müxtəlif siyasi hadisələrin bolluğu və zənginliyi ilə seçilən, 
bəzən də birmənalı qəbul edilməyən fikir və düşüncələrin toqquşduğu bir dövr kimi xa-
rakterizə olunur. Bu mənada  ədəbi hadisə kimi daha çox diqqəti cəlb edən müstəqillikdən 
sonra yaranan nəsr əsərlərində  istiqlal məfkurəsinin bədii ifadəsində milli-mənəvi dəyərlərin 
önə çəkilməsinin araşdırılması düşünürük ki, ədəbiyyatşünaslığımızın qarşısında duran 
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vəzifələrdəndir. Uzun müddət qapalı qalan, sovet dönəmində çox zaman qəsdən unutdurulan, 
ən yaxşı halda belə adı ehtiyatla çəkilən milli-mənəvi dəyərlər müstəqillikdən sonra ədəbi 
prosesdə əsas yer tutmağa və möhkəmlənməyə başladı.  

Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri arzuladığı və yolunda qurbanlar verdiyi milli 
istiqlalın əldə edilməsi xalqımız və ədəbiyyatımız üçün də siyasi imkan və şərait yaratdı. 
Bunun nəticəsində mədəni-mənəvi dəyərlərə yeni baxış bucağından nəzər salmaq, hər cür 
ideoloji təsir və basqılardan uzaq yanaşma mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Azərbaycan müstəqilliyini elan etdiyi ilk ildən, yəni 1991-ci ildən etibarən sonrakı 
iyirmi il ərzində qələmə alınmış bədii nəsr nümunələrini ən azından janr olaraq hekayə, 
povest və romanlar çərçivəsində araşdırılmağa ehtiyac var. Milli dövlətçilik, vətən, xalq 
taleyinə münasibət məsələsinin yeni biçimdə qoyuluşu tarixi-müqayisəli kontekstdə nəzər-
dən keçirilərək ədəbiyyatın milli ideologiyanın formalaşmasındakı rolunu öyrənmək çox 
əhəmiyyətlidir. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının gərgin, sosial-siyasi, ədəbi –bədii qalxıb-
enmələrlə zəngin dövründən,  milli özünüdərk prosesi ilə yaranan yeni düşüncəli, yeni məz-
munlu nümunələri bunu tələb edir. Bəzi yazıları və məqalələri istisna etməklə kompleks 
şəkildə bu mövzuya konkret tədqiqatlar həsr olunmamışdır. Yalnız ayrı-ayrı yazıçıların 
yaradıcılıqları haqqında yazılmış bəzi ədəbi tənqidi məqalələrdə mövzuya toxunulmuşdur. 
Ona görə də bu mövzuya müraciət ədəbiyyatşünaslığımız üçün zəruridir. 

   
Bədii əsərin surətlər baxımından zənginliyi əsərin məzmunundan asılı olaraq əks 

olunduğu janrın forma xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Daha dəqiq desək irihəcmli əsərlər süjet 
müxtəlifliyinə, obrazlar aləminin zənginliyinə görə diqqət cəlb edir. Lakin bu o demək deyil 
ki, ciddi problemlər ictimai-siyasi əhəmiyyətli məsələlər yalnız irihəcmli əsərlərdə qaldırılır 
və bədii həllini tapır. Bəzən çox kiçik əhvalatların  hüdudları fonunda cəmiyyəti, xalqı 
narahat edən, tale əhəmiyyətli məsələlər də işıqlandırıla bilir. 

Milləti daimi istiqamətverici qüvvə kimi yönləndirən ədəbiyyat xalqın istiqlal istəyini, 
azadlıq ruhunu daha da alovlandıran körük rolunu oynayır. Bu körüyün qolları istiqlaliyyət 
ruhlu kitablarda yerləşmiş, vərəqlərə toxunan hər kəsi aydınlatmış və onda olan közərtiləri 
daha da işıqlandırmışdır. Lakin Azərbaycanın ədəbi ictimai fikrində milli azadlıq məfkurəsi 
sistemli şəkildə deyil, xaotik formada özünü göstərirdi. Sözünü demiş qələm sahibləri ilə 
yanaşı, ədəbiyyata yenicə gələn yazıçıların əsərlərində məfkurə savaşına hazırlığı görmək 
mümükündür. Bu əsərlərin hər biri kiçik də olsa, tariximizin müəyyən səhifəsini özündə əks 
etdirir, müstəqilliyin ilk on ilinə nəzər yetirərkən yaranan ictimai – siyasi böhranın ədəbiy-
yata da təsirini görürük. Müstəqilliyin ilk beş ilinə nəzər yetirərkən ədəbi hadisə sayılacaq 
əsərlə rastlaşmırıq. İlk illər ədəbi dərgilər sırf milli ideologiyaya söykənərək kütləvi ma-
ariflənməyə, bu ideal uğrunda mübarizəyə səsləyir. Dövrün dərgilərində “Müstəqilliyin şirin 
xülyası” (Anar), “Xalqın nicatı və ədəbiyyat”, “Yeni təfəkkür, yeni baxış” (C.Məmmədli), 
“...Millət hər şeydən əvvəl özünü bilməlidir...” (Mirzəbala), “İstiqlal mübarizəsi tarixindən” 
(Ş.Novruz), “Özünüdərk üçün” (M.Fərhadoğlu), “Azadlıq carçısı” (Ş.Zaman), “Əvvəl sözlər 
azadlığını itirir, sonra adamlar” (Y.Qarayev) və s. kimi başlıqlı yazılara tez-tez rast gəlirik. 
Lakin dövrün ictimai-siyasi ab-havasını əks etdirməyə çalışan, ədəbiyyyatı ətalətdən qurtaran 
poeziyaya dəstək üçün tək-tük nəsr nümunələri yarandı. Həmin bədii mətnlər hekayə janrında 
təqdim olunaraq oxucunun öhdəsinə buraxılırdı. Sabir Əhmədlinin “Yanvar hekayələri” 
(1990-1991), İsmayıl Sıxlının “Qətl” (1991), Fəxri Uğurlunun “Yol içində kötüklər” (1991), 
Əli Səmədlinin  “Barışıq olmayacaq”, “Qara bulud”, İlyas Əfəndiyevin “Qaçaq Süleymanın 
ölümü” (1993), Mehriban Vəzirin “Üçünçü ildönüm” (1995), Ağarəhim Rəhimovun “Cana-
var balası” (1996) və başqa hekayələri ədəbiyyatda solmuş, qurumuş ağacın təkəm-seyrək 
pöhrələri kimi boy qaldırır. Haqlı olaraq Tehran Əlişanoğlu yazır: “Artıq 1997-ci il ədəbi 
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prosesdə “ dönüş ili kimi nəzərə çarpır. Təkcə onunla yox ki, örnəklərlə daha zəngindir. Hər 
şeydən əvvəl onunla ki, ədəbiyyat cari həyatına qayıdır. Yeni tarixi şəraiti stixik olaraq yox, 
artıq bütöv mexanizmi ilə  şüurlu şəkildə yaşamağa həzm etməyə imkan yaranır. Məhz bu il 
istisnasız olaraq bütün yazarlarımızın yaradıcılığında ciddi fəallıq müşahidə olunur, həm də 
yeni əsərlərlə yox, sanki ötmüş illərdə münasibəti  dəqiqləşdirən “əlyazmaları” qovluqdan 
çıxır. Təsadüfi deyil ki, ilin sonunda Azərbaycan yazıçısı növbəti qurultayını çağırıb, keçmiş 
yola nəzər salmağa, o cümlədən nəsr materialları əsasında ədəbiyyatın durumunu qiymət-
ləndirməyə cəhd edirlər”. (61, 43) Dövrün ədəbi mətbu səhifələrini izləsək, baş verən ictimai-
siyasi proseslərə münasibət göstərmək baxımından hekayə janrı digər ədəbi növ və janrlara 
nisbətdə çevik, ədəbiyyatımızı izləyici mövqeyindən çıxarıb, onun susqunluğunu pozub, 
birbaşa iştirakçısına çevirdi. “1997-ci ilin bədii prosesi xüsusən hekayə “bum”u ilə 
səciyyəvidir; təbii ki, yeni həyat materialını nəsr yenə də ilk əvvəl yığcam janr səriştəsilə 
cızmağa cəhd edir” (61, 44). 

Bəhs olunan zaman kəsimi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni müşahidə və axtarışlar, 
kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələri, tarixə, milli-mənəvi kökə dönüm dövrü kimi xarakterizə 
edilir. Sözün həqiqi mənasında bu dövrdə söz, fikir azadlığı yarandı. Ədəbiyyat bu 
imkanlardan bacardıqca istifadə etməyə başladı. Lakin yaradılan imkanlar ədəbiyyata 
uğurlarla yanaşı naqisliklər də gətirdi. Hər yerindən duran “mən də ədəbiyyatın nümayən-
dəsiyəm” deyə meydanda at oynatmağa başladı. Şəxsi vəsaitləri hesabına mətbu orqanların 
səhifələrində görünür, kitab çap etdirdilər. Kəmiyyət keyfiyyəti üstələyəndə o zaman hər şey 
xaosa çevrilir. Ədəbi xəlbirdən keçə bilməyən bədii nümunələr  tədricən ədəbiyyatdan 
kənarlaşdırılır. 

Demokratik düşüncələr  genişləndikcə uzun zaman ərzində unutdurulmağa çalışılan, 
ən yaxşı halda  üstüörtülü adı çəkilən, milli- mənəvi dəyərlərə maraq artır. Nəticədə ədəbi 
prosesdə yeni, əslində isə yeni olmayan unutdurulan  mövzular ortaya qoyulur. Zamanın 
tələbi ilə “istiqlaliyyət uğrunda mübarizə”, “Qarabağ müharibəsi” vətənpərvərlik  mövzuları 
prioritet idi. Bu tək ədəbiyyatın deyil, eyni zamanda dövrün, oxucu kütləsinin tələbi idi. Belə 
bir zamanda yazarlar vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış edərək, yeni ədəbi mərhələlərin 
formalaşmasında mühüm rol oynadılar. Sabir Əhmədli, Elçin, Anar, Mövlud süleymanlı, 
E.Hüseynbəyli, Aslan Quliyev, Mübariz Cəfərli, Ramiz Heydər, Bahar Bərdəli, Mehriban 
Vəzir, Azad Qaradərəli və s. yazarların uğurlu əsərləri meydana gəldi. 

Sovet ədəbiyyatından fərqli olaraq ədəbiyyatımızın müstəqillikdən sonrakı dövrünün 
məramı, məqsədi tamamilə başqa istiqamətdə dəyişir. Uzun illər imperiya boyunduruğu 
altında əzilən, öz torpağında kimlərinsə diktəsi  altında yaşamaq insanlara ağır gəlməyə 
başlamış, vətənini azad görmək istəyən hər bir söz adamı müstəqilliyin ilk illərindən 
başlayaraq ürəklərində yığılıb qalan fikirləri yazıya aldılar.  

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında  milli istiqlalın bədii inikasına  mövzu-problematika 
yönündən nəzər saldıqda bir çox amillərin kompleks şəkildə iştirak etdiyini nəzərə alaraq,  
mövzunun sanbalını artıran ziyalıların böyük fədakarlığını, elmi, bədii, publisistik 
nailiyyətlərini təqdim etmiş oluruq. Milli istiqlal mövzu problematikası 80-ci illərin 
sonlarından başlayaraq elmi fikri davamlı məşğul edən mövzular kompleksidir. Mövzunun 
əhəmiyyətini araşdırmaq üçün beyinlərdə yaranan bu fikrin səbəbini tədqiq etmək lazım 
gəlir. XX əsr tariximizdə nəzər yetirərkən ictimai şüurun formalaşmasında, inkişafında 
xüsusi əməyi olan sənətkarlarımızı, aydınlarımızı xüsusi qeyd etməsək qəbahət olardı. 
C.Məmmədquluzadə, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Cavad, sovet ideolo-
giyasının nəfəs aldırmağa imkan vermədiyi 1920-50-ci illərdə M.S.Ordubadinin, C.Cab-
barlının, S.Vurğunun, M.İbrahimovun, R.Rzanın, S.Rüstəmin və b. yaradıcılığı diqqətlə 
tədqiq olunarkən, rejimin ciddiliyinə, cızdığı sədlərin sərtliyinə baxmayaraq sənətkarların 
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milli mənliyə sədaqətini görmək olar. Sovet dövrünün 60-cı illər mərhələsi, milli özünü-
dərkdə, millim oyanışda intibah dövrü kimi də dəyərləndirilir. İ.Şıxlının, İ.Muğannanın, 
F.Kərimzadənin, Ə.Məmmədxanlının, Anarın, Elçinin, S.Əhmədlinin, Ə.Əylislinin, İ.Məlik-
zadənin və başqa nasirlərin əsərlərinin tədqiqi azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizə, milli-
ictimai təfəkkürün yeniləşməsi üçün zəmin rolunu oynadığı qənaətini möhkəmləndirir. 90-cı 
ilin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanda gedən İctimai-siyasi dəyişikliklər bunu bir daha 
sübut etdi. 

Milli müstəqilliyi müdafiə edən şəxs və təşkilatlar ciddi şəkildə cəzalandırıldı. Xalq 
əsarətə qarşı çıxır, onunla barışmaq istəmirdi. Bu səbəbdən də xalq üsyana qalxırdı. Bu 
üsyanlarda saysız-hesabsız insan iştirak edirdi. Baş qaldırmış üsyanları, mitinqləri  yatırmaq 
üçün çox saylı hərbi qüvvə  yeritmək  qənaətinə gəlindi. Nəticəsi isə 1990-ci il 20 yanvar  
faciəsi oldu. Hadisəni faciə adlandırsaq da, bu müstəqilliyə, istiqlala gedən yola mayak oldu. 
Belə bir hadisə hakim orqanların dilini qısaltsa da, bildiklərindən əl çəkmədilər. 30-cu illərdə 
olduğu kimi yenə də  xalqın düşünən beyinlərini aradan çıxartmağa, məhv etməyə çalışdılar. 
Onların arasında çox sayda ədəbiyyat, söz adamları var idi. Tarixin bütün mərhələlərində 
olduğu kimi bu dövrdə də ədəbiyyat yenə öz sözünü deyərək yatmış kütləni oyanmağa vadar 
edirdi.  

Müstəqillik dövründə Azərbaycan elmi fikrində, eləcə də ədəbiyyatşünaslıqda milli 
istiqlal mövzusunda tədqiqat işi ayrı-ayrı ədəbi şəxslərin yaradıcılığı əsasında işlənmişdir. 
Bu mövzuya  müraciət  daha çox poeziya sahəsində olmuşdur məsələn, Yavuz Axundlunun 
“İstiqlal şairləri”, Yaşar Rzayevin “Milli azadlıq şüurunun formalaşmasında Azərbaycan 
ədəbiyyatının rolu” (Müstəqilliyə qədərki dövr), Almaz Binnətovanın “Demokratiya və milli 
müstəqillik uğrunda mübarizənin poeziyada əksi” (1985-1992), Elnarə Bəşirovanın 
“Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında milli istiqlal mövzusu” (Almas İldırım yaradıcılığı), 
Göyərçin Mustafayevanın “Ə.Cavad yaradıcılığında milli istiqlal problemi”, Əlizadə 
Əsgərlinin “XX əsr Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində milli ideal və xalq taleyi problemi” 
(X.R.Ulutürkün yaradıcılığı əsasında) və s. kimi tədqiqat işlərinin siyahısını uzatmaq olar. 
Mənzərədəki nəsr boşluğu aydın göründüyündən,  tədqiqatımızı bu istiqamətdə aparmağı-
mızı labüd hesab etdik.   

Çağdaş ədəbiyyatda milli istiqlal ideyalarının inikas səviyyəsini müəyyən etmək üçün  
səciyyəvi olan şəraiti, dövrün xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq lazımdır. Milli demokratik 
ruha və istiqlal məfkürəsinə bağlılığın köklərini araşdıraraq, yeni yaranan ədəbi nümunələri 
təhlilə cəlb edib, onların əhəmiyyəti müəyyənləşdirilməlidir. Dövrün ədəbi nümunələri 
istiqlal tarixinin yaranmasında əvəzsiz rol oynayır. İstiqlal tarixi millətin millət kimi var-
lığının sübutudur. İstiqlal tarixi  olmayan millət ölümə məhkumdur. Çünki bu tarixi yazmaq 
üçün məhz xalqın,  millətin qanı mürəkkəb rolunu oynayır. 

1991-2011-ci illərdə yaranan Azərbaycan bədii nümunələri istər mövzu-problematika, 
istərsə də janr-üslub baxımından bir sıra poetik çalarlarla zənginləşmişdir. Bütövlükdə bu 
dövr bədii nəsrin, o cümlədən hekayə, povest və roman  janrının mövzu, problem və ideya-
estetik keyfiyyətlər əldə etməsi, mahiyyətcə yeniləşməsi, ictimai-siyasi motivlərin 
güclənməsi ilə səciyyələnir.  

Ədəbiyyatımızın tarixi yalnız söz sənəti tarixi deyil, bəlkə də daha çox fəlsəfi estetik  
dünyagörüşü, ictimai-siyasi mübarizə, insanların həyata münasibəti tarixidir. Bu mənada  
ədəbi hadisə kimi daha çox diqqəti cəlb edən müstəqillikdən sonra yaranan əsərlərində  
istiqlal məfkurəsinin bədii ifadəsində milli-mənəvi dəyərlərin önə çəkilməsinin araşdırılması 
düşünürük ki, ədəbiyyatşünaslığımızın qarşısında duran ən ümdə vəzifələrdəndir. Təqdim 
etdiyimiz elmi işdə məhz bu məsələ diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Uzun müddət qapalı 
qalan, sovet dönəmində çox zaman qəsdən unutdurulan, ən yaxşı halda belə adı ehtiyatla 
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çəkilən milli-mənəvi dəyərlər müstəqillikdən sonra ədəbi prosesdə əsas yer tutmağa və 
möhkəmlənməyə başladı. Bu baxımdan dissertasiya, nəsrimizin həm də ideoloji cəhətdən 
obyektiv qiymətləndirilməsində  əsasl rol oynaya bilər.  

Müstəqilliyin ilk 20 ilində yaranan  S.Əhmədlinin “Yanvar hekayələri”, İ.Sıxlının 
“Qətl”, Ə.Səmədlinin  “Barışıq olmayacaq”, “Qara bulud”, İ.Əfəndiyevin “Qaçaq Süley-
manın ölümü”, M.Vəzir “Üçünçü ildönüm”, F.Uğurlu “Yol içində kötüklər”, A.Rəhimov 
“Canavar balası”, Q.İlkinin “Qatil”, Elçinin “Qaçqınlar” silsilə hekayələri,  Aydın Tağıyevin 
“Körpü”, “100 ABŞ dolları”, A.Abdullanın “Məğlub ölkənin oğulları” silsilə hekayələri, 
M.Abdullanın “Mininci qadın”, E.Hüseynbəylinin “Ağ qara” kitabında toplanmış bəzi 
hekayələr, H.Mirələmovun “Vicdanın cəzası”, Ş.Ağayarın “Laçınsız ilk gün” və başqa heka-
yələri, İ.Məlikzadənin “Qırmızı şeytan”, V.Babanlı “Ana intiqamı”, F.Qocanın “Hələlik, 
qiyamətəcən”,  Anarın “Ağ qoç, qara qoç”, Ə.Cəfərzadənin “Bəla”, Ə.Nicatın “Rza xan”, 
Elçinin “Bayraqdar”, Z.Qarayevin “Kürü keçdilər”, E.Hüseynbəylinin “Qurdun şərqisi”, 
“Əsirlər”, M.Çəmənlinin “Ruhların üsyanı”, F.Qocanın “Qarlı, qanlı qərənfillər”, H.Mirə-
ləmovun “Xəcalət”, H.Mirələmovun “Dağlarda atılan güllə”, A.Quliyevin “Sonuncu”, Əlab-
basın “Qaraqovaq çölləri”, A.Abbasın “Dolu”, S.Əhmədlinin “Axirət sevdası”, M.Süley-
manlının “Erməni adındakı hərflər”, E.Mehrəliyevin “90-cı illər”, M.Bəkirlinin “Kəlbəcər 
ağrısı”, Ə.Əmirlinin “Ölü doğan şəhər”, H.Mirələmovun “Sonuncu fateh”, S.Rüstəmxanlının 
“Difai fədailəri”, Ə.Nicatın “İblislər və mələklər” romanları istiqlal məfkurəsinin bədii 
ifadəsi, milli-mənəvi dəyərlərin önə çəkilməsini müxtəlif aspektlərdən diqqəti cəlb edir.  

Bütövlükdə bəhs olunan dövrün nəsrini aşağıdakı şəkildə səciyyələndirmək müm-
kündür: 

1) 1991-2011-ci illərdə yaranmış Müasir Azərbaycan nəsrində milli istiqlal məsələsinin 
qoyuluşu  qalxan xətt üzrə inkişaf edir. Bəhs olunan zaman kəsimi Azərbaycan ədəbiyyatına 
yeni müşahidə və axtarışlar, kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələri, tarixə, milli-mənəvi kökə 
dönüm dövrü kimi xarakterizə edilir. Sözün həqiqi mənasında bu dövrdə söz, fikir azadlığı 
yarandı. Ədəbiyyat bu imkanlardan bacardıqca istifadə etməyə başlayır. Lakin yaradılan 
imkanlar ədəbiyyata uğurlarla yanaşı naqisliklər də gətirdi. Müstəqillik illərində yaranan 
Azərbaycan hekayəsi dövrün mənzərəsini ilk və adekvat olaraq əks etdirirdi. Araşdırmaya 
cəlb olunan əsərlər onu göstərir ki, cəmiyyət üçün, dövlətçilik üçün ən mühüm məsələlərdən 
olan istiqlal və onun bədii həllinin çözülməsinə çalışılmışdır.  

2) Müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi dəyişik-
liklərdə bədii ədəbiyyatın yeri və rolu araşdırılarkən belə bir qənaət bir daha təsdiqini tapır 
ki, baş verən mürəkkəb, ictimai-siyasi prosesləri Azərbaycan ədəbiyyatı da yaşamışdır. 
İstiqlal  mövzusu dövrün əksər qələm sahibləri, söz ustalarını birləşdirən yeganə mövzudur. 
Qarabağ mövzusu ədəbiyyatımızın bütün nümayəndələrini millətimizə qarşı yönəldilmiş 
haqsızlıqlara fəal vətəndaşlıq mövqeyindən birləşdirir. Forma struktur baxımından mövzu 
90-cı illərlə müqayisədə mövqeyini  nəinki itirmək, əsərdən əsərə, müəllifdən müəllifə 
keçdikcə inkişafın, keyfiyyətin kəmiyyəti üstələdiyi müəyyənləşdirilir. Nasirlərdən S.Əh-
mədli, Anar, Elçin, O.Fikrətoğlu, F.Mustafa, E.Hüseynbəyli, A.Abdulla, M.Vəzir və b-nın 
hekayə yaradıcılıqlarında müharibə insanının, məişəti, psixologiyası, ümümilikdə müharibə 
həqiqətinin nə dərəcədə bədii həqiqətə çevrilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Tədqiqata 
cəlb etdiyimiz dövrə nəzər yetirərkən görərik ki, çağdaş ədəbiyyatda müharibə mövzusu 
2000-ci illərə nisbətən 90-cı illərdə daha az işlənmişdir. Müharibə gedən bir ölkədə 
hadisələrin isti-isti qələmə alınmamasının özünəməxsus səbəbləri vardır. Belə ki, hadisələri 
yazıçı gözü ilə izləyən sənətkarlar bəlkə də yekun nəticəni gözləyirdilər. Lakin müharibə 
şəraitinin uzandığını, nəticəsizliyini görüb hadisələrə biganə qala da bilmirdilər. Yaratdıqları 
əsərlərdə müharibənin ayrı-ayrı məqamlarını əks etdirməyə çalışırdılar. 
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3) Çağdaş Azərbaycan hekayəsi istiqlaliyyət uğrunda mübarizənin bədii əksini verən 
ən çevik janr kimi görürük. Çağdaş ədəbiyyatda milli istiqlal ideyalarının inikas səviyyəsini 
müəyyən etmək üçün səciyyəvi olan şəraiti, dövrün xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq 
lazımdır. Milli demokratik ruha və istiqlal məfkurəsinə bağlılığın köklərini araşdıraraq, yeni 
yaranan ədəbi nümunələri təhlilə cəlb edib, onların əhəmiyyəti  müəyyənləşdirilməlidir. Hələ 
sovet dövründə Azərbaycanın istiqlala doğru irəliləməsi yaranan ədəbi bədii nümunələrdə 
inikasını tapmışdır. Gələcəkdə yaranan yeni epoxanın mesajı açıq aydın şəkildə əks 
etdirilirdi. Sonrakı dövrdə, müstəqillik uğrunda mübarizədə də məhz ədəbi nəsil birbaşa fəal 
iştirak edir.  

4) Müstəqilliyin ilk illərindən etibarən yaranan hər bir nümunədə milli ruh, milli çalar 
sezilməyə başlandı. Bu illərdə yaradılan bir çox povest örnəklərində milli özünüdərk, 
vətənpərvərlik , gələcəyə inam motivləri geniş yer tutur. Yaradıcı nəslin yaradıcılıq üslubları, 
fəlsəfi görüşləri, ictimai-siyasi görüşləri müxtəlif olsa da, nəticə etibarilə bir məqsədə xidmət 
edirdi: demokratik, milli-ictimai şüurun təşəkkülünə nail olmaq. 

5) Azərbaycan müstəqillik aktına imza atdıqdan sonra ədəbiyyatımızda demokratik  
proseslərin öz bədii həllini tapması ədəbi prosesdə zərurətə çevrilmişdir. Roman janrının 
imkanları daha geniş olduğundan dövrün ictimai-siyasi problemlərini daha ətraflı işıqlan-
dırırdı. Bu əsərlərin əksəriyyətinin oraq mövzusu azadlıq və Qarabağ müharibəsidir. 90-cı 
illərdə yazlan romanların  mövzuları içərisində müharibə və milli vətənpərvərlik, eləcə də 20 
yanvar faciəsinin bədii əksi üstünlük təşkil edir. Milli azadlıq və Qarabağ mövzusunun 
birlikdə işıqlandırılması hər iki problemin eyni zaman kəsiyində tariximizə gəlişi ilə 
əlaqədardır. Eyni zaman dilimində baş verən hadisələr: sovet qoşunlarının törətdiyi 20 yanvar 
faciəsi, Ermənistanın zəbt etdiyi torpaqlarımız, xalqımızın azadlıq və müstəqillik yolunda 
əzmkar mübarizəsi həm müharibə, həm də azadlıq mövzularının paralel işlənməsi ilə 
nəticələnmişdir. 

6) Xalqın tarixinə, mədəniyyətinə, dəyərlərinə müasir dövrün tələbləri müstəvisindən 
nəzər salmaq, milli mənəviyyatımızı bu aspektdən bədii tədqiq obyektinə çevirmək çağdaş 
Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm vəzifələrindəndir. Xalqın çoxəsrlik mənəvi və əxlaqi key-
fiyyətlərini, həyat və məişət tərzini, adət-ənənələrini, yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsini, 
ayrı-ayrı dövrlərdə ədəbi-mədəni yüksəlişini öyrənmək baxımından da tarixi mövzuda 
yazılan bədii əsərlərin xidmətləri az deyil. Dünya ədəbiyyatının örnəklərindən fərqli olaraq 
Azərbaycan ədəbiyyatı XXI əsrdə də xalqın milli şüurunu oyatmağa, azadlığa və müstəqilliyə 
gedən yolda güclü ideya-mənəvi qüvvə rolunu oynayır. Bunun üçün tarixi xatırlatmalar, 
tarixi dona bürünmə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 
Nəticə 
 
Müstəqillik dövründə yazılmış əsərlərdə Azərbaycan tarixinin bir çox qaranlıq 

səhifələri bədii təcəssümünü tapmışdır. İyirmi illik ədəbi prosesi izlədiyimiz zaman belə 
qənaətə gəlirik ki, Azərbaycanın milli istiqlal tarixini geniş  və ya məhdud epik məcrada 
təqdim  edən sanballı əsərlər bir o qədər də çox deyil. Buna görə istiqlal tarixinin ən şanlı 
səhifələrini epik planda  təqdim edən əsərlərə acgözlüklə yanaşır diqqətimizi ona daha çox 
ayırmağa çalışdıq. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın yetmiş ildən artıq sovet hakimiyyəti altında 
yaşaması bir sıra tarixi mövzuların ədəbiyyata gətirilməsinə ciddi qadağalar qoymuşdur. Bu 
baxımdan Azərbaycan yazıçıları uzun müddət tarixi mövzu ilə bağlı bədii dildə düşüncələrini 
açıq ifadə edə bilməmişlər. Lakin müstəqillik dövründə ədəbiyyat yenidən Azərbaycan 
tarixinin yasaqlar qoyulmuş səhifələrini canlandırmaq imkanı əldə etdi. 
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Vafa Huseynzadeh 
The ideology of independence in fiction of 1991-2011 
 
Despite the fact that the modern Azerbaijani literature has had a crisis in the 1990s, but 

it was trying to express its views and highlight its ideas in a society. An indoctrination of the 
soviet ideological ideas for many years has resulted with falsification of historical realities. 
During our investigation of modern Azerbaijani liteature we have witnessed that the samples 
of literary works with their language, style and fable that were published in the periodical 
press and literary-art magazines in the first decade of independence of our country was 
serving to one purpose as a whole. However, it is hard to say the same thing about the second 
decade of our independence. Very few number of the literary works on a theme of 
independence was written at this stage. Just from this point of view, we can devide 
conditionally the modern Azerbaijani literature into two stages:  

1) The years of the 1990s 
2) The years of the 2000s  
Inportant and actual topics for the people, the nation and the state are available in the 

art prose. War in Garabakh, its consequncies and challenges was one of the topics to which 
the literature, including a story, novel and romance ganre was often applying to in the years 
of the 2000s. Artistic expression of the historical reality in epic poetry, particulaly an issue 
of establishment in a new configuration of the ideas of homeland, nation and national 
statehood in the novels is very important.         

Keywords: Literature, national independence, story, narrative, novel, history 
 
 
Вафа Гусейнзаде  
Идеология независимости в художественной литературе 1991-2011-х гг. 
 
Несмотря на кризис, переживаемый современной азербайджанской литературой 

в 1990-е годы, она старалась сказать свое слово в обществе, привнести ясность своим 
мыслям. Влияние советской идеологии, сохранившееся в течение долгих лет, привело 
к фальсификации исторических реалий. В ходе исследования современной азербай-
джанской литературы мы стали свидетелями того, что язык, стиль и фабула образцов 
литературных произведений, опубликованных в периодической печати и литературно-
художественных журналах в первом десятилетии независимости нашей страны, 
служили одной цели, что не скажешь о втором десятилетии нашей независимости. На 
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этом этапе было написано очень мало литературных работ, посвященных теме неза-
висимости. Именно с этой позиции современную литературу Азербайджана условно 
можно разделить на два этапа: 

   
1) 1990-е гг. 
2) 2000-е гг.  
В художественной прозе встречаются темы, важные и актуальные для народа, 

нации и государства . В 2000-е гг. одной из тем, к которой часто обращались в 
литературе, в том числе в жанрах рассказ, повесть и роман, была Карабахская война и 
вызванные ею последствия и сложности. Художественное выражение исторических 
реалий в эпической поэзии, в особенности постановка в новом стиле идей родины, 
народа и национальной государственности в романах, очень важна.   

Ключевые слова: литература, национальная независимость, повесть, повество-
вание, роман, история. 
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 M.S.ORDUBADİNİN NİZAMİ GƏNCƏVİ HAQQINDA 
MƏQALƏLƏRİNİN ƏLYAZMA VƏ NƏŞR NÜSXƏLƏRİ 

 
Xülasə 
 
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məmməd Səid Ordubadinin 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı şəxsi arxivində zəngin ədəbi və bədii irsi 
mühafizə olunur. Ədibin dahi şair Nizami Gəncəvi haqqında məqalələri arxivin dəyərli 
nümunələrindəndir.  

“Nizaminin dövrü və həyatı” adlı məqalə ilk dəfə 1940-cı ildə, “XII əsrdə Azərbaycan 
ədəbiyyatı və onun Şərq klassik ədəbiyyatına təsiri” məqaləsi isə ilk dəfə 1943-cü ildə nəşr 
olunmuşdur. Sözügedən məqalələrin əlyazma nüsxələri Ordubadinin şəxsi arxivində müha-
fizə olunur. Nəzərdən keçirilən məqalələrin əlyazma və nəşr variantları arasında nüsxə 
fərqləri vardır.   

Təqdim etdiyimiz məqalədə bu əsərlərin əlyazma və nəşr nüsxələri haqqında məlumat 
verilmiş, nüsxə fərqləri nəzərə çatdırılmışdır.   

 
Açar sözlər: Nizami, Ordubadi, məqalə, əlyazma, arxiv 
 
Giriş 

 
Tarixi romanlar müəllifi Məmməd Səid Ordubadi ədəbiyyatımıza, tariximizə dair 

dəyərli araşdırmaların müəllifidir. Onun AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda saxlanılan şəxsi arxivində romanlarının, pyeslərinin, hekayələrinin, tərcümeyi-
hal və xatirələrinin əlyazmaları ilə bərabər məqalələrinin də avtoqraf nüsxələri mühafizə 
olunur. Yazıçının məqalələrinin  bir hissəsi dahi şairimiz Nizami Gəncəvi haqqındadır.   

“Nizaminin dövrü və həyatı” adlanan məqalənin bir neçə nüsxəsi vardır. Mükəmməl 
nüsxə 109 vərəqdən ibarətdir, ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqrafdır [1]. Digər üç nüsxə 6, 10, 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

80 
 

9 (I variant) + 3 (II variant) vərəqdən ibarətdir [2]. Bu nüsxələrin mühafizə olunduğu 
qovluqda 4 pərakəndə vərəq də saxlanılır. Əlyazma üzərindəki əsaslı düzəlişlər: sözlərin, 
cümlələrin, bəzən də tam bir abzasın ixtisar edilməsi, yeni cümlələrin əlavə edilməsi əsərin 
ilkin variantı olduğunu ehtimal etməyə əsas verir. “Nizaminin dövrü və həyatı” adlı mə-
qalənin mükəmməl nüsxəsinin əlyazması üzərində də müəllif tərəfindən düzəlişlər 
edilmişdir.   

  
“Nizaminin dövrü və həyatı” adlı məqalə ilk dəfə 1940-cı ildə Nizami almanaxında [3] 

dərc olunmuşdur. Məqalənin avtoqraf və nəşr variantlarını nəzərdən keçirdiyimiz zaman 
nüsxə fərqlərinin olduğu görünür. Məsələn, əlyazmada “kərə, para, çocuqluq, tişarı, altun, 
danişmənd, riyaziyyatçı, məhbəs, təfsilli, fikir” kimi sözlər nəşrdə müvafiq olaraq “dəfə, pul, 
uşaqlıq, çöl, qızıl, bilici, matematik, həbsxana, müfəssəl, mühakimə” kimi verilmişdir. 

Əlyazmada bəzi cümlələr mənaca yaxın olsa da, nəşr variantında dəyişdirilmişdir. Mə-
sələn, əlyazmada “saraylarda yazılan əsərlər sarayların uca hasarlarını yarıb çıxa bilmədiyi 
zaman xalq üçün yazılan əsərlər geniş xalqın içərisinə girdi və öz müəllifinə müvəffəqiyyət 
qazandırdı” cümləsi nəşrdə “saraylarda yazılan əsərlər sarayların uca hasarlarını aşıb çıxa 
bilmədiyi zaman böyük Nizami tərəfindən yazılan əsərlər geniş xalqın içərisinə girir və özünə 
geniş hörmət qazanırdı” kimi və ya “Şirvan şahlarının şairlərə qoyduğu qiymət və şeir 
sənətinin inkişafına verdiyi geniş əhəmiyyət bugünkü nöqteyi-nəzərdən mənfi bir nəticə 
vermişdir ki, bu da şairlərin milli dildə yazmasına imkan verilməməsindən ibarətdir” cümləsi 
nəşrdə “Şirvan şahlarının şairlərə qoyduğu qiymətin və şeir sənətinin inkişafına verdiyi geniş 
əhəmiyyətin mənfi təsiri olmuşdur ki, bir çox şairlər milli dildə yazmağa imkan tapmamışlar” 
şəklində verilmişdir və s. 

 Mənaca yaxın olan sözlər əlyazma və nəşr nüsxələrində müxtəlif şəkildə yazılmışdır. 
Məsələn, əlyazmada “əmri üzərinə, əcnəbi, möhkəm, hesab olunur, davam etmədi, təsvir 
etmiş, lakin, çəkə bilmirdi, sel tutmuşdur” kimi sözlər nəşrdə “əmri ilə, qonşu dövlətlər, qüv-
vətli, sayılır, sürmədi, göstərmiş, ancaq, dözə bilmirdi, sel bürümüşdür” şəklində verilmişdir. 

Əlyazmada olan bir çox sözlər, söz birləşmələri, cümlələr, hətta bütöv abzaslar nəşr 
variantında ixtisar edilmişdir. Məsələn, “Qadsiyə çölündəki meydan müharibəsi” birləşmə-
sində “meydan” sözü, “bu möhtəşəm şəhər qırmızı kərpicdən və gəcdən qayrılmış böyük 
binalarilə məşhurdur” cümləsində “böyük binalarilə məşhurdur” sözləri, “ərəb nüfuzu təsi-
rindən” birləşməsində “nüfuzu” sözü, “heç şübhə yoxdur ki, bu dəhşət nəticəsində baş-lanan 
ümumi mühacirət böyük Nizaminin bu gün üçün qiymətli bir irs kimi buraxa biləcək 
əsərlərini də məhv etmişdi” cümləsindəki “heç şübhə yoxdur ki”, “bu gün üçün”, “bir irs kimi 
buraxa biləcək” birləşmələri, “ərəblərin möhkəm bir qanun olaraq verdikləri ərş qanunu da 
ölkəni idarə edən feodalların öz bildiyi kimi təbir olunurdu” cümləsindəki “möhkəm bir 
qanun olaraq verdikləri” birləşməsi, “Məhsəti xanım ömrünün sonuna qədər ruhanilərin ona 
qarşı təşkil etdikləri fitnə və fəsadın əlindən yaxasını qurtara bilməmişdir” cümləsində “ona 
qarşı təşkil etdikləri” birləşməsi ixtisar edilmişdir. 

Nəşrdə eyni zamanda Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Xaqani Şirvani haqqında bəzi 
məlumatlar, bir çox sözlərin sətiraltı izahı, eləcə də Məhsəti xanımın bir rübaisi verilmə-
mişdir.  

Əlyazmada olan “müqtədir”, “böyük”, “böyük şair”, “müdhiş”, eyni zamanda, “xüsu-
sən”, “heç şübhə yoxdur ki”, “odur ki”, “nəhayət”, “daha açığı”, “buna baxmayaraq”, 
“tamamilə” kimi sözlər nəşr variantında ixtisar edilmişdir. 

Əlyazmada olan bəzi sözlər nəşrdə başqası ilə əvəz edilmişdir. Məsələn, “düşüncə, 
dərin, mübahisə, dəyişdirdi, türk qəbilələri, qəti, nə kimi, təklif, qərar verdi” kimi sözlər 
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nəşrdə müvafiq olaraq “təsir, müvəqqəti, müzakirə, ağırlaşdırdı, şairlər, böyük, mənfi, istək, 
çalışdı” kimi verilmişdir. 

 Nəşrdə bir çox sözlərin yazılışı səhv getmişdir: “səfid” sözü “sufid”, “rövzətüs-səfa” 
– “rozətülsəfa”, “Mustovfi” – “Məstufi”, “Mövləvi” – “Mevləvi”, “Nüsrətəddin” – “Nüsrə-
tüddin”, “Toğrul” – “Tuğrul” kimi verilmişdir və s. 

 Bununla belə, əlyazmada olan bəzi uyğunsuz cümlələr və sözlər nəşr variantında düz-
gün verilmişdir. Məsələn, əlyazmada “... Nizaminin dövrü və həyatı mövzusunda yazılacaq 
bu əsərdə Azərbaycanda ərəb istilası, din, məzhəb, təriqət ixtilafı, islam dininə qarşı xalq 
üsyanları, Nizami dövründə Azərbaycanda hökumət quruluşu, ölkənin siyasi-iqtisadi 
vəziyyəti, Nizami dövründə şeir, sənət və nəhayət böyük şairin şəxsi həyatı kimi məsələləri 
ayrı-ayrı aydınlaşdırmaq və bununla da şairin nə kimi bir şərait altında doğulub yaşamasını 
aydın etməlidir” cümləsi nəşrdə “Nizaminin dövrü və həyatı mövzusunda bu əsərdə Azər-
baycanda ərəb istilası, din, məzhəb, təriqət ixtilafı, islam dininə qarşı xalq üsyanları, Nizami 
dövründə Azərbaycanda hökumət quruluşu, ölkənin siyasi-iqtisadi vəziyyəti, şeir, sənət və 
nəhayət böyük şairin şəxsi həyatı aydınlaşdırılacaq, bununla da şairin nə kimi bir şəraitdə 
doğulub yaşaması müəyyən ediləcəkdir” kimi verilmişdir. Əlyazmada rübai bir vəzn kimi 
göstərilsə də, nəşr variantında buna düzəliş edilmiş və forma adlandırılmışdır.  

Nüsxə fərqləri Məmməd Səid Ordubadinin “XII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı və onun 
Şərq klassik ədəbiyyatına təsiri” [4] adlı məqaləsində də nəzərə çarpır. Ədibin şəxsi arxivində 
saxlanılan əsər 19 vərəqdən ibarət ərəb əlifbası ilə qələmə alınmış avtoqrafdır. Üzərində 
düzəlişlər edilmişdir. Əlyazmaya müəllifin mövzu ilə bağlı müxtəlif mənbələrdən etdiyi 10 
vərəqdən ibarət qeydləri də əlavə olunmuşdur. 

Məqalə ilk dəfə 1943-cü ildə “Ədəbiyyat qəzeti”nin 9 mart tarixli sayında [5]  dərc 
edilmiş, 1967-ci ildə isə Ordubadi əsərlərinin VIII cildinə [6] daxil edilmişdir. “Ədəbiyyat 
qəzeti”ndə olan bir sıra xətalar 1967-ci il nəşrində də təkrarlanmışdır. Məsələn, “əsər mövzu 
etibarilə də Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərindəki təzə mövzuların bədii tərifindən 
ibarətdir” cümləsindəki “tərif” sözü əslində əlyazma nüsxəsinə əsasən “təhrif”dir. “Ədəbiy-
yat qəzeti”ndə Seyid Məhəmməd Ürfi həm Şirvan şairi, həm də Şiraz şairi kimi göstərilir. 
Ordubadi əsərlərinin VIII cildində şirvanlı şair olduğu qeyd edilir. Əlyazmada isə Ürfi Şiraz 
şairi kimi təqdim olunur. 

Əlyazmada Hafiz Şirazinin üç beytlik şeirinin axırıncı iki misrasının tərcüməsi, “bu 
fikri isbat etmək üçün Nizami “Xəmsə”sinin yazılışı tarixi şeir və ədəbiyyat tədqiqatçıları 
üçün inkaredilməz bir vəsiqədir” cümləsi, “Vis və Ramin” dastanı Məlikşahın nəvəsi və 
Sultan Səncərin kürəkəni Sultan Mahmudun adına yazılmışdır” cümləsində “və Sultan 
Səncərin kürəkəni” sözləri “Ədəbiyyat qəzeti”ndə yer almadığı kimi 1967-ci il nəşrinə də 
daxil edilməmişdir. Halbuki bunlar əlyazmada verilmişdir.  

Məqalədəki bəzi sözlər həm “Ədəbiyyat qəzeti”ndə, həm də 1967-ci il nəşrində səhv 
getmişdir. Məsələn, “Sind” sözü “Səid”, “həbsə məhkum edildi” cümləsində “həbsə” sözü 
“bəhsə”, “Ricai” sözü “Rəcai”, “Təkiş” sözü “Təkəş”, “ağlamayan” sözü “çıxarılmayan”, 
“şeirində” sözü “yerində” kimi getmişdir. 

Əlyazmada olan bəzi sözlər nəşr variantlarında başqa sözlərlə əvəz edilmişdir. 
Məsələn, “XIII əsrə qədər yazılan mətbu və qeyri-mətbu Şərq ədəbiyyatı nəzərdən keçirildiyi 
zaman, Sədi və Hafizi istisna etməklə, Nizami təsirində yazmayan bir şairə çox az təsadüf 
olunur” cümləsindəki “Sədi və Hafizi istisna etməklə” birləşməsi “biz aydın görürük ki” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir və ya əlyazmada “Nizami yaradıcılığında oxucuların diqqət-
nəzərini cəlb edə biləcək bir çox mühüm və əsas bir cəhətlər də vardır. Bu cəhət Nizami 
nüfuzunun XII əsrdə baş verən siyasi və dini hadisələrə qarşı müqavimət göstərməsi və təsirə 
düşməsindən ibarətdir” cümlələri nəşr variantlarında “Nizami yaradıcılığında oxucuların 
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nəzəri-diqqətini cəlb edə biləcək bir çox mühüm cəhətlər vardır. Bunlardan birisi də Nizami 
nüfuzunun XII əsrdə baş verən siyasi və dini hadisələrə qarşı müqavimət və təsir 
göstərməsindən ibarət idi” şəklində verilmişdir. 

Əlyazmada “yerləşən” sözü nəşr variantlarında “toplanan”, “bir-birini həcv edirkən” 
birləşməsi “bir-biri ilə çəkişir”, “iğtişaşdan ibarət” birləşməsi “iğtişaşlardan uzaqlaşaraq”, 
“kifayət edirəm” cümləsi “qənaət etmişəm”, “başa ver” cümləsi “yola get”, “tərbiyə nöqteyi-
nəzərindən” birləşməsi “məzmun etibarı ilə”, “şairlik” sözü “şairin”, “qapılmamışdır” sözü 
“uzaqlaşmağa çalışmışdır”, “təşbihatlar” sözü “təşbehlər”, “Məhsəti xanımın təsirində 
olaraq” birləşməsi “Məhsəti xanımın əsərlərindən təsirlənərək” şəklindədir.   

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, məqalənin “Ədəbiyyat qəzeti”ndəki variantında bəzi 
sözlər əlyazma nüsxəsinə uyğun gəlir. Məsələn, “Şərqin iyirmi nəfər sultanüşşüəra və 
əmirüşşüəra ləqəbini qazanan şairləri Nizamidən ilham alaraq nəzirə yazmağa və onu təqlid 
etməyə başladılar” cümləsi 1967-ci il nəşrində “Şərqin iyirmi nəfər sultanüşşüəra ləqəbini 
qazanan şairi Nizamidən ilham alaraq nəzirə yazmağa və onu təqlid etməyə başladı” şəklində;  

“Nizami və Xaqaninin ədəbiyyat səhnəsinə gətirdikləri yeni mövzular yalnız ədib və 
şairlərdə deyil, hökmdarlar – Atabəylər və sairlərdə belə maraq oyandırırdı” cümləsi “Nizami 
və Xaqaninin ədəbiyyat sahəsinə gətirdikləri yeni mövzular yalnız ədib və şairlərdə deyil, 
hökmdarlar – Atabəylər və sairlərdə belə maraq oyadırdı” (“Ədəbiyyat qəzeti”ndə də 
“oyadırdı”);  

“... Şah İsmayıl Xorasanın fəthindən qayıdarkən Hatifinin görüşünə getmiş, şair onu 
“Çaharbağ” adlı bağında qonaqlayaraq öz “Xəmsə”sini ona bağışlamışdır” cümləsində 
“qonaqlayaraq” sözü “qarşılayaraq” kimi verilmişdir. 

Bir cəhəti də nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, məqalədəki bəzi cümlələr 1967-ci il 
nəşrində daha düzgün verilmişdir. Məsələn, əlyazmada və “Ədəbiyyat qəzeti”ndə verilən 
“Xəmsə”yə nəzirə yazanlardan birisi də məşhur Hindistan şairi Əmir Xosrov Dəhləvidən 
ibarət idi” cümləsindəki “ibarət idi” sözləri 1967-ci il nəşrində “olmuşdur” ilə əvəzlənmişdir. 

 
Nəticə 
 
Məmməd Səid Ordubadinin “Nizaminin dövrü və həyatı” və “XII əsrdə Azərbaycan 

ədəbiyyatı və onun Şərq klassik ədəbiyyatına təsiri” məqalələrindən nümunə kimi verdiyimiz 
misallar əlyazma ilə nəşr variantları arasında nüsxə fərqlərinin olduğunu müəyyənləşdirir. 
Məqalələrin əlyazma nüsxələri əsasında, eyni zamanda, çap variantlarındakı bəzi 
xırdalıqları nəzərə alaraq nəşr edilməsi Nizami Gəncəvi irsinin, XII əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatının, eləcə də Məmməd Səid Ordubadi yaradıcılığının ilkin mənbələr əsasında 
öyrənilməsində əhəmiyyətlidir. 

 
Ədəbiyyat siyahısı: 
 

1. Ordubadi M.S. Nizaminin dövrü və həyatı. AMEA ƏYİ, f.14, s.v.415. 
2. Ordubadi M.S. Nizaminin dövrü və həyatı. AMEA ƏYİ, f.14, s.v.416. 
3. Ordubadi M.S. Nizaminin dövrü və həyatı. Nizami. I kitab. Bakı: Azərnəşr, 1940. 
4. Ordubadi M.S. XII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı və onun Şərq klassik ədəbiyyatına 
təsiri. AMEA ƏYİ, f.14, s.v.420. 
5. Ordubadi M.S. XII əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı və onun Şərq klassik ədəbiyyatına 
təsiri.  Ədəbiyyat qəzeti, 9 mart 1943-cü il, №6. 
6. Ordubadi M.S. Əsərləri. Səkkiz cilddə, VIII cild. Bakı: Azərnəşr, 1967. 
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Naila Samadova 
Manuscripts and printed publications of articles of M.S.Ordubadi  
about Nizami Ganjavi 
 
The rich literary and artistic heritage of Mammad Said Ordubadi, a prominent 

representative of the 20th century Azerbaijani literature, is preserved in his personal archive 
at the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fizuli. The author's articles about the 
great poet Nizami Ganjavi are valuable examples of the archive. 

The article "Nizami's period and life" was first published in 1940 and the article 
"Azerbaijani literature in the 12th century and its impact on Eastern classical literature" was 
first published in 1943. Manuscripts of the above-mentioned articles are preserved in 
Ordubadi's personal archive. There are differences between the manuscripts and published 
copies of the articles in question. 

The presented article provides information about the manuscripts and published copies 
of these works and their differences are brought to attention. 

Key words: Nizami, Ordubadi, article, manuscript, archive 
 
 
Наиля Самедова 
Рукописные и опубликованные экземпляры статей М.С.Ордубади  
о Низами Гянджеви 
 
Богатое литературное и художественное наследие видного представителя 

азербайджанской литературы ХХ века Мамеда Саида Ордубади хранится в личном 
архиве Института Рукописей имени Мухаммеда Физули. Статьи писателя о великом 
поэте Низами Гянджеви - один из ценных образцов архива. Статья «Период и жизнь 
Низами» впервые была опубликована в 1940 году, а статья «Азербайджанская 
литература XII века и ее влияние на восточную классическую литературу» впервые 
была опубликована в 1943 году. Рукописи этих статей хранятся в личном архиве Ор-
дубади. Существуют различия в рукописных и опубликованных версиях рассмат-
риваемых статей. 

В представленной статье дана информация о рукописях и публикациях этих 
произведений, при этом учтены различия в экземплярах. 

Ключевые слова: Низами, Ордубади, статья, рукопись, архив 
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XƏTİB TƏBRİZİNİN “ŞƏRHU-İXTİYARATİL-MUFADDAL”  
ƏSƏRİ 

 
Xülasə 
  
Azərbaycan xalqının XI əsrdə yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyət Xətib Təbrizinin 

yaradıcılığı bitib tükənməyən bir xəzinədir. Bu yazıda  böyük alimin avtoqraf nüsxəsi  Tunisin 
Milli Kitabxanasının Əlyazmalar Fondunda mühafizə olunan “Şərhu-İxtiyaratil-Mufaddal” 
ünvanlı  əsərindən bəhs olunur. Əsər alimin VIII əsrdə yaşayıb-yaratmış Kufə məktəbinə 
mənsub ərəb dilçisi əl-Mufaddal  əd-Dabbinin  “əl-İxtiyariyyat” (və ya “əl-Mufaddaliyyat”) 
adlı antologiyasına yazmış olduğu şərhdir. Bu əlyazma XI əsr abidəsi olması ilə yanaşı, həm 
də Azərbaycan mətnşünaslığının başlanğıcı kimi dəyərlidir.  

 
Açar sözlər: Xətib Təbrizi, avtoqraf, əlyazma, şəxsiyyət, yaradıcılıq 
 
Giriş 
 
Ərəbdilli ədəbiyyatımızda poetik tənqid: Azərbaycanın görkəmli şairi, ərəbdilli 

ədəbiyyatımızın əvəzolunmaz  alimi Xətib Təbrizi yaradıcılığı bu gün bir çox sirlərini özündə 
saxlayan tədqiqat obyekti olaraq qalmaqdadır. Şair Xətibi alim Xətibin müəyyən mənada 
kölgədə qoya biləcəyi qədər otuzadək elmi əsərin müəllifi olan Xətib Təbrizi yaradıcılığında 
şərhçilik fəaliyyəti əsas yer tutur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ərəb ədəbiyyatında poetik 
tənqid qədim tarixə malikdir. Hələ islamdan əvvəl  Ukaz bazarında müəlliqələrə qiymət 
verilərkən o ilkin dövrlərini yaşayırdı. VII əsrdə islamın meydana gəlməsi ilə bu dinin 
müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərim nazil oldu. Ərəblərin ilk gördükləri yazılı nəsr mətni 
bəşər tərəfindən yazılmadığı üçün qavranılmasında şərhlərə ehtiyac duyulurdu. Peyğəmbər 
(s) həyatda ikən bütün suallara özü aydınlıq gətirirdi. Odur ki, peyğəmbərin vəfatından sonra, 
VIII-IX  əsrlərdə yenidən ədəbi aləmə gələn poetik tənqid əsasən Quran  ayələrinin dərk 
edilməsi üçün təfsir elminin yaranması və inkişafı məqsədini daşıyırdı. Eyni zamanda, həmin 
dövrdə dini və dünyəvi elmləri dərindən bilən islam alimləri qədim ərəb şeirinin 
nümunələrinin itməməsi üçün bunların ən yaxşılarını antologiyalar halında toplamağa 
başlamışlar. Bunun üçün filoloqlar səhraya gedir, əsil ərəb adət-ənənələrini, dilini qoruyub 
saxlamış bədəvi ərəblərin arasında olurdular  ki, bu da onların yaradıcılıq işinə böyük təkan 
verirdi.  Antologiya müəllifləri öz seçmələrini leksik, etnoqrafik və monoqrafik xarakterli 
müxtəlif şərhlər və izahlarla işləyirdilər.  Onlar qədim şairlər haqqında müxtəlif rəvayətlər 
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toplayır, şeirlərini köçürürdülər. Belə ədəbiyyat nümunələrindən biri də VIII əsr dilçi ərəb 
alimi əl-Mufaddal əd-Dabbinin qədim ərəb şeirindən topladığı “əl-İxtiyarat” və ya “əl-
Mufaddaliyyat” antologiyasıdır. Klassik Azərbaycan ədəbyyatının görkəmli nümayəndəsi   
XətibTəbrizi adı çəkilən antologiyanı ədəbi tənqid süzgəcindən keçirərək ona şərh yazmışdır. 
Sonralar dəfələrlə üzü köçürülmüş bu şərhin dünya kitabxanalarında istər əlyazma, istərsə də 
çap nüsxələri mövcuddur.  

 
Xətib Təbrizinin “Şərhu-İxtiyaratil-Mufaddal” əsərinin Tunis nüsxəsi. Artıq qeyd 

olunduğu kimi, XI əsrdə yaşayıb yaratmış Xətib Təbrizi “əl-İxtiyarat” əsərinə şərh yazmışdır. 
Şərhin dünya, xüsusilə Azərbaycan ədəbiyyatı üçün ən qiymətli olan avtoqraf nüsxəsi 
günümüzə qədər gəlib çıxmışdır.  Müəllifin öz xətti ilə olan bu  nüsxə MSS 02.531 şifri 
altında Tunisin Milli Kitabxanasının Əlyazmaları Fondunda mühafizə olunur. Əlyazma 
göyümtül boyadılmış təbii dəri ilə cildlənmişdir. Cildi də təxminən kitabın tərtib edildiyi 
vaxta aid etmək olar. Çünki, əlyazmanın cildi də içindəki vərəqlər  qədər solğundur. 263 
vərəqdən ibarət olan əlyazmanın ölçüləri 20,5 x 18 sm-dir. Kitabın hündürlüyü 8 sm-dir. 
Yaşıl qovluq içərisində saxlanılır. Harada və neçənci ildə tapılması barədə məlumat yoxdur. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əlyazmanın bərpaya ehtiyacı var. Bəzi vərəqlər su 
çəkdiyindən oxumaq mümkün deyil.   

 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Şərhu-İxtiyaratil-Mufaddal”. Yəhya Əli əl-Xətib ət-Təbrizi. Vərəq 1. 
Tunis Respublikasının Milli Kitabxanası, Əlyazmalar Fondu. Avtoqraf nüsxə. 

 
Əlyazmanın ikinci üz qabığında yapışdırılmış kağızda əsərin kataloq nömrəsi 

(MM.02.531) və aşağıdakı sözlər yazılmışdır:  یحیى بن على الخطیب التبریزى  شرح اختیارات المفضل
الكتاب    تأریخ  المؤلف،  خط   ، الضبى  محمد  . 486بن   (Yəhya bin Əli Xətib Təbrizi. Əl-Mufaddal bin 

Məhəmməd əd-Dabbinin “əl-İxtiyarat” əsərinin şərhi. Müəllifin xətti. Kitabın tarixi 486 
(1093)). Bir qədər aşağıda həmin sözlər fransız dilində yazılmışdır, daha sonra ölçüsü qeyd 
edilmişdir. Bu yazıların üzərinə yapışdırılmış nisbətən kiçik, dördkünc kağızın üzərində 
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əlyazmanın şifrəsi, 531yazılmışdır. Kitabxananın fransız dilində möhrü vurulmuş birinci 
vərəqdə müəllifin xətti ilə التبریزى الخطیب  على  بن  یحیى  ىشرحھ  الضبي  المفضل  اختیرات  -əl) شرح 
Mufaddal əd-Dabbinin “İxtiyaratının şərhi. Onu Yəhya bin Əli əl-Xətib ət-Təbrizi şərh 
etmişdir) kəlmələri yazılmışdır. Həmin vərəqdə “Əbul-Fəth Abdullah bin əl-Fadl mənim 
üçün oxudu. Bu Hafizin oxuduqlarından əl-Mufaddalın əvvəldən axıra kimi seçdiyi 
qəsidələrdir. Yəhya bin Əli əl-Xətib ət-Təbrizi 500-cü ildə yazmışdır”; “Onu əvvəldən axıra 
kimi Məhəmməd bin əl-Həsən bin Əbil-Vəfa 87 yaşında özü üçün köçürmüşdür”; “Onu 
köçürmüş və əvvəldən axıra kimi müəllifi Şeyx İmam Seyyid Zəkəriyyə Yəhya bin Əli Xətib 
Təbrizi üçün oxumuşdur”; “Bu nüsxəni Şeyx Əbul-Məbqa...səhvləri düzəltmək məqsədi ilə 
mənim üçün oxudu və düzgün yazılışını 519 (h)-cu il, cəmadi-əxərdə bitirdi. Vəlhamdu 
liLLah”, kimi sonradan qeydlər edilmişdir (1.1a). 

 

 
“Şərhu-İxtiyaratil-Mufaddal”. Yəhya Əli əl-Xətib ət-Təbrizi. Vərəq 135. 

Tunis Respublikasının Milli Kitabxanası, Əlyazmalar Fondu.  
 Xətib Təbrizinin əl yazısı (XI əsr). 

 
Birinci qeyddən məlum olur ki, Xətib Təbrizi əlimizdə olan 486-cı il nüsxəsindən conra 

şərh üzərində yenidən işləyərək, həmin nüsxəni ömrünün sonuna iki il qalmış, 500 (h)-1107 
(m) ilində tamamlamışdır. Bu da yəqin ki, alimin öz işini daha da təkmilləşdirmək 
məqsədindən irəli gəlmişdir. Qeydlərdən də görünür ki, antologiya və onun şərhi bir 
çöxlarının diqqətini çəkmişdir. Hətta bir qisim şəxslər onu özləri üçün köçürmüşlər. Həm də 
tamamladıqları nüsxəni müəllifin rəyini bilməkdən ötrü onun üçün oxuyanlar da olurdu. 
Bəzən isə əsərin oxunulması redaktə xarakteri daşıyırdı. Əlyazmaların yaranma üsullarından 
bəhs edən mətnşünas alim K.Şərifov bu barədə yazır:” Peşəkar, yaxud həvəskar katib 
əlyazmasından heç kəsin köməyi olmadan başqa bir nüsxəyə köçürür. Bəzi hallarda katib və 
xəttat əsərin mətnini köçürüb, başa çatdırdıqdan sonra köçürdüyü nüsxəni köçürülən nüsxə 
ilə yoxlayaraq, buraxılan xətaları islah etmişdir (2, 79).  Deməli, Xətib Təbrizinin şərhinin 
özü, eləcə də əlyazma üzərindəki sadalanan qeydlər Azərbaycan ədəbi, poetik  tənqidinin 
rüşeymləri idi. 
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Qara mürəkkəblə, suls xətti ilə yazılmış mətn bəsmələ ilə başlayır və bəsmələdən sonra 
şərhçinin sözləri ilə giriş verilir. Xətib Təbrizi girişdə “Mufaddaliyyat”ın şərhinə “Həma-
sə”nin şərhindən sonra başladığını və onu “Həmasə”dən üstün tutduğunu bildirir.  

Antologiyaya 67 şairin  127 qəsidəsi daxil edilmişdir. Onlardan  qırx bir şair islamın 
meydana gəlməsinə qədər yazıb yaratmış, on dörd nəfəri köçəri ərəblərdən olmuş, muxadram 
şairlərdir. Altı nəfəri islam şairləridirlər. İkisi iudizim, dördü xristian (ikisi nasrani olmaqla) 
dinlərinə etiqad göstərmişlər. Çoxu bütpərəstlik ərəbistanında  ömür sürmüşlər. Əl-Mufaddal 
əd-Dabbi antologiyaya daxil etdiyi şeir nümunələrini seçərkən qafiyə prinsipini əsas götür-
müşdür. Yəqut əl-Həməvi əlyazmanın İstambul nüsxəsi barədə demişdir: 

ا رآھا من الخبرھا ظن انھا غریقة. ولیس بھا سوى عرق  و ھذه النسخة فى بعض المكاتب الموقوفة ببغداد. اذ
 الخطیب. 

 
(Bu nüsxə Bağdadın bəzi kitabxanalarında tapılmışdır. Onun haqqında məlumatı 

olmayan kəs əsəri gördükdə, elə zənn edər ki, o, suya düşmüşdür. Əslində isə onu isladan 
Xətibin tərindən başqa heç nə olmamışdır). 

Əgər bu faktı da nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, əsərin belə bir şəkildə bizə gəlib 
çatmasına tarixin nişanələrilə yanaşı, şərhçinin həyat izləri də səbəb olmuşdur. Yəqut əl-
Həməvinin xatırlatdığı tər izləri indi də əsərə baxanda onun səhifələrində görünməkdədir. 
lakin bütün bunlarla yanaşı, nə vaxtsa əsərə qarşı göstərilmiş baxımsızlığın nəticəsi də 
görünməkdədir. 

Hələ dərc edilməmişdən, əlyazması şəklində dərin oxucu marağına səbəb olmuş “əl-
Mufaddaliyyat” cahiliyyə dövrü və islamın ilk illərində yaşayıb-yaratmış şairlərin 
şeirlərindən tərtib edilmişdir. Antologiyaya  ً شرا العرنى   ,(Təbbata Şərran) تابط  -əl) الكلحبة 
Kəlhəbə əl-Urani),   الجمیح (əl-Cəmih),   مظرد بن ضرار (Muzərrəd bin Darar),   الحدیرة متمم بن نویرة 
(əl-Hadirə Mutməm bin Həvirə), ة بن عمر  بشام  (Bəşamə bin Əmr),   رجل بن عید القاسیم (Racul bin 
Abdulqasim),   عبدهللا بن سلیمة الغامدى(Abdullah bin Səlimə əl-Ğamidi),   فنون ُ شبیب بن   ,(Ufnun) أ
  ِ  عمیرة   ,(Murəqqəş) مرقش  ,(əl-Əxnəş ət-Təğləbi)االخنش التغلبى  ,(Həbib bin əl-Mərsayi) المرصاء
(Ameyra),   حلزة بن   və başqalarının şeir nümunələri daxil (əl-Haris bin Hillizə) الحارث 
edilmişdir. 

 Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əl-Mufaddal əd-Dabbi antologiyada şairlərin yalnız 
qəsidələrini verir. Müəlliflər haqqında heç bir məlumat verməyir. Bunu nəzərə alan Xətib 
Təbrizi hər bir şair haqqında qısa da olsa məlumat əlavə etmiş, ondan sonra nümunə kimi 
seçilmiş qəsidəsini beyt-beyt şərh etmişdir.  

Xətib Təbrizi hər bir şair haqqında məlumat verərkən onun adının, künyəsinin və ya 
ləqəbinin mənalarını izah etməyə, oradakı səhv anlayışları redaktə etməyə çalışır.  "قال" (qaalə 
-deyib; dedi) yazdıqdan sonra şairin adını yazır. Şairin adı, ləqəbi, künyəsi haqqında məlumat 
verir və onun antologiyaya daxil edilmiş şeirinin şərhini verir. Qəsidəni beyt-beyt ayırmış və 
hər bir beytin şərhini həmin beytin altından yazmışdır. Beytlərin sayı nə qədər çox 
olmuşdursa, şərh də kiçik həcmli qəsidələrdəkinə nisbətən uzun çəkmişdir. Bəzən də 
antologiyaya bir şairin iki və ya üç qəsidəsinin daxil edildiyinin şahidi oluruq. Belə olduqda, 
şərhçi bir daha   "قال" yazdıqdan sonra müəllifin adını çəkmiş və müəllifin adından sonra  
 Təabbata Şərran həmçinin) قال تابط شرا ایضا  ,yazmışdır. Məsələn (aydan”-həmçinin“) "ایضا"  
demişdir.). Eyni şairin bir neçə qəsidəsinə müraciət olunduqda yalnız birinci qəsidədə müəllif 
haqqında məlumat verilir. Növbəti dəfələr  şairin adı yazılır və birbaşa qəsidə və onun şərhi 
ilə tanış oluruq. سوید بن ابى كاھل (Savid bin  Əbi Kəhil),   حاجب بن حبیب (Hacib bin Həbib),   ربیعة
 və bir neçə digər müəlliflər  bu qəbildəndirlər (Rabiyə bin Məqrum əd-Dabbi) بن مقروم الضبّى  

Şərhin sonuncu vərəqlərini tutan  حارث بن حلزةال  (əl-Haris bin Hillizə) nin qəsidəsi də 
sadalananlardandır. Belə ki, “Şərhul-Müfaddaliyyat” əl-Həris bin Hillizənin 7 beytlik 
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qəsidəsinə verilən şərhlə bitir. Haris bin Hillizə “əl-Mufaddaliyyat”a daxil edilmiş 67-ci 
şairdir, eyni zamanda 127-ci qəsidənin müəllifidir. Burada şairin haqqında heç bir məlumat 
verilmir,  "قال الحارث بن حلزة"(“qaalə əl-Haris bin Hillizə”-Haris bin Hillizə demişdir) yazıb, 
yeddi beytlik  “cim”iyyəsini beyt-beyt köçürərək hər birinin altından şərhini vermişdir. Lakin 
burada "أیضا" (həmçinin) sözünü yazmamışdır. Bir qədər irəliyə baxsaq, görərik ki, 62-ci 
qəsidə də Həris bin Hillizənindir. Xətib Təbrizi həmin qəsidənin şərhinə keçməzdən əvvəl 
şair haqqında qısa məlumat vermişdir.   

Şərhin mətnində qəsidədən nümunə verdikdə  قولھ  (“qauluhu”-onun dediyi, onun sözü)  
yazmış və həmin hissəni qeyd etmişdir. Mənaya uyğun məsəl və ya deyim işlətdikdə   "یقال" 
(“yuqalu”-deyilib) yazır və mənanı şərh edir. Müraciət etdiyi hər hansı bir mənbə müəllifinin 
fikrini işlətdikdə,   "یقول" (“yaquulu”-deyir) yazmış və ondan sonra həmin nümunəni 
vermişdir. Məsələn, "یقول المرزوقى" (“yaquulu əl-Mərzuuqi”-əl-Mərzuqi deyir.) 

Antologiyada haqqında məlumat verilən ilk şair   تابط شرا (Təəbbata Şərran)dır.  Xətib 
Təbrizi  ً  haqqında yazır: Onun adı Səbit bin Cəbir bin Sufyən bin Addi Kəb bin Hərb تابط شرا
bin Teym bin Səd bin Fəhm bin Ömər bin Qeys bin Aylən bin Mudar bin Nizərdir. Deyilənə 
görə, Aylənin adlarında   "ع"səsi diakritik nöqtəsizdir. Bundan başqa onun adı ən-Nəsdir. 
Hişəm demişdir: “Mudarın iki oğlu olmuşdur. Onlardan   بن مضر  (əl-Yəs bin Mudar) الیاس 
varlı-hallı olmuşdur. Digəri isə   الناس بن مضر (ən-Nəs bin Mudar) idi. Onların anaları  الرباب
 ,olmuşdur. Əl-Nəs malının (ər-Rübab bint Heydə bin Məad bin Adnən) بنت حیدة بن معد بن عدنان  
pulunun qədrini bilməyən, bir işə yaramayan adam olmuşdur. Onun pulu tükəndikdə, qardaşı 
əl-Yasın yanına gəlir, qardaşı onun vəziyyətini qaydaya salır, onu pulla təmin edirdi. Onun 
bu vəziyyəti uzun çəkdikdə, əl-Yas ona həmişəki kimi pul verməmiş və demişdir: 

 
ت علیك العلیة فأنت عیالن. غلب  

 (Sənə başqasının hesabına yaşamaq hissi qalib gəlmişdir. Sən asılısan). 
Buna görə də o,    عیالن adlandırılmış və bu söz onun adına əlavə edilmişdir. Bu 

hadisədən əvvəl isə onun adında  "عیالن" adı olmamışdır (1,2b). 
Beləliklə, müəllif digər ədəbiyyat bilicilərinin fikirlərindən sitatlar gətirərək,  "عیالن" 

adının etimologiyasını bizə açıb göstərir. Əlbəttə, burada əl-Mufaddal əd-Dabbinin ədəbi 
aləm haqqındakı geniş məlumatlılığının bir daha şahidi oluruq. Məhz bu cəhətdən müəllif 
əsərinin qiymətini bir daha artırmışdır. Oxucu onun əsərinə müraciət edərkən, onunla səthi 
tanışlıqla kifayətlənmir, istər-istəməz sözlərin, mənaların dərinliyinə varır. 

Antologiyadakı şairlərin bir qismi haqqında məlumat verərkən Xətib Təbrizi  onların 
haqqındakı yalan fikirləri üzə çıxarır. 

العرنى    :haqqında məlumat verərkən  Xətib Təbrizi yazır (əl-Kəlhəbə əl-Urni) الكلحبة 
Əhməd bin Abid demişdir: “Əbu Akrəmənin xəbər verdiyinə görə, əl-Kəlhəbənin Urinə 
qəbiləsindən olmasını söyləyirlər”. Bu doğru deyildir. O, Ərin bin Sələbə bin Yərbudur. Əl-
Kəlhəbə onun ləqəbidir və bu onun anasının adıdır. Xəlil demişdir ki,   كلحب (Kəlhəb) də   كلحبھ 
(Kəlhəbə) də qadın adıdır. Başqa bir məlumata əsasən isə,   كلحب (Kəlhəbə) kişi adı olub, كلحبة-
nin qısaldılmış formasıdır və onun mənası "كلح"-dan (ehtimal ki, yer adıdır) götürülmüşdür 
ki, bu da   "باب سبط و سبطر" (Bəbu-Səbit və Səbitar)-dan olacaqdır. (Bunun da yer adı olmasını 
güman etmək olar) Onların fikrincə, İrnə Urinədən törəmiş sözdür. 

Göründüyü kimi, istər dövrünün, istərsə də neçə yüzilliklər əvvəl yaşamış fikir, söz 
xadimləri, ədəbi mühit, tarixi şəxsiyyətlər haqqındakı məlumatlarını gözəl bilən, Xətib 
Təbrizi şairin çoxdan bəri tanındığı adın etimologiyasına varmış, onu bacarıqla araşdırmış, 
yanlışlıqlardan uzaqlaşdırmağa çalışmışdır. Əsərdəki bu dəqiqlik, sözün, mənanın həqiqi 
mənasını tapıncaya qədər onun araşdırılmasına olan maraq, istək əl-Mufaddalın “İxti-
yarat”ını oxucu kütləsinə sevdirməkdir. Elə buna görə də əsər ədəbiyyatsevərlər tərəfindən 
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yüksək qiymətləndirilmiş və bir neçə dəfə şərh edilmişdir. 
Bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, əsərdə hər bir şair haqqında məlumat verildikdən 

sonra onun qəsidəsi nümunə çəkilir. Xətib Təbrizi bu qəsidəni beyt-beyt ayırmış və şərh 
etmişdir. O, şərh edərkən beytdəki sözlərin leksik mənalarını açmaqla kifayətlənməmiş, ayrı-
ayrı sözlərin bir beyt ətrafında birləşərək vahid məna çaları yaratmasında böyük rol oynayan 
qrammatik funksiyaların aydınlaşdırılmasına da geniş yer vermişdir.  Buna misal olaraq, 
Xətib Təbrizinin “əl-Mufaddaliyyat” antologiyasına yazdığı şərhin əlyazmasından   االخنش بن
 yə həsr olunmuş hissədən bir parçanı nəzərdən-(əl-Əxnəş bin Şəhləbin ət-Təğlibi) شھلب التغلبي  
keçirək: 

Bu hissə belə başlayır:   "التغلبي شھلبٍ  بن  االخنش   əl-Əxnəş bin Şəhləbin ət-Təğlibi) "قال 
demişdir). Sonra əl-Əxnəş haqqında qısa məlumat verilir. Yalnız bir cümlədən ibarət olan 
həmin məlumatda deyilir: “əl-Əxnəş Şəhləb bin Şəriq bin Suməmə bin Ərqəm ibn Adiyyə 
bin Ömər bin Ğənim bin Təqlibi islamdan əvvəl yaşamışdır. 

Bundan sonra əl-Əxnəşin antologiyaya daxil edilmiş qəsidəsindən birinci beyt verilir. 
Əl-Əxnəşin “əl-Mufaddaliyyat”a daxil edilmiş bu qəsidəsi 27 beytdən ibarətdir. Hər 

bir beyt Xətib Təbrizi tərəfindən ətraflı, tutarlı dəlillər, müqayisələrlə şərh edilmişdir. Təkcə 
əl-Əxnəşin qəsidəsini deyil, ümumiyyətlə, antologiyaya daxil edilmiş bütün qəsidələri Xətib 
Təbrizi bu şəkildə şərh etmişdir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əl-Həris bin Hillizənin qəsidəsi Xətib Təbrizinin “əl-
Mufaddaliyyat” antologiyasına yazmış olduğu şərhdə 127-ci, sonuncudur. Qəsidənin şərhi 
bitdikdən sonra aşağıdakı sözlər yazılmışdır: 

آخر الكتاب مع الزیادات التى تقع فیھو الحمد  رب العالمین و صلى هللا على محمد وآلھ اجمعین   
“Bəzi əlavələrlə kitabın sonu. Aləmlərin Rəbbi Allaha şükürlər olsun və Allah 

Məhəmmədin ailəsini salamlasın.” sözləri yazılmışdır. Azacıq məsafə buraxılaraq, yenə də 
müəllifin xətti ilə yazılmışdır: و كتبھ یحیى على الخطیب التبریزى سنة ستت و ثماني و اربع مائة بمدینة السالم.     

“Onu Yəhya Əli əl-Xətib ət-Təbrizi 486-cı ildə Sələm (Sələm və ya Dərüs-Sələm  
Bağdad şəhərinin adı olub) yazmışdır”. 

Daha sonra müxtəlif müəlliflər tərəfindən müxtəlif illərdə “əl-Mufaddaliyyatın şərhi” 
əsərinin oxunulması və ya üzünün köçürülməsi barədə məlumat verilir. Bunların arasında 
486-cı hicri ilində Sələm şəhərində Abdullah bin Abduləzim bin Cərin əl-Eyşləni tərəfindən 
kitabın üzünün köçürülməsi, Abdul Məlik Abdul Səlam Davud tərəfindən oxunması və 
üzünün köçürülməsi, kitabın əvvəlinin əs-Seyyid Ata Allah, qalan hissəsinin isə Məhəmməd 
bin Asim bin Məhəmməd ibn Əli tərəfindən Şeyx əl-Əcləl üçün oxunması məlumatı əldə 
olunur. Yazılanlardan məlum olur ki, bu şərh 490-cı il Şaban ayında əş-Şeyx Əbu Mənsur 
Mauhub bin Əhməd ibn Məhəmməd bin əl-Xəddal Cəvaini üçün oxumuşdur. 

 Qeydlər hamısı eyni xətlə, ikinci bir şəxs tərəfindən yazılmışdır.  Onu da güman etmək 
olar ki, bunlar sonradan əsər üzərində hər hansı bir tədqiqat apararkən və yaxud da kitabxana 
işçiləri tərəfindən yazılmışdır. 

Həmin səhifədə təxminən səhifənin ortasında sol tərəfdən kitabxananın fransız dilində 
dairəvi möhürü vurulmuşdur. Möhürün dairəsi boyu “Bibliotheque Françeus” (“Fransız 
kitabxanası”) sözləri yazılmış və Tunisin gerbi çəkilmişdir. Möhürün ortasında isə TUNİS 
(“Tunis”)  sözü yazılmışdır. 

Kitabın üçüncü üzqabığının yuxarı hissəsində müəllifin xətti ilə aşağıdakı cümlə 
yazılmışdır: 

رحنا لعفور شكور""الحمد   أن اذھب عنا الحزن أن    
Bununla da Xətib Təbrizinin “Şərhu ixtiyaratil-Müfaddal” əsəri bitir. 
Əsər burada bitsə də, Xətib Təbrizinin “əl-Mufaddaliyyatın şərhi” əsərinin əlyazması 

haqqındakı söhbətimiz davam edir. 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

90 
 

Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, istər əl-Mufaddal əd-Dabbinin “əl-Mufaddaliyyat” əsəri, 
istərsə də Xətib Təbrizinin bu əsərə yazdığı şərh çox erkən, hələ əlyazması şəklində olarkən 
nəzər-diqqəti cəlb etmiş, bir sıra filoloqlar onlarla maraqlanmışlar. Təsadüfi deyildir ki, bu 
gün Xətib Təbrizinin “əl-Mufaddaliyyat”a yazdığı şərhin bir neçə nüsxəsi elm aləminə 
məlumdur. Bunlara dünyanın müxtəlif kitabxanalarında təsadüf olunur. “Şərhul-İxtiyarat”ın  
üzərində uzun müddət tədqiqat aparmış Fəxrəddin Qibavə yazır: “Mən bu kitabla bağlı 
sonrakı araşdırmalarım vaxtı öyrəndim ki, ona verilən ən kamil və dəqiq şərh Xətib Təbri-
zinin şərhidir və həmin şərh əlyazma şəklində Tunisin Milli Kitabxanasının Əlyazmalar 
Fondunda  saxlanılır. Bu həm də əlyazmanın əslidir. Sonralar əlyazmanın surəti bir neçə dəfə 
çıxarılmış və başqa ölkələrə aparılmışdır” (3. I,5).  

Fəxrəddin Qibavənin yazdıqlarından belə məlum olur ki, indi Tunisin Milli Kitab-
xanasında nadir əlyazması nüsxəsi kimi saxlanılan Xətib Təbrizinin “Şərhu-İxtiyaratil-əl-
Mufaddal” əsərin bir neçə nüsxəsi var və onların da üzü bir neçə dəfə köçürülərək surəti 
başqa ölkələrə aparılmışdır. Tədqiqatçı öz axtarışları zamanı belə nüsxələrdən bir neçəsini 
tapıb üzə çıxarmışdır. 

Xətib Təbrizinin “Şərhu-İxtiyaratil-Mufaddal” əsərinin digər kitabxanalarda 
mühafizə olunan nüsxələri: Xətib Təbrizinin “Şərhu-İxtiyaratil-Mufaddal”ının  nüsxələrin-
dən biri Londonun Britaniya Muzeyində  saxlanılır. Bu nüsxə iyirminci əsrin ikinci onilliyin-
dən elm aləminə məlumdur.  İngilis şərqşünası Şarl Loyl əl-Ənbərinin “əl-Mufaddaliyyat” 
əsərinə yazdığı şərhi nəşr  etdirərkən əlyazma ona rast gəlmiş, lakin ondan istifadə etməmiş-
dir. Məlumata görə, həmin nüsxənin də üzü bir neçə dəfə köçürülmüş və həmin nüsxələrdən 
biri “Qəsidə kitabları” məcmuəsinin toplayıcısı olan Əhməd Məhəmməd Şakirin şəxsi 
kitabxanasındadır.  

London nüsxəsi  259 vərəqdən ibarətdir, hər bir səhifədə 24 sətir vardır. Bu nüsxə 
Məğribi xətti ilə, diakritik işarələrlə  yazılmışdır.  

Kitab  "شرح ابن الخطیب التبریزى على اختیارات المفضل الضبى"(“Xətib Təbrizinin əl-Mufaddal 
əd-Dabbinin “İxtiyarat” əsərinə yazdığı şərh”) adlanır. 

Bu nüsxə də əlyazmada olduğu kimi başlayır:  بسم هللا الرحمن الرحیم لحمد  حمد الشاكرین. قال"
 یحیى بن  

  الحضیب التبریزى.
Əsər aşağıdakı sonluqla bitir: 

ن و صلى هللا على آلھ أجمعین. و كتب یحیى بن على الخطیب التبریزى سنة ست و  "والحمد  رب العالمی
 ثمانین و اربع مائھ بمدینة السالم.  

Göründüyü kimi, bu yazılar hamısı əsas nüsxə, əlyazma ilə eynidir. Bütün bunlar və 
bir də əsərin yazılma tarixi bir daha sübut edir ki, London nüsxəsi Tunisin Milli Kitab-
xanasındakı əlyazmanın köçürülmüş variantıdır. 

Əsərə belə şəkildə dünyanın bir sıra kitabxanalarında təsadüf olunur. Onun digər bir 
nüsxəsinə Misirin Qahirədəki Kitab Evində 19876-cı kataloq nömrəsi altında təsadüf olun-
muşdur. 

Əl-Mufaddal əd-Dabbinin “əl-Mufaddaliyyat” əsərinə Xətib Təbrizinin yazdığı şərhin 
nüsxələrindən biri İstambulda saxlanılır. Bu nüsxə iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə 
İstanbulun “əl-Fateh” kitabxanasında 3963-cü kataloq nömrəsi altında saxlanılır. O, rəvan, 
səliqəli nəsx xəttilə aşağıdakı başlıqdadır: 

"الجزء االول من اختیارات المفضل مما جمعھ الشیخ االمام یحیى بن على الخطیب برسم الخزانة العالیة 
 المولویة العالئیة عمرھا هللا بدوام ایامھ"  

“Şeyx İmam Yəhya bin Əli əl-Xətibin sufi şeirinin yüksək xəzinəsini təsvir etməklə 
topladığı əl-Mufaddalın “İxtiyarat” əsərinin birinci cildi. Günlər keçdikcə Allah onun (əsərin) 
ömrünü uzatmışdır”. 
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Əsərin sonunda isə bu sözlər yazılmışdır: 
"تم الجزء االول من اختیارات المفضل بن احمد الضبى، مما جمعھ الشیخ ابو زكریاء یحیى بن على الخطیب 

 التبریزى"  
(“əş-Şeyx Əbu Zəkəriyyə Yəhyə bin Əli əl-Xətib ət-Təbrizinin əl-Mufaddal bin Əhməd 

əd-Dabbinin “İxtiyarat” əsərindən topladığı ikinci cild başa çatdı”). 
Əsərin ikinci cildi 2444-cü kataloq nömrəsi altında İstanbulun III Əhməd Batubqabu 

kitabxanasında saxlanılır. Əvvəlcə bu hissə   "التبریزى الحماسة البن الخطیب  -əl-Xətib ət“) "شرح 
Təbrizinin əl-Həmasəyə yazdığı şərh”) adlandırılmışdır. Elə buna görə də əsərin bu hissəsi 
uzun müddət “Həmasə”nin şərhi kimi tanınmışdır. Əsərlə tanış olduqdan sonra məlum 
olmuşdur ki, bu Xətib Təbrizinin “əl-Mufaddaliyyat"a yazdığı şərhin ikinci hissəsidir. O, “əl-
Mufaddaliyyat”ın İstambulun ”əl-Fateh” kitabxanasındakı birinci hissəsini tamamlayır. 

İkinci hissə də birinci hissədə verilən başlanğıcla başlayır və belə qurtarır: 
"آخر الكتاب مع الزیادات التى تقع فیھ و الحمد هللا رب العالمین، و العاقبة للمتقین، وال عدوان اال على الظالمین  

سنة و سبعین و خمسمائة حامدا  تعالى على نعمھ و مصلیا على سیدنا  و صلواتھ على سیدنا محمد الطاقة... فى شھور
 محمد النبي و آلھ."

Bu başlıqdan aydın olur ki, şərh məhz Xətib Təbriziyə məxsusdur. 
İstanbul nüsxəsi  228 vərəqdən ibarətdir. Bu da ona dəlalət edir ki, İstanbul nüsxəsi 

şərhin daha sonralar köçürülmüş variantıdır. Bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, vərəqlərdə 
sətir sayının azalıb çoxalması da mətnin ümumu həcminə təsir göstərə bilər. Belə ki, əsil 
nüsxə  263 vərəqdən ibarətdir. Hər vərəqin bir üzündə 22-24 sətir yazılmışdır.    

İstanbul nüsxəsini digər nüsxələrlə müqayisə etdikdə, burada digərlərinə nisbətən 
dəyişikliklər də nəzərə çarpmaqdadır. Fəxrəddin Qibavənin göstərdiyi kimi, şərhçi birinci 
nüsxədə buraxdığı səhvləri bu nüsxədə aradan qaldırmağa çalışmışdır. Məsələn, Xətib 
Təbrizi 

 فتلك لنا غنى و واالجر باق 
فغض بعض لومك یا ظعینا    

(Sənin bəzi danlaqların nəzərə alınmazsa, 
Onlar (keçmiş günlər) bizim üçün əbədi sərvət və nemətdir). 
beytinə yazdığı şərhinin birinci nüsxəsində   "فغضى" göz yummaq, nəzərə almamaq 

felinin   "انغض"“kəsmək, qayçılamaq feli ilə eyniköklü olduğunu göstərir. Sonra qeyd edir ki, 
bu felin yerinə   "غاض"feilini də işlətmək olar. Göründüyü kimi, bu səhvdir.   "غضى" naqis feil 
olduğu bir halda,  "غاض" boş feil olub, mənası, “yox olmaq”, “enmək” (qiymətlər en.)-dir. 

Sonuncu, İstanbul nüsxəsində isə Xətib Təbrizi qeyd edir ki,  "غضى"və  "غاض" feilləri 
eyni kökdən olmadığı kimi, eyni qrupa daxil olan feillər də deyildir. Belə ki,   "غضى" naqis, 
 .isə boş feldir "غاض" 

Bundan başqa, ilk nüsxələrdə şairin və yaxud da hər hansı digər bir şəxsiyyətin 
söylədiyi fikri iqtibas gətirərkən, Xətib Təbrizi müəllifin yerinə əvəzlik işlətdikdə,  "یقال" 
deyə yazmışdır. İstambul nüsxəsində isə belə hallarda dırnaq arasında   "قولھ معنى  من  ھو   "و 
(“Onun dediyindən belə çıxır ki,..”) sözlərini yazmışdır. 

Bütün bunlar ona dəlalət edir ki, Xətib Təbrizi əl-Mufaddal əd-Dabbinin “əl-
Mufaddaliyyat” əsərini şərh edərkən əsər üzərində uzun müddət işləyib, çalışmışdır. Hər bir 
kəlmənin, hər bir sözün şərhini dəqiqliyi ilə verməyə çalışmışdır. Buna görə də əsərin 
samballığı nüsxədən-nüsxəyə daha da artırmışdır. 

 Şərhin bir nüsxəsi də Niderlandın Dublin şəhərindəki Cester Betti Ərəb Əlyazmaları 
Kitabxanasında mühafizə olunur. Bu əsərin səliqəli nəsxlə köçürülmüş 181 vərəqdən ibarət  
nüsxəsidir. Əlyazmanın XI əsrdə köçürüldüyü qeyd edilir (4. II, 3251)  

  Bu gün dünya kitabxanalarında əl-Mufaddal əd-Dabbinin “əl-Mufaddaliyyat” əsərinə 
yazılmış yalnız Xətib Təbrizinin şərhinə deyil, digər müəlliflərin şərhlərinə də rast 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

92 
 

gəlinmişdir. Əl-Ənbəri və əl-Mərzuqinin “əl-Mufaddaliyyat”a yazdıqları şərhlərə Berlində 
təsadüf olunmuşdur. Əl-Mufaddal əd-Dabbinin “əl-Mufaddaliyyat” əsərinə yazılmış 
şərhlərdən biri də  "االختیارین" (əl-İxtiyəriyyin)-dir. Bu şərh Londondakı   "الھندى -əl) "المكتب 
Məktəb əl-Hindiyyu) kitabxanasında saxlanılır. 

Bu şərhlərin hamısı eyni bir əsərə yazılsa da, hər birinin özünəməxsus təsvir xüsusiy-
yətləri, məna çalarları vardır. Əsəri şərh edərkən hər bir müəllif öz görüş dairəsindən,  mənanı 
dərk etmə qabiliyyətindən çıxış edir.  Sadalanan şərhlərin biri digərindən özünəməxsus 
cizgilərlə fərqlənsə də, Xətib Təbrizinin yazdığı şərhə nəzirə kimi tanınmaqdadır. 

Bunlarla yanaşı, əl-Mufaddal əd-Dabbinin “əl-Mufaddaliyyat” əsərinə yazılmış elə 
şərhlər də vardır ki, az qala Xətib Təbrizinin yazdığı şərhlə eyniyyət təşkil edir. Daha 
doğrusu, bu şərhlər Xətib Təbrizinin əl-Mufaddal əd-Dabbinin “əl-Mufaddaliyyat” əsərinə 
yazdığı şərh əsasında yazılmış şərhlərdir. Belə şərhlərə misal olaraq,   عبدهللا بن عبد العزیز المنقولة 
(Abdullah bin abdul Əziz əl-Mənqulə) nin 486-cı hicri,   المنقولة الوفاء  ابى  بن  الحسن  بن   محمد 
(Məhəmməd bin əl-Həsən bin Əbi əl-Vəfa əl-Mənqulə) nin 487-ci hicri ilində “əl-
Mufaddaliyyat”a yazdıqları nüsxələri göstərmək olar. əl-İxtiyarat” a yazılmış bir neçə şərh 
barədə məlumat verən “Zəriə” antologiyası “Şairlərin ən yaxşı şeirləri” adlandırmış əsərə  
İmam Mərzuqi Şeyx Əbu Əli Əhməd bin Məhəmməd ibn Həsən əl-İsfəhani  (v. 421/1030) 
tərəfindən də şərh yazıldığını və onun bir nüsxəsinin Bağdadın “Cəmiül-mərcan” kitab-
xanasında mühafizə olunduğunu qeyd edir (5, I, 82) . 

Cahiliyyə dövrü və islamın ilk illərində yaşayıb yaratmış bir sıra şairin həyat və 
yaradıcılığı barədə məlumat verən Əl-Mufaddal-əd-Dabbinin “əl-İxtiyarat” toplusu sonradan 
bir sıra antologiyaların tərtib edilməsində  nümunə olduğu kimi, əsərə yazılmış şərhlər, 
xüsusilə, Xətib Təbrizinin yazdığı şərh isə bu əsərin maraqlılığını, cəlbediciliyini artırmışdır. 
Xətib Təbrizi “əl-Mufaddaliyyatın şərhi” əsərini o qədər böyük ustalıqla yazmışdır ki, ondan 
əvvəl və sonra yazılmış bir çox şərhləri kölgədə qoymuşdur. Bu sahədə Xətib Təbrizi  söz 
meydanındakı məharəti ilə istər əsəri, istərsə də müəllifini elm aləminə bir daha tanıtmışdır. 

Şərh boyu Xətib Təbrizinin  özünü bariz göstərən zəngin leksikonu ilə yanaşı 
kalleoqrafik fərqlilikləri də nəzərə çarpmaqdadır. Onlardan bir neçəsini xüsusilə qeyd etmək 
istərdim: 

1. Şərh etmək üçün köçürdüyü hər bir beyti iki xətt üzrə deyil, mətnin yazılışından 
azacıq fərqlənən hərflərlə bir xətt üzrə yazır. 

2. Sözün ortasında gələn ه (hə) hərfini sözün əvvəlindəki kimi yazır. 
 kimi yazıldığı halda, Xətib Təbrizi olduğu kimi آ müasir ərəbşünaslıqdaا  *أ   .3

saxlayır.  
4. Fəthəli həmzə ilə işlənən sözlərdə   ءişarəsini yazmayır. Sadəcə əlifin üzərində fəthə 

yazmaqla kifayətlənir:   اجیج (125 ,1 b.) 
 .kimi yazır ثلثة   ,i yazmayır– ا sözündə ثالثة  .5
 ثلثة و عشرو بیتا.  :düşürن   sayı tərkibdə işləndikdə tərkibi hallanmadakı kimi عشرون .6

(1.128 a). 
7. Mətni səhifələyərkən rəqəmləri vərəqin b üzündə yazır, a üzü isə, səhifələnməmiş 

qalır.  
8. Qəsidədən müraciət etdiyi bütün beytləri, şərhin mətnində isə əksər sözləri 

hərəkələyir (1.91 a).  
  .hərfini sətrin altında yazır م .9
10.  Uzun “i” –ni “ى” sükunlu yazır:  نئیما؛ أدیما 
11.  Nəqli cümlənin sonunda nöqtə işarəsini sözün əvvəlində yazılan  هkimi, bir qədər 

böyük, içi boş, sol tərəfə balaca çıxıntı ilə yazır.  
12.  Həmzə dayağı olan ى-ni həmzəsiz və nöqtəli yazır:  لییما ---لئیما (132 ,1 b) 
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13.  Şəmsiyyə hərfli (xüsusilə,   س hərfi) sözlər müəyyənlik artiklindən sonra 
gəlmədikdə belə, assimlə olunmuş şəkildə oxunur: كاللؤلؤ المشجور أغفل  .فى سلك 

14. Məddəli əlifi آ-i açiq yazır: فى االافاق  ----فى اآلفاق(91 ,1 a). 
 önqoşmasını III şəxs tək, müzəkkər bitişən əvəzliyi ilə işlətdikdə, ortada uzun (li) ل .15

[ə]-ni ifadə edən  اəlavə edir: اله .  
16.  Həmzəli “yə” (ئ) hərfini ümumiyyətlə,  ى hərfi kimi qəbul edir: قصاید (2 ,1b).  
17. Qafiyə hərfinin birləşdirici xəttini uzadaraq nümunə kimi şərh etdiyi beytin ümumi 

mətndən asanlıqla seçilməsi üçün imkan yaratmışdır: 
م                                  -----لتنقبن عنى المنیة             إن هللا لیس كحكمھ حك  (1, 91 a) 

18. Şəmsiyyə hərf sözün ortasında gəldikdə də üzərində təşdid işarəsi yazır. Hətta 
mudaaf hərflərdə də bu özünü göstərir (1, 251 a). 

Siyahını bir qədər də artırmaq olar. Lakin bu xüsusi bir tədqiqatın mövzusudur. 
Fərqlilikləri göstərməkdə məqsəd həm də XI əsr ərəb qrafikasındakı bəzi səciyyəvi xüsu-
siyyətləri nəzərə çarpdırmaqdır. 

 
Nəticə 
  
Bu gün Azərbaycan dünyanın diqqətindədir. Biz heç kəsin heç nəyini oğurlamadan, 

tarixini mənimsəmədən öz kimliyimizi sübut etdik. Bəziləri bunu büruzə vermək istəməsə də, 
birliyimiz, mətnliyimiz, sarsılmaz iradəmiz sayəsində dünyanın bizə olan münasibətini 
dəyişdik. Bu bizə dərs olmalıdır. Qalib olmaq üçün güclü olmaq lazımdır. Buna görə də, 
nəyimiz varsa, qədrini bilməli, dəyərləndirməli, təqdim etməyi bacarmalıyıq.   
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Zakiyya Abilova  
Khatib Tabrizi`s work “Sharhu-Ikhtiyaratil-Mufaddal” 
 
The greatest personality of the Azerbaijani people in the XI century, the  creativity of 

Khatib Tabrizi is an inexhaustible treasure. This article deals with the book "Sharhu-
Ikhtiyaratil-Mufaddal", an autographed copy of which is preserved in the Manuscripts Fund 
of the National Library of Tunisia. The work is a commentary on the anthology "al-Ik-
htiyariyyat" (or "al-Mufaddaliyyat") by al-Mufaddal ad-Dabbi, an Arabic linguist belonging 
to the Kufa school who lived and created in the 8th century. This manuscript is not only a 
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monument of the 11th century, but also known as the beginning of Azerbaijani textual 
studies.   

Key words:  Khatib Tabrizi, autography , manuscript, personality, creative work. 
 
 
Закия Абилова  
Труд Xатиба Tабризи «Шарху – Ихтийачатил- Муфаддал»  
 
Творчество величайшей личности азербайджанского народа XI века Хатиба 

Тебризи является неиссякаемым сокровищем. В данной статье речь идет о рукописи 
произведения «Шарху-Ихтияратил-Муфаддаль», автограф которого хранится в Фонде 
Рукописей Национальной Библиотеки Туниса. Работа представляет собой коммен-
тарий к антологии «аль-Ихтиярийят» (или «аль-Муфаддалийят») аль-Муфаддала ад-
Дабби, арабского лингвиста, принадлежащего Куфиской школе, который жил и творил 
в VIII веке. Эта рукопись является не только памятником XI века, но и оценивается как 
начало азербайджанской текстологии.   

Ключевые слова: Хатиб Тебризи, автограф, рукопись, личность, творчество. 
 
 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent 
Nəsib Göyüşov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
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ƏHMƏDİ VƏ ONUN “CƏMŞİD VƏ XURŞİD MƏSNƏVİSİ:  
QURULUŞU VƏ NÜSXƏLƏRİ 

 
Xülasə 
 
“Cəmşid və Xurşid” XIV-XV əsr Anadolu türkcəsinin zəngin lüğət tərkibini, dil xü-

susiyyətlərini özündə əks etdirən dəyərli Oğuz abidəsidir. Məqaləmizdə XIV əsrin sonu, XV 
əsrin əvvəllərində Anadolunun ən böyük şairi olan Əhmədinin “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisi 
barəsində ətraflı məlumat verilmişdir. Türk ədəbiyyatında ilk “Cəmşid və Xurşid” mövzu-
sunda əsər XIV əsr türk ədəbiyyatının ən böyük şairlərindən biri olan Əhmədi tərəfindən 
qələmə alınmışdır. Klassik bir məhəbbət hekayəsi olan “Cəmşid və Xurşid” aid olduğu 
dövrün həm ictimai-siyasi quruluşunu, həm də dil xüsusiyyətlərini əks etdirməsi baxımından 
olduqca əhəmiyyətli əsərdir. Cüt qəhrəmanlı məhəbbət hekayəsi olan “Cəmşid və Xurşid” 
məsnəvisi əski Anadolu türkcəsi ilə qələmə alınmış 4798 beytlik bir məsnəvidir. Anadolu 
türkcəsinin ən qədim nümunələrindən olan bu yazılı abidə, eyni zamanda, yazıldığı dövrün 
dil baxımından zəngin və önəmli məsnəvilərindən sayılmaqdadır. 

 
Açar sözlər: Cəmşid və Xurşid, Əhmədi, əski Anadolu türkcəsi, oğuz abidəsi, XV əsr 
 
Giriş 
 
Əhmədinin yaşadığı dövrün Səlcuqlu imperiyasının parçalandığı, Anadoluda bəylik-

lərin qurulduğu və Osmanlının təməllərinin atıldığı bir dövrə təsadüf etdiyini nəzərə alsaq, 
şairin qələmə aldığı türkcə əsərlərin dövrün elm və ədəbiyyat dilinin istifadəsində və 
inkişafında misilsiz təsiri olduğunu söyləyə bilərik.  

 
Tacəddin Əhmədiyə aid biblioqrafik qaynaqlardakı məlumatlar kifayət qədər deyil və 

bir-birinin təkrarı mahiyyətindədir. Əhmədinin həyatı haqqında müxtəlif qaynaqlarda verilən 
məlumatlar da kifayət qədər əhatəli olmayıb, bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Qısacası, şairin 
həyatına dair əlimizdə ətraflı və dəqiq məlumat yoxdur. Əhmədinin doğulduğu yer və tarix, 
ilk təhsil aldığı yer, ilk bağlı olduğu saray hələ də mübahisəli qalmışdır.  Şairin əsl adı 
İbrahim, ləqəbi Tacəddin, atasının adı isə Xızırdır. Əhmədinin adı müxtəlif təzkirələrdə, 
qaynaqlarda “Tacəddin İbrahim bin Xızır”, “Tacüddin Əhməd bin İbrahim əl-Əhmədi” 
“Tacüddin Əhməd”, “Əhmədi”, “Tacüddin Əhməd bin İbrahim bin Xızır”, “Tacüddin bin 
İbrahim Əhmədi” olaraq qeyd edilmişdir [1, s. 3; 2, s.4]. 
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 E.J.Vilkinson Əhmədinin doğum yeri olaraq Anadolu və Rumu işarət edir [3, s. 172]. 
Banarlı Nihad Sami isə Əhmədinin doğum yeri haqqında “Dastan-i Təvarih-i Mülk-i Al-i 
Osman” əsərində yazır: “Doğulduğu yer haqqında şərq mənbələrinin verdiyi məlumatlar bir-
birinə təzad təşkil edir. Lətifi və Əli Sivaslı olduğunu yazırlar, Taşköprülüzadə isə “Vilayət-
i Gərmiyandandır” deyir. Tahir Bəy isə Lətifinin rəvayətinin doğru olmadığını söyləyərək 
Amasyalı olduğunu qeyd edir” [4, s. 39].  

N.S.Banarlının əsərinin davamında yazdıqlarından belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
Əhmədinin Kütahyada doğulduğu fikrini qəbul etməkdədir. Əhmədinin ilk təhsilini də harada 
və necə aldığı barəsində qaynaqlarda dəqiq məlumat yoxdur. Əhmədi təhsilini davam 
etdirmək üçün Molla Fənari və Hacı Paşa ilə Misirə getmiş, Hidayə Şarihi Şeyx Əkmələddin 
əl Babartidən təhsil almışdır.   

Əhmədi bu dövrdə Məmlüklər dövlətinin də himayəsi nəticəsində elm və mədəniyyət 
mərkəzinə çevrilən Qahirədə İslam, həndəsə, tibbə aid yüksək keyfiyyətli təhsil almış, 
dövrünün “şair-i pür maarifi” adını almağa haqq qazanmışdır. Əhmədi sadəcə mükəmməl 
dini təhsil almaqla kifayətlənməmiş, eyni zamanda, tibb, astronomiya, riyaziyyat kimi 
müxtəlif elm sahələrində də dərin biliklərə yiyələnmişdir.  

Əhmədinin Anadoluya qayıtdıqdan sonra harada yaşadığı və nə etdiyi ilə bağlı sadəcə 
Gərmiyan bəyliyinin adı qarşımıza çıxır. Yaşar Akdoğan isə “Ahmedi Divanından Seçmeler” 
kitabında mövzu ilə bağlı yazır: “Şairimizin Misirdən qayıtdıqdan sonra Aydınoğullarının 
himayəsinə girdiyini,  Ayas Bəyin oğlu Musa Bəyə dil, morfologiya, sintaktika öyrətmək 
məqsədi ilə “Mirkatü’l-ədəb” və “Miyarü’l-ədəb” adlı mənzum əsərlər yazdığını bilirik. 
Şairimiz gənc yaşlarında Ayas Bəyin himayəsində olmuşdur” [5, s. 7].  

Əhmədi Aydınoğulları bəyliyinin himayəsindən sonra Gərmiyanoğlu Süleyman Şahın 
himayəsində yaşamışdır. Türk dili və ədəbiyyatı ensiklopediyasının “Əhmədi” bölməsində 
şairin 1413-cü ildə divan katibliyi etdiyi Amasyada vəfat etdiyi qeyd olunur [6, s. 79].  

Əhmədi XIV  əsrin ən çox əsər verən, klassik ədəbiyyatın qurulmasında böyük rolu 
olan bir şəxsiyyətdir. Faruk Kadri Timurtaş Əhmədinin sənətindən bəhs edərkən yazır: “Çox 
sayda və iri həcmli əsərlər verən Əhmədi böyük şair olmaqla bərabər, dövrünün ustadı və 
türk dilini gözəl istifadə edən qüdrətli sənətkardır. Əhmədi həm divanındakı, həm də 
məsnəvilərinə əlavə etdiyi qəsidə və qəzəllərində İran şeir məktəbinin sənətlərini əks 
ettirməklə yanaşı, türk ruhunun incəliklərini və türk dilinin ifadə gücünü də göstərmişdir” [7, 
s. 114].  

 
“Cəmşid və Xurşid” motivli ilk yazılı abidə 

İlk “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisi 1361-ci ildə İran şairi Salman Savəci tərəfindən 
nəzm edilmişdir. Məlumdur ki, şərq ədəbiyyatında oxşar motivlər çox işlənmişdir. Bu 
mənada Salman Savəcinin əsərinin orjinal olduğunu söyləyə bilmərik. Salman Savəci 
özündən əvvəl belə bir əsərin yazılmadığını, mövzunu ilk dəfə özünün işlədiyini qeyd etsə 
də, Rəşid Yasimi, o cümlədən onu qaynaq göstərərək Təhsin Yazıcı bu əsərin Əbülqasim 
Firdovsinin “Şahnamə”, Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” və “Həft Peykər”, Zahiri 
Faryabinin “Manuhar”, “Dunalat” adlı əsərlərinin müxtəlif  hissələrindən alınmış mövzuların 
bir az da dəyişdirilərək yazıldığını iddia edirlər [8, s. 458-461]. Jan Rypka da bu əsərin 
“Xosrov və Şirin”in başqa bir versiyası olduğunu qeyd edir [9, s. 262].  

Salman Savəcinin “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisinin “Fihrist-i Nüshahayi Hatt-i 
Farisi”də 21 nüsxəsi vardır. Əsərin nüsxələrindən on dördünün Tehranda, ikisinin Məşhəd 
şəhərində, birinin Parisdə, birinin İngiltərə muzeyində, birinin isə İstanbul Nuruosmaniyə 
kitabxanasında mühafizə olunduğu məlumdur. Şərifə Ördək isə “Cemşid ü Hurşid Mes-
nevileri ve Ahmedi ile Selman-ı Saveci’nin Cemşid ü Hurşid Mesnevilerinin Mukayesesi” 
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adlı dissertasiyasında Salmanın “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisinin “Fihrist-i Nüshahayi 
Hatti-i Farisi”də qeyd olunandan daha çox nüsxəsinin mövcudluğunu vurğulayır [10, s.32].  

Bu nüsxələrdən başqa, əsərin İranda nəşr edilmiş versiyaları mövcuddur. Bunlardan 
ilki və ən geniş olanı J.P.Asmussen və F.Vahman tərəfindən hazırlanan və 1969-cu ildə 
Tehranda nəşr edilən əsərdir. Bu əsər hazırlanarkən Salmanın “Cəmşid və Xurşid” 
məsnəvisinin Hindistan nüsxəsi, Britaniya muzeyinin kitabxanasında saxlanılan iki nüsxəsi 
və Kopenhagen Kral Kitabxanası nüsxəsi əsas alınaraq tam və dolğun “Cəmşid və Xurşid” 
əsəri ortaya qoyulmağa çalışılmışdır [11, s.182].  

Ikinci bir nəşr isə “Külliyat-i Salmani Savəci Şərhi Halü Təhkik əz Rəşid Yasimi ba 
Müqadəməvü təshihi Avesta” adlı əsərdir. Digər bir nəşr “Küllüyati Salman-i Savəci” adı ilə 
Abbas Əli Vəfayi tərəfindən hazırlanmışdır. Salman Savəcinin “Cəmşid və Xurşid” 
məsnəvisi əruzun məfAilun/məfAilun/failun qəlibi ilə qələmə alınmışdır. Məsnəvi 3113 
beytdən ibarət olub münacat, tövhid, nat, meraciyə, mədhiyyə ilə başlayıb, səbəb-i təlif 
hissəsi ilə davam edir. Əsərin hekayə hissəsi isə 214-cü beytdən etibarən “Ağaz-i qissə-i 
Cəmşid və Xurşid” başlığı altında yazılmışdır.  

 
Türk ədəbiyyatında yazılan ilk “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisinin nüsxələri, 

məzmun və forması 
 
Türk ədəbiyyatında ilk “Cəmşid və Xurşid” XIV əsr türk ədəbiyyatının ən böyük 

şairlərindən biri olan Əhmədi tərəfindən qələmə alınmışdır. Əhmədinin türk dilində qələmə 
aldığı yeddi əsəri vardır. “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisi şairin 4798 beytdən ibarət olan ikinci 
böyük məsnəvisidir. Əhmədi məsnəvisini Əmir Süleymanın istəyi ilə qələmə almışdır. Ancaq 
əsərin İstanbul Universiteti Nadir Əsərlər Kitabxanası “Türkcə əlyazmalar”  921 nömrəli 
nüsxədə “İsgəndərnamə” ilə bir yerdə yer alan 1444-cü ildə yazıya köçürülmüş tək 
nüsxəsində “Fi mədhi Sultan Muhəmməd” şəklində dövrün padşahına tərif bölməsi olduğunu 
nəzərə alsaq, Əhmədi əsərini Çələbi Məhmədə təqdim etmişdir. 

Əhmədinin “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisinin bu günə qədər əldə edilən sadəcə bir 
nüsxəsi mövcuddur. Əsərin tək nüsxəsini ilk dəfə N.Sami Banarlı “İsgəndərnamə” yaz-
malarını tədqiq edərkən əldə etmiş və “Ahmedi Dâsitân-ı Tevârih-i Dasitâni Mülȗk-i Ali 
Osman ve Cemşid ü Hurşid Mesnevisi” məqaləsi ilə elm aləminə tanıtmışdır. Məsnəvinin 
Nihad Sami Banarlı tərəfindən aşkarlanan tək nüsxəsi İstanbul Universitet Kitabxanası, 
Türkçe Yazmalar bölməsində 921 nömrə ilə qeydiyyatdadır. Mehmet Akalın məsnəvi 
üzərində “Ahmedi, Cemşid ve Hurşid: İnceleme-Metin-İndeks” adlı dissertasiya yazmış, 
1975-ci ildə “Ahmedi ve Cemşid ü Hurşid” adı ilə əsərin mətn hissəsini nəşr etdirmişdir.  

Əhmədinin “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisi müstəqil bir əsər deyildir və şairin 
“İsgəndərnamə” adlı məsnəvisinin daxilində – 76b-116b vərəqləri arasında yer almaqdadır. 
Məsnəvi tünd qəhvəyi rəngli meşin cildlidir və şəms təsviri ilə bəzədilmişdir. Məsnəvinin 
başladığı hissədə qızılı naxışlı çərçivə və çərçivənin içərisində tünd göy rəngli naxışlar 
işlənmişdir. Çərçivədən sonra ilk səhifədəki cədvəllər də qızılı naxışlarla işlənmişdir. Sonrakı 
səhifələrdə isə bu cədvəllər yoxdur. Əhmədinin “Cəmşid və Xurşid”inin günümüzə qədər 
gəlib çatan tək nüsxəsi nəsih yazılı və təmiz bir nüsxədir. Məsnəvini əmələ gətirən misralar 
dört sütun şəklində –  bir-birinin ardınca sağdan sola doğru sıralanmışdır. Müstənsih “Cəmşid 
və Xurşid” məsnəvisini yazdığı hissədə öz adını qeyd etməmişdir. Ancaq Cəmşid və Xurşid 
məsnəvisinin müstənsihinin İsgəndərnamənin müstənsihi Nəbi b. Rəsul b. Yaqub olduğu 
düşünülür [15, s. 382].  

“Cəmşid və Xurşid” Əmir Süleymanın sifarişi ilə yazılsa da, Əhmədi məsnəvisində 
Sultan Çələbi Məhməd adına da mədhiyyələr qələmə almışdır. Məsnəvinin 1403-cü ildə 
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tamamlanıb Əmir Süleymana təqdim edildiyini vurğulayan M.Akalın yazır: “Əsərdə Sultan 
Mehmed adına yazılan mədhiyyələr, sonradan, bəlkə də Əmir Süleymanın ölümünün 
ardından, adı keçən hökmdara təqdim edilərkən yazıldığını göstərir” [1, s. 413].  

 
Kitabi ki adıdur Cəmşid ü Ḫurşid 
Bu dilce eyidesin (anı) i Cəmşid [C.X, 7/95,96] 

                                             
                 Sözin Selmān’uñ işitdüñ tamāmı 
                 Anı daḫi ki naẓm itdi Niẓāmi [C.X, 8/36,37] 

 
Əhmədi bu beytlər ilə əsərini Salman Savəcinin əsərindən tərcümə etdiyini vurğulasa 

da, o, əsərin hekayə hissəsini öz zəngin daxili aləmi və biliyi hesabına genişləndirmiş, 
həcmini xeyli artırmış, onu sadəcə bir tərcümə əsər olmaqdan çıxartmışdır. Əhmədi məs-
nəvisinə qəhrəmanların dilindən yazdığı qəzəl, qəsidə və müsəmmətlər əlavə etmiş, əsərin 
sujet xətti içində yaşanan hadisələrdən başqa, danışılan hekayələrdən sonra öyüd və 
nəsihətlərə də yer vermiş, beləliklə, 4798 beytdən ibarət yeni bir əsər ərsəyə gətirmişdir. 
Salmanın əsərinin təxminən 2700 beyt olmasını nəzərə alsaq, Əhmədi məsnəvisinə daxil 
etdiyi türk hekayə və dastanlarından, idman oyunlarından nümunələrlə fərqli və daha zəngin 
bir əsər yazmışdır.  

Əhmədinin “Cəmşid və Xurşid” əsərinin mövzusu şərq ədəbiyyatında tez-tez rast 
gəldiyimiz məhəbbət hekayəsidir və hekayənin əsas mövzusu Salman Savəcinin hekayəsi ilə 
eynidir. Çin hökmdarının oğlu Cəmşid bir gün yuxuda bir qız görür və ona aşiq olur. Cəmşid 
dərdinə çarə tapmaq məqsədi ilə bütün dünyanı gəzib çox şeydən xəbərdar olan Mihrabı 
yanına çağırır və gördüyü yuxunu ona danışır. Mihrab eyni zamanda gözəl rəssamdır. 
Gəzdiyi, dolaşdığı yerlərdən Rum diyarında gördüyü qızın Cəmşidin yuxusunda gördüyü qız 
olduğunu anlayır, rəsmini çəkir və Cəmşidə göstərir. Cəmşid yuxusunda gördüyü qızın 
Xurşid olduğunu təsdiqləyir. Atasından icazə alaraq Mihrab ilə Rum diyarına yollanır. Yolda 
müxtəlif təhlükələrlə rastlaşır və bunların hər birini şücaətlə dəf edir. Cəmşid sonunda Ruma 
çatır, aşiq olduğu qızı alır və ölkəsinə dönərək atasının taxtına çıxır. 

Əhmədi “Cəmşid və Xurşid”ə Dədə-Qorqud və Koroğlu hekayələrindən də əlavə etdiyi 
motivlər sayəsində məsnəvisini demək olar ki, milliləşdirmişdir. Əhmədinin məsnəvisinin 
sonu “Qutadqu-bilik” əsərini xatırladır və bu bənzərliklər həm əsərin dəyərinin artmasına, 
həm də məsnəvinin türkləşdirilməsinə səbəb olmuşdur.  

Əhmədi “Cəmşid və Xurşid”i yazarkən “Xosrov və Şirin”, “Leyla və Məcnun”, 
“Vamık u Azra” kimi məsnəvilərdən faydalanmışdır. Cəmşid sevgilisi üçün taxt-tacını tərk 
etmək arzusu ilə Xosrovu, sevgilisi üçün çəkdiyi əziyyətlər və bu yolda qarşılaşdığı bütün 
çətinliklərə sevə-sevə dözməsi baxımından isə Fərhadı xatırlardır. 

Müəyyən bir mövzunu ehtiva edən bütün məsnəvilərin quruluşu demək olar ki eynidir. 
Bu tip məsnəvilər əsasən üç bölmədən – giriş bölməsi, əsas mövzu və bitiş bölməsindən 
ibarətdir. Əhmədinin “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisi də klassik məsnəvi quruluşuna uyğun 
olaraq giriş, əsas mövzu və son olaraq da məsnəvinin sonu – bitiş bölməsindən ibarətdir.  

Giriş bölməsi ümumilikdə 415 beytdən ibarət olub, münacat, tövhid, naat, I Mehmed 
adına yazılmış mədhiyyə, münazara-i şəm, səbəb-i təlif və nəzm-i kitab hissələrindən 
ibarətdir. Məsnəvi 47 beytlik dua ilə başlayır. Bir növ münacat mahiyyətində olan bu 
bölmədə şair Allahdan günahlarının bağışlanmasını, onu bəla və pisliklərdən hifz etməsini, 
doğru yolu göstərməsini diləyir. Bu bölmədən sonra “Tövhid” bölməsi gəlir. İsmail Ünver 
tövhiddən bəhs edərkən yazır: “Şairlər “Tövhid” başlığı altında Allahın “Əsmaül-Hüsna”sını 
və sifətlərini sayırlar” [12, s. 430]. یوحید (tövhid) sözünün lüğəvi mənasına nəzər yetirək: 1. 
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bir etmə, birləşdirmə, 2. bir sayma, bir olaraq baxma, birliyinə inanma, və son olaraq Allahın 
birliyinə inanma [13,1195] mənaları olduğu nəzərə alınaraq, ədəbiyyat termini olaraq da, 
Allahın varlığını və birliyini dilə gətirən mənzumə şəklində istifadə edilmiş və bu başlıq 
altında Allahın adlarına beytlər söylənmiş və dualar edilmişdir. Əhmədinin məsnəvisində 
“Tövhid” bölməsi 108 beytdən ibarət olub, 4 bölmə şəklində yazılmışdır. Hər bir bölmə fars 
dilində adlandırdığı başlıqla digərindən ayrılmışdır. Birincisi, “Fi Medḥi Bāri-y-i Ta āla Celle 
vü Alā” adlı tövhid 7 beytdən ibarətdir və burada tövbələrin qəbul olunması, günahların 
bağışlanması istənilir. Ikinci tövhid, “Fi-Tevḥid-i Allah’ı Ta ālā Celle Celālehu” adlanıb 54 
beytdən ibarətdir.  Bu hissədə aləmlərin, doqquz göyün və yeddi planetin yaradılmasından, 
Adəmin yaradılması və mələklərin ona səcdə etməsindən, insanların yer üzunə hakim 
edilməsi, onlara xeyir və şərin, haqqın öyrədilməsindən, yerdə və göydə nə varsa hər bir 
zərrənin Allahı zikr etməsindən və s. bəhs olunur. Üçüncüsü, “Ḳıṭa-ı uḫrā” adlanır və 9 
beytdən ibarətdir. 

 
Diye durur dil ü cān lā-ilāhe illāllah 
Ṭoludur iki cihān lā-ilāhe illāllah [C.X, b.110] 

 
Beytlərdən də göründüyü kimi bu tövhiddə yerdə və göydəki hər bir varlığın “lə iləhə 

illallah” zikrindən bəhs edilir. 
Sonuncusu, “Ḳıṭa-i Minet- Tevḥid” adlanır və 32 beytdən ibarətdir. Bu bölmədə də 

Allahın bütün nöqsanlardan münəzzəh olduğundan, yerin və göyün Allahın varlığına dair 
dəlillərlə dolu olduğundan, yaradılan bütün varlıqların Allahın birliyinə iman etdiyindən bəhs 
olunur.  

Naat bölməsi hər bir məsnəvidə olduğu kimi Hz.Məhəmməd Peyğəmbərə  ithaf 
edilmiş, onun özündən əvvəl gələn bütün peyğəmbərlərdən üstün olduğu vurğulanmışdır. 
Naat bölməsi içində yazılan “Merac” bölməsində də İslam Peyğəmbərinin Allah qatına 
ucalmasından bəhs edilir. Demək olar ki, bütün məsnəvilərdə dövrün hökmdarına həsr olunan 
mədhiyyələr mövcuddur.  

“Cəmşid və Xurşid”də də Əhmədi dövrün hökmdarını qəhrəmanlığı və ədaləti səbəbi 
ilə tərfiləyir, ona bağlılığını dilə gətirir və əsərinin qəbul olunmasını xahiş edir. Məsnəvidə 
Sultan Mehmed Çələbi adına yazılmış 90 beyt mövcuddur. Bu bölmədən sonra şairin 
məhəbbətdən bəhs etdiyi 53 beytlik bir hissə vardır ki, burada da eşqin dərinliyindən və 
gözəlliyindən bəhs edilir.  

 
Cihāna ışḳ-ıla urıldı bünyād 
Göñül oldur ki ışḳ-ıla ola şad [C.X, b.325] 

 
Göñüldür cānlaruñ şem ü çırāġı 
Yaḳar ışḳ odı anda mūm u yaġı [C.X, b.326] 

 
Bu hissədən sonra 378-ci beytdən etibarən məsnəvinin “Der-Sebeb-i Telif ve Naẓm-ı 

Kitāb-ı Cemşid ü Ḫurşid” adlı bölmə gəlir ki, burada da əsərin yazılmağının səbəbi izah 
olunur. Bu dövrdə Anadolu bəylərinin və əsasən də Osmanlı hökmdarlarının şairlərdən türk 
dilində əsər tələb etmələri tarixi bir həqiqətdir. Əmir Süleyman da Əhmədidən türk dilində 
yeni bir məhəbbət hekayəsi yazmasını istəyir: 

 
Bizim-çün düzesin bir ḫūb defter 
Ki ola ma’ni vü lafẓı şir ü şekker [C.X, b.390] 
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Əsas mövzunun işləndiyi bölmə 416-cı beytdən başlayır və “Aġaz-i Dāsitān-ı Cemşid 
ü Ḫurşid” adlanır. 4671-ci beytə qədər davam edən bu əsas bölməni Cəmşid və Xurşid 
arasındakı məhəbbət hekayəsi və baş verən hadisələr əhatə edir. Bundan başqa, əsas bölmə 
71 ara bölməyə bölünmüşdür ki, bunlar da bir-birindən fars dilində yazılmış başlıqlarla 
ayrılmışdır.  

Əsas bölmədən sonra “Fit Temsil ve’t-Te’vil” adlı hissə gəlir ki, bu hissədə Əhmədi 
məsnəvidəki hər bir obrazı fərqli simvollar şəklində təsvir edir.  

 Bitiş bölməsi isə “Ḫatime-i Kitāb” adlanır və 43 beytdən ibarətdir. Bu hissədə Əhmədi 
əsərini hansı tarixdə yazmağa başladığını və bitirdiyini qeyd edir, Allaha həmd edir. Günay 
Kut məsnəvidə 2 müxəmməs, 1 qitə və 72 qəzəl olduğunu qeyd edir [14, s. 505]. Ancaq 
bundan əlavə, məsnəvinin son bölməsində ərəb dilində yazılmış iki qitə daha vardır. Qəh-
rəmanların ağzından söylənən və onların ruh hallarını əks etdirən qəzəllər və müsammatlar 
məsnəvinin daha ahəngli olmasına səbəb olmuşdur. Məsnəvinin giriş bölməsində və əsas 
mövzunun işləndiyi bölmələrdə də ərəb və fars dilində yazılmış beytlərə rast gəlirik.  

Əhmədinin “Cəmşid və Xurşid” məsnəvisi əruzun məf’Ailün/məf’Ailün/fa’ilün qəlibi 
ilə yazılmışdır. Bundan başqa, qəzəl və digər şeirlərdə 8 ayrı qəlib istifadə edilmişdir. 
 

Nəticə  
 
XIV əsr türkcəsindən məharətlə istifadə edən Əhmədi əsərlərində ərəb və fars sözlərin-

dən, izafət tərkiblərindən də bol-bol istifadə etmişdir. Bunun səbəbi təbii ki, dövrün şərtləri, 
digər tərəfdən də yeni-yeni ədəbi dil olmağa başlayan türk dilinin əruz vəzninə tətbiqində 
yaratdığı çətinliklər idi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Əhmədi türk dilində yazdığı 
əsərləri ilə ədəbi türk dilinin inkişafına misilsiz xidmət göstərmişdir.  

Keçid dövrü adlandıra biləcəyimiz bu yüzillikdə yazılan əsərlərin ən qiymətliləri 
məsnəvilər olmuşdur. Çünki məsnəvilər, aid olduqları dövrün ictimai və mədəni quruluşunu, 
sosial və siyasi formalaşmalarını öz hekayəsində cəmləşdirən zəngin tərkibli əsərlərdir. 
Anadolu türkcəsinin ən qədim nümunələrindən olan bu yazılı abidə, eyni zamanda, yazıldığı 
dövrün dil baxımından zəngin və önəmli məsnəvilərindən sayılmaqdadır. 

“Cəmşid və Xurşid” məsnəvisi dövrünü ictimai həyatını və mədəniyyətini, türk adət və 
ənənələrini, eyni zamanda, lüğət tərkibini əks etdirməsi baxımından olduqca dəyərli bir 
əsərdir. 
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Arzu Iskenderzade 
Ahmadi and his masnavi "Jamshid and Khurshid": structure and copies 
 
"Jamshid and Khurshid" is a valuable Oghuz monument that reflects the rich 

vocabulary and linguistic features of the XIV-XV centuries Anatolian Turkish.  Our article 
provides detailed information about Ahmadi's masnavi "Jamshid and Khurshid", who is 
known as the greatest poet of Anatolia in the late 14th and early 15th centuries.  The first 
work on "Jamshid and Khurshid" was written by the Persian poet Salman Savaji.  The first 
example of the motivational work "Jamshid and Khurshid" in Turkish literature belongs to 
Ahmadi.  "Jamshid and Khurshid", a classic love story, is a very important work in terms of 
reflecting the social and cultural life, Turkish customs and traditions of the medieval 
Anatolian Oghuz Turks.  This masnavi, which is a love story of a couple of heroes, is a 
masnavi of 4798 verses written in old Anatolian Turkish.  Thanks to the motives added to the 
"Jamshid and Khurshid" by Ahmadi from the stories of Dada-Gorgud and Koroghlu, Ahmadi 
almost nationalized his masnavi and saved it from being just a translation.  Although Ahmadi 
used a lot of Arabic and Persian words and adverbs in accordance with the requirements of 
the time, he created a valuable work in the Turkish language. 

 Keywords: Jamshid and Khurshid, Ahmadi, old Anatolian Turkish, Oghuz monument, 
15th century 

 
 
Арзу Искендерзаде 
Ахмади и его «Джамшид и Хуршид» Маснави: структура и копии 
 
«Джамшид и Хуршид» - ценный огузский памятник, отражающий богатый 

словарный запас и языковые особенности анатолийских тюрков XIV-XV веков. В 
статье подробно рассказывается о маснави Ахмади «Джамшид и Хуршид», который 
известен как величайший поэт Анатолии конца XIV - начала XV веков. Первое 
произведение «Джамшид и Хуршид» было написано персидским поэтом Салманом 
Саваджи. Первый образец мотивационного произведения «Джамшид и Хуршид» в 
турецкой литературе принадлежит Ахмади. «Джамшид и Хуршид», классическая 
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история любви, является очень важным произведением с точки зрения отражения 
социальной и культурной жизни, турецких обычаев и традиций средневековых 
анатолийских турок-огузов. Этот маснави, история любви пары героев, представляет 
собой маснави из 4798 стихов, написанных на древнеанатолийском турецком языке. 
Благодаря мотивам, добавленным Ахмади к «Джамшид и Хуршид» из рассказов Деде-
Горгуда и Кероглу, Ахмади почти национализировал свой маснави и спас его от 
простого перевода. Хотя Ахмади использовал много арабских и персидских слов и 
наречий в соответствии с требованиями времени, он создал ценный труд на турецком 
языке. 

Ключевые слова: Джамшид и Хуршид, Ахмади, древнеанатолийские тюрки, 
памятник огузам, 15 век. 
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Xülasə 
 
Azərbaycan tarixşünaslığının xarakterik cəhətlərindən biri ədəbiyyatımızla üzvi su-

rətdə bağlı olmasıdır. Azərbaycan dövlətinin fərqli tarixi dönəmlərində həm də ictimai-siyasi 
fəaliyyət yürüdən ədəbi xadimlərimizin şəxsi arxivlərində cəmlənmiş materiallar tariximizin 
mühüm və qaranlıq tərəflərinə aydınlıq gətirilməsində, bəzi tarixi faktların müəyyənləş-
dirilməsində tədqiqatçılar üçün əvəzolunmaz mənbədir.  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-
tunda orta əsr əlyazma abidələri ilə yanaşı Azərbaycanın XIX-XX əsrlər ədəbiyyat və ictimai 
xadimlərinin də şəxsi arxivləri mühafizə olunur. Əlyazmalar İnstitutuna ilk şəxsi arxiv 1928-
ci ildə daxil olmuşdur. Əsası M.F.Axundzadənin arxivi ilə qoyulan bu xəzinə Azərbaycanın  
32 görkəmli şəxsiyyətinin şəxsi materialları ilə tamamlanmışdır. Müxtəlif xarakterli bu 
materiallar fərqli durumlarda yaşamış ziyalılarımızın təkcə həyata baxışını və müasirlərinə 
münasibətini anlamaq deyil, həm də dövrün xarakterik siyasi, iqtisadi və mədəni xü-
susiyyətlərini araşdırmaq üçün də qiymətli mənbələr sayılır. Bu materiallarda tarixə, 
ədəbiyyata, incəsənətə aid müxtəlif maraqlı faktlara rast gəlinir. 

Nəriman Nərimanova məxsus sənədli materiallar Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 18 saylı şəxsi arxivdə  cəmlənmişdir. 
N.Nərimanovun şəxsi arxivinə Gülsüm xanım Nərimanovaya aid 150 sənəd daxildir. Bura 
G.Nərimanovanın tərcümeyi-halı, əsərləri, oğlu Nəcəf Nərimanov haqqında xatirələri və 
onunla məktublaşmaları, hamilik və ümumiyyətlə ictimai fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər 
daxildir. Gülsüm xanın Nərimanova N.Nərimanovun yalnız ömür-gün deyil, həm də əqidə 
yoldaşı olmuş, onunla çiyin-çiyinə çalışmışdır. Əsasən xeyriyyəçiliklə məşğul olan bu 
xanımın Bakıda açdığı əlillər və körpələr evi, uşaq bağçaları 50-ci illərin sonlarına kimi 
fəaliyyət göstərmişdir.  

Bu baxımdan Gülsüm xanım Nərimanovaya aid materiallar XX əsrin I yarısında ölkədə 
baş vermiş ictimai-siyasi dəyişiklikləri, Azərbaycan qadınının cərəyan edən tarixi hadisələrin 
burulğanında iştirakını öyrənmək baxımından zəngin qaynaqdır. 

 
Açar sözlər: Gülsüm xanım, şəxsi arxiv, uşaq evi, Nəcəf, məktub. 
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Giriş  
 
Müəyyən zaman kəsiyində fəaliyyət göstərən tarixi şəxsiyyətlərin yalnız ictimai 

fəaliyyəti deyil, şəxsi həyatı da həmişə cəmiyyətin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bildiyimiz 
kimi, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri tarixin siyasi və mədəni hadisələrlə zəngin bir 
dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu zaman çərçivəsində yaşayıb-yaradan və fərqli ictimai 
zümrəyə mənsub ziyalılarımızın şəxsi arxivlərində onların həm yaradıcılığını, həm də ictimai 
fəaliyyətlərini əks etdirən materiallar, epistolyar irsləri, şəxsi sənədləri və ailə fotoları 
qorunur.  

Gülsüm xanım Nərimanova Azərbaycan xalqının tanınmış siyasi-ictimai xadimi Nə-
riman Nərimanovun həyat yoldaşı olmuşdur. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində yaşamış 
Nəriman Nərimanovun Azərbaycanın ictimai fikir və mədəniyyət tarixində özünəməxsus yeri 
vardır. N. Nərimanov Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin ilk sədri (28 aprel 1920 
– 7 may 1922) və sonradan SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət Heyətinin Zaqafqaziya 
Sovet Federativ Sosialist Respublikasından ilk sədri (30 dekabr 1922 – 19 mart 1925) 
olmuşdur. O, “Nadanlıq” və “Şamdan bəy”, “Bahadır və Sona” və “Pir”, “Həftə fəryadı” və 
“Cümə söhbəti” kimi əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində görkəmli dramaturq, yazıçı 
və publisist kimi iz qoymuşdur. Bu nöqteyi-nəzərdən dünya tarixində iki Cahan savaşının, 
Rusiya tarixində iki inqilabın və siyasi çevrilişlərin, Azərbaycan tarixində müstəqil dövlət 
quruculuğu və siyasi müdaxilə, millətlərarası ədavət və soyqırımın baş verdiyi dönəmdə 
yaşayan, Nəriman Nərimanov kimi görkəmli şəxsiyyətin həyat yolunu paylaşan Gülsüm 
xanım Nərimanovanın şəxsi arxivinin materialları XX əsrin I yarısının tarixini araşdırmaq  
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.   

     
Gülsüm xanım Əliyeva 1900-cu ilin yanvar ayında Bakıda, Şamaxı rəiyyəti Mir Kazım 

ağa ilə Çələbi bəy qızı Töhfə xanımın ailəsində anadan olmuşdur [8]. Ancaq özü yazdığı 
tərcümeyi-halında doğum tarixini 1898-ci il kimi qeyd etmişdir.  

Gülsüm xanım Nərimanova bir çox türk qızları kimi ilk təhsilini evdə almışdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, “türk qızları” ifadəsi G.Nərimanovanın özünə məxsusdur. Şəxsi sənədləri 
arasında saxlanılan və özünün yazdığı tərcümeyi-halında bu ifadəyə dəfələrlə müraciət  
etmişdir [3, 4, 5]. Hələ çox gənc ikən ona Nəriman Nərimanovla izdivac təklif olunmuşdu. 
Bu evliliyə müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən fərqli yanaşılmışdır. Bəzi iddialara görə 
N.Nərimanov Gülsüm xanımla onun maddi imkanlarına görə ailə qurmuşdur. Buna sübut 
olaraq maarifçi ziyalı İsa bəy Aşurbəylinin məktubu göstərilir. İsa bəy bu məktubunda 
N.Nərimanovun vaxtilə onun qohumu (baldızı) olan Sona xanımla məhz cehizinə görə 
evlənmək istədiyini qeyd etmişdi. Tarixçi Firdovsiyyə Əhmədova isə N.Nərimanovun 
ailəsinin problemləri və ictimai fəaliyyəti ilə bağlı olaraq, gec ailə həyatı qurduğu fikrindədir. 
Bildiyimiz kimi, 1889-cu il yanvar ayının 20-də N.Nərimanovun atasının qəfil vəfatı ilə 
ailəsinin bütün çətinlikləri onun üzərinə düşür. N.Nərimanovun Bakıdakı Xatirə muzeyinin 
direktoru Kəmalə xanım Hüseynova da Gülsüm xanımın ailəsinin varlı olduğunu qeyd edir. 
Fikrimizcə, bütün bu mülahizə və iddialara ən düzgün cavabı G.Nərimanovanın özü 
vermişdir. Gülsüm xanım tərcümeyi-halında əslən Şamaxıdan olan ailəsinin çox varlı 
olduğunu, lakin babasının bacarıqsızlığı üzündən zamanla müflis vəziyyətinə düşdüyünü 
qeyd etmişdir. Məhz buna görə də onun vəfatından sonra Gülsüm xanımın atası erkən 
yaşlarından əmək fəaliyyətinə başlamalı olmuş və Bakıda məskunlaşmışdır [4]. Aralarında 
çox böyük yaş fərqi olmasına baxmayaraq (o zaman N.Nərimanovun artıq 43 yaşı var idi), 
Gülsüm xanım bu təklifə çox sevinmiş və qəbul etmişdi. Çünki özünün dediyinə görə, 
Nərimanın bütün ailəsinin qadınları açıq, yəni çadrasız gəzirdilər [5]. Onlar 1915-ci ildə ailə 
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həyatı qurdular. Bu evlilikdən 1919-cu il dekabr ayının 19-da Nərimanovlar ailəsinin ilk və 
yeganə övladı Nəcəf dünyaya gəlmişdi [10].   

Lakin N.Nərimanovla evlilik həyatı, gözlənildiyi kimi, Gülsüm xanım üçün təkcə 
çadrasız və sərbəst gəzmək, müntəzəm olaraq kino və teatr tamaşalarını seyr etmək olmadı. 
O, həyat yoldaşının yaxın silahdaşına və dostuna çevrilir.  

Tarix ən ədalətli hakimdir və zamanla o öz hökmünü verir. Adətən ziyalılarımızın, 
siyasi xadimlərimizin yaşadıqları dövrün siyasi xüsusiyyətlərini nəzərə almadan onların 
xidməti subyektiv mövqedən qiymətləndirilir. Beləliklə, onlar müxtəlif dövrlərin məfkurə 
təqibinə məruz qalırlar. Fikrimizcə, xalqın yetişdirdiyi hər görkəmli şəxsiyyətin fəaliyyəti və 
yaradıcılığı, fərqli düşüncə tərzi nəzərə alınmaqla tədqiq olunmalıdır.  Nəriman 
Nərimanovun özünün fikrincə, əqidə – inanılan şey, etiqad, iman deməkdir. Yəni insan bir 
şeyə inanır, ona ibadət edir, onu hər şeydən müqəddəs bilib ruhunu, ağlını, tam vücudunu 
onun yolunda sərf etməyə çalışır. Gülsüm xanım da həyat yoldaşının siyasi fikirlərini paylaşır 
və zamanla onun silahdaşına çevrilir. 

Gülsüm xanım Nərimanova 1915-1917-ci illərdən başlayaraq, fəal surətdə ictimai 
həyata atılır. Hər şeyə rəğmən doğma vətənini işğal etmiş bolşevik inqilabına dərin inamla 
yanaşan, xalqını, elini azad və firavan görmək arzusu ilə yaşayan bu qadın 17 yaşından 
başlayaraq müsəlman qadınlarının ağır vəzıyyətini, cansıxıcı həyatını heç olmasa bir qədər 
dəyişdirmək üçün gecə-gündüz çalışmışdır. Onun ictimai fəaliyyəti, istər Bakıda, istərsə də 
Moskvada yaşadığı illərdə, əsasən xeyriyyəçiliklə bağlı olmuşdur. N.Nərimanov xeyriy-
yəçiliyin cəmiyyətin həyatında tutduğu yeri yüksək qiymətləndirirdi. Nəriman Nərimanov 
belə hesab edirdi ki, millətə yardım etmək üçün cəmiyyəti-xeyriyyə lazımdır, yəni millətin 
yetimlərinə, əlillərinə hər zaman kömək gərəkdir.  

Gülsüm xanımı da xüsusi olaraq düşündürən ən mühüm məsələ valideynlərini itirmiş 
uşaqlara və övladları tərəfindən unudulmuş qocalara zəruri köməyin göstərilməsi olmuşdur. 
Bu amal sonadək onun həyatının ən müqəddəs vəzifəsi idi.  

G.Nərimanova məqsədinə çatmaq üçün öncə aidiyyatı qurumlarla əlaqə qurmağa 
başlamış və bir müddət sonra Bakıda ilk əlillər evi, yetimxana və uşaq bağçaları təsis etməyə 
nail olmuşdur. O zaman hələ çox gənc olan Gülsüm xanımın mürəkkəb və ziddiyyətli bir 
dövrdəki fəaliyyəti təkcə bununla məhdudlaşmamışdır. O, müxtəlif təbəqələrin nümayən-
dələrinə və fərqli dövlət qurumlarına əlindən gələn maddi və mənəvi dəstəyini əsir-
gəməmişdir. Arxiv materialları arasında Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti Mühafizə 
dəstəsinin Gülsüm xanıma ünvanladığı 192-ci il tarixli məktubu saxlanılır. Məktubda 
Mühafizə dəstəsinin heyəti göndərdiyi ərzaq payına görə ona öz minnətdarlığını bildirir [11]. 

G.Nərimanovanın sayəsində fəaliyyət göstərən yetimxanalarda və uşaq bağçalarında, 
əlillər evində təşkilati işləri aparmaq üçün savadlı mütəxəssislər çatışmırdı. Gülsüm xanım 
qərara gəlir ki, ilk olaraq özü təhsil almalı, inkişaf etməlidir. Yalnız bundan sonra xalqının 
bu köməksiz üzvlərinə öz elmi və biliyi ilə yardım göstərməlidir. Məhz buna görə bir muddət 
evdə öz üzərində çalışaraq savadını artırmışdır. Gülsüm xanım Nərimanova 1920-ci ilin 
noyabr ayında Bakıda müsəlman qadınları üçün açılmış İlk Frebel kurslarına daxil olmuş və 
məktəbəqədər uşaqlarla iş ixtisası üzrə bu kurslarda təhsilini başa vurmuşdur [4].  

N.Nərimanovun Moskvaya yüksək vəzifəyə dəvət olunması Gülsüm xanımın doğma 
vətənində başladığı xeyriyyəçilik fəaliyyətini yarımçıq qoyur. O, oğlu ilə birlikdə həyat 
yoldaşını Moskvaya müşayət edir. Moskvada keçən ilk illəri onun üçün olduqca cansıxıcı 
keçmişdir. 1923-1925-ci illərdə G.Nərimanova ev xanımı kimi əsasən ailəsinin qayğıları ilə 
məşğul olmuşdur. Yalnız 1924-cü ildə Moskvada makinaçılar kursunu bitirmişdir. Lakin 
tezliklə onun bu qayğısız həyatına son qoyulur. Nəriman Nərimanovun 1925-ci il mart ayının 
19-da qəflətən və müəmmalı şəkildə vəfat etməsi Gülsüm xanımı 6 yaşlı oğlu Nəcəflə yad 
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şəhərdə yalnız və həyatın sərt üzü ilə baş-başa qoyur. Nərimanovun vəfatından sonra Gülsüm 
xanım həyatının ağır mərhələsinə qədəm qoyub. Oğlu Nəcəfə yazdığı məktubları və müxtəlif 
idarələrə ünvanlanmış ərizələri bu qadının maddi cəhətdən necə çətinliklər çəkdiyindən, 
hansı sıxıntılar yaşadığından xəbər verir. 

N.Nərimanovun vəfatından sonrakı ilk illərdə onun  ailəsi V.İ.Leninin göstərişi ilə hələ 
onun sağlığından Xalq Komissarları Sovetinin yeməkxanası və Kreml poliklinikasının tibbi 
xidmətlərindən pulsuz istifadə edirdilər. Bu kiçik ailənin maddi durumuna olduqca böyük bir 
kömək idi. Lakin gözlənilmədən Nərimanovlar ailəsinin bu xidmətlərdən məhrum edilməsi 
onların ehtiyac və maddı sıxıntılarla üzləşməsinə səbəb olur. Sənədlərə əsasən, Gülsüm 
xanımın müxtəlif vəzifəli şəxslərə müraciətləri nəticəsində 1932-ci ildə ailənin yeməkxana 
və tibbi xidmətlərdən pulsuz istifadə hüquqları bərpa olunmuşdur [20].  

Natamam təhsili və rus dilini yaxşı bilməməsi onun tam gücü ilə fəaliyyət göstərməyə 
hər zaman mane olmuşdur. Gülsüm xanım bunu özü yazdığı tərcümeyi-halında [3] və digər 
sənədlərdə dəfələrlə qeyd etmişdir [4, 2]. Ölkədə yaranmış həyatla ayaqlaşmaq məqsədi ilə 
Gülsüm xanım ilk növbədə bu nöqsanları aradan qaldırmağa başlamışdır. 

Gülsüm xanım Nərimanova 1926-cı ildə Moskva Pokrovski adına fəhlə fakultəsinə 
daxil olmuş və 1930-cu ilin yaz aylarında fakültənin sosial-iqtisadi şöbəsini bitirmişdir [4]. 
Elə həmin ilin payızında Moskva Timiryazev adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 
Bağçılıq fakültəsinə daxil olmuşdur. Lakin 1931-ci ilin yanvar ayında öz xahişi ilə 
Zootexnika fakültəsinə keçmiş [1] və təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur.  

Təhsil illərində belə elmi və ictimai fəaliyyətini davam etdirən Gülsüm xanım 1931-ci 
ildə Qərbi Sibirə, 1932-ci ildə isə Özbəkistana ezam olunmuşdur. Həmin illərdə o, artıq öz 
ixtisasına aid bir neçə elmi məqalə və kitabçaların müəllifi idi [7]. G.Nərimanova 
Özbəkistanda Mübarək sovxozunda çalışmışdır. O, burada silos hazırlanmasında və ot 
yığımında iştirak etmişdir. Gülsüm xanım Mərkəzi Asiya respublikalarının mürəkkəb və 
çətin illərində gecə-gündüz durmadan çalışmış, fəhlələrlə birlikdə silos üçün xəndəklər 
qazılmasında belə iştirak etmişdir. Hətta gecələri yatmayıb, at belində ot tarlalarına gözətçilik 
də etmişdir. Lakin Özbəkistanda sovetləşmənin əleyhinə olan və sosialist inqilabına qarşı 
döyüşən qüvvələr öz mübarizələrini davam etdirirdilər. Bu cür gərgin şəraitdə davam edən iş 
rejimi G.Nərimanovanın əsəb sisteminə, ümumiyyətlə sağlamlığına ciddi ziyan vurmuşdur. 
Bu səbəbdən də o, təcili olaraq Moskvaya geri dönüb müalicə almağa məcbur olmuşdur [8]. 
Səhhətində yaranan bu fəsadlardan ömrünün sonunadək əziyyət çəkmişdir. Bu barədə 
G.Nərimanovanın şəxsi arxivindəki çoxsaylı tibbi sənədlərdən məlumat almaq olur. Lakin 
xəstə olmasına baxmayaraq, Moskvaya dönən kimi yenə də kimsəsiz uşaqların problemləri 
ilə məşğul olmağa, uşaq bağçalarına əlindən gələn köməyi göstərməyə davam etmişdir. 

1938-ci ildə cərrahi əməliyyat keçirən və artıq tam gücü ilə əmək fəaliyyəti göstərməyə 
qadir olmayan Gülsüm xanım növbəti dəfə Sovet dövlətinin çoxillik fəaliyyəti müqabilində 
onun üçün hazırladığı “minnətdarlıq” cavabı ilə qarşılaşır. Xəstə qadını və onun Leninqrad 
şəhərində (hazırkı Sankt-Peterburq) hərbi texniki tank məktəbində təhsilini davam etdirən, 
cəmi 60 rubl təqaüd alan oğlu Nəcəfi ikinci dəfə yeməkxana və pulsuz tibbi xidmət 
hüququndan məhrum edirlər. Şəxsi arxiv materialları arasında kitabxanasından kitab 
satmaqla həm özünü dolandıran, həm də tələbə oğluna yardım etməyə məcbur olan Gülsüm 
xanımın Sovet hökumətinin məsul şəxslərinə müraciətlə yazılmış acizanə xahiş dolu məktub 
və ərizələri saxlanılır [18]. Bu hal II Dünya müharibəsindən sonrakı illərə kimi davam 
etmişdir.  

Gülsüm xanım neçə illər Moskvada yaşamasına baxmayaraq, doğma vətənini də 
unutmamış, Azərbaycan SSR-in də ictimai həyatında yaxından iştirak etməyə çalışmışdır. 
Sənədlərə əsasən 1930-cu il mart ayının 5-də ona Azərbaycanın sovetləşməsinin yubileyi ilə 
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əlaqədar tədbirlərdə iştirak etmək üçün 7 günlük məzuniyyət verilmişdir [20]. 1930-cu ildə 
Azərbaycan Dövlət muzeyi tərəfindən ona rəsmi müraciət olunmuşdur. Müraciətə əsasən 
muzeyin rəhbərliyi Gülsüm xanımdan N.Nərimanovun vəfatının 5-ci ildönümü ilə bağlı 
olaraq ona aid materialların muzeyin fonduna təhvil verməsini xahiş etmişdi. Gülsüm xanıma 
göndərilən təşəkkür məktubunun məzmunundan məlum olur ki, o, muzey rəhbərliyinin 
xahişini yerinə yetirmişdir [22].  

Arxiv materialları arasında Gülsüm xanıma Bakıdan Alagöz adlı xanımın 1932-ci il 
tarixli bir məktubu da maraq doğurur. Məktubun məzmunundan aydın olur ki, G.Nərimanova 
müntəzəm olaraq Bakıdakı tanışlarının vəziyyəti ilə maraqlanmış və onlara maddi yardım 
göstərmişdir [17].  

II Dünya müharibəsinin 1941-1945-ci illəri G.Nərimanovanı Lvov şəhərində haq-
lamışdır. Həmin illərdə Qızıl Ordunun zabiti Nəcəf Nərimanov komandir kimi bu şəhərdə 
xidmət edirdi. Oğlu ilə görüşməyə gedən Gülsüm xanım müharibənin ilk illərinin dəhşətini 
sonralar Sovet qadınlarının antifaşist komitəsində fəaliyyət göstərdirdiyi zaman İngiltərə 
qadınlarına yazdığı müraciətində qələmə almışdı. O xatirələrində bu haqda belə yazırdı: 
“Faşist yırtıcılarının gözlənilməz dəhşətli hücumları gözlərimin qarşısında baş verirdi. 
Almanlar şəhər küçələrində qorxu içində dolaşan qadınları və uşaqları pulemyotlardan atəşə 
tuturdular. Lvovdan gələn qatarda bizimlə gələn qadını heç vaxt unutmayacağam. O, ağlını 
itirmişdi və aramsız olaraq faşistlər tərəfindən güllələnmiş 5 yaşlı qızı Lenanı haraylayırdı. 
Ölmüş oğlanın qoca anası da gözlərimin qarşısındadır… Xalqımız hitlerçi cəlladların dinc 
əhalinin başına gətirdiyi vəhşilikləri heç vaxt onlara bağışlamayacaq” [3]. 

Gülsüm xanımın müharibə illərində qayğısı daha da artmışdı. Ata-anasız və 
ümumiyyətlə kimsəsiz qalmış uşaqların problemləri onu dəhşətə gətirirdi. “Bu kimsəsiz 
uşaqların həyatını necə qorumaq olar?” sualı onu rahat buraxmırdı. 

Müharibənin ilk aylarında Moskva şəhərinin bir çox sakinləri kimi Gülsüm xanım da 
təxliyə edilmişdi. O təxliyə müddətində Daşkənd şəhərində yaşamışdır. Arxiv materialları 
arasında onun Daşkənd şəhərinin sakinləri ilə sonralar da əlaqəsini davam etdirdiyini əks 
etdirən bir sıra məktublar saxlanılır [14, 15]. Məktubların məzmunundan məlum olur ki, 
Gülsüm xanım Özbəkistanda Uşaqların təxliyə komissiyasında, yaşlıların və xəstələrin 
ictimai təminatı idarələrində, Mərkəzi məişət komissiyasında yorulmaq bilmədən çalışmış, 
burada da ardıcıl olaraq xeyriyyəçilik və antifaşist fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

1943-cü ildə Gülsüm xanım Moskvaya geri dönür. O burada Antifaşist Qadın 
komitəsinin fəal üzvü kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. G.Nərimanova bu işə məhz 
uşaqlara yardım etmək və onlara qayğı göstərmək məqsədi ilə başlamışdı. Sonradan hərbi 
xəstəxanalarda oğlu Nəcəfi xatırladan əsgərlərə xidmət etmək, onlar üçün mədəni istirahət 
gecələri keçirmək fəaliyyətinin əsas istiqaməti olmuşdu. O ətrafında üzügülər əsgərlər 
görəndə özünü xoşbəxt hiss etdiyini qeyd edirdi. Çünki Gülsüm xanımın yeganə övladı – 
Nəriman Nərimanovun yadigarı Nəcəf də alman-faşist işğalçıları ilə müharibənin ön 
sıralarında döyüşürdü. Artıq üç il idi o, Nəcəflə yalnız məktub vasitəsilə görüşüb dərdləşə 
bilirdi. Gülsüm xanımın şəxsi arxivində saxlanılan materialların əsas hissəsini məhz bu 
məktub və xatirələri təşkil edir. 

Gülsüm xanım hospitallarda müalicə olunan yaralı döyüşçülərə öz oğlu kimi qulluq 
edirdi. Buna görə də müxtəlif hərbi hospitalların zabit-həkim heyətindən dəfələrlə təşəkkür 
məktubları almışdır. Maraqlı cəhət odur ki, Gülsüm xanım əsasən qeyri-rus əsgər və zabitlər 
arasında iş aparmışdır. Bu qrup, başlıca olaraq, Mərkəzi Asiya respublikalarından çağırılan 
döyüşçülər idi. G.Nərimanovanın bu fəaliyyəti tibbi müəssisələrin siyasi şöbələri tərəfindən 
xüsusilə yüksək qiymətləndirilmişdi [6]. 
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Mürəkkəb və əziyyətli həyat yolunda G.Nərimanova növbəti və dözülməsi mümkün 
olmayan daha ağır bir dərdlə üzləşdi. Moskvaya döndüyü 1943-cü ildə Gülsüm xanım yeganə 
övladını – Nəcəf Nərimanovu itirdi. Onun “Nəcəf, sən Nəriman Nərimanovun oğlusan, 
bilirəm ki, bunu heç vaxt unutmayacaqsan. Sənin qismətinə Vətənini faşist rəzillərindən 
qorumaq kimi şərəfli bir vəzifə düşüb. Onların törətdiklərinə qarşı nifrət və qəzəbimi ifadə 
edəcək söz tapa bilmirəm. Bu yırtıcılar bizim xoşbəxt həyatımızı pozdular… Lakin əminəm 
ki, səninlə görüşəcəyəm, biz xoşbəxt yaşayacağıq” [7] deyə yazdığı son məktubu Nəcəf 
Nərimanova çatmadı və Gülsüm xanım yeganə övladı ilə bir daha görüşə bilmədi. Nəcəf isə 
son məktubunda “Ana, mən də sənin üçün darıxıram və inanıram ki, arzularımız yerinə 
yetəcək, tezliklə sakitcə və xoşbəxt yaşayacağıq” [7] – deyə yazmışdı. Lakin bu məktubu 
Gülsüm xanım o həlak olduqdan sonra almışdı.  

Nəcəf Nərimanov 1943-cü il sentyabr ayının 10-da Rostov şəhərində faciəli surətdə 
dünyasını dəyişmişdir. Ən acısı isə o idi ki, Nəcəf döyüşlər zamanı deyil, Moskvaya yola 
düşmək ərəfəsində, dəmiryol vağzalında həlak olmuşdur. Üç illik ayrılıqdan sonra Gülsüm 
xanımın ardıcıl xahişlərini nəzərə alaraq, Nəcəf Nərimanova məzuniyyət verilir. Lakin alman 
qüvvələrinin hava hücumu 24 yaşlı gəncin həyatına son qoyur. Gülsüm xanım övladının 
timsalında həm dostunu, həm də həyat yoldaşını bir daha və bu dəfə əbədi olaraq itirir. Bu 
hadisədən sonra G.Nərimanova artıq bir daha, bir an olsun belə özünü düşünmür. Bundan 
sonra o, ömrünün hər anını kimsəsiz uşaqların rifahına və Nəcəfin xatirəsini yaşadacağına 
söz verir. Keçmiş Sovet İttifaqının hər guşəsindən Nəcəf Nərimanovun həlak olması ilə bağlı 
olaraq Gülsüm xanıma başsağlığı məktubları göndərilirdi. Sadə vətəndaşların bu məktubları 
ağır günlərində Gülsüm Nərimanovanın dayağı olmuşdur. 

II Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra Gülsüm Nərimanova oğlunun xatirəsini 
əbədiləşdirmək üçün müxtəlif səlahiyyətli qurumlara müraciət etməyə başlamış [19] və 
sonunda istəyinə nail olmuşdur. 1949-cu il may ayının 1-də Donbas vilayətinin Volnovaxa 
şəhərində Nəcəf Nərimanovun abidəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir. Gülsüm xanıma 
göndərilən məktublardan aydın olur ki, abidənin foto şəkilləri sonradan Volnovaxa şəhər 
İcraiyyə Komitəsi tərəfindən ona göndərilmişdir [21]. 

Gülsüm xanım Nərimanovanın şəxsi arxivindəki materiallardan məlum olur ki, Nəcəf 
Nərimanov məktəb illərindən təhsilinə ciddi münasibəti və çalışqanlığı ilə yaşıdlarından 
seçilmişdir. Gənc yaşlarında ingilis, alman və türk dillərinə mükəmməl yiyələnmişdir [6]. O, 
müharibə sona çatdıqdan sonra Moskvada Xarici Dillər İnstitutuna daxil olmaq arzusunda 
idi. Cəbhəyə zabit kimi yola düşən Nəcəf bütün əsgər yoldaşlarının sevimlisi olmuşdur. 
Döyüşdüyü müddətdə iki dəfə yaralanan Nəcəf Nərimanov “Stalinqradın müdafiəsinə görə” 
və “Rəşadətə görə” medalları ilə təltif edilmişdir. 1942-ci il mart ayının 7-də Saratov 
xəstəxanasında müalicə olunan Nəcəfin Nəriman Nərimanovun oğlu olduğunu bilən tibb 
bacısı Gülsüm xanıma rəğbət və hörmət dolu məktub göndərmişdi [13].  

Bu faciədən sonra tənha qalmış G.Nərimanova artıq bütün qüvvəsini yalnız kimsəsiz 
uşaqların tərbiyə olunduğu uşaq evlərinin problemləri ilə məşğul olmağa yönəltmişdi. O, 
Moskva, Volnovaxa və Bakıdakı uşaq evlərini hamiliyə götürüb, onların təchizatı ilə məşğul 
olmuş, körpələrə, balaca uşaqlara analıq qayğısını daha da artırmışdı. Fondda yerləşən 
müxtəlif rəsmi məktublardan məlum olur ki, Moskva şəhərinin Maarif şöbəsi Gülsüm xanımı 
bərbad vəziyyətdə olan uşaq evlərinin vəziyyətini nizamlamaq üçün tez-tez bir uşaq evindən 
digərinin hami şurasına təyin edirmiş. Həmin uşaq evlərindən göndərilən təşəkkür dolu 
məktub və teleqramlar da buna gözəl sübutdur. Onun nəcib əməlləri bu məktublarda öz əksini 
tapmışdır. Moskva Protez-Bərpa İnstitutunda müalicə olunan uşaqların Gülsüm xanıma 
yazdığı məktub bunların bir nümunəsidir. Məktubda yazılır: “Əziz yoldaş Nərimanova! 
Bizim həyatımızda iştirakınız və bizim üçün etdiyiniz fədakarlıqlar haqqında hər şeyi yaxşı 
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bilir və Sizi çox gözəl anlayırıq. Şəxsi həyatınızda baş vermiş fəlakətə və vilayətin uşaq evləri 
üzrə hamilik şurasının sədri kimi məsul bir vəzifədə çalışdığınıza rəğmən, o böyük ürəyinizlə 
bizim kimi uşaqlara qayğı göstərməyə də zaman və imkan tapırsınız. Eşitdik ki, Siz bizə 
ərzaq, yolka və 1 May bayramı üçün çoxlu hədiyyələr göndərməyə çalışırsınız. Bizim üçün, 
Vətən müharibəsində ana və atalarını, yaxınlarını itirmiş bir çox şikəst uşaqlar üçün Sizin bu 
qayğınız olduqca qiymətlidir. Bu Sizin bizə təkcə maddi deyil, həm də mənəvi dəstəyinizdir. 
Bilirik ki, həyat yoldaşınız bolşevik idi və yeganə oğlunuz Vətən müharibəsi cəbhəsində 
həlak olmuşdur. Belə bir insanın bizə göstərdiyi qayğı xüsusilə qiymətlidir… Məhəbbətiniz, 
səmimiyyətiniz bizdə cəsarət və gələcəyə inam doğurur” [16]. Qeyd etmək lazımdır ki, 
G.Nərimanovanın şəxsi arxiv materialları arasında fərqli uşaq evlərindən çoxlu sayda eyni 
məzmunlu məktublar cəmlənmişdir. 

Arxivdəki sənədlər göstərir ki, həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra müxtəlif çətinliklərlə 
üzləşən Gülsüm Nərimanova ruhdan düşmədən bir çox ictimai vəzifələrdə fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. O, 1945-ci ildə Moskva vilayətinin Puşkin şəhərində Timiryazev adına uşaq 
evinin hami sovetinin sədri, 1946-cı ildə Qırmızı Xaç Komitəsinin hami komissiyasının üzvü 
kimi çalışmışdır.  

Gülsüm Nərimanovanın vəfatı haqqında məlumatı başsağlığı məktublarından almaq 
mümkündür. Gülsüm xanım 1953-cü il oktyabr ayının 21-də, 55 yaşında Moskva şəhərində 
vəfat etmişdir. Qardaşı Aslana göndərilən başsağlığı teleqramlarının məzmunundan [23] 
məlum olur ki, elə burada da dəfn edilmişdir (Moskvadakı Vaqankovskoye məzarlığında). 
Bütün ömrünü – gəncliyini, gəlinliyini, analığını sadə xalqın xidmətinə sərf etmiş, Sovet 
İttifaqı Kommunist Partiyasının siyasətinin davamlı və hər şeyə rəğmən təmsilçisi olan 
Gülsüm Nərimanovanın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Sovet dövləti demək olar ki, heç nə 
etməmişdir. 

Fəal hamilik fəaliyyətinə görə Gülsüm xanım Nərimanova Moskva Hərbi Dairəsinin, 
Moskva Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin, Hərbi Xəstəxana komandanlığının fərmanları, müxtəlif 
qurumların təşəkkürnaməsinə layiq görülmüş, “Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı ilə 
təltif edilmişdir. O, Moskva şəhər Qırmızı Xaç Komitəsinin hami komissiyasının üzvü 
olmuş, “SSRİ-nin sanitar mühafizəsi əlaçısı” döş nişanı ilə mükafatlandırılmışdı. 

 
Nəticə 
 
Gülsüm xanım Nərimanovaya məxsus sənədli materiallar XX əsrin əvvəllərində 

ictimaiyyətçi və xeyriyyəçi kimi formalaşmış bir Azərbaycan qadının həyat yolunu izləməyə 
imkan verir. Bu arxiv materialları vasitəsilə qismən həm  Nəriman Nərimanovun fəaliyyəti 
və cəmiyyət tərəfindən qiymətləndirilməsi, həm də Qızıl Ordunun zabiti olan oğlu Nəcəf 
Nərimanovun həyat və döyüş yolunu işıqlandırmaq mümkündür. Bütövlükdə bu sənədlər 
vasitəsilə XX əsrin I yarısında Sovet dövlətinin ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni durumunun 
bəzi məqamlarını aydınlaşdırmaq olar. Tədqiqat zamanı bir daha əmin oluruq ki, tarixi 
şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini, yaradıcılığını qiymətləndirərkən zamanın prizmasından 
çıxış etmək zəruridir. Bunu isə onların yaratdığı əsərləri, onlara məxsus epistolyar irsi və 
memuarları, şəxsi sənədləri təhlil və tədqiq etməklə həyata keçirmək daha məqsədəuyğundur. 
Məhz bu materiallar bütövlükdə bir sıra ictimai-siyasi prosesləri düzgün qiymətləndirməyə 
xidmət edir.           

    



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

110 
 

Ədəbiyyat siyahısı: 
 
1. Nərimanov N. Tələbə bileti. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 107 
2. Nərimanov N. Qeyd. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 115 
3. Nərimanov N. Sovet qadınlarının antifaşist komitəsi. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 117 
4. Nərimanov N. Tərcümeyi-hal. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 118 
5. Nərimanov N. Tərcümeyi-hal. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 120 
6. Nərimanov N. Xasiyyətnamə. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 122 
7. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 123 
8. Nərimanov N. Çıxarış. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 125 
9. Nərimanov N. Doğum haqqında şəhadətnamə (surəti). AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 127 
10. Nərimanov N. Doğum haqqında şəhadətnamə. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 128 
11. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 132 
12. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 134 
13. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 142 
14. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 151 
15. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 157 
16. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 159 
17. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 162 
18. Nərimanov N. Ərizə. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 166 
19. Nərimanov N. Teleqram. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 168 
20.  Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 171 
21. Nərimanov N. Məktub. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 172 
22. Nərimanov N. Teleqram. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 176 
23. Nərimanov N. Başsağlığı teleqramları. AMEA ƏYİ, f. 18, s.v. 180  
 
 
Aytan Imanova 
Research about Gulsum Narimanova (based on personal archive documents) 
 
The article studies the life and social activities of Gulsum Narimanova, the wife of the 

famous public figure of Azerbaijan-Nariman Narimanov. The life path of G.Narimanova is 
based on her personal documents. G.Narimanova's documents are kept in the materials of N. 
Narimanov's personal archive. There are 150 documents in N.Narimanov's personal archive 
that are related to Gulsum Narimanova. This includes an autobiography, articles and essays 
by G.Narimanova, documents related to her guardianship and social activities in general. As 
well as her memories and correspondence with her son Najaf Narimanov. 

One of the characteristic features of Azerbaijani historiography is that it is closely 
related to the literary heritage of our intellectuals. The materials collected from the personal 
archives that belong to fiction representatives, who were also involved in social and political 
activities, are an invaluable source for researchers in clarifying important aspects of our 
history. At the same time these materials played an essential role in establishing some 
historical facts in different periods of history. 

Gulsum Narimanova witnessed two world wars, two revolutions and political 
rebellions in the history of Russia, the period of the establishment and collapse of the first 
democratic republic, inter-ethnic hatred and genocide in the history of Azerbaijan. And she 
shared her life with such an outstanding person as Nariman Narimanov. From this point of 
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view, materials from the personal archive of G.Narimanova are of particular importance for 
the study of the history of the first half of the twentieth century. 

Key words: Gulsum khanum, personal archive, orphanage, Najaf, letter. 
 
 
Айтен Иманова     
Новые исследования о Гюльсум ханум Наримановой (на основе личных 

архивных документов) 
 
В статье исследуется жизнь и общественная деятельность Гюльсум ханым 

Наримановой, супруги известного общественного деятеля Азербайджана Наримана 
Нариманова. Жизненный путь Г.Наримановой освещается на основе ее личных доку-
ментов, которые хранятся в материалах личного архива Н.Нариманова и составляют 
150 единиц. Сюда входят ее автобиография, написанные  Г.Наримановой статьи и 
очерки, документы, касающиеся ее попечительской и общественной деятельности в 
целом, а также воспоминания и переписка с сыном Наджафом Наримановом. 

Одна из характерных черт азербайджанской историографии состоит в том, что 
она тесно связана и с литературным наследием нашей интеллигенции. Материалы, 
собранные в личных архивах представителей художественной литературы, которые 
занимались также и общественно-политической деятельностью, являются бесценным 
источником для исследователей в прояснении важных аспектов нашей истории, и 
установлении важных исторических фактов разного периода. 
     Гюльсум ханым Нариманова прожила жизнь на перепутье двух мировых войн, двух 
революций и политических переворотов, произошедших в России, период создания и 
падения в Азербайджане первой демократической республики, межнациональной 
розни и геноцида в истории Азербайджана. Она разделила свою жизнь с таким 
выдающимся человеком, как Нариман Нариманов. С этой точки зрения материалы 
личного архива Г.Наримановой имеют особое значение для исследования истории 
первой половины ХХ века. 
Ключевые слова: Гюльсум ханым, личный архив, детский дом, Наджаф, письмо. 

 
 

Filologiya üzrə elmlər doktoru  
Nailə Səmədova tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 
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DİLŞAD ŞİRVANİNİN “TÖHFEYİ-MURADİ” ƏSƏRİNİN  
DÜNYA KİTABXANALARINDA SAXLANAN  

ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ 
 
Xülasə  
 
Orta əsrlərdə yaşamış və tibbin müxtəlif sahələrinə aid zəngin elmi yaradıcılığı ilə 

böyük şöhrət qazanmış alimlərdən biri də Məhəmməd bin Mahmud bin Hacı Şirvanidir. Alim 
əsərlərinin bir qismini türkcə, digər qismini isə ərəb dilində yazmışdır. 

“Töhfeyi-Muradi” müəllifin “Cövhərnamə” əsəri üzərində işləyərək genişləndirdiyi, 
əlavələrlə tərtib etdiyi (831/1427) nüsxəsidir. İçində qismən tibbə aid məlumatlar olan 
kitabda, artıq qeyd etdiyimiz kimi,  qiymətli daşlar, müxtəlif dərmanlar və ətirlərdən də bəhs 
edilir. 

 
Açar sözlər: tibb, Cövhərnamə, dərman, ətir, orta əsr 
 
Giriş  
 
Yüksək zirvələr fəth еdən müasir еlmin və ədəbiyyatın özülünü təşkil еdən klassik 

mədəniyyətin ilkin qaynaqlarından tutmuş dövrümüzədək kеçirdiyi inkişaf yоllarının öyrə-
nilməsi qarşıda duran ən ciddi və təхirəsalınmaz prоblеmlərdən biridir. Aparılan tədqiqatların 
gеnişliyinə, ardıcıllığına və mükəmməlliyinə lazımi qiymət vеrməklə yanaşı еtiraf еdilməli-
dir ki, öz еlmi və bədii əsərləri ilə Azərbaycan və ümumislam mədəniyyətinin inkişafında 
müəyyən rоl оynamış Müinəddin Əbu Nəsr Əhməd bin Əbdürrəzzaq ət-Təntarani (ХI), 
Əhməd bin Hüsеyn Çarpərdi Təbrizi (ХIV), Yusif Məskuri Şirvani (ХIV), Məhəmməd 
Hənəfi Qarabaği (ХV), Numan Şеyх Səid Şirvani (ХV), Mahmud Məhəmməd оğlu Şirvani 
(ХVI), Qul Əhməd Ağdaşi (ХVI), Məhəmməd Əmin bin Sədrəddin Şirvani Mоllazadə 
(ХVII), İbrahim Ərəşi (ХVIII-ХIХ) və оnlarla digər Оrta əsr Azərbaycan ədib və alimlərinin 
həyat və yaradıcılıqları hələ indiyədək ayrıca öyrənilməmişdir. Оnların həyatı və əsərləri 
haqqında ayrı-ayrı оrta əsr qaynaqlarında, Şərq əlyazmaları katalоqlarında və çağdaş tədqi-
qatlarda məlumatlar vеrilsə də, bu şəхsiyyətlərin irsi müasir еlm adamları tərəfindən hələ 
indiyədək araşdırılmamışdır. Bu alimlərin və ədiblərin bir qisminin əsərləri ancaq хarici ölkə 
kitabхanalarında оlsa da, başqa bir qisminin əsərlərinin оrta əsr əlyazmaları AMЕA Məhəm-
məd Füzuli adına Əlyazmalar İstitutunda saхlanılır. Belə alimlərdən Orta əsrlərdə tibb 
sahəsində böyük şöhrət qazanmış Nəsirəddin Tusini (1201-1274), Rəşidəddini (1247-1317), 
Məhəmməd ibn İlyası (XIII-XIV əsr), Yusif Qarabağini (XVI əsr), Mirzə Məhəmməd 
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Təbrizini (XV), Şükrüllah Şirvanini (XVI), Həkim Məhəmməd Əmini (XVII) və neçə-neçə 
başqa Azərbaycan alimlərini göstərmək olar.  

 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda tibbə dair əlyazmalar həm 

say həm də elmi dəyər baxımından üstünlük təşkil edir. Tibbə dair ən qədim əlyazma  İbn 
Sinanın məşhur “Qanun fit-Tibb” əsərinin əlyazmasıdır. Bu abidənin üzü 1143-cü ildə 
köçürülmüşdür. İbn Sinanın irsinin tədqiqi və nəşri zamanı Bakı nüsxəsi əsas qaynaqlardan 
biri kimi götürülmüşdir.  

İbn Sina (980-1037) da dəfələrlə Azərbaycanda olmuş, uzun müddət Həmədan 
şəhərində yaşamış və “Qanun fit-Tibb” (“Tibb qanunları”) əsərinin böyük hissəsini orada 
yazmışdır. XI əsrdə yaşamış azərbaycanlı müəllif İsa ər-Raqi Tiflisi İbn Sinanın yaradıcılığı 
ilə maraqlanmış və onun “Qanun fit-Tibb” (“Tibb qanunları”) əsərinə şərhlər yazmışdır. 
Azərbaycan alimi Nəcməddin Əhməd Naxçıvani (vəf.1253) İbn Sinanın tibb və fəlsəfə üzrə 
əsərlərinə şərh və haşiyələr yazmışdr. Böyük Azərbaycan alimi Bəhmənyar əl-Azərbaycani 
(vəf.1067) də İbn Sinanın tələbəsi idi. Fəlsəfəyə aid “ət-Təhsil” (“İdrak”) əsərində Bəhmən-
yar bir sıra tibbi mövzulara da toxunmuşdur. Müəllif, Əbubəkir İbn Zəkəriyyə Razinin, Əli 
İbn Abbasın, Əbu Reyhan Biruninin, əl-Kindinin və Şərqin başqa böyük  alimlərinin tibbi 
əsərləri ilə yaxından tanış idi [1, s. 15]. 

 Görkəmli Əndəlus alim-cərrahı Əbdül Qasım Zəhrəvinin (1030-1106) “Əl-məqalə alə 
fənn əl-cirahə” adlı məşhur əsərinin avtoqrafdan köçürülmüş ən qədim  və nadir əlyazması 
xəzinəmizin qiymətli incilərindəndir. XVI əsrin görkəmli Azərbaycan təbibi və alimi 
Məhəmməd ibn Yusifin Şah İsmayıl Xətaiyə həsr etdiyi “Camei-fəvaid”, Məhəmməd 
Mömininin Şah Süleyman Səfəviyə həsr etdiyi “Töhfət əl-Möminin” əsərlərinin əlyazmaları 
bu gün də praktiki əhəmiyyətini tibbdə saxlamaqdadır. Azərbaycanın tanınmış tibb 
alimlərindən Mahmud İbn İlyasın (XIII) nəzəri və təcrübi təbabətə dair “Tibbinamə” əsəri və 
Mənbur ibn Məhəmmədin (XV əsr) “Tibb” əsərinin əlyazmaları da qiymətli abidələrdəndir.  

Bu dövrdə Azərbaycanda bir sıra Mərkəzi Asiya, fars və ərəb müəlliflərinin əsərləri 
şöhrət tapmışdı. Aşağıda adları çəkilən əsərlər Azərbaycan həkimlərinin masaüstü kitabları 
idi: Əli Ənsari (Hacı Zeynalabdin Əttar) “İxtiyarati-bədii” (XIV əsr), Yusif İbn Məhəmməd 
Hərəvi “Cəmül-fəvaid” yaxud “Tibbi-Yusifi” (1511), Mənsur İbn Məhəmməd “Kifayətül-
mücahidə” yaxud “Kifayeyi-mənsuriyyə” (1423), Sultan Əli Xorasani “Düsturül-əlac” (XVI 
əsr), Seyyid Mir Məhəmməd Mömin “Töhfətül-möminin” (1669), Müzəffər İbn Məhəmməd 
Hüseyn Şəfai “Qarabadin” (XVII əsr), Məhəmməd İbn Əli Nağı “Zadül-müsafirin” (XVIII 
əsr), Məhəmməd Hüseyn xan Ələvi Səmərqəndi “Məxzənül-ədviyyə” və “Qarabadini-Kəbir” 
(1777) və s. 

Osmanlı türklərinin də bir sıra tibbi əsərləri Azərbaycana yol tapmışdı. Onların bəziləri 
indi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır: Dərviş Nidainin 
“Mənafəün-nas” (XV əsr), Məhəmməd Rəisül-Ətibbanın “Unumuzəcüt-tibb” (XVII əsr), Mus-
tafa Feyzinin “Risaleyi-qinaqina” (XVIII əsr) və s. “Mənafeün-nas” əsərinin əlyazmalarından 
biri azərbaycanlı katib Məhəmməd Əttar Səlyani tərəfindən XIX əsrdə köçürülmüşdür. Osmanlı 
Sultan Murad dövrünə aid “Tibbnamə” əsərinin 1711/12-ci illərdə Məhəmməd Yusif Şirvani 
tərəfindən köçürülmüş nüsxəsi də mövcuddur. Kitab Osmanlı türk dilində yazılıb və o dövrdə 
məlum olmuş əksər xəstəliklərin müalicəsindən bəhs edir [2, s. 20]. 

XVIII əsrdə Şamaxıda yaşamış Həsən İbn Rza Şirvani “Siracüt-tibb” (“Tibbin çırağı”) 
əsərini yazmışdı. Bu kitabda yüzlərlə mürəkkəb tərkibli dərmanlardan (həblərdən, şamlardan, 
məcunlardan, tozlardan və s.) bəhs olunur. 

Hacı Süleyman Qacar İrəvaninin “Fəvaidül-hikmət” (“Hikmətin faydaları”) əsəri dər-
manşünaslığa həsr edilib. Burada minlərlə təbii dərman vasitələri sadalanır və onların istifadə 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

114 
 

üsulları göstərilir. İrəvaninin əlyazmaları Azərbaycanda, İranda, Misirdə və başqa ölkələrdə 
mühafizə olunur. 

Əbülhəsən Marağayinin 1775-76-cı illərdə yazdığı “Müalicəti-münfəridə” (“Ən 
mükəmməl müalicələr”) əsəri müxtəlif xəstəliklərin müalicəsindən bəhs edir. XVIII-XIX 
əsrlərdə Azərbaycanda Məhəmməd Peyğəmbərin (s) və səhabələrin tibblə bağlı deyimləri 
haqqında hədislər məcmuələri tərtib edilir və köçürülürdü.  

Orta əsrlərdə yaşamış və tibbin müxtəlif sahələrinə həsr edilmiş zəngin elmi yaradıcili-
ğı ilə böyük şöhrət qazanmış alimlərdən biri də Məhəmməd bin Mahmud bin Hacı Şirvanidir. 
Mənbələrdə alimin həyatı haqqında verilmiş məlumat çox az və ziddiyətlidir. Onun anadan 
olduğu tarixlə bağlı mənbələrdə fərqli məlumatlar verilmişdir. Mənbələrdən bəzisi alimin 
XIV yüzilliyin ikinci yarısında, bəziləri isə XV yüzillikdə dünyaya gəldiyini ehtimal edir. 
Onun nisbəsinə söykənərək, Azərbaycanın Şirvan bölgəsindən olduğunu deyə bilərik. Alimin 
tam adı əsərlərinin əlyazma nüsxələrində və ensiklopedik mənbələrdə doğum tarixi kimi 
fərqli variantlarda, o cümlədən “Mahmud bin Məhəmməd Şirvani”, “Məhəmməd bin 
Mahmud Şirvani”, “Mahmud bin Məhəmməd bin Dilşad Şirvani”, “Şükrullah Şirvani”, 
“Məhəmməd bin Mahmud bin Hacı”, “Mahmud bin Məhəmməd bin Dilşad”, ərəb mənbələ-
rində isə “Məhəmməd bin Mahmud bin Hacı Şirvani kimi verilmişdir [3, c.III, s. 123]. 

Alimin anadan olduğu tarix də ayrı-ayrı mənbələrdə və tədqiqatlarda fərqli tarixlərlə 
verilmişdir. “Töhfeyi-Muradi” əsərini tədqiq etmiş Mustafa Ərgünşah onun Çələbi Mehmet 
(1403-1421) və II Murad (1421-1451) kimi Osmanlı sultanlarının hökmdarlığı illərində ya-
şadığını və onlara əsərlər həsr etdiyini nəzərə alaraq, alimin XIV yüzilliyinin ikinci yarısında 
anadan olduğunu və XV yüzilliyin birinci yarısında vəfat etdiyini ehtimal etmişdir. Müxtəlif  
Şərq əlyazmaları kataloqlarında və ensiklopedik nəşrlərdə Məhəmməd Şirvaninin h. 912 
(1506)-cı ildə vəfat etdiyi göstərilir. 

XIV əsr ərəb alimi və şairi Əbu Həfs Siracəddin Ömər bin Müzəffər ibn əl-Vərdinin 
tarixi-coğrafiyaya həsr edilmiş “Xəridət əl-əcaib və fəridət əl-qaraib” adlı əsərinin 
Məhəmməd Şirvani tərəfindən həyata keçirilmiş tərcüməsi hicri 970 (1563)-ci ildə başa çat-
dırılarkən onun 80 yaşı olduğu qeyd edilir. Məhəmməd Tahir Bursalı isə onun ölüm tarixini 
hicri 870 (1465-1466)-cı il kimi göstərmişdir. 

Yuxarıda göstərilən məlumatlardan görünür ki, orta əsrlərdə alimin əsərləri ayrı-ayrı 
katiblər tərəfindən nüsxədən-nüsxəyə köçürülərkən Şirvaniləri biri-birilə elə qarışdırmışlar 
ki, indi onları müəyyənləşdirmək böyük çətinliklər yaradır. Bununla bərabər onun ayrı-ayrı 
Osmanlı hökmdarlarına və dövlət adamlarına, o cümlədən Mentəşəoğlu İlyas bəyə (1403-
1421) “İlyasiyyə”, Germiyənoğlu Yaqub bəyə (1402-1429) “Yaqubiyyə”, Osmanlı Sultanı 
Çələbi Mehmetə (1413-1421) “Sultaniyyə”, Timurtaşoğlu Omür bəyə (öl.1461) “Cava-
hirnamə”, Kazəsgər Vəliyuddinə “Raudət əl-itr” və ikinci Murada (1421-1451) “Töhfeyi-
Muradi” adlı əsərlər yazdığını nəzərə alsaq, Mustafa Ərgünşahın qeyd etdiyi kimi XV 
yüzilliyin birinci yarısında yox, XV yüzilliyin ikinci yarısında vəfat etdiyini əminliklə eh-
timal etmək olar [4, c.II, s. 225; 5, c.XI, s. 312]. 

Ərəb mənbələrinin verdiyi bilgilərə görə o, əvvəl Anadoluya gələrək, Sultan Çələbi 
Mehmetin saray həkimi vəzifəsində çalışmışdır. Təfsir, hədis, ərəb dili və ədəbiyyatına  yaxşı 
bələd olmuş bu görkəmli təbib daha böyük şöhrət qazandıqdan sonra oradan həcc ziyarətinə 
getmişdir. Həccdən qayıtdıqdan sonra bir müddət Misirdə qalaraq, ordakı bəzi alimlərdən 
müxtəlif elmi biliklərə yiyələnmişdir. Bundan sonra yenidən Anadoluya qayıtmışdır. Verilən 
məlumatlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, Məhəmməd Şirvani hələ Anadoluya gəlməzdən 
öncə öz vətəni Şirvanda tanınmış alim və təbib olmuşdur. Buna görə də onu Osmanlı sarayına 
təbib olaraq qəbul etmişlər.   

O, ərəb, fars və türk dillərini gözəl bildiyindən bir sıra əsərləri ərəb dilindən türk dilinə 
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də tərcümə etmişdir. Alim əsərlərinin bir qismini türkcə, digər qismini isə ərəb dilində yaz-
mışdır. Onun tibbə aid türkcə yazdığı kitablardan biri “Sultaniyyə” adlanır.  Məhəmməd 
Şirvani bu əsərini Osmanlı sultanı Çələbi Mehmetə (1443-1421) həsr etmiş, orada insanın 
necə sağlam yaşamasının yollarından, müxtəlif məcunlardan, dərmanlardan, həblərdən və s. 
bəhs edir. Alimin qiymətli daşlardan bəhs edən “Cövhərnamə” adlı ilk əsəri Timurtaşoğlu 
Ömür bəyə (öl.1461), müqəddimə və 32 babdan ibarət olan  “Töhfeyi-Muradi” əsəri isə 
Osmanlı hökmdarı ikinci Murada (1421-1451) təqdim olunmuşdur. Onun qiymətli daşların 
və mineralların müalicəvi xüsusiyyətlərindən bəhs edən “Töhfeyi-Muradi” əsəri hicri 831 
(1428)-ci ildə yazdığı “Cavahirnamə” traktatının genişləndirilmiş və müəyyən əlavələr edil-
miş variantıdır. Müəllifin daha çox şöhrət qazanmış və yayılmış əsəri “Töhfeyi-Muradi”dir. 
Tibb tarixçilərinin çoxu Anadoluda yazılan türkcə ilk tibb kitablarını sadalayarkən “Töhfeyi-
Muradi”ni də o siyahıya daxil etmişlər. Mənbələrin verdiyi məlumata görə Şirvani əsəri 
833/1430-cü ildə Bursada yazmış və  II Murada təqdim etmişdir [10, s. 39]. “Töhfeyi-
Muradi” əsəri dəyərli daşlar, qüvvət verici dərmanlar və  ətriyyata dair bir mənbədir.  

“Töhfeyi-Muradi” müəllifin “Cövhərnamə” əsəri üzərində işləyərək genişləndirdiyi, 
əlavələrlə tərtib ediyi (831/1427) nüsxəsidir. İçində qismən tibbə aid məlumatlar olan 
kitabda, artıq qeyd etdiyimiz kimi,  qiymətli daşlar, müxtəlif dərmanlar və ətirlərdən də bəhs 
edilir [6, s. 74-81].  

Şirvani “Töhfeyi-Muradi”nin müqəddiməsində Bəsmələdən sonra Osmanlı soyunu 
tərif edir: “II Murada hər zaman dua etdiyini, onun neməti ilə bəsləndiyini, inam və 
ehsanından məmnun qaldığını söyləyir. II Muradın atası Çələbi Məhmədin onun üzərində 
olan haqlarından də bəhs edir”. 

Əsər Şirvaninin 831/1427-ci ildə yazdığı və Timurtaş Paşaoğlu Umur Bəyə təqdim 
etdiyi “Cövhərnamə” əsərinin genişləndirilmiş və əlavələr edilmiş  formasıdır. 

 “Töhfeyi-Muradi” əsərinin dünya kitabxanalarında saxlanan 6 nüsxəsini ilkin olaraq 
aşkarlamışıq. 

1. Abidənin ən qədim nüsxəsi Türkiyədə Arxeologiya Muzeyi Kitabxanasında 728 şifri 
altında qorunub saxlanılır. Əsər 140 vərəqdən ibarətdir. Əsər hərəkəli nəsx xəttilə, başlıqlar 
qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. Hər səhifədə 13 sətir var. Cildi qəhvəyi rəngli kartondur. 
Əsərin katibi Qasım 929/1522-cu ildə bu kitabı on beş gün ərzində köçürmüşdür. Bu nüsxədə 
müəllifin adı “Mahmud bin Mahmud-ı Şirvani” kimi  verilmişdir [7, s. 10]. 

2. Əsərin digər bir nüsxəsi Bursa Əski Hərfli Yazma və Basma Əsərlər Kitabxanası, 
Haraççıoğlu şöbəsində 1098/2 şifri altında saxlanılır. Əlyazma məcmuədir, əsər 52b-150a 
vərəqlərini tutur. Hərəkəsiz təliq xətti ilə yazılan bu nüsxənin hər səhifəsində 15 sətir var. 
Müəllifin adı “Məhəmməd bin Mahmud bin Şirvani” kimi verilmişdir. Əsərin adı isə 
əlyazmanın birinci səhifəsində “Kitab-i Cövhərnameyi-Türki” kimi verilmişdir. Kitab 
979/1571-ci ildə köçürülmüşdür.  

3. Süleymaniyyə Kitabxanasında saxlanan nüsxə 1493 şifri altında mühafizə olunur. 
Əlyazma 241 vərəqdən ibarət olub, təliq xətti ilə ahərli kağıza yazılmışdır. Hər vərəqdə 15 
sətir var. Cildi qəhvəyi rəngli dəridir. Bu nüsxədə müəllifin adı “Məhəmməd bin Mahmud 
Şirvani” kimi verilmişdir. Əsər kitabxananın kataloqunda “Cövhərnameyi-Şirvani” adı ilə 
qeyddədir. Köçürülmə tarixi yoxdur [7, s. 10]. 

4. Paris Milli Kitabxanasında S-1302 şifri  altında saxlanılan digər nüsxə 153 vərəqdən 
ibarətdir. Nəsx xətti ilə yazılmışdır. Müəllifin adı “Məhəmməd bin Mahmud Şirvani” kimi 
verilmişdir. Əsər zilhiccə 1234/1820-cü ildə Kiprdə köçürülmüşdür. Katibi Seyyid Cəfər bin 
Seyyid Əbdürrəhim bin Şeyx Əli əş-Şiadır [7, s. 10]. 

5. Süleymaniyyə Kitabxanası Ayasofya Bölümündə 3577 şifri altında saxlanılan nüsxə 
99 səhifədən ibarətdir. Hərəkəli nəsx xəttilə yazılmışdır. Hər səhifədə 13 sətir var. Cildi 
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qəhvəyi rəngli kartondur. Köçürülmə tarixi və katibi bilinmir. Müəllifin adı “Məhəmməd bin 
Mahmud Şirvani” kimi verilmişdir [7, s. 11]. 

6. Atatürk Kitablığı, M.Cövdət Yazmalarında K.281 şifri altında saxlanılır. Rüqə xətti 
ilə köçürülmüş, başlıqları qırmızı mürəkkəblə olan nüsxə 56 vərəqdən ibarətdir. Vərəqlərin 
hər üzündə 16 sətir vardır. Cildi çəhrayı rəngli kartondur. Köçürülmə tarixi və katibi bilinmir. 
Birinci səhifədə kitabın adı “Cəvahirnamə”, müəllifin adı isə “Məhəmməd bin Mahmud 
Şirvani” kimi yazılmışdır [7, s. 11].  

 
Nəticə 
 
Orta əsrlərdə yaşamış azərbaycanlı alim Məhəmməd bin Mahmud bin Hacı Şirvaninin 

həyatı haqqında məlumat vermişik. İlkin olaraq onun “Töhfeyi-Muradi” əsərinin dünya 
kitabxanalarında saxlanan nüsxələri haqqında söhbət açmışıq. Məhəmməd bin Mahmud bin 
Hacı Şirvani və onun elmi irsi üzərində araşdırmalarımızı davam etdiririk. 
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Matanat Muradova 
The surviving manuscripts of Dilshad Shirvani's work "Tokhfeyi-Muradi"  
in world libraries 
 
Mфhammad bin Mahmud bin Haji Shirvani is one of the scientists who lived in the 

Middle Ages and became famous for his rich scientific work dedicated to various fields of 
medicine. 

He wrote some of his works in Turkish and some in Arabic. 
Tohfeyi-Muradi" is a copy (831/1427) “that the author has expanded and worked on 

with the work "Ore". The book, which contains some medical information, also discusses 
precious stones, various medicines and perfumes. 

Key words: medicine, Ore, drug, perfume, the Middle Ages 
 
Метанет Мурадова 
Рукописные экземпляры произведения "Тохфей-Муради" Дилшада 

Ширвани, храняшиеся в библиотеках мира 
 
Мухаммад бин Махмуд бин Хаджи Ширвани - один из ученых, живших в 

средневековье и прославившийся своими богатым научным творчеством, посвя-
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щенным различным областям медицины. Некоторые из своих работ он написал на 
турецком и арабском языках. 

«Тохфей-Муради» - это результат работы над произведением «Джовхарнамэ» 
(831/1427), его раширением и введением  дополнений в него. В книге, содержащей 
частично и медицинскую информацию, рассказывается также о драгоценных камнях, 
различных лекарствах и парфюмерии. 

Ключевые слова: медицина, Руда, лекарство, духи, средние века   
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“QƏŞƏM XAN VƏ GÜLÜSTAN XANIM” YAZILI DASTAN 

ABİDƏSİNDƏ TARİXİMİZ 
 

Xülasə 
 
“Qəşəm xan və Gülüstan xanım” əlyazması Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun nadir ədəbi abidələrindəndir. Folklor nümunəsi olan bu əlyazmada tariximizin 
bir səhifəsinin də öz əksini tapması diqqətə layiqdir. Yeganə nüsxə olan əlyazma özünün bir 
sıra fərqli cəhətləri ilə Azərbaycan folklor abidələrindən fərqlənir. Bu əlamətlər tədqiqatda 
öz əksini tapmışdır. 

 
Açar sözlər: Qəşəm xan, Gülüstan xanım, abidə, haqsızlıq, rus işğalı 
 
Giriş 
 
Bu yaxınlarda AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə 

olunan daha bir mənbə, Azərbaycan yazılı dastan abidəsi “Qəşəm xan və Gülüstan xanım” 
“Elm və təhsil” nəşriyyatında işıq üzü gördü. Abidəni filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Əli Məmmədbağıroğlu müasir əlifbaya çevirərək folklorşünasların istifadəsinə vermişdir. 
Kitaba geniş ön söz yazan, şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrinin tədqiqatçısı Əli müəllimi 
xatırlatmaq da yerinə düşərdi ki, o, “Koroğlu” dastanının da xəzinədə saxlanılan müxtəlif 
əlyazma nüsxəsinin Əlyazmalar İnstitutuna daxil olması tarixindən, onun bu vaxtadək 
tədqiqat səbəblərindən bəhs etmiş, dastanın qısa məzmunu haqqında məlumat verərək, digər 
şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri ilə müqayisə etmişdir. 

 
Dastan XX əsrin əvvəllərində yazıya alınaraq, 50-ci illərdə Əlyazmalar İnstitutunun (o 

zaman Respublika Əlyazmaları Fondu) əməkdaşı, f.e.d., prof., Qorqudşünas alim Şamil 
Cəmşidov vasitəsilə xəzinəyə təhvil verilmişdir. Abidənin Azərbaycan folklorşünaslarının 
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tədqiqat obyekti olmadığının səbəblərini üç maddə ilə açıqlayan tədqiqatçı bunu 1) dastanın 
bəzi yerlərində (məzmununda) ictimai-siyasi hadisələrdən bəhs olunduğu 2) yazılı dastan 
abidəsinin mətnində müəyyən hissələrin naqisliyi 3) Abidəni müəllifindən çox çətinliklə əldə 
etmiş folklorşünas alim Ş.Cəmşidovun “Kitabi Dədə Qorqud” eposu, “Oğuznamə” və digər 
yazılı folklor abidələri üzərində gərgin araşdırmalarının ona bu dastan üzərində işləməyə 
imkan verməməsi səbəbilə əlaqələndirmişdir. 

Əlyazma abidəsinin bir sıra xüsusiyyətlərini şərh edən müəllif yazır: “Belə düşünürük 
ki, bizə yazılı şəkildə gəlib çatan bu dastan Azərbaycan dastanları içərisində bəlkə də nadir 
dastanlardandır ki, onun qəhrəmanı həyat tarixçəsini dastanlaşdırıb və bugünkü nəslə yadigar 
qoyub getmişdir”. Öz uğursuz sevgisini qələmə alaraq dastan yaratmış və onu məhz 
Əlyazmalar fonduna etibar etmiş məhəbbət dastanının qəhrəmanı, həm də müəllifi Qəşəm 
xan sürgün həyatını, 1917-ci ilin fevralında Rusiyada baş vermiş və çarın devrilməsilə 
nəticələnmiş inqilabi hadisələrin şahidi olan, həm Azərbaycan tarixinin bir sıra də səhifələrini 
yazmış tarixi şəxsiyyətdir. O zaman 24-25 yaşlı gəncin əlyazmasını Şamil Cəmşidova etibar 
edərkən, 50-ci illərdə, artıq yaşlı bir adam olduğu şübhə doğurmur. 

Dastanda baş verən tarixi hadisələr XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin ikinci onilliyin 
sonlarınadək Gəncə və Qarabağda cərəyan edir. Azərbaycan tarixinin həmin dövrünün bir 
sıra hadisələrinin, Gəncənin Rusiya tərəfindən işğalı, komendant üsul-idarəsinin qanuna zidd 
qərarları, haqsızlıqlar, yerlilərinin böhtanı, gəncəli Qəşəm xanın sürgün həyatı və s. şahidi 
oluruq. Dastanda Qəşəm xanın çar rejiminə nifrəti, Qacarlara rəğbəti aşkar hiss olunur. 
Aşağıda verilmiş nümunələrə diqqət yetirək: 

 
Naədalətliknən divan quruldu, 
Sürgün oldum qürbət eldə Gəncədən, 
Zülm divanında boynum vuruldu, 
Həsrətliknən düşdüm yola Gəncədən. 

 
və yaxud: 
 

Karvan düşüb, gəmi özün yetirsin, 
Din düşmənin azadlıqdan götürsün, 
Tehranda şahımı kamə yetirsin, 
Hökm eyləsin hər bir yanə, bəsdi, bəs. 

 
və yaxud Qacarlar sülaləsinin sonuncu şahına ünvanlanan  
 

 Allah bu sinəmdə qoymasın dağı, 
Gəncə olsun Əhməd şahın oylağı 
 Assın orda bir müsəlman bayrağı, 
Qəşəm desin Zülfüqar divanında. 

 
- ürək sözləri ümidlə yaşayan insanın arzularıdır. Qacarlara rəğbət bəsləyən Qəşəm xan 

dastanın əvvəlindən sonunadək, ata-baba yurdunu əlindən alıb, özünü sürgün edən çar 
məmurlarının özbaşınalığına etiraz edir, zülmkarların xanədanının dağılmasını onlara nifrət 
dolu sözlərilə Allahdan arzulayırdı.  

1917-ci ildə çarın devrilməsi onun arzusunu çin etdi. Çünki Qəşəm xan arzu edirdi ki,  
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Allah zülmkarı heç artırmasun, 
Tərlan oylağında sar oturmasun, 
Rus padşahın görüm haşa varmasun, 
Tez dağılsın o zülmkar vilayət. 

 
Əli Məmmədbağıroğlu “Qəşəm xan və Gülüstan xanım” dastanını Azərbaycanın digər 

folklor nümunələri ilə (“Əsli və Kərəm”, “Qaçaq Nəbi”, “Aşıq Qərib”, “Koroğlu”) müqayisə 
edərkən, oxşar və fərqli cəhətləri də diqqətə çatdırmışdır. Dastandakı bəzi deyimlərin Dədə-
Qorqud boyları ilə və digər dastanlarımızdakı deyimlərlə yaxınlığı da  müəllifin diqqətindən 
yayınmamışdır. Dastanda Süleyman peyğəmbər və Zibeydə əhvalatının Qurani-Kərimlə 
əlaqəsindən bəhs edən müəllif Qəşəm xanım  müqəddəs kitabı çox yaxşı bildiyinə işarə 
edərək, həmin əhvalatı təfsilatı ilə vermişdir.  

 Maraqlı cəhətdən bəhs edən müəllif – “dastan qəhrəmanlarımızın adətən Azərbay-
candan kənara üz tutduğu yerlər Şərq ölkələrinin şəhərləridir (Tiflis, Bağdad, Misir, Şam). 
Qəşəm xan isə Rusiyaya sürgün olunur. Moskov ilə bağlı olan əhvalatlar Azərbaycan 
folklorunda bir yenilikdir” – deyə yazır. 

Tədqiqatçı əminliklə göstərir ki, “Qəşəm xan və Gülüstan xanım” dastanının 
qəhrəmanları yarı folkloristik, yarı tarixi qəhrəmanlardır və Qəşəm xanın tarixi şəxsiyyət 
olduğunu faktlarla, hadisələrin baş verdiyi tarixlərlə diqqətə çatdırır. 

Dastanın dil xüsusiyyətlərindən bəhs edən Əli Məmmədbağıroğlu onun ilkin tekstoloji-
qrafik formasını qoruyub saxlayan yazılı abidələrimizdən olduğunu vurğulamış və folklor 
əsərinin əlyazma mətnini çap variantında da olduğu kimi saxlamağı məqsədəuyğun hesab 
etmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, dastanın bəzi vərəqləri düşdüyü üçün mətndə naqislik 
gözə dəyir və katib tərəfindən təshihlər aparılmadığından tədqiqatçı bəzi yarımçıq ifadələri 
bərpa etməli olmuşdur. Nakam məhəbbət dastanının sonluğu oxucunu Qəşəm xanın 
düşməndən qisas almaq məqsədini tezliklə həyata keçirəcəyi qənaətinə gətirir. Sevgilisi 
yolunda illərlə əzab-əziyyət çəkən, sürgün həyatı yaşayan, geri döndükdə isə bütün 
arzularının puç olduğunu görən Qəşəm xanın son sözü qisasa-qisasdır. 

“Qəşəm xan və Gülüstan xanım” yazılı dastan abidəsinin tədqiqata cəlb edilərək nəşr 
olunması AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 2020-ci ilin payızında 
qeyd edilən 70 illik yubileyinə daha bir layiqli hədiyyə olmuşdur. 

Yazılı dastan abidəsinin rəyçisi f.ü.e.d., prof. Azadə Musayeva, redaktorları f.ü.f.d., 
dosent Aybəniz Rəhimova və böyük elmi işçi Rauf Şeyxzamanlıdır. 

 
Nəticə 
 
Yeganə nüsxə olan əlyazmanın tədqiqata cəlb edilməsi təqdirəlayiqdir. Dastanın 

folklorşünas alimlərin diqqətini cəlb edəcəyi şübhəsizdir. Daha bir əlyazma abidəsinin nəşri 
Əlyazmalar İnstitutunun 70 illik yubileyinə layiqli töhfə oldu. 

 
Ədəbiyyat siyahısı:   
 

1. Əli Məmmədbağıroğlu. Qəşəm xan və Gülüstan xanım – yazılı dastan abidəsi. Bakı: 
“Elm və təhsil” 2020. 221 səh. 
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Tahira Hasanzadeh                                        
Our history in written mythology of “Gasham khan and Gulustan khanum” 

  
The manuscript "Gasham khan and Gulustan khanum" is one of the rare stored 

examples at the  Institute of Manuscripts named after Mahammad Fizuli. This manuscript is 
valuable sample of folklore and it is worthy of note, that this manuscript take place in pages 
of our history. This manuscript is only copy, which has different sides than other literary 
manuments and this portent find opposite in other researches. 

Key words: Gasham khan, Gulustan khanum, literary monument, injustice, Russian 
occupation 

 
 
Таира Гасанзаде        
Отражение нашей истории в письменном эпическом памятнике «Гашам 

хан и Гюлистан ханум» 
 
Рукопись «Гашам хан и Гюлистан ханум» - одна из редких рукописей, 

хранящихся в Институте рукописей имени Мухаммада Физули. Примечательно, что 
этот манускрипт, являющийся образцом фольклора, отражает также начальные 
страницы нашей истории. Эта рукопись, которая является единственным экземпляром, 
отличается от памятников азербайджанского фольклора некоторыми особенностями. 
Эти особенности отражены в исследовании. 

Ключевые слова: Гашам хан, Гюлистан ханум, эпический памятник, неспра-
ведливость, русская оккупация 
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ƏHMƏDİ TƏBRİZİ ƏSƏRLƏRİNİN TƏDQİQİ  
VƏ NƏŞRİ TARİXİ BARƏDƏ 

 
Xülasə 
 
XV əsrdə Azərbaycanda anadili ədəbiyyat sürətlə inkişaf etməkdə idi. Qaraqoyunlu və 

Ağqoyunlu dövlətlərinin hökmdarları bu dildə yaranan ədəbiyyatın inkişafına qayğı ilə 
yanaşırdı. Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yəqubun zamanında Azərbaycan türkcəsində yazılan 
əsərlərin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması müşahidə edilir. XV yüzillikdə Cahanşah 
Həqiqi, Əmir Əfsəhəddin Hidayət, Dədə Ömər Rövşəni, Şeyx İbrahim Gülşəni, Süruri, Xətai 
Təbrizi, Xəlili, Həbibi, Kişvəri, Şah İsmayıl Xətai ilə bərabər ana dilində əsərlər yazan 
şairlərimizdənbiri də Əhmədi Təbrizidir. Əhmədinin bizə məlum olan məsnəviləri − “Əsrar-
namə” və “Yusif və Züleyxa” nı Sultan Yəqub dövrünün nüfuzlu dövlət xadimi Xəlilullahın 
sifarişi ilə yazmışdır.  

Azərbaycan alimlərindən Həmid Araslı, Məmmədağa Sultanov, Cahangir Qəhrəma-
nov, Möhsün Nağısoylu, Şaməddin Xəlilov, Paşa Kərimov və başqaları türk tədqiqatçısı Ayan 
Gönül şairin həyat və yaradıcılığı barədə fikir söyləmiş, onun XV əsr ədəbiyyat tariximizdəki 
mövqeyi barədə müəyyən qənaətlərə gəlmişlər. 

 
Açar sözlər: Əhmədi Təbrizi, “Əsrarnamə”, “Yusif və Züleyxa”, məsnəvi, poema 
 
Giriş 
 
XIII-XIV əsrlərdə təşəkkül tapmağa başlayan anadilli Azərbaycan ədəbiyyatı XV əsrdə 

sürətlə inkişaf edirdi. Bu dövrdə, Teymur istilası sona çatdıqdan sonra ölkə iqtisadiyyatı 
dirçəlir, yeni ziyalılar yetişir, mədəniyyətin, elmin, incəsənətin müxtəlif sahələrində nəzə-
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rəçarpacaq nailiyyətlər müşahidə olunur, rəssamlıqda, memarlıqda, xüsusən poeziyada yeni 
keyfiyyətlər meydana çıxır. Poeziyada Bədr Şirvani, Katibi, Marağalı Əşrəf kimi farsdilli 
şairlərlə bərabər fəaliyyət göstərən Cahanşah Həqiqi, Əmir Əfsəhəddin Hidayət, Dədə Ömər 
Rövşəni, Süruri, Xətai Təbrizi, Həbibi, Kişvəri və başqaları anadilli şeirimizin inkişafında 
xidmətlər göstərirlər. Anadilli şeirin inkişafına rəvac verən Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 
hökmdarlarının rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qonşu 
Osmanlı dövlətində, Orta Asiyada, Heratda da türkdilli şeir tərəqqi etməkdə idi.  Əsrin ən 
qüdrətli şairi, şübhəsiz, Kişvəri idi. Kişvəri şeirlərində Əlişir Nəvainin təsiri hiss olunsa da, 
o, özünü Nəvaidən zəif şair hesab etməmişdir. Onun şeirlərində məzmun yetkinliyi və poetik 
kamillik vardır. “Kişvəri Azərbaycan və fars dillərində yazdığı şeirlərdə dövrün humanist 
ziyalılarının zaman və insan haqqında düşüncələrini əks etdirmişdir” (1, s.204). Bu dövrdə 
anadilli şeirimizin inkişafında özünə məxsus rol oynamış sənətkarlardan biri də Əhmədi 
Təbrizi olmuşdur. 

 
Əhmədi Təbrizi Həbibi, Kişvəri və bir sıra digər şairlərimiz kimi Ağqoyunlu sarayına 

yaxın olmuşdur. Akademik Həmid Araslı ilk dəfə Əhmədinin araya yaxın olduğu ehtimalını 
irəli sürmüşdür (12, s. 321). Şairin “Əsrarnamə” və sonradan aşkar edilmiş “Yusif və 
Züleyxa” poemalarını oxuduqda bu fikrin həqiqətə uyğun olduğu qənaətinə gəlirik. “Əsrar-
namə” poemasının “Xatimeyi-kitabi-Əsrarnamə” hissəsində Əhmədi Ağqoyunlu Sultan 
Yəqub (1478-1490) dövrünün yüksək vəzifəli şəxsi Xəlil lullahın adını çəkir. Əhmədininin 
ikinci məsnəvisi aşkar edilənə qədər, o, ədəbiyyat tariximizdə  XII-XIII əsrlər farsdilli sufi 
poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri Şeyx Fəridəddin Əttarın “Əsrarnamə” 
əsərinin  tərcüməçisi kimi tanınırdı. Bu əsərin bir naqis əlyazması AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanmaqdadır. Əsərin digər əvvəldən naqis əlyazma nüsxəsi 
Rusiya Elmlər Akademiyası Sankt-Peterburq bölməsinin kitabxanasında mühafizə edilir. 
Nüsxəni Məhəmməd Şərəf adlı katib 1801-ci ildə köçürmüşdür. Abidənin fars dilindəki 
orijinalının müəllifi Səlcuq hakimiyyətinin son dövrlərində dünyaya gəlmiş Fəridəddin Əttar 
yüz ildən artıq bir ömür sürmüş, 1230-cu ildə, monqolların hücumu zamanı qətl edilmişdir. 
Şərqin görkəmli mütəsəvviflərindən olan Şeyx Əttar Sənai ilə Cəlaləddin Rumi arasında 
körpü təşkil etməkdədir. Əttarın  “Təzkirətül-övliya”, “Məntiqüt-teyr”, “Müsibətnamə”, “İla-
hinamə”, “Pəndnamə”, “Cəvahirnamə”, “Xosrovnamə”. “Əsrarnamə” əsərləri məşhurdur. O, 
“Əsrarnamə” əsərini Sənainin “Hədiqətül-həqayiq”, Nasir Xosrov Ələvinin “Dəlilül-mü-
təhəyyirin”, eləcə də Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-əsrar” əsərlərinin təsiri ilə yazmışdır. 
XIII əsrdən sonra yaşamış mütəsəvviflər Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Əlaüddövlə Səmnani, 
Hatif İsfahani, Hafiz Şirazi Əttarı özlərinin ustadı hesab etmişlər. Əlbəttə ki, belə bir şöhrətli 
sənətkarın əsərinin XV əsrdə Azərbaycan türkcəsinə çevrilməsi əlamətdar hadisə idi. Lakin 
poemanı diqqətlə nəzərdən keçirdikdə görürük ki, bu tərcümə əslində Azərbaycan dilində 
yazılmış müstəqil bir “Əsrarnamə"dir. Əgər Əhmədi özünü təkcə bir yerdə mütərcim 
adlandırırsa, əksər yerlərdə nazim adlandırır. 

Əhmədi tərcüməsində olan 37 hekayətdənyalnız üçü Əttarın “Əsrarnamə”sində vardır. 
Əgər Əttar hər bir təmsil, hekayət və ric`ətindən sonra xitab və nəsihət şəklində eşq, kamal, 
heyrət, fəna, vəhdət, mərifət kimi təsəvvüfi mövzulardan bəhs etmişsə, Əhmədi bu cür xitab 
və nəsihətləri tərcümə etməyi lazım bilməmişdir. Əhmədi “Əsrarnamə” sini ancaq ayrı-ayrı 
kiçik hekayətlər şəklində təqdim etmişdir. Buna görə də əsəri tam mənası ilə tərcümə 
adlandırmaq olmaz. Əhmədi “Əsrarnamə”si XV əsr anadilli Azərbaycan ədəbiyyatında 
özünə məxsus mövqeyə malik didaktik mövzulu məsnəvidir.  

M.Sultanov Əlyazmalar İnstitutuna sonradan daxil olmuş Əhmədi “Əsrarnamə” sinin 
daha bir əlyazması barədə yazır: “Bu əlyazma iki cəhətdən son dərəcə əhəmiyyətlidir: əvvəla, 
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tam və mükəmməl olub, nuxalı alim Əbdülqəni Əfəndi tərəfindən daha başqa bir əlyazma 
nüsxəsi ilə tutuşdurulmuş və islah edilmişdir. Digər tərəfdən, məlum oldu ki, bizim nəşrə 
təqdim etdiyimiz birinci əlyazmanın əvvəlindən cəmi 6 vərəq, daha doğrusu, 11 səhifə 
düşmüşdür. Bu  6 vərəqdən ikisi tövhid və nə`tdən, qalan dörd vərəq isə iki mənzum heka-
yətdən ibarətdir” (3, s. 7). Bu səbəbdən professor Cahangir Qəhrəmanov abidənin fotofak-
similesini sözlük və izahlarla nəşr etdirərkən onun əvvəlinə yeni əlyazmadan 11 səhifənin 
fotosurətini əlavə etmişdir.  

Həmid Araslının Əhmədi tərcüməsinin 1478-ci ildə tamamlanaraq Ağqoyunlu Sultan 
Xəlilə təqdim edilməsi fikrini təsdiqləyən C.Qəhrəmanov əsərin dil xüsusiyyətləri etibarı ilə 
sırf Azərbaycan abidəsi olduğunu bildirir: “Haqqında danışdığımız əlyazma nüsxəsi üzərində 
apardığımız filoloji tədqiqat işi “Əsrarnamə”nin məhz Azərbaycan dilinə aid olmasını bir 
daha sübut edir” (4, s. 12). C.Qəhrəmanov əsərin orfoqrafik xüsusiyyətləri, leksik tərkibi 
haqqında danışarkən əsərin ədəbi dilimizin leksik-qrammatik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi 
baxımından əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd etmişdir: “Azərbaycan ədəbiyyatının zəngin 
klassik irsi Azərbaycan dilinin tarixi inkişaf qanunlarını tədqiq etmək üçün ən mötəbər 
mənbədir...Hər bir ədəbi parçanın öyrənilməsi, onun leksik tərkibinin tədqiqi dilçilik elminin 
qarşısında duran böyük, vacib məsələnin-tarixi leksikologiya məsələlərinin öyrənilməsi üçün 
müəyyən material verir.... “Əsrarnamə” əsərinin leksik tərkibi geniş və rəngarəngdir. 
Poemanın sırf Azərbaycan sözlərindən ibarət olan əsas fondu Azərbaycan xalqının nəsildən-
nəslə keçərək, demək olar ki, bütün dövrlər üçün əsas olmuş  və öz canlılığını bildirərək 
ünsiyyətə xidmət etmişdir. Poemanın leksik tərkibini, işlənilmiş sözlərin xüsusiyyətlərinə 
görə, bir neçə qismə bölmək  olar” (4, s. 20). Tədqiqatçı əsərin leksik tərkibini ailə, qohum 
və qohumluq əlaqəsi ifadə edən söz və terminlər, insanın bədən üzvləri və hissələrini ifadə 
edən sözlər; təbiət əşyaları və hadisələrini, eləcə də ili, fəsli, günü göstərən sözlər; bitki, 
heyvanat və həşərat adlarını göstərən sözlər; təsərrüfat və məişətlə əlaqədar sözlər; mücərrəd 
anlayışları ifadə edən sözlər; say və sıra bildirən sözlər deyə yeddi hissəyə ayırmışdır. Alim 
yazılı abidədə sırf Azərbaycan türkcəsində olan sözlərin mövqeyi, sayı barədə yazır: 
“Əsrarnamə” əsərinin əlyazmasında Azərbaycan sözlərinin faizi ayrılıqda ərəb və fars söz və 
ifadələri ilə müqayisədə çoxdur. Bu sözlər  XV əsr Azərbaycan ədəbi dilində geniş istifadə 
edildiyi kimi, “Əsrarnamə”nin də dilində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Poemada fars və ərəb 
sözləri mey və meyxana ilə, can, cananla əlaqədar lirik ifadələri, digər tərəfdən, sufilik ide-
yalarını təbliğ edən anlayışları, dini-mistik panteizm terminlərini əks etdirir (4, s. 22).  

Dilçi alim Şaməddin Xəlilov 1989-cu ildə “Əsrarnamə”nin dili adlı monoqrafiya nəşr 
etdirmişdir (Kitabın redaktoru Cahangir Qəhrəmanovdur). Monoqrafiyada abidənin morfo-
loji xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına xüsusi fikir verən tədqiqatçı əsərdəki isim, sifət, say, 
əvəzlik, zərf və felləri ayrıca nəzərdən keçirmişdir. Tədqiqat işinin maraqlı cəhəti ondan 
ibarətdir ki, əsərin dilii “Kitabi-Dədə Qorqud”un, Mustafa Zərir, Qazi Bürhanəddin, 
İmadəddin Nəsimi, Suli Fəqih, Şəms, Nişati, Kişvəri, Füzuli, Məsihi, Qövsi və başqalarının 
əsərlərinin dili ilə müqayisədə araşdırılmışdır. Abidənin dilinin əsasında Təbriz dialektinin 
durduğunu bildirən tədqiqatçı yazır: “XV əsr Azərbaycan ədəbi dilinin normalaşmasında və 
sabitləşməsində seçmə və əvəzetmə işində Təbriz şivə xüsusiyyətləri əsas götürülsə də eləcə 
də digər türk dillərinin ünsürləri də bu prosesdə az və ya çox dərəcədə iştirak etmiş, dilin istər 
fonetik, istərsə də qrammatik quruluşunda öz əksini tapmışdır” (5, s. 15). 

Əsərin morfoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqini qarşısına əsas məqsəd qoyan Ş.Xəlilov 
dövrün yazılı abidələrinin morfoloji özəllikləri barədə yazır: “XV əsr ədəbi-bədii dilimizin 
morfoloji quruluşu  rəngərangliyi və zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Müasir dövrlə səsləşmə-
lərlə yanaşı fərqli cəhətlər də az və ya çox dərəcədə müşahidə olunur” (5, s. 19). 
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Tədqiqatçılar göstərirlər ki, XV əsrdə meydana çıxan tərcümə əsərləri Azərbaycan 
ədəbi dilinin inkişafında mühüm rol oynamışlar. 

2005-ci ildə akademik Möhsün Nağısoylu Əhmədi “Əsrarnamə”sinin filoloji-leksiko-
loji araşdırması ilə bərabər mətninin transfoneliterasiyasını da nəşr etdirmişdir. Burada Şeyx 
Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” və Şeyx Fəridəddin Əttarın “Əsrarnamə” əsərlərinin 
tərcümələrini daha yüksək dəyərləndirən alim onları sərbəst tərcümə adlandıraraq yazır: 
“Sözügedən əsrin ən məşhur tərcümə əsərləri Şirazi təxəllüslü şair-mütərcim qələmindən 
çıxmış Gülşəni-raz” tərcüməsi (1426) və Əhmədinin “Əsrarnamə” tərcüməsidir (1479). Bu 
tərcümə əsərlərinin hər ikisi nəzmlədir-məsnəvi şəklindədir və təsəvvüf mövzusundandır. 
Onlardan birincisi böyük Azərbaycan filosofu-şairi Seyid Mahmud Şəbüstərinin (1287-1320) 
fars dilində yazdığı “Gülşəni-raz” məsnəvisinin sərbəst yaradıcı tərcüməsi, ikincisi isə 
məşhur farsdilli sufi şairi Şeyx Fəridəddin Əttarın ədəbi irsindən seçmə hekayələrin sərbəst 
və poetik tərcüməsidir. “Gülşəni-raz” və “Əsrarnamə” tərcümələrini birləşdirən daha bir 
xüsusiyyət onların dili ilə bağlıdır. Belə ki, hər iki tərcümə əsəri ümumxalq danışıq dilinə 
yaxın sadə bir dillə qələmə alınmışdır (6, s. 3). 

Son vaxtlarda İstanbulun Mərmərə Universiteti kitabxanasından Əhmədi Təbrizinin 
“Yusif və Züleyxa” poemasının əlyazması aşkar edilmişdir. Cənubi Azərbaycan tədqiqatçısı 
Firuz Rifahi Ələmdari 2017-ci ildə ilk dəfə əsəri Tehranda kitab halında nəşr etdirmişdir. 
Filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov kitaba geniş ön söz yazmışdır. 

Qeyd edək ki, ilk anadilli yazılı abidələrimizi nəzərdən keçirərkən bunların arasında 
“Yusif və Züleyxa” mövzusunda yazılan əsərlərin çoxluğu diqqəti cəlb edir. Bunlardan 
Əlinin, Suli Fəqihin, Ərzurumlu Mustafa Zəririn poemalarını göstərmək olar. Tədqiqatçı 
Zəminə Hacıyeva bu mövzuda yazılan əsərlər barədə yazır: “Bu mövzuda yazılan iri həcmli 
milli əsərlər, ümumiyyətlə, islam dövründə dilimizdə ədəbi fəaliyyətin yazılı növünün 
başlanğıcının qoyulmasına, deməli, yazılı ədəbi dilimzin formalaşmasına zəmin yaratmış 
oldu” (7, s. 5). 

P. Kərimov ilk anadilli abidələrimizin, eləcə də XV-XVI əsrlərdə yaşayan şairlərimizin 
bu mövzuya müraciətinin səbəbini onunla izah edir ki, “Yusif və Züleyxa” mövzusundakı 
humanizm, insan qəlbini həyəcana gətirən ata-oğul, qadın-kişi məhəbbəti, sədaqət və 
xəyanət, doğma yurd, vətən həsrəti o dövrün oxucularına çox yaxın idi. Bu məsnəvilərdə 
nağılçılıq, dastançılıq ənənələrindəki rəvayət, nağıletmə tərzinə, Nizami poemalarındakı 
süjet içində süjetin, əhvalat içində əhvalatın təsvirinə rast əlirik. Quran qissələrinin əhali 
arasında yayılmasının savab iş olduğunu da nəzərə almaq lazımdır. “Yusif və Züleyxa” 
əhvalatının bəzi məqamları Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına, “Kitabi-Dədə Qorqud” və 
başqa əbidələrimizə yaxındır. Tədqiqatçı yazır: “Yusif və Züleyxa” məsnəvilərində tərənnüm 
edilən yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlər, insan şəxsiyyətini ucaldan səbr, dəyanət bu ilk 
anadilli abidələrimizin dəyərini artırmışdır. Yusif bütün Şərqdə gözəllik rəmzi olmuşdur. 
Lakin qissədə onun zahiri gözəlliyi mənəvi gözəlliyi ilə tamamlanır və bütövləşir. Elə buna 
görə də Yusif surəti oxucuların məhəbbətini qazanır” (8, s. 8). 

Qeyd edək ki, 4035 beytdən ibarət əsərin cəmi 2986 beyti əlimizə çatmışdır. Məlum 
olduğu kimi, tədqiqatçılar “Yusif və Züleyxa” mövzusunda XIII-XIV əsrlərdə yazılmış 
poemalarla müqayisədə, həmin mövzulu  XV əsr məsnəvilərində məhəbbət xəttinə daha çox 
fikir verildiyini göstərirlər. Bu Əhmədi Təbrizinin “Yusif və Züleyxa” poemasında məhəbbət 
xəttinə daha çox fikir verildiyini göstərirlər.  Əhmədi Təbrizinin “Yusif və Züleyxa” poema-
sında məhəbbət mövzusu nə dərəcədə əksini tapmışdır? –sualına cavab verərkən P.Kərimov 
əsas çətinliyin abidənin natamam vəziyyətdə əlimizə çatdığından ibarət olduğunu deyir: “Bu 
suala tam mənası ilə cavab verməkdə çətinlik çəkirik. Əsas səbəb odur ki, 4035 beytdən ibarət 
olan bu əsərin cəmi 2986 beyti əlimizə çatmışdır. Orasını əminliklə deyə bilərik ki, bu 
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poemada Yusifin atası və qardaşları ilə münasibətlərinə, həbsə düşməsinə, Misiri ağıl və 
ədalətlə idarə etməsinə və başqa məsələlərə geniş yer verilmiş, Yusif-Züleyxa xətti də kifayət 
qədər təsirli boyalarla təsvir edilmişdir. Züleyxanın Yusifin eşqindən dərdə düşməsi, onu 
özünə cəlb etmək istəməsi, Yusif həbsə düşdükdən sonra peşimançılıq çəkməsi əsərin ən 
diqqətəlayiq yerləridir” (8, s. 24). 

Rəməl bəhrində yazılmış poemanın başlığı “Həzə əhsənül-qasasi-Yusif və Züleyxa 
əleyhissəlam” (“Bu, Yusif və Züleyxa əleyhissəlam [barədə] qissələrin ən gözəlidir) kimi 
yazılmışdır. Əsər Allahın, Peyğəmbərin, Raşidi xəlifələrin mədhindən ibarət 47 beytlik 
məsnəvi ilə başlanır. Bundan sonra gələn 61 beytlik “Səbəbi-nəzmi-kitab” hissəsində şair 
əsərini geniş ərazilərini idarə edən Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yəqubun  dövründə yazdığını 
bildirir. “Ağazi-qisseyi-Yusif əleyhissalam” (Yusif əleyhissəlam qissəsinin başlanğıcı”) adlı 
70 beytlik hissədə Xəlilullah təriflənir, poemanın yazılma səbəbindən danışılır. “Şürui-
qisseyi-Yusif əleyhissəlam” (“Yusif əleyhissəlam qissəsinə başlama”) adlı 17 beytlik parçada 
şair hamı faydalansın deyə əsərini türkcə yazdığını qeyd edir, yenə Xəlilüllahı öyür, ona 
minnətdarlığını bildirir. P.Kərimov “Yusif və Züleyxa” mövzusunda yazılmış əsərlərin ən 
böyük əhəmiyyətini onların dil abidəsi olmasında, yazıldığı dövrün ədəbi dil xüsusiyyətlərini 
əks etdirməsində görür (8, s. 30). 

 
Nəticə 
 
XV yüzillikdə Azərbaycanda anadilli ədəbiyyatın inkişafı üçün əlverişli şərait   yaran-

mışdı. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətlərinin hakimləri Azərbaycan türkcəsində əsərlər 
yazılmasına xüsusi fikir verirdilər. Kişvəri, Həbibi, Bəsiri və bir sıra başqaları kimi, Əhmədi 
Təbrizi də Ağqoyunlu sarayına yaxın sənətkar olmuş, ana dilində yazdığı əsərləri  ilə 
tanınmışdır. Onun Azərbaycan türkcəsində yazdığı “Əsrarnamə” tərcüməsi və “Yusif və 
Züleyxa” poeması Ağqoyunlu dövlətinin yüksək vəzifəli şəxsi Xəlilullahın sifarişi ilə qələmə 
alınmışdır. Bir sıra tədqiqatçılar Həmid Araslı, Məmmədağa Sultanov, Şaməddin Xəlilov, 
Möhsün Nağısoylu, Paşa Kərimov və başqaları Əhmədi Təbrizi əsərlərinin bədii və dil 
xüsusiyyətləri barədə fikir söyləmişlər. 
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Sevar Jabbarli 
On the history of research and publication of Ahmedi's works 
 
In the 15th century literature in Turkish developed at a high rate in Azerbaijan. The 

rulers of the Garagoyunlu and Aghgoyunlu states took care of the development of literature 
in this language. There is an increase in the number of works in the Azerbaijani-Turkic 
language during the reign of the head of state Aghgoyunlu Sultan Yagub. In the 15th century, 
besides Jahanshah Hagigi, Amir Afshaddin Khidayat, Dede Omar Rovshan, Sheikh Ibrahim 
Gulshani, Sururi, Khatai Tabrizi, Khalili, Habibi, Kishvari, Shah Ismail Khatai wrote in his 
native language and Ahmed Tabrizi. The well-known poems of Ahmedi - "Asrarnameh" and 
"Yusif and Zuleikha" were written by order of Halilullah, a high-ranking person in the palace 
of Sultan Yagub. Such Azerbaijani scientists as Hamid Arasli, Mamedagha Sultanov, 
Jahangir Gahramanov, Mohsun Naghisoylu, Shameddin Khalilov, Pasha Kerimov and 
others, the Turkish researcher Ayan Genyul spoke about the life and work of the poet, 
published his works. It became possible to talk about the place of Ahmedi  Tabrizi in the 
history of Azerbaijani literature of the 15th century with the help of the research of these 
scientists. 

Key words: Ahmedi Tabrizi, "Asrarnameh", "Yusif and Zuleikha", masnavi, poem. 
 

Севар Джаббарлы 
Об истории исследования и издания произведений Ахмеди Табризи 
 
В XV веке в Азербайджане  большими темпами развивалась тюркоязычная 

литература. Правители государств Гарагоюнлу и Аггоюнлу  с заботой относились к 
развитию этой литературы. Во время правления Султаном Ягубом государством 
Аггоюнлу наблюдается значительный рост числа тюркоязычных произведений. В XV 
веке одним из поэтов, пишущих на родном языке,  наряду с Джаханшахом Хагиги, 
Амир Афсахаддин Хидаятом, Деде Омаром Ровшани, Шейх Ибрагимом Гюльшани, 
Сурури, Хатаи Табризи, Халили, Хабиби, Кишвари, Шах Исмаилом Хатаи был также 
Ахмед Табризи.  Известные нам поэмы Ахмеди-«Асрарнаме» и «Юсиф и Зулейха» 
были написаны им в период правления Султана Ягуба по заказу авторитетного 
государственного деятеля Халилуллаха. 

Азербайджанские ученые Гамид Араслы, Мамедага Султанов, Джахангир Кагра-
манов, Мохсун Нагисойлу, Шамеддин Халилов, Паша Керимов, турецкий исследо-
ватель Аян Генюль и другие, высказываясь о жизни и творчестве поэта, пришли к 
определенным выводам о месте Ахмеди Табризи в истории азербайджанской 
литературы XV века. 

Ключевые слова: Ахмеди Табризи, «Асрарнаме» «Юсиф и Зулейха», маснави, 
поэма. 
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UNUDULMUŞ ELM FƏDAİLƏRİ VƏ YA “ƏRƏB  
ƏLYAZMALARI ÜZƏRİNDƏ ÇALIŞARKƏN” 

 
Xülasə 
 
Şərqşünaslıq elminin inkişafında akademik İqnatiy Yulianoviç Kraçkovskinin  misilsiz 

xidmətləri var. Onun elmi irsi ərəbşünaslığın bütün sahələrini əhatə edir və onu geniş 
diapazona malik şərqşünas olaraq xarakterizə edir. 450-dən artıq çap olunmuş elmi əsər 
onun qələminə məxsusdur. 6 cildlik seçilmiş əsərlər toplusunun 1-ci cildinə onun “Ərəb 
əlyazmaları üzərində çalışarkən. İnsanlar və kitablar haqqında xatirələr” adlı məşhur kitabı 
daxildir. 1941-1945-ci illər müharibəsinin ağır illərində yazılmış bu əsər elmin yüksək bədii 
təbliğinin nümunəsidir. Kraçkovskinin söylədiyinə görə bu kitabında o şəxslərdən yazıb 
ki,onlarla alimi əlyazmalar və ya kitablar birləşdirib və o kəslər ki, əlyazmalar ilə sıx bağlı 
olmuşlar. Təmənnasız elmə xidmət etmiş və ömürləri əlyazmalar içərisində keçmiş 
İ.Y.Reyske, Q.Y.Kehr, V.F.Girqas, İ.A.Bıçkov, V.R.Rozen, X.D.Fren, A.E.Şmidt və bir çəx 
başqa alimlərin və Kraçkovskinin özünün həyatlarında əlyazmaların böyük rolu olmuşdur. 
Bu alimlər vasitəsilə əlyazmalar elm aləminə daxil olmuşlar. Kitabda alimin əlyazma 
üzərində tədqiqat apararkən hansı hissləri keçirdiyi göstərilir, fərəh və məyusluq 
hisslərindən danışılır. Burada ən xırda detal mədəniyyət tarixinin geniş məsələləri ilə 
əlaqələndirilir və bəşəriyyətin yüksək ideallarına xidmət edir.  

 
Açar sözlər: əlyazma, elm, alim, Kraçkovski 
 
Giriş  
 
“Ərəb əlyazmaları üzərində çalışarkən” əsərinin müəllifi görkəmli şərqşünas alim, 

sovet ərəbşünaslığının öndəri akademik İqnatiy Yulianoviç Kraçkovski 1883-cü il mart ayı-
nın 16-da Vilno (Vilnüs) şəhərində anadan olmuşur. 1901-ci ildə Peterburq Universitetinin 
Şərq dilləri fakültəsinə daxil olmuş, 1905-ci ildə 1-ci dərəcəli diplom ilə oranı bitirib, ərəb 
dili və ədəbiyyatı kafedrasında işləməyə başlamışdır. 1908-ci ildə o, canlı ərəb dialektlərini 
öyrənmək və ərəb ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə tanışlıq üçün iki illik Suriya və Misirə ezam 
edilmişdir. Kraçkovskiy ömrünün 50 ilə yaxın hissəsini səmərəli elmi fəaliyyətlə məşğul 
olmuş, şərqşünaslıq elminin inkişafına təkan vermiş və bu sahədə yüksək ixtisaslı kadrlar 
yetişdirmişdir. Onun Böyük Vətən müharibəsinin ən ağır illərində (1941-42) Leninqradın 
(Sankt-Peterburq) mühasirəsi şəraitində əlyazmaların, çap kitablarının və digər elmi və 
mədəni dəyərlərin qorunub saxlanmasında fədakar əməyi olmuşdur. Geniş diapazona malik 
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alim ərəb dili, ədəbiyyatı, coğrafiyası və tarixi sahəsində 450-dən artıq elmi əsərin müəllifi-
dir. Alimin çoxsaylı əsərləri içərisində nəzəri-diqqətimizi cəlb edən ictimaiyyətin geniş 
nüfuzunu qazanmış və I dərəcəli Stalin mükafatına layiq görülmüş “Ərəb əlyazmaları 
üzərində çalışarkən. İnsanlar və kitablar haqqında xatirələr” (“Над арабскими рукописями. 
Листки воспоминаний о книгах и людях”) kitabıdır. Alimin 6 cildlik seçilmiş əsərlərinin 
giriş hissəsində V.Belyayev və Q.Tseretelinin yazdıqlarına görə “onun 40 ildən çox elmi 
həyatının zəngin təcrübəsini cəmləşdirən bu əsər elmin yüksək bədii təbliğinin nümunəsidir”. 
Əsər həm elmi yaradıcılıq prosesini, həm də böyük alimin mənəvi simasını açıq-aydın təsvir 
edir. Kraçkovskinin özünün yazdığına görə kitabın taleyi xoşbəxt olmuşdur: onu mühari-
bənin ağır illərində yazıb, lakin 1945-ci ilin may ayında bütün dünya qələbə gününü qeyd 
edəndə kitab işıq üzü görüb. Kraçkovski deyirdi ki, mən bu kitabımda o şəxslərdən yazmışam 
ki, onlarla məni əlyazmalar birləşdirib və o kəslər ki, əlyazmalar ilə sıx bağlı olmuşlar. Kita-
bın 2-ci nəşri 1-cidən fərqli olaraq evakuasiya şəraitində deyil, alimin şəxsi kitabxanasında – 
mühasirəni yaşamış əlyazma və kitabların içərisində hazırlanmışdır. Kraçkovski xahiş edir 
ki, onun kitabına şəxsi xatirələr kimi baxmasınlar. O, 1943-cü ildə yazırdı: “Mən xatirələri 
özüm haqqında deyil, mənim həyatımda böyük rol oynayan ərəb əlyazmaları haqqında 
yazmışam. O əlyazmalar ki, onları tapıb üzə çıxarmaq və elm aləminə təqdim etmək mənə 
nəsib olmuşdur. Hər şeydən əvvəl mən alimin əlyazma üzərində tədqiqat apararkən hansı 
hissləri keçirdiyini göstərmək istəmişəm, fərəh və məyusluq hisslərindən danışmaq 
istəmişəm. Əlyazmalar üzərindəki təəssüratlarımı yada salarkən demək istəyirəm ki, burada 
ən xırda detal mədəniyyət tarixinin geniş məsələləri ilə əlaqələndirilir və nəhayət yekun 
nöqtədə hər şey bəşəriyyətin yüksək idealları yolunda güclü axına qoşulur. Mənim 
düşüncələrimi hər zaman əhatə edən bu olub və mən istərdim ki, bu fikirlər kitabı oxuyacaq 
insanların ağıllarına və qəlblərinə yol tapsın”. 1901-ci ildə Peterburq ictimai kitabxanasının 
direktoru olmuş İ.A.Bıçkova (1858-1944) həsr etdiyi bölmədə alim qeyd edir ki, şərqşünaslar 
üçün əlyazma şöbəsi hər zaman nadir məktəb olmuşdur: “Buraya biz gənc tələbə kimi 
cəsarətsiz daxil olmuşuq, burada bizim ilk işlərimiz yaranıb və onilliklər sonra saçları 
ağarmış halda buraya tələbələrimizlə oxumağa gəlmişik və daha sonralar tələbələrimizin 
tələbələrini göndərmişik”. 

 
“Ərəb əlyazmaları  üzərində” kitabını vərəqləyərkən mənim diqqətimi cəlb edən və 

mənə xoş təəssürat bağışlayan dahi akademikin elm tarixində adları çox çəkilməyən və ya 
bir zamanlar məşhur olub sonralar unudulmuş, sözün həqiqi mənasında elm qurbanları, elm 
fədailəri barəsində düşüncələri oldu.Onlardan bir neçəsi barədə söz açmaq istərdik. Məsələn,  
Babilər hərəkatı (1820-1850) haqqında tədqiqat işinin müəllifi 1920-ci ildə vəfat etmiş 
“kapitan Tumanski” kimi yaddaşlarda qalan hərbçi, general A.Q.Tumanski.  

XX əsrin 20-ci illərinin sonunda Kraçkovski təsadüfən tanımadığı şəxsdən Quranın əllə 
yazılmış qeydlərlə birlikdə tərcüməsini əldə edir. Göy qovluğun üzərində yazıldığına görə 
əlyazma general-leytenant D.N.Boquslavskiyə məxsus idi. Kraçkovski bu çətin və ciddi işin 
öhdəsindən ərəb dili mütəxəssisi olmayan hərbçinin gəldiyinə heyrətlənir. Ön söz 1871-ci 
ildə yazılmışdı və buradan aydın olurdu ki, müəllif İstanbulda olmuşdu. Tərcümə orijinaldan 
– birbaşa Qurandan edilmişdi. O illərdə Petroqrad tərəfin Petrozavodskaya küçəsində 
Qeslerov prospektinə yaxın yerdə 3 mərtəbəli bina var idi. Burada nələr yox idi: antikvar 
əşyalar, qədim əlyazmalar, daha nələr-nələr. Bu bina əvvəllər Paleoqrafiya muzeyi olmuş, 
sonralar Kitab, Sənəd və Yazı İnstitutuna çevrilmişdi. 1932-ci ildə binanın inventarını gözdən 
keçirərkən Kraçkovskinin gözləri Şamilin avtoqrafına sataşır. Bu, Qafqazda müridliyin 
başçısı Şamilin (1798-1871) imzası ilə ərəb dilində yazılmış məktub idi. Ünvan sahibi olaraq 
general knyaz Boquslavski göstərilirdi. Kraçkovski dərhal Quran tərcüməsini yada salır. 
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Əlyazmalar artıq 2-ci dəfə idi ki, onu bu şəxslə əlaqələndirirdi. Alim qərara gəlir ki, bu şəxsin 
kim olduğunu müəyyən etsin. İzahatlar həm rus, həm də ərəb tərəfindən gəldi. Asiya muzeyi 
toplusunda Şamilin kürəkəninin onların Rusiyada olması haqqında xatirələr avtoqrafı üzə 
çıxdı. Müəllif Peterburqda və Kaluqada onlara təhkim olunmuş ərəb dilini bilən polkovnik 
Boquslavski haqqında xoş təəssüratlarını yazırdı. Sonralar Peterburq Şərq dilləri fakültəsinin 
dekanı məşhur A.K.Kazımbəy (1802-1870) şərqşünaslıq məsələləri barədə yerli məcmuə-
lərin birində Boquslavskinin simasında Universitet tədrisi şəraitində nəinki tələbə, hətta azad 
dinləyicinin nələrə qadir olduğunu nümunə kimi göstərəcəkdi. Boquslavski İstanbulda 
səfirlikdə işlədiyi illərdə Quranı tərcümə etmişdi. XIX və XX əsrlərdə bu tərcümə əslindən 
rus dilinə edilmiş 2-ci hal idi və çap üçün nəzərdə tutulmuşdu. Onun dərc edilməməsinə səbəb 
kimi Kraçkovski XIX əsrin 70-ci illərində Kazanda Q.S.Sablukovun tərcüməsinin meydana 
çıxdığını söyləyir. Sablukov uzun illər özünü bu işə həsr etmiş mütəxəssis idi. Lakin 90-cı 
illərin sonunda artıq vəfat etmiş general Boquslavskinin həyat yoldaşı onun tərcüməsini 
Elmlər Akademiyasına təqdim edəndə Kraçkovskinin müəllimi olmuş məşhur şərqşünas 
V.R.Rozen (1849-1908) öz rəyində bildirmişdi ki, generalın tərcüməsi Sablukovun 
tərcüməsindən heç də geri qalmır. Rozen kimi ərəbşünasın verdiyi bu böyük dəyəri və XIX 
əsrin ortalarında mədəni inkişaf şəraitini nəzərə alaraq etiraf etmək olar ki, bu dərəcədə elmi 
yüksəkliyə qalxmaq general Boquslavski üçün Ruhani Akademiyasının professoru Sablukov 
ilə müqayisədə qat-qat çətin idi. 

“Əcdadların kölgələri. Ərəb ədəbiyyatı fədaisi” başlığı altında yazılmış fəsli Kraç-
kovski XVIII əsrdə yaşamış sözün həqiqi mənasında elm fədaisi olmuş alman ellinist və 
ərəbşünası Yakov Reyskeyə həsr etmişdir. O, xatirələrində  yazır: “1909-1910-cu illərin qış 
aylarında Beyrutda müəllimim ərəb professor L.Şeyxonun (1859-1927) IX əsr ərəb şairi əl-
Buxturinin (819-897) şer məcmuəsinin nəşri üzərində uzun illərdən bəri sürən əməyi 
bəhrəsini vermək üzrə idi. Hərbi şücaət  və mənəviyyat barəsində olan bu əsərin adı Xamasa 
idi (805-846-cı illərdə yaşamış digər ərəb şairi Əbu Təmmamın da eyni adlı əsəri var). Bu 
məcmuənin taleyi maraqlıdır. XVII əsrdə Şərq ədəbiyyatı inciləri ilə məşğul olan avropalılar 
müntəzəm olaraq əlyazma toplamağa başlamışdılar. Türkiyədə hollandoyalı rezident-məşhur 
Leyden ərəbşünaslar məktəbinin yetirməsi L.Varner (1619-1665) İstanbuldan gətirdiyi 
“Xamasa”da daxil olan zəngin əlyazmalar külliyyatını öz doğma universitetinə təqdim 
etmişdi. Şeyxo hələ XIX əsrin 90-cı illərində şəxsən üzünü köçürdüyü həmin əlyazma 
əsasında nəşr hazırlayırdı”. Vidalaşmadan öncə o, Kraçkovskiyə çap olunmuş vərəqlər 
vermişdi və alim hələ Odessaya yola düşən gəmidə ikən onları tədqiq etməyə başlamışdı. 
Məcmuə üzərində işləyərkən Kraçkovski əlyazmanın kənarlarında başqa xətlə yazılmış çoxlu 
sayda qeydlər gördü. Bu qeydlərin çoxu ərəbcə, bəziləri isə latınca idi. Nə Beyrut, nə də 
Leyden nəşriyyatları bu qeydləri nəzərə almamışdılar. Şeyxo bunları adi katib yazısı və ya 
oxucu qeydləri sanmışdı və bu qeydlərin qərb xarakterli olduğuna fikir verməmişdi. Bunlar 
adi qeydlər deyildi; həm uğurlu fərziyyələr, həm də digər mənbələrdən latınca sitatlar ilə 
bərabər göstərilən variantlar idi. Son iki  əsrin nəşrlərini yoxlayıb çox asanlıqla müəyyən 
etmək olardı ki, XVIII əsrin ortalarına qədər çap edilmiş bütün əsərlər və Leyden 
məcmuəsinə daxil olan bütün əlyazmalar müəllifə tam məlum idi. Yalnız yüksək bilikli və 
fenomenal yaddaşa malik mütəxəssis bu qeydləri edə bilərdi. Bu şəxs kim idi? Kraçkovski 
yazır ki, ərəbşünaslığın tarixi haqqında mühazirələrə hazırlaşarkən mən XVIII əsr alman 
aliminin faciəli tərcümeyi-halına müraciət etməli oldum və gözlərimin önündə odlu hərflərlə 
yazılmış ilk səhifələrdən biri durdu. Bu səhifədə alman alimi 1738-ci ildə 22 yaşlı ikən 
Leydenə səfər etmək barəsində ideyasından danışırdı. O yazırdı: “Mən çox pis oldum. Öz 
ağılsızlığımın ucbatından çox zərər çəkdim. Ərəb ədəbiyyatının qurbanı oldum. O zaman 
mənim bu ədəbiyyata olan coşğun həvəsim məni bədbəxt etdi, çünki çox tez başladı, ona 
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ehtiyac olmayan, dəyər verilməyən bir zamanda başladı. Əgər daha xoşbəxt zamanları 
canlandıra biləcək bu həvəs, yanğı qəlbimə yol tapa bilsəydi?! Əgər bu dövr nə zamansa 
gəlsə (buna heç ümidim yoxdur)... Ərəb ədəbiyyatına daha yüksək qiymət verib onu 
lazımınca öyrənəcəkləri dövr nə zamansa gələcəkmi?” Belə özünəməxsus əsəbi üslubda 
yazırdı Reyske, XIX əsr alman tarixçisi T.Mommsenin “misilsiz” adlandırdığı Reyske – 
XVIII əsrin görkəmli ellinisti və ərəbşünası, özünü yaşlı vaxtlarında adlandırdığı kimi “ərəb 
ədəbiyyatı qurbanı” Yakob Reyske (1716-1774). Bu sözlər boş ibarə deyildi. Halledəki 
yetimlər evindən Leypsiqə gələn 17 yaşlı tələbə ikən öz dediyinə görə onda ərəb dilini 
öyrənməyə qeyri-adi həvəs, meyl yaranmışdı. Ömrünün sonuna qədər o, sözün həqiqi 
mənasında aclıq içərisində yaşamışdı. Müasirlərinin yazdıqlarına görə Yakob Reyske ömrü 
boyu sözün əsl mənasında aclıqla mübarizə aparırdı. Leyden şəhərinə piyada gedən və 
gəncliyinin 8 ilini orada yoxsulluq içərisində keçirən Reyske nəinki dəfələrlə oxuyur, o hətta 
kitabxanada olan bütün tarixi və poetik ərəbdilli əlyazmaların üzünü köçürürdü. XVII əsrin 
məşhur holland şərqşünası  əlyazmalar kolleksiyasının sahibi L.Varnerin  (1619-1665) bütün 
əlyazmalarını oxuyaraq aclığa qalib gəlirdi. Bu əlyazmaların siyahısında 1740-cı il 
sentyabrın 10-da üzünü köçürüb bitirdiyi əl-Buxturinin “Xamasa” əsəri də var idi. Leyden 
əlyazmasının kənarlarındakı qeydlər həmin nüsxə üzərində aparılan tədqiqatın izləri idi və 
bu izlər Kraçkovskiyə həmin elm fədaisinə aparan yolu göstərmişdi. Y.Reyske yazırdı: 
“Tarix və poeziya üçün ərəb dili çox faydalı ola bilər. Mən çox istərdim ki, o bizdə daha çox 
məşhur olsun. Müqəddəs filologiyanın onun üzərində qurulması mənim üçün o qədər də 
əhəmiyyətli deyil. Əgər ərəb dilinə kömək etmək istəyirlərsə onu yalnız ilahiyyat məqsədilə 
öyrənmək lazım deyil, onun vasitəsilə tarix, coğrafiya, riyaziyyat, fizika və tibbi öyrətmək 
və zənginləşdirmək lazımdır”. Beləliklə, Reyskeni şərqşünaslıqda və ümumilikdə elmdə 
ərəbşünaslığın müstəqil əhəmiyyətini geniş və şüurlu olaraq elan edən ilk alim hesab etmək 
olar. Yaşadığı dövrdə o, baxışlarına həmrəy olan şəxs görmədi. Yakob Reyskeyə ən yaxşı 
halda öz şərq alimliyini hər şeydən üstün tutan qəribə adam kimi baxırdılar. Reyskenin 
yeganə fərəh tapdığı məşğuliyyət əlyazmalar idi. Tərcümeyi-halının yekununda yazdığı bu 
sətrləri indi də həyəcansız oxumaq mümkün deyil: “Mənim övladım yoxdur. Övladlarım, 
atasız yetimlərim əlyazmalarımdır. İşıq üzü görmədən əvvəl mən onları qəm-qüssə ilə tərbiyə 
etmişəm. Mən öləndən sonra onların halı necə olacaq? Onlar kimə qismət olacaq? Saf, dürüst, 
fədakarcasına düşünən qəlb tapılacaqmı? Qoy onları Allah qorusun! Mən öz növbəmdə onlar 
üçün bacardığımı etmişəm və nə qədər ki həyatda varam onlara bu dünyada mümkün qədər 
yardım edəcəm”. Alimin özü ilə müqayisədə əlyazmalarının taleyi daha xoşbəxt oldu. 
Ölümündən sonra əlyazmalar ona sağlığında dəyər verən şəxslərdən biri olan məşhur alman 
yazıçısı Q.E.Lessinqin (1729-1781) əlinə, sonralar isə Kopenhagen kitabxanasına keçdi. 
Y.Reyskenin hazırladığı və bütün tarixçilərin bu günə qədər istifadə etdiyi 1273-1331-ci 
illərdə yaşamış ərəb tarixçisi və coğrafiyaşünası Əbul Fidə salnaməsinin 5 cildlik nəşri və 
digər əsərləri bu günə qədər “ərəb ədəbiyyatı fədaisinin” yorulmaz tədqiqatlarının abidəsi 
olaraq qalır. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaşamış yazıçı Olqa Forş yazırdı: 
“Leypsiqdə Radişev və rus tələbələri ilə görüşə ərəb filologiyasının banisi, alim, sabahkı 
günə yeməyi olub-olmayacağından əmin olmayan qoca Yakob Reyske də gəlmişdi”.  Bütün 
bunlara baxanda bizim əcdadlarımız olan alimlərin necə çətin şəraitdə çalışdıqlarının və 
yüksək nümunələr qoyub  getdiyinin şahidi oluruq. 

XVIII əsrdə onunla bərabər digər bir şərqşünas alim Q.Y.Ker haqqında da anlaşılmaz 
qəribə adam kimi düşünürdülər. Rusiyada yaşamış alman mənşəli ərəbşünas Q.Y.Ker (1692-
1740), “Şərq dilləri və elmləri cəmiyyəti və ya Asiya Akademiyası adlı sonralar itirilmiş 
layihənin müəllifi olan bu alim şərqşünaslıq elminin inkişafı yolunda əlindən gələni 
əsirgəməmişdir (Bu layihə haqqında vaxtilə M.V.Lomonosov (1711-1765) da düşünmüşdü). 
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Belə unudulmuş elm fədailərindən biri də özü haqqında danışmağı sevməyən “Sakit 
Girqas” kimi tanınan rusiyalı şərqşünas V.F.Girqas (1835-1887) idi.  

Kraçkovski yazır ki, bir dəfə 1907-ci ilin qışında baron Rozenin (V.R.Rozen (1849-
1908-ci illərdə yaşamış rus şərqşünas alimi) yanında çalışarkən mən Girqasın ölümündən 20 
il keçdiyini xatırladım və nə üçün onun haqqında az məlumat olduğunu soruşdum. Fikrə getdi 
və dedi: “Onun haqqında nə demək olar? Sakit adam idi, özü haqqında danışmağı sevmirdi 
və başqalarının da onun haqqında danışmasını istəmirdi. Yunan filosofu Epikurun sözləri ilə 
(“Lathe biosas”) mənə “gizli yaşa”mağı öyrədirdi. Taleyini qıcıqlandırmaqdan qorxurdu və 
hətta ən sadə söhbətlərində belə ərəb istisnası olan “İn şə Allah”ı (“Allah istəsə”) yaddan 
çıxarmırdı. Həmişə deyərdi: “Mən sizə axşam gələcək və ya filan işi görəcəm in şə Allah”. 
Girqas xəstə idi, cəmi 52 il ömür sürdü. Çox yaşamayacağını bilirdi və  müntəzəm işləyirdi. 
Bütün həyatı boyu zəhmət çəkdi. Çox işlər gördü. Biz bu qədər çapalama ilə 20 ildir ki, onun 
başladığını bitirə bilmirik. Suriya və Misirdə olan müddətdə canlı danışıq dilində tərtib 
edilmiş 500-dən artıq atalar sözlərini öz səliqəli xətti ilə yazmışdı. Hiss edəndə ki, sonu gəlir, 
kənara çəkildi və sakit yaşadığı kimi sakitcə də vəfat etdi”. Ölümündən hətta 60 il sonra 
universitet tələbələri onun dərsliklərindən istifadə edirdilər. Kraçkovski yazır ki, o hələ 1-ci 
kursda oxuyarkən Girqasın və Rozenin tərtib etdikləri müntəxəbatdan istifadə etmişdir və 
Girqasın tərtib etdiyi “Lüğət”dən və “Ərəb ədəbiyyatı tarixi”ndən dövlət imtahanına 
hazırlaşmışdır.  

Seçilmiş əsərlərinin II cildində Kraçkovski dünya ədəbiyyatında 3 böyük poetik sistem 
olduğunu qeyd edir: yunan, hind və ərəb. Ərəb-müsəlman mədəniyyətinin yayılması ilə fars, 
türk, hind, əfqan və digər Yaxın Şərq xalqlarının ədəbiyyatı onun bilavasitə təsiri altındadır. 
Fars ədəbiyyatı vasitəsilə o gürcü ədəbiyyatına da öz təsirini göstərdi. Kraçkovski orta əsr 
yəhudi poeziyasında da ərəb poetik sisteminin izləri olduğunu söyləyir. Lakin yunan, hind, 
fars mədəniyyətlərinin də öz növbəsində ərəb elminə təsirindən danışan alim yunan təsiri 
məsələsi ilə daha yaxından tanış olmağı vacib bilir. O yazır:”Aristotelin (e.ə. 384-323-cü 
illərdə yaşamış yunan filosofu) ərəb elminə təsiri kifayət qədər məlumdur. Onun ritorikası 
(bəlağət, bəyan elmi), poetikası, topikası (bir fikri ifadə edərkən ümumi dəlillərdən istifadə 
etmək bacarığı haqqında elm) çox erkən ərəb dilinə tərcümə edilmişdir. Artıq X əsrdə yunan 
əsərlərinin ərəb dilinə tərcümələri mövcud idi. Bütün bunlar danılmaz faktdır. Lakin 
poetikaya dair ərəb əsərlərində Aristotelin baxışlarını görə bilmirik”. Kraçkovski IX əsri ən 
səmərəli dövr hesab edir və bu dövrdə yaşamış 3 alimi nümunə olaraq göstərir; “Kitab al-
hayavan” və “Kitab əl-bəyan” əsərlərinin müəllifi filoloq  və ilahiyyatcı əl-Cahiz (öl.255/ 
869), “Kitab əl-badi” əsərinin müəllifi, bir günlük xəlif 296/908-ci ildə qətlə yetirilmiş filoloq 
İbn əl-Mutazz və coğrafiyaşünas və ədəbiyyat nəzəriyyəçisi Qudama ibn Cəfər Əbu-l-Fəth 
əl-Katib əl-Bağdadi (öl.922). Əl-Cahiz Aristotelin məntiqinə istehza ilə yanaşır. “Əl-
Hayavan” əsərində o yazır: Onun (Aristotelin) məntiqi heç bir ərəb natiqinə aydın deyil. (səh. 
45). Mən məntiq müəllifinin bu sözlərini anlaya bilmirəm; bəlkə düzgün tərcümə edil-
məmişdir” (həmin əsər səh. 18). Digər bir nəzəriyyəçi alim İbn əl-Əsir, Əbu-l-Fəth Nəsrullah 
(1163-1239) (məşhur tarixçi İzzəddin ibn əl-Əsirin qardaşı) İbn Sinaya müraciət edərək daha 
sərt danışır: “Əgər sən ərəb alimlərinin yunanların kitablarından nə isə öyrəndiklərini sübut 
etməyə çalışırsansa, mən buna etiraz edərək bildirmək istəyirəm ki, mən yunan alimlərinin 
nə dediklərini bilmirəm və heç vaxt bilməmişəm”. Ərəb elminin yaranmasında yunan təsirini, 
izlərini axtarmaq düzgün deyil. Ərəb poetikası, elmi yad nəzəriyyə əsasında deyil, öz doğma 
dili üzərində müşahidələrdən yaranmışdır.İbn əl-Mutazz “Kitab əl-badi” (“Yenilik haqqında 
kitab”) əsərində yazır ki, yenilik və ya yeni üslub düşünüldüyü kimi yeni cərəyan şairləri 
tərəfindən yaradılmamışdır. Bu üslubun əsaslarına Quranda, hədislərdə, bədəvilərin dilində 
rast gəlinir. 
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Nəticə 
 
Kraçkovskinin əsərində belə bir müddəaya rast gəlirik: “Bəzən əlyazmalar inadkar 

olur. Onlar “Səndən sonra bu barədə kim danışacaq? Məgər biz sənə onu özünlə aparmağa 
ixtiyar vermişikmi?” kimi suallarla məsələni sərt və hökmlə ortaya qoyanda insan özünü aciz 
və əlacsız hiss edir. Əsrlərdən gələn qədim ölməz elmin hökmləri ciddidir. Bəzən əlyazmalar 
gözlənilmədən insanların taleyini həll edərək onun istiqamətini istədiyi kimi dəyişir. 
Əlyazmalara mehr salanlar onların təsiri altından çıxa bilmir. Əsərin sonunda 1943-cü ildə 
yazdığı “Requiem Aeternam” başlığı altında yazıda Kraçkovski keçmişin lövhələrinin onun 
gözləri önündə durmasından danışır. Hər bir əlyazma istər yeni olsun, istər qədim, onun 
həyatına daxil olub və onu istədiyi şəkildə dəyişib, elm tarixini yazmaqda, keçmişi 
öyrənməkdə, həyatlarını elmə həsr etmiş insanları kəşf etməkdə ona kömək olub. Çox zaman 
müharibələr, xəstəliklər bu alimlərin tam tərəqqisinə imkan verməsə də Kraçkovskinin özü 
də daxil olmaqla bu insanlar elmlə əlyazmalarla, kitablarla sıx təmasda olaraq ən çətin 
şəraitdə elmin inkişafı üçün əllərindən gələni əsirgəməmişlər. Bu yazıda adları çəkilən və 
çəkilməyən alimləri minnətdarlıq hissi ilə yad edirik. Allahdan onlara əbədi rəhmət diləyir 
və xoş xatirələrdə anılmalarını, yaşamalarını diləyirik. Məşhur ərəb şairi və filosofu Əbu-l-
Əla əl-Məərrinin (979-1058-ci illərdə yaşamış və kor olmuşdur) belə bir kəlamı var: “Luzum 
mə lə yəlzəm” (“lüzumsuz olanın lüzumluluğu”). Şair-filosof demək istəyirdi ki, onun 
əsərlərindəki düşüncələr və nəticələr bir çoxları üçün vacib olmaya bilər, amma onun özü 
üçün çox lazımlıdır. Biz də belə qərara gəldik ki, burada yazılanları bilmək yalnız biz 
əlyazmaşünaslar üçün deyil, bütün insanlar üçün vacib və lazımdır.  
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Tahira Aliyeva 
Forgotten Martyrs of Science or "On the Arabic Manuscripts" 
 
Much credit for the development of Arabic studies belongs to Ignatiy Yulianovich 

Krachkovsky. The scientific heritage of Academician I.Yu. Krachkovsky covers all areas of 
Arabic studies and characterizes him as an orientalist of the widest range. He created over 
450 scientific publications. The first volume of the six-volume collection of selected works 
includes the well-known book “On the Arabic Manuscripts. Memories of books and people”. 
This book, written in the harsh years of the war of 1941-1945, is an example of high 
propaganda of science and selfless service to it. According to I.Yu. Krachkovsky, he wrote 
only about people to whom manuscripts and books led him or who were closely related to 
them. Among them are the names of such scientists as J. Reiske, Kehr, V. F. Girgas, 
I.A.Bychkov, V.R.Rosen, H.D.Fren, A.E.Schmidt and others who unselfishly served science, 
and life which passed among the manuscripts. The manuscripts played an important role in 
the life of I.Yu. Krachkovsky himself and the scientists he mentioned. Through their hands, 
manuscripts were introduced to the scientific world. Academician I.Yu. Krachkovsky wanted 
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to show what scientist is experiencing in his work on manuscripts, wrote about the joys and 
sorrows of office work. Every detail of the work in the book is associated with broad issues 
of cultural history and serves the high ideals of humanity. 

Key words: science, manuscripts, scientists, Krachkovsky 
 
 
Таира Алиева 
Забытые мученики науки или «Работая над арабскими рукописями» 
 
В развитии арабистики большая заслуга принадлежит Игнатию Юлиановичу 

Крачковскому. Научное наследие академика И.Ю.Крачковского охватывает все 
области арабистики и характеризует его как востоковеда широчайшего диапазона. Его 
перу принадлежит свыше 450-ти печатных научных трудов. В первый том шеститом-
ного собрания избранных трудов ученого включена известная книга «Над арабскими 
рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях». Эта книга, написанная в 
суровые годы войны 1941-1945 годов, является образцом высокохудожественной 
пропаганды науки и бескорыстного служения ей. По словам самого И.Ю.Крачковского 
в ней он писал только о людях, к которым его привели рукописи и книги, или которые 
были близко связаны с ними. Среди них имена таких ученых как И.Я.Рейске, Г.Я.Кер, 
В.Ф.Гиргас, И.А.Бычков, В.Р.Розен, Х.Д.Френ, А.Э.Шмидт и других, которые 
бескорыстно служили науке,  жизнь которых прошла среди рукописей. Рукописи 
сыграли большую роль в жизни самого И.Ю.Крачковского и упомянутых им ученых. 
Через их руки рукописи вошли в научный мир. Академик И.Ю.Крачковский хотел 
показать, что переживает ученый в процессе работы над рукописями, писал о радостях 
и огорчениях кабинетной работы. Каждая деталь прозведения в книге связана с 
широкими вопросами истории культуры и служит высоким идеалам человечества. 

Ключевые слова: рукописи, наука, ученые, Крачковский  
 
 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent  
Paşa Kərimov tərəfindən capa tövsiyə olunmuşdur. 
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CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ  
HƏMİDƏ XANIM CAVANŞİR 

 
Xülasə 
 
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradıcısı və redaktoru 

Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanım Cavanşir-Məmmədquluzadə iyirmi 
beş il ərzində onun silahdaşı və məsləkdaşı olmuşdur. Dövrünün ziyalı xanımlarından  olan 
Həmidə xanım Qarabağ xanları nəslindən idi. Onun babası Cəfərqulu xan Qarabağ 
xanlığının yaradıcısı Pənahəli xanın nəvəsi Batmanqılınc Məhəmməd bəyin nəvəsi idi. 
Qarabağ xanı Kəhrizli kəndini Cəfərqulu xana bağışlamışdı. Həmidə xanımın atası Əhməd 
bəy Cavanşir uzun müddət çar ordusunda xidmət etmiş, sonralar doğma kəndinə qayıtmış, 
Qarabağ tarixinə dair və bir sıra digər əsərlər yazmışdır. Həmidə xanım ilk dəfə 1889-cu 
ildə hərbi xidmətçi İbrahim bəy Davatdarovla ailə qurmuş, əri vəfat etdikdən sonra 1907-ci 
ildə Cəlil Məmmədquluzadə ilə ailə həyatı qurmuşdu. Həmidə xanımın xatirələri Cəlil 
Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığının bir sıra məqamlarına işıq salır. 

 
Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, Həmidə xanım, “Molla Nəsrəddin”, Qarabağ, 

Kəhrizli 
 
Giriş 
 
Həmidə xanım Əhməd bəy qızı Cavanşir Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın 

nəvəsi və “cəmi Qarabağda rəşadət və şücaətlə məşhur olan” (F.Köçərli) “Batmanqılınc” 
ləqəbli Məhəmməd bəyin nəticəsidir. Pənahəli xan İranın Şiraz şəhərində vəfat edəndən 
sonra onun ortancıl oğlu, “Batmanqılınc” Məhəmməd bəyin atası Mehrəli ağa Qarabağ 
xanlıq kürsüsünə yiyələnmək xülyasına düşmüşdü. Lakin siyasi hakimiyyət uğrunda 
mübarizədə böyük qardaşı İbrahimxəlil xana məğlub olmuş, özünə əvvəlcə İranda Kərim xan 
Zəndin, sonra isə Qubalı Fətəli xanın yanında siyasi sığınacaq tapmışdı. Amma istəyinə nail 
ola bilməmişdi, Şamaxıda qətlə yetirilmişdi. Mehrəli ağanın ölümündən sonra oğlu 
Məhəmməd bəy əmisi İbrahimxəlil xanın sarayında yaşamış, burda təlim-tərbiyə almış, 
sonralar Qarabağ qoşununun igid sərkərdələrindən biri kimi tanınmışdı. İbrahimxəlil xan 
Kəhrizli kəndini qardaşı oğlu “Batmanqılınc” Məhəmməd bəyə bağışlamış və bu kənd və 
onun ərazisi şəxsi mülkiyyətinə çevrilmişdi.  
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“Batmanqılınc” Məhəmməd bəy Şamaxı xanı Mustafa xan tərəfindən öldürüləndən 
sonra onun altı yaşlı oğlu Cəfərqulu bəy yetim qalmış və atasının düşmənləri tərəfindən onun 
da öldürülə biləcəyindən ehtiyatlanan lələsi uşağı götürüb, İrana qohumlarının yanına 
aparmışdı. Cəfərqulu bəy Tehranda bibilərinin yanında təlim-tərbiyə almış və xeyli 
müddətdən sonra 1825-ci ildə Şuşaya qayıtmışdı. Bir müddət əmisi oğlu Nəcəfqulu bəyin 
evində yaşamış və əmisi Əsəd bəyin qızı Nəcəfqulu bəyin bacısı Zəhra xanımla evlənib, xeyli 
vaxtdan sonra Kəhrizliyə köçmüşdü.1. Həmin vaxt kənd yiyəsizlikdən demək olar ki, 
xarabazara çevrilmiş, sakinləri pərən-pərən düşmüş, burda yalnız bir neçə ailə qalmışdı. 
Cəfərqulu bəy Kəhrizlidə tikinti işləri aparmış, yeni quyular qazdırmış, dağılmış kəhrizlərin 
lazımlarını təmizləmişdi. Özü üçün də bir daxma tikdirmiş, kasıbçılıqla güzəran keçirməyə 
başlamışdı. Ümumiyyətlə, tarix üçün heç bir əhəmiyyəti olmayan Cəfərqulu bəy Azərbaycan 
ictimai-siyasi, mədəni həyatında elə bir rol oynamamışdı. O, bəylərə verilən bütün güzəşt və 
imtiyazlardan istifadə edərək dövlətə heç bir vergi və mükəlləfiyyət verməmiş, yalnız 
Kəhrizlidə atasına məxsus mülki idarə etməklə məşğul olmuş, adi bir bəy kimi yaşayıb, 
ömrünü burda başa vurmuşdu (1, s. 137). 

Cəfərqulu bəyin altı oğlu, bir qızı vardı. 1828-ci il martın 2-də isə Həmidə xanımın 
atası Əhməd bəy bu ailədə dünyaya gəlmişdi. Kəhrizlidə məktəb olmadığı üçün yeddi-səkkiz 
yaşlarında böyük qardaşı İsgəndərlə birlikdə qonşu Boyat kəndindəki mədrəsədə təhsil 
almışdı. 

1843-cü ildə rus çarı I Nikolayın adından Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xan 
Cavanşirə məktub yazılaraq öz oğlunu və xan sülaləsindən olan bir neçə gənci Peterburqa 
oxumağa göndərməsi xahiş olunur. Mehdiqulu xanın oğul övladı olmadığından yaxın 
adamları Əhməd bəyi və Əsəd bəyi, digər bir qohumunu, ümumiyyətlə, Qarabağdan səkkiz 
nəfər yeniyetmə oğlanı Peterburqa ali təhsil almağa yola salır (2, s. 153). Əhməd bəy 
Cavanşir Pavlov korpusunda oxuyur və 1845-ci ildə təhsilini başa vurub, süvari polka kornet 
vəzifəsinə təyin olunur. 1849-cu ildə Polşanın Varşava şəhərində qulluq edərkən həmyerlisi, 
kornet Əli bəy Sultanovla aralarında mübahisə düşür və onu qılıncla duelə çağırır. Rəqibini 
çiynindən yaralayır, özü də sağ əlindən yara alır, baş, şəhadət və orta barmaqları şikəst olur. 
Bu duelə görə Əhməd bəy üç ay həbs cəzasına məhkum edilir, sonra bağışlanılaraq Axtır 
qusar polkuna xidmətə göndərilir. 1853-1856-cı illər rus-türk müharibəsinin iştirakçısı kimi 
o, Krımda müalicə alır. On üç illik hərbi xidmətdən sonra Əhməd bəy ştabs-rotmistr 
rütbəsində ehtiyata buraxılır. Kəhrizliyə qayıdıb, kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olmağa 
başlayır (3). 

1862-ci ildə Qafqaza yeni canişin təyin olunan Mixail Nikolayeviçi qarşılamaq üçün 
Qarabağın xan nəslindən olan nüfuzlu və mötəbər adamlardan ibarət nümayəndə heyəti 
Tiflisə gedir. Əhməd bəy Cavanşir də onların arasında olur. Nümayəndələrin təqdimatında 
canişin çıxış edir və onların hərəsinə bir neçə sual verir. Rus dilini gözəl bildiyinə görə 
Əhməd bəy bütün sualları aydınlığı ilə cavablandırır və canişin elə həmin vaxt onu Qafqaz 
Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. 1865-ci ildə isə Şuşa qəzasının 
Vərəndə sahəsinə müvəkkil göndərilir. Xidmət dövründə Araz çayından uzunluğu 9 verstə 
qədər kanal çəkdirir və onu qədim Govurarxla birləşdirir. Daha sonralar Nuxa qəza zemstvo 
mühafizə dəstəsinin distansiya rəisi vəzifəsində çalışan Əhməd bəy 26 iyul 1868-ci il tarixli 
ərizəsinə əsasən vəzifəsindən azad olunur, daha doğrusu, müdiriyyətlə yola getmədiyindən 
istefa verir (4). 

Qarabağın tarixini, siyasi, ictimai keçmişini gözəl bilən və özünün şən və müdrik 
söhbətləriylə tanınan Əhməd bəy Cavanşir sinədəftər idi, çoxlu rəvayətlər, əhvalatlar, 
ibrətamiz hadisələr danışır, ətrafındakıları özünə cəlb edə bilirdi. Ədəbiyyatı, tarixi, mətbuatı 
daha çox sevirdi. 1867-ci ildən “Vestnik Yevropı” və “Niva” jurnallarına, bir sıra qəzetlərə 
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abunə yazılmışdı. Eyni zamanda o, “Qafqaz” və “Novoye obozreniye” qəzetlərinin Qarabağ 
üzrə müxbiri idi. Əhməd bəy yerli idarəetmə ilə və Qarabağda baş verən mühüm hadisələrlə 
bağlı bu mətbuat orqanlarında çıxış edirdi. “1747-ci ildən 1805-ci ilə qədər Qarabağ 
xanlığının siyasi vəziyyətinə dair” əsərini “Novoye obozreniye” qəzetində dərc etdirmiş, 
sonralar isə ayrıca kitab halında çıxartmışdı. 

Əhməd bəy Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuşdu. Həsən bəy 
Zərdabi ilə məktublaşır, bir çox rus yazıçı və şairlərlə dostluq əlaqələri saxlayırdı. “Xan 
sarayının əyanlarından olan Molla Pənah haqqında hekayə” adlı tarixi oçerk yazmış, 
“Azərbaycan və rus atalar sözlərinin toplusu”nu tərtib etmiş, rus şairlərindən V.A.Jukovski-
nin “Yatmış gözəl”, A.S.Puşkinin “Qızıl balıq”, “İzmayıl bəy”, “Mtsıri” və M.Y.Lermon-
tovun “Mübahisə” əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. 

Əhməd bəy Cavanşir Şuşa bəy komissiyasının üzvü olmuşdu. Bəylərlə tez-tez fikir 
ayrılığı olurdu. Sözün düzünü dediyinə və ədalətli olduğuna görə özünə xeyli düşmən qazan-
mışdı. Bəy komissiyasının fəaliyyətində qüsurlar artdıqca və başqa bəylərlə ixtilaflar dərin-
ləşdikcə Əhməd bəy irmissiyanın işlərində iştirak etməkdən imtina etmişdi. Ancaq düş-
mənləri ömür boyu ondan əl çəkməmiş, onu həbs etdirənə qədər təqib etmişdilər (1, s. 55). 

Xan kəndində yaylaq evində yaşayarkən Əhməd bəy Cavanşir arvadını Avropa 
üslubunda geyindirər, bulvarda onunla üzü açıq, çadrasız, qol-qola gəzərdi. Müsəlman 
camaatı, xüsusən də zadəganlar ər-arvadın bu hərəkətinə hiddətlənirdilər. Əhməd bəy dilə-
dişə düşmüşdü. Haqqında el-obada xoşagəlməz söz-söhbət gəzirdi. Onu kafir, dindəndönmə, 
məzhəbini danan adlandırır, “urus olub” deyirdilər. Elə o vaxtdan da adı xalq arasında “Urus 
Əhməd” kimi qalmışdı. 

... Həmidə xanım Cavanşir 1872-ci il dekabr ayının 24-də Əhməd bəy Cəfərqulu bəy 
oğlunun və Xeyransa xanım İbrahim bəy qızının izdivacından doğulmuşdur (1, s. 55). Yeri 
gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, Həmidə xanıma aid olan bütün mənbələrdə onun doğum 
tarixi səhv olaraq köhnə stillə 1873-cü il yanvarın 6-sı, yeni stillə isə yanvarın 19-u göstərilir. 
Ən etibarlı mənbələrdən hesab olunan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında da həmin tarix 
təkrarlanır (5, s. 496). Görünür, Həmidə xanım Cavanşir haqqında tərcümeyi-hal xarakterli 
ilk yazı yazan şəxs ehtiyatsızlıq edərək köhnə stili yanvarın 6-dan hesablamış, doğum tarixini 
13 gün geri çəkib, yeni stillə ayın 19-u göstərmişdir. Həmidə xanım haqqında sonralar 
yazanlar da bu tarixi əsas götürmüşlər. Əslində isə onun doğum tarixi köhnə stillə 1872-ci il 
dekabrın 24-ü, yeni stillə isə 1873-cü il yanvarın 6-sıdır. Həmidə xanım Cavanşir özü də 
“Xatirələrim”də yazır: “1872-ci il dekabrın sonları imiş. Atamın gənc arvadı Xeyransa xanım 
ağırayaq imiş. Onlar son günlərini sayır, övlad gözləyirdilər” (1, s. 59). 

Həmidə xanım dünyaya gələndə, bəlkə də, qızı olmasından o qədər də razı qalmayan 
Əhməd bəy Cavanşir sonralar bütün mehrini ona salmışdı. Qızını həddən çox istəmiş, oğlan 
kimi böyütmüşdü. O, dost-tanışları ilə söhbət zamanı tez-tez deyərmiş: “Aslanın erkəyi, dişisi 
olmaz. Yaxşı təlim-tərbiyə almış qız oğlandan geri qalmaz. Mənim qızım elə olmalıdır ki, 
biz kişilər ölüb-getsək, bizi şərəflə əvəz eləyə bilsin”(1, s. 59). 

İki il sonra, 1874-cü il noyabrın 2-də Əhməd bəy Cavanşirin oğlu dünyaya gəldi. O, 
övladına şan-şöhrətli babası, el qəhrəmanı Məhəmməd bəyin adını qoydu. Bir neçə ildən 
sonra Əhməd bəy uşaqlarını təlim-tərbiyə üçün Xan kəndində dostu, müstəntiq 
Fedorçenkonun və onun arvadı Nadejda Qavrilovna Fedorçenkonun ailəsinə vermişdi. Bacı-
qardaş bir müddət onların evində yaşamış və mükəmməl təhsil almışdılar. Nadejda 
Qavrilovna onların hər ikisini gimnaziyaya hazırlamışdı. Bu ailə 1885-ci ilin sonlarında 
Tiflisə köçüb-gedir. Əhməd bəy Məhəmmədi də həmin vaxt onlarla birlikdə göndərir və orda 
gimnaziyaya qoyur. Həmidə xanım isə atası evinə qayıdır. Gələcəkdə təhsilini davam 
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etdirmək üçün rus dilini daha dərindən, daha yaxşı mənimsəməklə yanaşı, təsərrüfatı idarə 
etməyi də öyrənir. 

Həyatın hər üzünü görən və dünyanın beşgünlük olduğunu bütün mənasilə dərk edən 
Əhməd bəy Cavanşir on beş yaşlı qızı Həmidənin tezliklə ailə həyatı qurmasını arzulayırdı. 
O, qapısına elçi gələcək ilk adama “hə” cavabı verəcəkdi, bir şərtlə ki, əsilli-nəsilli, ağıllı-
kamallı, təhsil görmüş olsun. Əhməd bəyin qapısını ilk döyən isə özünün də, qızının da 
ürəyincə oldu. Bu, İbrahim bəy Mirzə Əhməd bəy oğlu Davatdarov idi.  

Bir neçə kəlmə bu gəncin daşıdığı familiyanın mənşəyi və onun özü barədə danışmaq 
yerinə düşər. “Davatdar” fars sözüdür və hökmdarın şəxsi mürəkkəbqabısını, qələmini, eyni 
zamanda möhürünü, mühüm sənədləri qoruyub-saxlayan, onun xüsusi göstərişlərini yerinə 
yetirən, münşi ilə birlikdə fərmanların, hökmlərin tərtibində iştirak edən, həmçinin möhür 
vurmaq üçün fərmanları, sərəncamları, hesabatları ona təqdim eləyən katib, yüksək rütbəli 
əmir, saray məmuru deməkdir. Davatdar həm də divanxanada yazı-təsərrüfat işlərinə baxır 
və baş vəzirə tabe olurdu. Səfəvilər dövründə (1501-1736) davatdar çox böyük vəzifə 
sayılırdı. Bu dövlətin (1736) və Nadir şah imperiyasının (1747) süqutundan sonra 
Azərbaycan xanlıqlarında da keçmiş dövlət aparatının bəzi ənənələri, o cümlədən, vəzir, 
davatdar, mehmandar, minbaşı, divanbəyi, kələntər və sair vəzifələr qorunub-saxlanılırdı. 

Zaqafqaziya Rusiyanın tərkibinə daxil olandan sonra yuxarıda adları çəkilən saray 
əyanlarının sonrakı nəsilləri vaxtilə öz ata-babalarının tutduqları vəzifələrinin adlarını 
özlərinə familiya götürmüşlər. Qarabağ xanları da bir qayda olaraq, saraydakı yüksək 
vəzifələrə öz yaxın qohumlarını, ya da öz nəsillərindən olan adamları təyin edirdilər. Sonuncu 
Qarabağ hakimi Mehdiqulu xan Cavanşirin hakimiyyəti dövründə onun sarayında davatdar 
vəzifəsində çalışmış qohumu, podporuçik Mirzə Əhməd bəy də (1793, Şuşa - ?, Şuşa) 
Cavanşir nəslindən idi. Davatdarov familiyasının ilkin daşıyıcıları o özü və oğlanları Rzaqulu 
bəy, Abutalıb bəy, Əli bəy və rus ordusunun podpolkovniki, İbrahim bəy (14.IX.1851 - 
13.VI.1902) olmuşlar. Qarabağda dörd evdən ibarət olan Məfruzlu Qızıl Arvat obası bu nəslə 
məxsus idi (6,s. 22). 

İbrahim bəy Davatdarov 1851-ci il sentyabrın 14-də Şuşa qəzasının Ərəblər kəndində 
anadan olmuşdur. Ev təhsili almış, Tiflisdə yunker məktəbini bitirmişdir. 16-cı qrenadyor 
minqrel polkunda xidmətə başlamış, sonra hərbi xidmətini 154-cü Dərbənd polkunda davam 
etdirmişdir. O bir çox hərbi yürüşlərdə və əməliyyatlarda iştirak etmiş, IV dərəcəli 
“Müqəddəs Vladimir”, II dərəcəli “Müqəddəs Anna”, II dərəcəli “Müqəddəs Stanislavski” 
ordenlərinə layiq görülmüş, 1896-cı ildə imperator III Aleksandrın çarlığı şərəfinə Müqəddəs 
Aleksandr Nevski lentində döşdə gəzdirmək üçün gümüş medalla təltif edilmişdir...(6,s. 23-24). 

Aralarında 22 il yaş fərqi olmasına baxmayaraq, Həmidə xanım tərəddüd etmədən 
İbrahim bəyə ərə getmiş və 1889-cu ildə onların toyu olmuşdu. Onların iki övladı - 1890-cı 
ildə qızları Mina, 1900-cü ildə isə oğlanları Müzəffər anadan olmuşdu. 

1893-cü ildə İbrahim bəy Davatdarova podpolkovnik rütbəsi verildi və o, Polşanın 
Litva ilə səhədində yerləşən Brest-Litovsk şəhəri yaxınlığında 7-ci piyada Revel polkuna 
xidmətə göndərildi. Həmidə xanım taleyini müvəqqəti olaraq ərinin xidməti yeri ilə bağladı. 
Burda yaşadığı altı il ərzində bir neçə xarici dildə danışmağı öyrəndi, musiqiylə, rəqslə 
məşğul oldu, ardıcıl və ciddi mütaliə yoluyla Avropa mədəniyyəti, ədəbiyyatı, incəsənəti, 
Qərb ənənələri ilə yaxından tanış oldu, çox şeylər görüb-götürdü, bir sözlə, günlərini bu qərib 
və uzaq diyarda daha maraqlı keçirdi. Bütün bunlar da Həmidə xanımın şəxsiyyətinin 
formalaşmasına çox böyük təsir göstərdi. 1899-cu ildə İbrahim bəy Davatdarov yeni hərbi 
təyinat alaraq Türkiyənin Qars şəhərində yerləşən 155-ci piyada Quba polkunda xidmətə 
başladı, az sonra Qars qalasının komendantı vəzifəsi də ona həvalə olundu. Ailənin ikinci 
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övladı Müzəffər də gözünü dünyaya açandan sonra bu ailə qayğısız həyat sürməyə başladı... 
Lakin bu xoşbəxtçilik uzun sürmədi.  

Sən demə, Həmidə xanımın həyatının ən çətin anları, ən çətin günləri hələ irəlidəymiş. 
O, üç il ərzində üç əzizini itirdi. Əvvəl özünə arxa-dayaq saydığı ərini, onun ardınca əziz-
xələf qardaşı Məhəmmədi, sonra isə “dağ boyda” atasını. 

Həmidə xanımın qardaşı Məhəmməd bəy Tiflis gimnaziyasını bitirdikdən sonra 
Moskvada Petrovski-Razumovski adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına daxil olmuş və 
1899-cu ildə oranı bitirmişdi. Əhməd bəy oğlunun Kəhrizlidə onun işlərini davam 
etdirməsini istəyirdi. Məhəmməd bəy isə əksinə Moskvaya qayıtmağa can atırdı. Onun bütün 
fikri-zikri ölkədə alovlanmaqda olan inqilabi hadisələrdə idi. Həmin il bütün Rusiyada 
genişmiqyaslı tələbə tətilləri başlanmışdı. Məhəmməd bəyin yaxın dostları və 
məsləkdaşlarından iki nəfər bu tətillərlə bağlı intihar eləmişdi. Bu hadisə onu çox sarsıtmış 
və bununla əlaqədar tezliklə Moskvaya qayıtmaq fikrində olduğunu, həyat planlarını atasına 
bildirmişdi. Oğlunun Rusiyaya getsə, bir daha vətənə qayıtmayacağını biləndə Əhməd bəy 
hövsələdən çıxaraq Məhəmməd bəyi sərt şəkildə danlamış və onunla çox acıqla 
davranmışdır. Atasının tənbehindən təsirlənən Məhəmməd bəy acıq eləyib, atına süvar olaraq 
Yevlax qəsəbəsinə tərəf çapmış, hikkəsindən özünü mindiyi atla birlikdə dəmir yol 
stansiyasında yola düşən qatarın altına ataraq həlak olmuşdu. Bu hadisə 1900-cü il sentyabr 
ayının 4-də baş vermişdi. Elə həmin gün oğlunun bu faciəsini Əhməd bəy Cavanşirə 
çatdırmışdılar... 

1902-ci il iyunun 13-də isə İbrahim bəy Davatdarov ürək iflicindən vəfat elədi. Onu 
Qars şəhər qəbiristanlığında dəfn etdilər. Kürəkəninin ölüm xəbərini eşidən Əhvəd bəy 
Cavanşir Qarsa yollanaraq başsız qalmış qızının ailəsini də götürüb, Qarabağa döndü (7). 

Oğlu Məhəmməd bəyin və kürəkəni İbrahim bəyin ölümündən sonra artıq qocalıb, yaşa 
dolmuş Əhməd bəy bütün ümidini xarakterindəki bəzi xüsusiyyətləri - ciddiliyi və sərtliyi ilə 
atasına çəkən qızına bağlamış, bütün mehrini ona salmışdı. Lakin yetmiş beş yaşlı qoca neçə 
vaxt idi ki, xəstəlikdən əziyyət çəkir, halından tez-tez şikayət edirdi. Ürəyinə dammışdı ki, 
artıq ömrünün sonudur. 1903-cü il yanvar ayının 2-də, o, yatağa düşdü. Vaxtlı-vaxtında 
edilən tibbi yardımlara baxmayaraq, yerdən dura bilməyəcəyinə bir daha əmin olan Əhməd 
bəy Həmidə xanıma son vəsiyyətlərini elədi. Və ayın 9-da onun taqətdən düşən zəifləmiş 
ürəyi döyünməkdən qaldı. Vəsiyyətinə görə Əhməd bəy Cavanşir Kəhrizli kənd 
qəbiristanlığında valideynlərinin yanında torpağa tapşırıldı. Atasından qızına 8000 manat 
dəyərində olan Kəhrizli kəndi və adi, ortabab ev miras qaldı (7). Mülklərini və təsərrüfatlarını 
idarə etmək Həmidə xanımın üzərinə düşdü (8). 

Həmidə xanım Cavanşir öz övladlıq borcunu yerinə yetirərək atasının ölümqabağı 
elədiyi vəsiyyətləri yerinə yetirməyə başladı. İlk növbədə, onun artıq senzuradan keçmiş və 
vəsait yoxluğundan çap etdirə bilmədiyi yazılarını bir yerə topladı, görkəmli ədəbiyyatşünas-
alim Firudin bəy Köçərliyə “Əhməd bəy Cavanşirin tərcümeyi-halı” adlı ön söz yazdırdı. Və 
1905-ci il sentyabr ayının sonlarında onları toplu halında çap etdirmək üçün Tiflisə yola 
düşdü. Həmidə xanım hər dəfə bu şəhərə gələrkən rəfiqəsi Sofya xanım Şaxtaxtinskayanın 
evində qalırdı. Bu dəfə isə o, Tiflisə Nücəba Qızlar İnstitutunda oxuyan qızı Mina xanımla 
birlikdə gəlmişdi (1,s. 99). Həmidə xanımın yaxın adamları və dost-tanışları məsləhət 
görmüşdülər ki, “Qeyrət” mətbəəsinin müdiri Cəlil Məmmədquluzadəyə müraciət eləsin. 
Ona görə də fikrini Sofya xanıma da bildirdi. Belə qərara gəldilər ki, Mirzə Cəlili evə dəvət 
eləyib, bu barədə söhbət eləsinlər... Və Cəlil Məmmədquluzadə dostu Ömər Faiq Nemanzadə 
ilə birlikdə Sofya xanımgilə gəldi. Həmidə xanım atasının yazılarını ona verib, xahiş elədi 
ki, onları çap eləsin. Mirzə Cəlil əlyazmalara göz gəzdirib, bəyəndiyini bildirdi və çap 
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eləməyə söz verərək bu barədə müqavilə sənədi də verdi. Sənəddə göstərilirdi ki, 1000 nüsxə 
kitab 240 manata çap ediləcək. 

Həmin gün Həmidə xanımla Mirzə Cəlilin söhbəti alındı. Onlar xeyli dərdləşdilər. 
Azərbaycan xalqının geridə qalmasından, müsəlman qadınlarının digər xalqların qadınların-
dan çox-çox geridə qalmasından, yenicə baş vermiş rus inqilabından və onun törətdiyi 
erməni-müsəlman qırğınından, Tiflisdə müsəlman qadınlarının xeyriyyə cəmiyyətinin 
yaradılmasının vacibliyindən xeyli, uzun-uzadı söhbət elədilər. Və Mirzə Cəlilin qadın 
cəmiyyəti yaratmaq barədə fikri Sofya xanımın da, Həmidə xanımın da ürəyinə yatdı və elə 
həmin il bu iki ziyalı qadının yüksək təşkilatçılıq işləri nəticəsində Tiflis müsəlman 
qadınlarının Xeyriyyə Cəmiyyəti rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçdi və fəaliyyətə başladı. 
Cəmiyyətin üzvləri Mirzə Fətəli Axundzadənin nəvəsi Mələksima xanım, Gövhər xanım 
Qacar, Gövhər xanım Qayıbova-Usubova və başqaları qadınlar arasında maarif və mədə-
niyyətin yayılmasına çalışırdılar.  

1906-cı ilin may ayında Həmidə xanım Tiflisə qızı Mina xanımı yoluxmağa gəlmişdi. 
Rəfiqəsi Sofya xanım Şaxtaxtinskayanın evində o, Mirzə Cəlillə yenidən görüşdü. Artıq 
Həmidə xanım “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr olunduğundan xəbərdar idi və bu 
məcmuədən xoşu gəldiyi üçün hətta ona abunə də yazılmışdı. Ona görə də jurnalı Mirzə 
Cəlilə bərk tərifləyərək Qarabağda onun nəinki ziyalılara, hətta xalq kütlələrinə təsirindən, 
“qopardığı gurultudan və bununla bağlı hadisələrdən” danışdı. Xahiş elədi ki, Əhməd bəyin 
kitabının üz qabığına satışdan gələcək gəlirin müsəlman qız məktəbinə ianə ediləcəyi 
haqqında mətn yazsın. Mirzə Cəlil sonra “Molla Nəsrəddin”in bütün abunəçilərinin siyahısını 
Həmidə xanıma verdi.  Həmidə xanım jurnalın bütün abunəçilərinə kitablar göndərəcəkdi. 

1906-cı il dekabrın sonlarında Sofya xanım Həmidə xanıma yazdığı məktubda Mirzə 
Cəlilin adından ona təklif edirdi ki, ədiblə ailə həyatı qursun. Lakin Həmidə xanım cavab 
məktubunda bildirdi ki, Mirzə Cəlilə ərə gedə bilməz, onların yolları ayrı-ayrıdır. Ona görə 
ki, o, atasının vəziyyətini yerinə yetirməli, onun kənddə apardığı mədəni quruculuq işlərini 
davam etdirməlidir... Ancaq növbəti dəfə Həmidə xanım Tiflisdə olarkən Sofya xanım 
söhbəti yenə də təzələyib, ondan cavab gözlədi. Həmidə xanım qərara gəldi ki, kənddəki 
işlərini buraxaraq şəhərə köçsün. Və Mirzə Cəlilin evlilik təklifini bəyəndi. Qərara gəldilər 
ki, kəbin kəsmək mərasimini payızda eləsinlər. Həmidə xanımın Mirzə Cəlilin kəndə qonaq 
gəlməsi və bir az dincəlməsi təklifini o, məmnuniyyətlə qəbul elədi. İyun ayının əvvəllərində 
Həmidə xanım Cavanşir, qızı Mina xanım Davatdarova, Cəlil Məmmədquluzadə Tiflisdən 
Kəhrizliyə yola düşdülər. Amma Mirzə Cəlil xahiş elədi ki, onun kim olduğunu heç kəsə 
bildirməsinlər. Desinlər ki, Minanın müəllimidir, ad-familiyası da Məhəmməd Həsənovdur. 
Lakin Həmidə xanımın kəbinini nəzərdə tutulduğu kimi payızda yox, elə indi kəsdirmək 
lazımdır. Çünki yad bir kişinin onun evində qalması camaat arasında lazımsız söz-söhbətə 
səbəb olardı və Əhməd bəyin düşmənləri bundan öz xeyirləri üçün istifadə edərdilər. Toyu 
lap yaxınlarda eləməyi qərara aldılar. Digər tərəfdən də Həmidə xanımın qızı Mina dul qalmış 
anasının ərə getmək fikrini alqışlaması və bunun üçün onu dilə tutması bu işi tezləşdirməyə 
tələsdirdi. Ona görə də Həmidə xanım bu barədə Şuşaya, qohumu, atasının ən yaxın 
dostlarından biri və şəxsi ailə həkimləri Əbdülkərim bəy Mehmandarovla məsləhətləşmək 
üçün teleqraf göndərib, Kəhrizliyə gəlməsini xahiş elədi. Doktor Mehmandarov ertəsi gün 
artıq Həmidə xanımın evindəydi. Əbdülkərim bəy məsələdən halı olandan sonra “Sizin bu 
istəyiniz məni təəccübləndirmir. Gec, ya tez kimisə sevməli və ərə getməli idiniz. Etdiyiniz 
bu seçim isə mənim xoşuma gəlir. Mirzə Cəlil nadir istedad sahibidir. Onun böyük gələcəyi 
var. Ancaq onun öz mühüm fəaliyyətini buraxıb, bura, Sizin yanınıza gəlməsi təəssüf 
doğurur. Eyni zamanda Sizin də bu “qara camaat” arasında apardığınız lazımlı fəaliyyəti 
buraxıb, şəhərə köçməyiniz, öz növbəsində, təəssüf doğurur. Ayrılıqda sizin hər ikiniz 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

141 
 

cəmiyyətimiz üçün çox gərəkli ictimai xadimlərsiniz, ancaq bir yerdə bir-birinizə mane ola 
bilərsiniz. Ziyalı qadınlar, adətən, ərlərinə qarşı çox tələbkar olurlar, hər bir hərəkətlərinə 
görə hesab soruşurlar. Bu isə onları sıxır və bədbəxt edir. Bir az ehtiyatlı olun. Onu qorumaq 
və çox şeylərin üstündən keçmək lazımdır” - deyə öz nəsihətini eləyərək onlara xeyir-dua 
verib, xoşbəxtlik dilədi. 

1907-ci il iyun ayının 15-də qonşu Quzanlı kəndindən molla çağırıldı. Qohumların, 
yaxınların və kənd camaatının iştirakı və şahidliyi ilə Həmidə xanımla Cəlil 
Məmmədquluzadənin kəbini kəsildi, hər ikisinin iyirmi beş il davam edəcək sarsılmaz ailə 
həyatının möhkəm təməl daşları qoyuldu. 

 
Nəticə 
 
Görkəmli Azərbaycan ədibi Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanım 

Cavanşir-Məmmədquluzadə Qarabağ xanları ailəsindən idi, dövrünün ziyalı qadınlarından 
biri kimi maarifçilik fəaliyyəti ilə məşğul idi. Həmidə xanımın atası Əhməd bəy Cavanşir də 
gəncliyində hərbi qulluqçu olmağına baxmayaraq, ziyalı şəxs olmuş, Qarabağ tarixinə dair 
və başqa əsərlər yazmış, doğma yurdunun abadlaşması ilə məşğul olmuşdu. Həmidə xanım 
atasının əsərlərini çap etdirmək məqsədi ilə Tiflisdə Cəlil Məmmədquluzadə ilə tanış olmuş, 
tanışlıqdan sonra bir çox məsələlərə dair fikirlərinin üst-üstə düşdüyü məlum olmuşdur. 
Onlar 1907-ci ilin15 iyununda ailə həyatı qurmuş, iyirmi beş il, Mirzə Cəlilin vəfatına qədər 
birlikdə yaşamışlar. 
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Vasif Guliyev 
Jalil Mammadguluzadeh and Hamida khanim Javanshir  
 
The wife of an outstanding Azerbaijani writer, creator and editor of the "Molla 

Nasraddin" magazine Jalil Mammmadgluzadeh Hamida khanim Javanshir Mammmad-
guluzadeh has been his associate  for twenty-five years. Hamida khanim, who was one of the 
most intelligent women of her time, was a descendant of the Karabakh khans. Her 
grandfather, Jafargulu Khan, was the grandson of Batmangylyndj Mahammad bey, who was 
the grandson of Panahali Khan, the founder of the Karabakh khanate. The Karabakh khan 
presented Jafargulu khan the village of Kahrizli.  Hamida khanim`s father Ahmad bey 
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Javanshir served in the tsarist army for a long time, then returned to his native village, wrote 
a work on the history of Karabakh and a number of other works. Hamida xanim first married 
with Ibrahim bey Davatdarov in 1889, after his death in 1907 she married Jalil Mammad-
guluzadeh. In his memories, Hamida khanim sheds light on a number of moments in the life 
and work of Jalil Mammadguluzadeh. 

Key words: Jalil Mammmadguluzadeh, Hamida khanim, “Molla Nasraddin”, Kara-
bagh, Kahrizli 

 
 
Васиф Гулиев 
Джалил Мамедгулузаде и Гамида ханым Джаваншир 
 
Жена выдающегося азербайджанского писателя, создателя и редактора журнала 

«Молла Насреддин» Джалила Мамедгулузаде Гамида ханым Джаваншир Мамед-
гулузаде в течении двадцати пяти лет была его соратником и сподвижником. Гамида 
ханым, которая была одной из интеллигентнейщих женшин своего времени, являлась 
потомком карабахских ханов. Ее дед Джафаргулу хан был внуком Батмангылынджа 
Мухаммед бека - внука оснавателя Карабахского ханства Панахали хана. Карабахский 
хан подарил Джафаргулу хану деревню Кяхризли. Отец  Гамиды ханым Ахмед бек 
Джаваншир долгое время служил в царской армии, потом вернулся в родную деревню, 
написал труд об истории Карабаха и ряд других произведений. Гамида ханым впервые 
вышла замуж в 1889 году за военнослужашего Ибрагим бека Даватдарова, а после его 
смерти в 1907 году вышла замуж за Джалила Мамедгулузаде. В своих воспоминаниях 
Гамида ханым проливает свет на ряд моментов жизни и творчества Джалила 
Мамедгулузаде. 

Ключевые слова: Джалил Мамедгулузаде, Гамида ханым, «Молла Насреддин», 
Карабах, Кяхризли  
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ƏLYAZMA MƏNBƏLƏRİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ 

SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQİ 
 

Xülasə 
 
Məqalədə təbii zəkanın texnoloji alternativi sayılan süni intellektin mahiyyəti və qədim 

əlyazma mənbələrinin müəyyənləşdirilməsində maşın zəkasının tətbiqi imkanları araşdırılır; 
dünya əlyazma xəzinələrinin onlayn resurslarında Azərbaycana aid yazılı abidələrin neyron 
şəbəkə əsaslı süni intellekt texnologiyaları vasitəsilə aşkarlanmasının nəzəri xüsusiyyətləri 
tədqiq olunur. Süni zəkalı informasiya-axtarış robotlarının onlayn əlyazma mənbələri üzrə 
daha dərin axtarış və semantik təhlil imkanlarına malik olduğu təsbit edilir, bu sahədə 
linqvistik təminatın və morfoloji nəzarətin düzgün qurulmasının üstünlüklərindən bəhs 
olunur. 

  
Açar sözlər: süni intellekt, qədim əlyazma mənbələri, neyron şəbəkə, veb-robot,  linq-

vistik təminat 
  
Giriş 
 
“Süni intellekt” (ing. Artificial intelligence) anlayışı qlobal leksikonda neologizm 

hesab olunsa da, mövzu ilə bağlı elmi-nəzəri və təcrübi fəaliyyətlər kifayət qədərdir. Son 
illərdə süni intellektin real və potensial koqnitiv imkanlarının texnoloji, fəlsəfi-etik, hüquqi 
müstəvidə daha dərindən öyrənilməsi, tədqiq və aprobasiya edilməsi nəticəsində insanlar və 
insanlarla maşınlar arasında yeni münasibətlər meydana gəlmişdir. Bu münasibətlərin sosial-
texniki təhlili belə deməyə əsas verir ki, müasir cəmiyyət əvvəlki dövrlərlə müqayisədə təbii 
intellektin fövqündə dura biləcək kənar, süni zəkanın yaradılmasına daha yaxındır. Bu 
vəziyyəti şərtləndirən əsas amil isə informasiya-bilik əsaslı cəmiyyəti dördüncü sənaye 
inqilabına (4Sİ, Industry 4.0) hazırlayan informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
sürətli inkişafıdır. 

Təbii intellektin məhsulu olan, başqa sözlə, əqli fəaliyyətin nəticəsi kimi meydana 
gəlmiş və inkişaf etmiş müasir, yüksək informasiya-kommunikasiya texnologiyaları indi 
təkcə hesablama-yaddaş-transformasiya elementi olaraq qalmır, bir qədər də irəli gedərək 
maşın refleksiyası ilə təbii intellektin özünü, insan zəkasının imkanlarını təftiş və təhlil edə 
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bilir. Bu mənada müasir insanın “texnoloji arzuları” ancaq istehsalat və xidmət proseslərinin 
avtomatlaşdırılmasını, müxtəlif səpkili elektronlaşdırma fəaliyyətlərinin (e-hökumət, e-
dövlət, e-seçki, e-sənəd, e-imza, e-poçt və s.) həyata keçirilməsini və yaxud, rəqəmsal 
texnologiyaların (fotoaparatlar, televizorlar, 3D printerlər və s.) inkişafını görməkdən ibarət 
deyil. Müasir insan çağdaş texnologiyaların “düşünməsini” və “anlamasını”, “öyrənib-
öyrətməsini” istəyir. Buradan belə anlaşılır ki, insan təbii zəkanın alternativindən, konkret 
riyazi alqoritmlər əsasında fəaliyyət göstərən süni intellektdən çox şey gözləyir. Əlbəttə, bu 
halda ideal ümumbəşəri təmənna ondan ibarətdir ki, məsələn, şahmatda dünya çempionlarına 
qalib gəlmiş süni intellekt/robot eyni zamanda, Dünya okeanının ən dərin qatlarında geoloji 
kəşfiyyat apara bilsin və ya Günəş sisteminin qeyri-müəyyən fiziki göstəricilərini öyrənib 
təhlil etsin; dünyanın bütün dillərində anlasın, danışsın; ən qəliz tibbi müayinələri və cərrahi 
əməliyyatları uğurla yerinə yetirsin; kvant mexanikasının perspektivlərini “başa düşsün”; 
hətta ən qədim, bəzən məzmunu ələ gəlməyən və yaxud, Voyniç əlyazması kimi hansı dildə 
yazıldığı bəlli olmayan əlyazmaları belə, rahatlıqla oxuyub tərcümə etsin və belə bir zəka 
sıçrayışı fonunda insanın yaradıcı potensialının realizəsi üçün daha geniş imkanlar açılsın.  

Elmi fəaliyyətin bu cür yaradıcılıq, hərtərəfli yanaşma tələb edən sahələrindən biri də 
heç şübhəsiz ki, əlyazmaşünaslıqdır. Qədim əlyazma və əski çap kitablarının öyrənilməsini, 
kodikologiyasını, paleoqrafiyasını, kalliqrafiyasını, bərpa və mühafizəsini ehtiva edən əlyaz-
maşünaslıq multidissiplinar bir elm sahəsi kimi ədəbiyyatşünaslıq, mətnşünaslıq, dilçilik, 
tarixşünaslıq, sənətşünaslıq və mənbəşünaslığın qovşağında daha dərin elmi tədqiqat 
imkanları açır. İnkar oluna bilməz ki, əlyazmaşünaslıq təbii intellektin bilavasitə iştirakından 
asılı olan klassik elmi yaradıcılıq sahəsidir. Bununla belə, əlyazmaşünaslıqda da müasir 
informasiya texnologiyalarının, kiberfiziki yanaşmaların, nanotexnologiyaların, süni zəkanın 
tətbiqi mümkün və vacibdir.  

 
Süni intellekt və qədim əlyazmalar 
 
Süni intellekt sahəsində ilk tədqiqatların aparılması XIX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 

Hələ 1832-ci ildə rus ixtiraçısı N.S.Korsakov axtarış, müqayisə və təsnifat sahəsində əqli 
fəaliyyəti qismən əvəz etmək, mexanikləşdirmək məqsədilə yaratdığı beş mexaniki qur-
ğunun, “intellektual maşınlar”ın təsvirini vermişdi [1]. Korsakov həmin maşınların yaddaş 
qurğusu qismində informatika tarixində ilk dəfə perforasiya kartlarından istifadə etmiş, ixti-
ralarını bir növ ekspert sisteminə çevirmişdi. Lakin bu cür kiçikhəcmli yaddaşa və əməliyyat 
imkanına malik qurğular vasitəsilə dərin intellektual–metrik fəaliyyətin aparılması qeyri-
mümkün olduğundan, süni zəka sahəsində daha təkmil araşdırmaların yerinə yetirilməsi 
sonrakı əsrə qədər yubanmalı oldu.  

1950-ci ildə hesablama texnikasının yaradıcılarından olan ingilis alimi Alan Türinqin 
“Mind” fəlsəfə jurnalında dərc olunmuş “Hesablama texnikası və intellekt” (ing. – Com-
puting Machinery and Intelligence) adlı məqaləsində ilk dəfə müasir mənada süni intellektual 
sistemlərin işləmə mexanizmləri, fəlsəfəsi, perspektivləri barədə məlumat verilmişdir [2]. 
Türinqin fikrincə, kompüter süni intellektin potensial mənbəyi kimi o zaman təbii intellektə 
alternativ ola bilər ki, zəka baxımından insandan fərqlənməsin. Başqa sözlə, bu, o halda 
mümkündür ki, məsələn, insan telefonda danışdığı kompüterin/robotun maşın olduğunu 
anlamasın (Türinq testi). Türinq süni intellektin bu səviyyəyə çatacağına şübhə etmirdi və 
yazırdı: “Biz ümid edə bilərik ki, maşınlar yekun nəticədə sırf intellektual sahələrdə 
insanlarla rəqabət apara biləcəklər” [2, s. 460]. Bunun əksinə, Amerika filosofu Con Sörl 
hesab edirdi ki [3], heç bir rəqəmli maşın süni intellektlə təchiz edilə, insan kimi “düşünə” 
və “anlaya” bilməz. Alim bunun sübutu kimi 1980-ci ildə “Çin otağı” adlı xəyali bir ekspe-
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riment təklif etmişdi. Eksperimentə görə, bir çinli, çincə bilməyən, heroqlifləri tanımayan bir 
şəxsə çin dilində yazılı suallar, tapşırıqlar verir. Həmin şəxsin cavablarını yoxlamaq isə başqa 
bir çinliyə tapşırılır. Qeyri-çinli tapşırıqları əvvəlcədən ona təqdim olunmuş linqvistik 
təlimata əsaslanaraq yerinə yetirir. Lakin cavabları yoxlayan çinli cavablardan tam deyil, 
qismən məmnun qalır. Çünki o, qeyri-çinlinin cavablarında qəribə bir sünilik, qopuqluq hiss 
edərək, bu təcrübənin çin dilini öyrənmək baxımından faydasız olduğu qənaətinə gəlir. 

Sörl bu xəyali eksperimentlə sübut etmək istəyirdi ki, süni intellektlə təchiz olunmuş 
kompüter də eyni üsulla, yəni təqdim olunmuş alqoritm üzrə, bilmədiyi dildə doğruya yaxın 
cavablar verə bilər. Əgər belədirsə, demək, bu proses intellektual deyil, texniki səciyyə 
daşıyacaq. Sörlün anti-süni intellekt fəlsəfəsinin mahiyyətini məhz bu fərziyyə təşkil edirdi. 
Əlbəttə, bu kimi birtərəfli yanaşma antiutopistləri Sörl ilə həmrəyliyə sövq edə bilər, lakin 
nəzərə alanda ki, fəlsəfədə nəinki süni zəkanın, hətta insan intellektinin təbiəti və statusu 
məsələsi hələ də açıq qalır, o zaman bu cür elmi əksliklərin, qarşıdurmaların tezliklə 
bitəcəyinə ümid azalır.  

Bütün hallarda – istər insan zəkasını qabaqlasın və ya ondan geridə qalsın, istərsə də 
qarşıya qoyulan yaradıcı tapşırıqları lazımınca yerinə yetirə bilsin və ya bilməsin, fərq etməz 
– süni intellektdən yararlanmaq, xüsusilə qədim əlyazmalarla iş sahəsində qabaqcıl 
texnologiyalardan istifadə etmək faydalı və səmərəli ola bilər. 

Qədim əlyazmalar və süni intellektin qarşılıqlı əlaqəsinin elmi-nəzəri əsasları hələ ilkin 
tədqiqat mərhələsindədir. Buna baxmayaraq, artıq indidən bu cür humanitar-texniki 
fəaliyyəti uğurlu və ümidverici hesab etmək olar. 

Beləliklə, qədim əlyazmaların tədqiqində süni intellektin aşağıdakı istiqamətlərdə 
tətbiqi özünü elmi cəhətdən doğrulda bilər: 

- Dünya əlyazma xəzinələrinin İnternetdə dərc olunmuş onlayn kataloq-
larında Azərbaycanca aid qədim əlyazmaların müəyyənləşdirilməsi və metave-
rilənlər (informasiya haqqına informasiya) şəklində sistemləşdirilməsində (İnfor-
masiya-axtarış robotları vasitəsilə). Sənəd-məlumat kütləsinin ilkin mənbəyinin 
axtarışı, müəyyənləşdirilməsi və elmi komplektləşdirilməsi əlyazmaşünaslıq və mən-
bəşünaslıqda əsas istiqamətlərdən biridir. Azərbaycanda qədim əlyazma və əski çap 
kitablarının baş saxlancı olan AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
artıq 70 ildir ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir, başqa sözlə, Azərbaycanla bağlı 
qədim əlyazmaların toplanılması, tədqiqi və mühafizəsi işini həyata keçirir.  

İnstitutun saxlanclarındakı materiallar (Azərbaycan, ərəb, fars dillərində 12 minə 
qədər qədim əlyazma) müxtəlif üsullarla – bir hissəsi üzünüköçürmə, bir hissəsi 
satınalma, bir hissəsi vəqf, bir hissəsi isə mübadilə yolu ilə – əldə olunmuşdur. Həmin 
əlyazmaların müəyyən qismi dünyanın əlyazma xəzinələrində, xaricdəki şəxsi kol-
leksiyalarda, arxiv və kitabxanalarda ənənəvi axtarış üsulu ilə (birbaşa fonda müraciət, 
çap kataloqlarına müraciət və s.) aşkar edilərək, müxtəlif formalarda (faksimile, 
fotosurət, elektron surət, mikrofilm və s.) repatriasiya edilmişdir. Son 20 ildə informa-
siya-kommunikasiya texnologiyalarının dinamik inkişafı, məlumatların qəbulu, emalı 
və ötürülməsində rəqəmsal informasiya kanallarından, İnternetin qlobal imkanlarından 
istifadə olunması, klassik axtarış paradiqmalarının – ənənəvi kataloq və kitab 
kolleksiyalarının, xüsusilə qədim yazılı abidələrin elektronlaşdırılması ilə nəticələn-
mişdir ki, bu da öz növbəsində, dünyanın müxtəlif fondlarındakı tarixi Azərbaycan 
əlyazmalarının daha çevik və geniş onlayn axtarışına şərait yaratmışdır. Lakin təcrübə 
göstərir ki, informasiya-axtarış sistemləri (Google, Yandex, Yahoo) vasitəsilə həyata 
keçirilən həmin prosesin nəticəsi ümumi məlumat massivinin hələlik heç 20 faizini də 
əhatə etmir.  
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Bu da onunla əlaqədardır ki: 

1. sözügedən informasiya-axtarış sistemlərinin robotları (“veb hörümçək”ləri, 
“veb-krauler”ləri, “bot”ları), başqa sözlə, informasiya skanerləri əsasən, hesablama 
proqramı funksiyasını yerinə yetirir. Robotlar tapılmış kontenti – nəticəni təhlil 
etmədən, emal üçün birbaşa serverə göndərir. Süni intellektlə təchiz olunmamış bu cür 
xətti proses zamanı şəbəkədəki elektron əlyazma kataloqları (əsasən statik IP 
ünvanlarda qərarlaşmış on minlərlə veb-kataloq) və onlara mütəmadi əlavə olunan yeni 
əlyazma təsvirləri dolğun şəkildə indeksləşdirilmir və ümumi axtarış prosesindən 
kənarda qalır; 

2. bir çox arxivlərin internetdə mövcud olan resursları texniki cəhətdən heç də 
həmişə qlobal axtarış robotları üçün əlçatan olmur. Bunun da subyektiv səbəbləri var:  
ya kontent indeksləşdirilmədən xüsusi olaraq qorunur (robot.txt və ya .htaccess faylları 
vasitəsilə), ya da kontenti təqdim edən platformanın (veb resursun) axtarış sisteminin 
optimallaşdırılması (ing. – SEO- Search Engine Optimization) düzgün yerinə 
yetirilmir; 

3. İnternetdə bir sıra resurslar zaman-zaman veb ünvanlarını (domeyn), virtual 
yerləşmə məkanlarını (hostinq), daxili hiperkeçidlərini və s. dəyişir ki, bu da 
informasiya-axtarış sistemlərinin işini çətinləşdirir. Bəzi internet səhifələri isə ümu-
miyyətlə, axtarış sorğularından sonra avtomatik yaranır. Məsələn, fərz edək ki, 
istifadəçi Yandex və ya Yahoo informasiya-axtarış sistemində XIII əsr tarixçisi və coğ-
rafiyaşünası Zəkəriyyə əl-Qəzvininin “Əcaib əl-məxluqat və-qəraib əl-mövcudat” əsə-
rinin qədim əlyazmalarını axtarır və sorğusunu fərq etməz, istər ingilis transkripsiyası 
ilə “Ajā'ib al-makhlūqāt wa gharā'ib al-mawjūdāt” şəklində, istərsə də məsələn, ərəbcə 
 ,şəklində daxil edir. Əvvəlcədən onu da qeyd edək ki ”عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات“
bu əsərin Məhəmməd ibn Məhəmməd Fadil tərəfindən üzü köçürülmüş (h. 1254 / 
m.1838) əlyazma nüsxələrindən biri də Mançester Mərkəzi Arxivində (İngiltərə) 
mühafizə olunur və arxivin elektron bazasında axtarış zamanı üzə çıxır. Buna 
baxmayaraq, istifadəçi qlobal informasiya-axtarış sistemlərində axtarış apararkən 
həmin əsərin sözügedən arxivdə olması ilə bağlı məlumatı tapa bilmir (2021-ci ilin may 
ayına olan göstərici). Bu isə o deməkdir ki, Mançester Mərkəzi Arxivinin elektron 
kataloquna bu sorğu ilə ya müraciət olunmayıb, ya da müraciətlərin sayı aşağıdır. Ayrı-
ayrı istifadəçilər Mançester Arxivinin e-kataloquna eyni sorğu ilə bir neçə dəfə 
müraciət etdikdən sonra məsələn, Yandex və ya Google axtarış robotu uğurlu nəticənin 
əks olunduğu səhifəni skan edib indeksləşdirəcək və istifadəçi ona lazım olan əsərin 
hiperünvanına birbaşa axtarış interfeysindən keçəcək. 
 
Hər üç halda Azərbaycanla bağlı qədim əlyazma, tarixi material  arayışında olan 

tədqiqatçı müxtəlif mənbələrdə (məsələn, Britaniya muzeyi, Paris Milli Kitabxanası və s. 
kimi iri informasiya massivlərinə malik mərkəzlərin elektron resurslarında) xüsusi (ayrı-
ayrılıqda) onlayn axtarış aparmağa məcbur olur. Bu isə həm vaxt, həm də informasiya itkisinə 
gətirib çıxarır. Belə informasiya itkilərini şərtləndirən əsas  səbəb kimi milli dillərdə 
yaradılan bir çox əlyazma kataloqlarının (istər ənənəvi, istərsə də elektron) tədqiqi zamanı 
meydana çıxan linqvistik əngəlləri göstərmək olar. Qəribədir ki, dünyada ingilis dilindən 
kifayət qədər geniş istifadə olunduğu düşünülsə də, müxtəlif arxivlərin veb resurslarının, 
xüsusən də, elektron kataloqlarının bu dilə tərcüməsi istənilən səviyyədə deyil. Belə olan 
halda sorğusunu tamamlamaq istəyən tədqiqatçıdan sanki hər mənbəni öz dilində 
“danışdırmaq” tələb olunur. Bu məntiqlə məsələn, Şərqi Asiyanın bir çox qədim əlyazma 
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arxivlərinin elektron konqlomeratı olan CALIS-də (www.calis.edu.cn) ətraflı axtarış aparmaq 
üçün çincə, İtaliyanın qədim əlyazma arxivlərinin toplu kataloqu olan “Manus” bazasını 
(https://manus.iccu.sbn.it/) araşdırmaq üçün isə italyanca bilmək lazımdır. Sirr deyil ki, bu cür 
bilinqvistik (ikidilli) və ya trilinqvistik (üçdilli) veb-sörfinq istənilən orta səviyyəli elmi 
araşdırmaçının imkanları xaricindədir. 

Bu və bundan öncə qeyd edilmiş çətinliklər axtarış nəticələrinin dolğunluğuna və 
axtarışın coğrafi genişliyinə də mənfi təsir göstərir. Bununla belə, 2015-ci ildən başlayaraq 
bir çox beynəlxalq veb axtarış robotlarının süni intellektlə (Word2Vec, RankBrain, Hum-
mingbird, Palex və s. kimi) təchiz olunduğunu nəzərə alaraq, dünya əlyazma xəzinələrinin 
onlayn kataloqlarında Azərbaycanla bağlı əlyazmaların süni intellekt vasitəsilə avtomatik 
müəyyənləşdirilməsi (axtarışı) və emalı üçün aşağıdakı elmi-nəzəri və elmi-təcrübi tədqiqat-
ların həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur: 

 
- Neyron şəbəkə əsaslı (öyrənməyi və yadda saxlamağı bacaran) milli infor-

masiya-axtarış robotu proqramlaşdırılmalı, həmin bot İnternetdəki bütün onlayn 
resursları deyil, yalnız onun üçün təyin edilmiş obyektləri (əlyazma arxivlərinin 
elektron kataloq və bazalarını) müəyyən olunmuş vaxt intervalı ilə skan edib, 
indeksləşdirməlidir. Veb-robot ərəb qrafikasında müxtəlif kalliqrafiya üsulları ilə 
(nəstəliq, süls, divani, kufi və s.) qələmə alınmış mətnlərin optik tanınması sisteminə, 
geniş semantik təhlil imkanına, linqvistik təminata malik olmalı, ilk növbədə sahəvi 
tezauruslarla, maşın lüğətləri və çoxdilli tərcümə sistemi ilə təchiz edilməlidir. 
Linqvistik təminatı zəif olan süni intellekt vasitəsilə qədim əlyazmaların onlayn axtarışı 
zamanı yaranan problemlər aşağıdakı eksperimentdə özünü daha qabarıq şəkildə 
göstərir:  
 
Eksperiment: Qlobal veb şəbəkədə məsələn, dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli 

yaradıcılığına məxsus qədim əlyazma axtarışını həyata keçirmək üçün Google sisteminə 
ingiliscə qeyri-sintaktik şəkildə “fuzuli(’s) old manuscripts” (azərb. – Füzuli(nin) qədim 
əlyazmaları) tipli sadə sorğu ilə müraciət edək. Axtarış nəticəsində veb-robot istifadəçiyə 13 
mindən artıq hiperkeçid göstərəcək. Təsadüfi deyil ki, həmin nəticələrin cəmi 15-20 faizi 
verilmiş sorğuya tam adekvat cavablardan ibarət olacaq. Qalan 80 faizlik kontent isə axtarış 
paradiqmasını təşkil edən “fuzuli”, “old”, “manuscripts” sözlərinin ixtiyari rastgəlmə əmsa-
lına görə generasiya olunacaq. Beləliklə, İnternet vasitəsilə (daha doğrusu, Google vasitəsilə) 
Məhəmməd Füzuliyə aid qədim əlyazma axtarışında olan tədqiqatçı qlobal şəbəkədə müvafiq 
istiqamət üzrə toplanmış materialın ən yaxşı halda beşdə biri ilə tanış ola biləcək.  

 Başlıca problemlərdən biri də odur ki, heç həmin 20 faizlik faydalı linklər göstəricisi 
də tədqiqatçını həmişə lazımi virtual ünvana aparmayacaq. Belə ki, Google veb robotu 
Məhəmməd Füzulinin əsərlərinin məsələn, Almaniyanın Leypsiq Universitetinin arxivindəki 
və ya Albaniya Milli Arxivindəki surətləri barədə informasiyanı ya aşağı ranqlı nəticə kimi 
hesablayır, ya da ümumiyyətlə, hasil etmir. Halbuki, müstəqil şəkildə həmin müəssisələrin 
saytlarına müraciət edib onlayn kataloqda axtarış aparıldığı zaman Füzuli yaradıcılığının belə 
demək mümkünsə, Google-dənkənar “elektron izləri” görünür (Bax: Şəkil 1 və Şəkil 2).  
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Şək.1. Məhəmməd Füzulinin türkdilli divanının əlyazma surətinin Leypsiq  
Universitetinin arxivində mövcud olması barədə onlayn arayış 

 
Şək. 2. Məhəmməd Füzuli əsərlərinin surətlərinin  

Albaniya Milli Arxivində mövcud olması barədə onlayn arayış 
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Burada bir haşiyə çıxaraq onu da qeyd edək ki, alternativ axtarış variantı kimi ənənəvi 
çap məhsuluna da müraciət oluna bilər. Belə mənbələrdən biri məsələn, əlyazmaşünas alim, 
filologiya üzrə elmlər doktoru Azadə Musayevanın xarici kitabxanalardakı milli əlyazmala-
rımızla bağlı tərtib etdiyi kataloq1 ola bilər. Həmin kataloqda Azərbaycandan kənarda müha-
fizə olunan 10 mindən artıq əlyazmamızın təsviri verilib. Amma əlbəttə ki, xaricdəki əlyaz-
malarımızın sayı bundan dəfələrcə çoxdur və dünya kitabxanaları, muzeyləri, arxivləri elek-
tron kataloqlaşdırma sahəsində fəaliyyətlərini genişləndirdikcə, mənbəyi indiyə qədər bizə 
məlum olmayan neçə-neçə əlyazmanın izinə düşmək mümkün olur. Bu mənada elektron 
axtarış, xüsusilə, süni zəka əsaslı elektron axtarış ənənəvi axtarışı qat-qat üstələyir. 

Təqdim etdiyimiz şəkillərdən də (Şək.1 və Şək.2) göründüyü kimi, Google informa-
siya-axtarış robotunun müvafiq sorğunu lazımi səviyyədə emal edə bilməməsi səbəbsiz deyil: 
həm Leypsiq Universiteti arxivinin, həm də Albaniya Milli arxivinin onlayn kataloqunda 
Məhəmməd Füzulinin təxəllüsü “Fuzuli” şəklində deyil “Fuzûlî” (Fuzûlî-i Bagdadi) kimi, 
yəni diakritik (fonetik) işarəli formada (“û” və “î” ilə) əks olunub. İlk baxışdan, cüzi fərqə 
bənzəyən belə bir “işarə oyunu” əslində, böyük həcmdə informasiyanın axtarış robotları 
tərəfindən tapılmamasına yol açır. Beləliklə, süni intellektlə təchiz olunmamış (və ya süni 
intellekti distributiv semantik analizə yönəldilməmiş) axtarış sisteminə “Fuzuli(’s) old 
manuscripts” sorğusunu daxil edən istifadəçi “Fuzûlî(’s) old manuscripts” sorğusu üzrə ala 
biləcəyi cavablardan məhrum olur: belə ki, adi istifadəçi gözü ilə üçün eyni görünən “Fuzuli” 
və “Fuzûlî” təxəllüsləri, veb robotların böyük əksəriyyəti üçün iki fərqli sözü ifadə edir. 
Çünki kompüterdə bütün verilənlər ikili say sisteminin rəqəmləri ilə ifadə olunur. İnfor-
masiyanın ikili rəqəmlərlə yazılması ikili kodlaşdırma, ikili rəqəmlərin özləri isə bit 
(ing. binary digit – ikili rəqəm) adlanır. Bit – informasiyanın ən kiçik ölçü vahidi olub, yalnız 
“0” və ya “1” qiymətini ala bilir. Başqa sözlə, kompüter bütün informasiyanı – hərfləri, 
sözləri, hərəkələri, təsvirləri, musiqini, nöqtə-vergülü, ədədləri, hətta sözlərarası boşluğu da 
“0” və “1” rəqəmlərinin bitib tükənməyən kombinasiyaları şəklində “görür” və təqdim edir. 
Demək, bütün sözlər kimi “Füzuli” (eləcə də, Gəncəvi, Nəsimi və s.) təxəllüsünün elektron 
yazılışındakı ən cüzi fərq belə kompüterdə müxtəlif rəqəm kombinasiyalarına və fərqli 
axtarış nəticələrinə səbəb olur:  

 
Eyni sözün müxtəlif 

sorğu formaları 
 

Rəqəm ifadəsinin müxtəlifliyi 

 ASCII 
 

F u z u l i  010001100111010101111010011101010110110001101001 
F u z û l î  010001100111010101111010111110110110110011101110 
F ü z u l i  010001101111110001111010011101010110110001101001 
  

Base64 
G ə n c ə v i  R1luY1l2aQ== 
G ā n j ā v i  RwFuagF2aQ== 
G e n c e v î  R2VuY2V27g== 
G e n j ā w i  R2VuagF3aQ== 

 
1A.Musayeva. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu (3 cilddə), 2012. 
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Buradan belə bir qənaət hasil olur ki, dünya əlyazma xəzinələrinin onlayn bazalarında 
Azərbaycana aid qədim materialların avtomatik və dolğun axtarışını həyata keçirəcək süni 
intellekt – veb robot çox dərin “söz kisəsinə” və filoloji təhlil mexanizminə malik olmalıdır. 
Həmin süni intellekt neyron şəbəkəyə əsaslanacağı halda, tezliklə “öyrənib başa düşəcək” ki, 
“Fuzuli”, “Fuzûlî” və “Füzuli” eyni axtarış parametrlərinə uyğun leksik vahidlərdir. Bu cür 
ağıllı veb robot qəliz semiotik və semantik təhlillərdən sonra çox qısa zamanda onu da 
anlayacaq ki “Lejla ve Mexhnun” təsvirindəki “Mexhnun” (Bax: Şək. 2) həm də Məcnun, 
Меджнун, Mejnun, Majnoon və Majnundur. Demək, informasiya-axtarış sistemləri tərə-
findən qədim əlyazmalar haqqında verilənləri və metaverilənləri dolğun şəkildə indeks-
ləşdirmək üçün süni intellektin linqvistik alətləri arasına morfoloji tənzimləmə mexanizmi 
də əlavə olunmalıdır.  

Qədim əlyazma və əski çap kitablarının öyrənilməsi və tədqiqi sahəsində süni intellekt-
dən həm də aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə etmək mümkündür: 

 
- Əlyazmaların optik tanınmasında, bu vasitə ilə alınmış elektron mətnlərin 

maşın tərcüməsində və nitqə çevrilməsində (süni neyron şəbəkələr səviyyəsində); Bu 
istiqamətdə neyron şəbəkəyə əsaslanan süni intellektin (bir növ beynin) tətbiqi nəticəsində 
bütün işlək (ərəb, fars, türk) və qeyri-işlək (latın, qipti, sanskrit) dillərdə olan qədim əlyazma 
mətnlərinin kompüter tərəfindən oxunub tərcümə edilməsi mümkündür. Dərin semantik 
təhlil imkanına malik olan süni intellekt bu gün qədim əlyazmaların transliterasiyası və ya 
tərcüməsi zamanı buraxılan bir çox xətaları təkrarlamayacaq. Belə bir imkan qədim 
əlyazmaları orijinaldan oxuya bilməyən tədqiqatçılar üçün geniş araşdırma meydanı aça 
bilər.  

- Elektronlaşdırılmış əlyazma kitablarının avtomatik rəqəmsal bərpasında 
(avtokorreksiya səviyyəsində); 

- Əlyazmaların konservasiyasında (fiziki-kimyəvi səviyyədə); 
- Qədim əlyazmalardan istifadənin elmmetrik təhlilində (əlyazmalardan istifadə 

tezliyinə və onlara istinad göstəricilərinə əsasən xüsusi təsir əmsalının – impakt faktorun 
müəyyənləşdirilməsi səviyyəsində) və s. 

 
 Sadalanan istiqamətlər üzrə kifayət qədər geniş tədqiqat aparmağın mümkünlüyünü 

və mövzu ilə bağlı  daha əvvəl də araşdırmalar apardığımızı [4] nəzərə alaraq,  hər bir elmi 
təklif üzərində ayrıca dayanmağa lüzum görmürük. 

 
Nəticə 
 
Müasir dövrdə süni intellekt (hətta ən primitiv formalarda) insan fəaliyyətinin az qala 

bütün sahələrinə nüfuz edərək qabaqcıl elmi, elmi-texniki, elmi-mədəni təfəkkürü məşğul 
edən başlıca mövzuya çevrilmişdir. Düşünürük ki, ən yaxın gələcəkdə süni intellekt bəşəriy-
yətin və elmin inkişafına böyük təsir göstərəcəkdir. Xüsusilə, tarixi abidələrin qorunmasında 
və tədqiqində, daim aşınan və oxunması günbəgün çətinləşən qədim əlyazmaların həm fiziki-
kimyəvi, həm tarixi-bədii, həm də linqvistik-texniki cəhətdən araşdırılmasında süni intellekt-
dən istifadənin zəruriliyi daim artacaqdır.  

Tədqiqat nəticəsində təsbit olunmuşdur ki, xarici əlyazma mənbələrində Azərbaycana 
aid qədim yazılı abidələrin elektron axtarışı üçün neyron şəbəkəyə əsaslanan, geniş linqvistik 
proqram təminatına malik axtarış botlarının yaradılması və onlardan istifadə olunması 
mənbəşünaslıq sahəsinin inkişafına təkan ver bilər.  
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 Beləliklə, o qənaətə gəlinmişdir ki, artıq indidən bu kimi araşdırmaları aparmaqla, 
qədim əlyazmaların tədqiqində süni intellektin, kompüter zəkasının tətbiqi sahələrini 
müəyyənləşdirmək və bu istiqamətdəki perspektivli metodların elmi-nəzəri və elmi-praktiki 
əsaslarını öyrənib inkişaf etdirmək mümkündür. 
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Javid Jafarov 
Application of artificial intelligence to the research of ancient manuscripts 
 
The author briefly discusses the main points of artificial intelligence and the issue of 

using machine intelligence in determining the sources of ancient manuscripts; the theoretical 
features on discovering Azerbaijan written monuments in the world's online sources by 
artificial intelligence neural network technologies are studied.  
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It is confirmed that web robots with artificial intelligence have a more developed 
mechanism for surfing and semantic analysis of online sources. Also, the advantages of well- 
based linguistic support and morphological control in this area are discussed. 

Keywords: artificial intelligence, ancient manuscripts, neural networks, web robot, 
linguistic support 

 
 
Джавид Джафаров 
Применение технологий искусственного интеллекта  
при определении источников древних рукописей 
 
В статье кратко рассматривается сущность искусственного интеллекта и вопрос 

применение машинного интеллекта при определении источников древних рукописей; 
изучаются теоретические особенности обнаружения письменных памятников Азер-
байджана в мировых онлайн ресурсах с помощью нейросетевых технологий искус-
ственного интеллекта. Подтверждается, что информационно-поисковые роботы с 
искусственным интеллектом обладают более развитым механизмом поиска и семанти-
ческого анализа онлайн источников, а также обсуждаются вопросы преимущества 
правильного лингвистического обеспечения и морфологического контроля в данной 
области. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, древние рукописи, нейронные сети, 
веб-робот, лингвистическое обеспечение 
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XIII-XVI ƏSRLƏR TÜRK DİLLƏRİNDƏ  
ALINMA TERMİNLƏR 

 
Xülasə 

 
İstənilən bir dilə aid ən qədim dil faktlarına baxdıqca  öz dövrünün mövcud dilləri ilə 

paralellik aşkarlamaq mümkündür və bu paralellikləri bəzən digər dil faktları da elə “əsaslı” 
şəkildə təsdiqləyir ki, dil mütəxəssisləri arasında fikir ayrılığına səbəb olur. Alınma sözün 
dilə keçidi və bu prosesdə keçdiyi dilin əsas normativ qaydalarına uyğunlaşması sonrakı 
mərhələdə alınmanın dilin milli sözləri ilə eyni status qazanmasına qədər gəlib çıxır. XIII-
XVI əsrlər türk dillərində yazılmış elmi üslub nümunələrinin lüğət tərkibində alınma sözlərin 
rolu danılmaz faktdır. Lakin alınmaların sayı hər nə qədər çox olsa da,  türk dilinin 
qrammatik strukturu bu sözləri mətn daxilində cilalamaq gücünə malik olmuşdur. Nəticə 
etibarilə bu alınmalar mətndaxili leksik vahid olma xüsusiyyətindən başqa mahiyyət qazan-
mamışdır. 

 
Açar sözlər: alınma terminlər, leksik vahid, ərəb dili, farsca, cağatay 
   
Giriş 
 
Hər bir dilin lüğət tərkibi inkişafdadır. Cəmiyyət və həyatın inkişafı davam etdiyi 

müddətdə onun lüğət tərkibi də formalaşır, inkişaf edir. Bütün tərəqqi və nailiyyətlər ilk 
növbədə məhz dildə öz təzahürünü tapır. Tərəqqi və inkişafla bilavasitə bağlı olan dil bu 
prosesdən kənarda qalmır. Belə ki, baş verən yeni hadisə və proseslər, kəşf olunan hər hansı 
bir yeniliklər, onlarla bağlı  məfhum və anlayışlar təfəkkür süzgəcindən keçərək dildə yeni 
sözlərin yaranmasına səbəb olur. Ancaq bu heç də hər zaman eyni olmur. Dillər baş verən 
inkişafa eyni şəkildə uyğunlaşa bilmir. Yəni dildə həmin yeniliyi əks etdirə biləcək yeni söz 
hər zaman dilin daxili imkanları ilə yaranmır. Bu zaman  başqa dillərə müraciət olunur və 
yeni anlayış və ya məfhumu ifadə edən  söz dilə başqa bir dildən alınır. Burada  isə coğrafi 
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yaxınlıq mühüm rol oynayır. Belə ki, çox zaman müraciət edən dil anlayışın və onunla bağlı 
sözün yarandığı dildən, əsas mənbədən alır. Ancaq, areal baxımından sözün yarandığı dilə 
yaxın olan dil sözün məhz ana dildən mənimsəməyə üstünlük verirsə, nisbətən uzaqda 
yerləşən dil özünə daha yaxın olan vasitəçi dilin köməyilə yeni sözü lüğət tərkibinə qəbul 
edir. 

 
Hər bir dilin tarixi inkişafına nəzər saldıqda alınma anlayışı qarşımıza çıxır.  Buna istər 

dilin leksik, istərsə də daha üst səviyyələrində təsadüf edilir. Alınma sözlər dillərarası 
əlaqənin ən geniş yayılmış təzahür formalarıdır. Ümumiyyətlə, dildə alınma məsələsi 
qarşısıalınmaz bir prosesin nəticəsidir və qarşılıqlı əlaqənin mövcud olduğu bütün 
zamanlarda özünü göstərmişdir. 

Alınma söz nədir? Bir dil üçün alınma anlayışının altında yatan semantik yük nədir? 
Bu tipli suallara cavab tapmaq tarixin dərin qatlarına doğru getdikcə müşkül məsələyə 
çevrilir. Belə ki, istənilən bir dilə aid ən qədim dil faktlarına baxdıqca  öz dövrünün mövcud 
dilləri ilə paralellik aşkarlamaq mümkündür və bu paralellikləri bəzən digər dil faktları da elə 
“əsaslı” şəkildə təsdiqləyir ki, dil mütəxəssisləri arasında fikir ayrılığına səbəb olur. Alınma 
sözün dilə keçidi və bu prosesdə keçdiyi dilin əsas normativ qaydalarına uyğunlaşması 
sonrakı mərhələdə alınmanın dilin milli sözləri ilə eyni status qazanmasına qədər gəlib çıxır. 
Məsələn, türk dillərində işlənən “kitab”, “məktəb”, “məktub”, “kitabxana”, “elm” sözləri bu 
dillərdəki əksər milli sözlərdən daha işləkdir. L.Blumfild yazır: “Əsas dil vərdişlərindən 
fərqli xüsusiyyətlərə malik olan sözlərin dilə daxil olması alınma söz (linguistic borrowing) 
adlanır”(2.435).  Əslində bu fərqli xüsusiyyətlər alınma sözlərin ilk alındığı zamana aiddir. 
Belə sözlərin əsaslı dil vərdişlərinə adaptasiya prosesi isə alınmanın həmin dildə işləklik 
müddətini müəyyən edir. Belə ki, cahfeletül-ulya (alt dodaq), cahfeletul- sufla (üst dodaq), 
habbı-surincan, habbı- garikun, mai- verd (gül suyu), dühn-i qar (qabaq yağı) kimi sözlər 
XIV- XVI əsrlərdə tibbi əsərlərdə işlək anlayışları ifadə edirdi. Lakin sözlərin dildə 
adaptasiya prosesi baş tutmadığı üçün, yəni izafət formasını qoruyub türk dili özəlliklərini 
qəbul etmədiyi üçün türkcənin sadələşmə meyli prosesində bu sözlər dildə arxaikləşmiş 
alınmalara çevrilmişdi.  Lakin “akarsular qurbı, hummalar nevbeti, sular avazesi, mahbublar 
savtı” kimi  birləşmələrin tərkibindəki alınmalar türk dilinin qaydaları çərçivəsində işlənərək 
istifadə dairələrini də genişləndirərək alınma statusunu zəiflətmişdilər.  

 
Alınmaların orta əsrlər Türk dillərinin strukturunda yeri. 
 
Alınma sözün ilk öncə xarici forması dəyişərək daxil olduğu dilin fonetik xüsusiy-

yətlərini qəbul etməsi sonrakı mərhələdə məna sferasında dəyişikliklərin baş verməsinə də 
səbəb olur. Əslində alınmalar dildəki tədrici dəyişmələrin kökündə duran əsas məqamlardan 
biridir. Belə ki, ilkin mərhələdə dilə uyğunlaşdırılmağa çalışan dil vahidi müəyyən baxımdan 
öz “yad” əlamətlərini qismən qoruyur və bəzən  bir dildən daxil olan leksik alınmaların 
çoxluğu nəticə etibarilə ötürücü dilin fonetik, leksik xüsusiyyətlərinin alıcı dildə daşıyıcısına 
çevrilir və o xüsusiyyətləri bir növ dilə “aşılayır”. Məsələn, qədim uyğur buddist mətnləri, 
xüsusilə Hind və Çin dillərindən edilən tərcümə mətnlərində kifayət qədər  bu dillərə aid 
sözlər var və həmin sözlərin istər fonetik quruluşu, istərsə də semantik məna sistemi türk 
dilləri üçün yaddır. Qədim uyğur dili ilə bağlı A.Caferoğlunun 1968-ci ildə nəşr olunmuş 
“Qədim Uyğur lüğəti”ndə 70 söz çin, 197 söz isə sanskrit mənşəli kimi təqdim olunmuşdur 
(6). “XI-XII əsr abidələri “Qutadğu bilig”, “Divanü luğat-it-türk”, “Ətabətül-həqaiq”, 
“Divani-hikmət” əsərlərində bu sözlərin sayı yüzə qədərdir. Kez, çit, eşguti, şalaşu, xüliῆ, 
züngüm, çuz, çinaxsi, kenzi, qaçaç, fagfuri, loxtay kimi Çindən ixrac edilən parçaların, irwi, 
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uragun kimi Hindistandan gətirilən dərmanların, türklər tərəfindən əvvəllər istifadə 
olunmayan, qonşu xalqlarla əlaqələrin qurulması ilə süfrələrə yol tapan buxsım, bekni kimi 
içkilərin adları həmin mallarla birlikdə xalqın dilinə keçmiş burada yaşam hüququ 
qazanmışdır”. Ə.Cəfəroğlu “Qutadğu bilig”- də 120-ə qədər ərəb və fars mənşəli söz 
işləndiyini, əksəriyyətinin dinə, bəzi dövlət qurumlarına aid olan bu sözlərin əsasən ərəb 
dilindən keçdiyini göstərmişdir [103, 60]. R.Əskərə görə isə, “əsərdə ərəb dilinə məxsus 361 
söz, farsca 88 söz, qarışıq ərəb və fars tərkibli 2 söz işlənmişdir.” O, A.Dilaçara əsaslanaraq 
əsərdə, sanskrit, çin, soğdi dillərində işlənən 8 sözü (burxan=büt, buddizm, budda, 
tavğaç=hakim, yek=şeytan, tamu= cəhənnəm, muyan= buddist karvansarası, sart= tacir, 
ajun= dünya, uçmağ=cənnət)  də alınma hesab etmişdir (3,152). Bu barədə araşdırma aparan 
E.Üşenmez Qaraxani türkcəsində yazılmış əsərlərdən “Qutadğu bilig”də 334 ərəb, 79 fars, 
“Ətabətül-həqaiq”də 251 ərəb, 103 fars, “Divani-Hikmət”də isə 763 ərəb, 588 fars mənşəli 
sözün olduğunu qeyd edir (8).  

Blumfild alınmaları dialekt və mədəni alınmalar adı altında iki qrupa bölərək yazır ki, 
mədəni alınmalar bir millətin digər millətə nələri öyrətməsini göstərir (2. 450). Mədəni 
alınmalara ümumilikdə elmi, mədəni, ticari və s. əlaqələr nəticəsində alınan sözləri daxil 
etmək mümkündür. “Başqa dildən söz alınması etnik inkişafın müəyyən mərhələsində 
meydana çıxan dil, sosial, psixi, estetik və s. xarakterli hadisələrin  və yeni tələbatların 
ödənilməsi prosesində üzə çıxır və bu prosesin dilə sirayəti kimi müşahidə olunur. Bu zaman 
xalqların, millətlərin coğrafi yaxınlığından çox, ünsiyyətin xarakteri əsas rol oynayır” 
(4.243). 

Orta əsrlər  elmi universallığı  çərçivəsində  şərq dillərində alınmaların çoxluğu diqqəti  
cəlb edir. Xüsusilə, ilk türkdilli müəllifi əsərlərindən başlayaraq ərəb və fars alınmaları, bəzi 
məqamlarda yunan və latın, hind və az miqdarda çin mənşəli sözlərə təsadüf edilir.   

İslamın qəbulundan sonra ərəb dilinin elm dili kimi işləkliyi fars dilinin ərəb dili ilə 
bərabər bədii dil kimi istifadəsi Türk dillərinin bir müddət bu sahələrdə kölgədə qalması və 
nəticə etibarilə dilin elmi və bədii ifadə gücünün zəifləməsinə səbəb oldu. XIII əsrdə ictimai-
siyasi şəraitin təsiri nəticəsində türk dillərinin ərəb və fars dilləri ilə paralel işləklik 
qazanması və XIV əsrdən etibarən digər dillərə qarşı üstün mövqe tutması dildaxili inkişaf 
üçün alınmalardan istifadənin də zəruriliyini də ortaya qoydu. Resmi geçit, donanmayı 
humayun, işgüzar, gidişat, günbegün, yasal u tartib (qayda qanun), dabt u tüzük (qanun) kimi 
yarı türk, yarı alınma söz və ifadələr türk dillərinin zənginləşməsində ərəb və fars dillərinin 
mövqeyinin əks etdirir. Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, alınma yalnız dilin leksik qatı 
ilə məhdudlaşmamış, dilin digər  qatlarına da sirayət etmişdir. Məsələn, bəzi səslərin Türk 
dillərində işləklik qazanması alınmalar hesabına olmuşdur. “Türkcənin tarixində bəzi 
yabancı  səs xüsusiyyətləri hər şeydən əvvəl fonotaktik qəliblər, İran və Fin-Uqor dillərindən 
kopyalanmış və Türkcənin fonoloji sisteminə uyğunlaşdırılmışdır”(8.33). Məsələn Orxon –
Yenisey abidələrində c, f, ğ, h, j səslərinə aid sözlər işlənmir. Lakin müasir türk dillərində bu 
səslərlə işlənən kifayət qədər sözlər mövcuddur. Əlbəttə, bu səslərin hər birinin dildə 
inkişafına baxdıqda bu səslərin bəzilərinin alınma sözlərin köməyi ilə işləklik qazandığını 
görə bilərik. Yaxud da ərəb əlifbasının bəzi səslərin ifadəsini çətinləşdirdiyi üçün tədrici 
yazıda itməsinə səbəb olduğu da məlumdur. Sağırnun səsinin yazıda fərqli ifadəsi, o səslə 
tələffüz olunan sözlərin  nun ن , ğayn غ, kəf  ك hərfləri ilə yazılışı həm də yazının nitqə təsiri, 
həm də dialekt fərqlərinin formalaşması nəticəsində baş vermişdir. Yaxud da göytürkcədə 
mövcud ny  sözlərin sonrakı dövr ərəbdilli əsərlərdə bəzən n- ن, bəzən də y – ي ilə yazılması 
eyni  səbəblərlə əlaqədardır. Məsələn, anyığ~ anığ, kanyu~ kayu, yany~ yay və s. “Cağatay 
türkcəsində 13 sait vardır: a, â, e, é, ı, i, î, o, ô, ö, u, û, ü. Bunlardan dördü uzun saitdir. Ô 
saiti Farscadan, digərləri isə hər iki dildən (ərəb və fars dilləri- Ş.H.Qəribova) alınmış-
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dır”(7.38). Ümumiyyətlə, tədqiq olunun XIII-XVI əsrlər  istər cağatayca, istər Osmanlıcada 
ərəb və fars dilinin leksik təsiri onların qrafik xüsusiyyətlərinə təsir göstərmişdir. Məsələn, 
 hərfləri  məhz alınma sözlər hesabına Cağatayca və Osmanlıcanın qrafik ح  ,ث  ,ظ , ط  ,ع
xüsusiyyətinə çevrilmişdir. Bu təsir morfoloji qatda şəkilçilər baxımındanda özünü göstərir. 
Məsələn, bəgat, bilgət, elat sözlərində türk sözləri ərəb mənşəli şəkilçi qəbul etmişdir. Müasir 
türk dillərində işlənən –i, -vi, -iyyat və s. şəkilçilər də məhz bu dövrdə artan ərəb və fars 
təsirinin günümüzdəki izləridir.  

Dil ünsürləri müəyyən çərçivədə təsir və dəyişikliklərə müqavimət  göstərirlər. Bəzi dil 
ünsürləri daha tez dəyişiklikləri qəbul edir.  L.Yohanson işləkliyi çox olan ünsürlərin 
dəyişikliyə daha çox müqavimət göstərdiyini qeyd edir: “Çox və ya az işləkliyin, sabitlik və 
qeyri-sabitliyin  səbəbi olmayıb əksinə sabitliyi təşviq edən və ya zəiflədən eyni sosial və 
struktural səbəblərdən ortaya çıxdığı müşahidə olunur (9.50).  

Sistemdaxili ikitərəfli inkişaf dilin müxtəlif təbəqələrində fərqli əks-sədaya səbəb olur. 
Dillərarası qarşılıqlı əlaqələrdəki təbii meyllər çox zaman dildə yeni dəyişikliklər üçün 
potensial bazadır və ya sistemdaxili assimetriya üçün əsas qaynaqdır. Məsələn, cağatay 
türkcəsində silsilə şəklində söz keçidləri zamanı qrafik dəyişiklər özünü göstərir. ي hərfi ilə 
bitən ضحى (duha- axşamüstü vaxtı),  حلوى(halva), نمى(nəma- böyümə), صبى(səba) və s. sözlər 
 Yaxud da u səsli ərəb mənşəli sözlərin türk dillərində ü səsi  . صبا  ,نما  ,حلوا  ,ضحا  :ilə yazılırdı ا
ilə səslənməsi də alınma sözlərin  dilə uyğunlaşması ilə bağlıdır. Məslən dünya, encum, burc, 
durc ( cəvahir qutusu), kutub( kitablar), sunbul, şurb, zulal, cunun və s sözlər türk dillərin 
dünya, əncüm, bürc, dürc, kütub, sünbül, şürb, zülal, cünun şəklində işlənilmişdir. Ərəb 
dilində işlənən əql, əsl, ayb, cism, fikr, furn, ilm, ism, ləhd kimi sözlərin qrafik formasını 
saxlayıb tələffüzdə əqil( ağıl)), əsil, ayıb, fikir, cisim, furun, ilim, isim, lahid kimi ifadəsi də 
sözlərin türk dillərinin tələffüz normalarına uyğunlaşması ilə bağlıdır. D.Bikerton yazır: 
“Sosial gücün dil üzərində söz səviyyəsində təsiri var, dil səviyyəsində təsiri isə çox 
çətindir”(11.109-127). Bu əlbəttə dilin struktur quruluşu ilə əlaqədardır. Strukturun alt 
sistemlər şəklində bir-biriə sıx əlaqədə olması dilə yad ünsürlərin müdaxiləsini çətinləşdirir. 
Yaxud da, dilə daxil olan ünsürlər bütün alt sistemlərə daxil edə biləcək səviyyədə dilə qəbul 
olunur. 

Dövrün elmi leksikoloji bazasına nəzər saldıqda alınma sözlərin çoxluq təşkil etdiyini 
görə bilərik. Xüsusilə, izafət tərkibli terminlər əksəriyyət təşkil edir.  Məsələn, riyaziyyata 
aid ədədi- küsur, haneyi-´aşeratı-miatı-uluf (milyardlar sistemi), ədədi- səhih, ədədi- zayid,  
adla´i cəm, əhvali- cəm, cəmi- küsurı ma´al-küsur, cümləyi-kübra (azalan), cümləyi-suğra 
(çıxılan), erkami-Hindi, fənni-muhasebe, haneyi-miat( yüzlüklər), haneyi-miatı-miatı uluf, 
(on milyonluq sistemi),  botanikaya aid darı-fulful, lisanul-hamel (bağayarpağı), cevzi- buya, 
huzazı- mekki, muşkı taraması, tibbə aid reg-bənd (qanaxmanın qarşısını almaq üçün istifadə 
edilən sarğı tampon), zatur-riye( pnevmaniya), sufulı-safra (səfranın çox olduğu bədən), 
zulkul-maad (mədə xəstəliyi), bureyi-ermeni, haceri- ermeni, kili-ermeni, zatul- cenb (ağci-
yər pərdəsinin iltihabı), ədəbiyyata aid bəhri- münsərih, aslemi- musabbağ, ariz u amik, 
beytul-gazel, dairəyi- müctəlibə, beyti –mərhun kimi bəzi izafət terminləri dövrün elmi 
əsərlərində çoxluq təşkil edir. Bu isə dövrün dillərarası əlaqə prosesi ilə yaxından bağlıdır.  

"Xalqların, cəmiyyətin tarixində baş verən bütün dəyişmələrin tarixi hadisə və pro-
seslərin  dildə əks olunması və orada iz qoyması, xalqın tarixi ilə dilin tarixinin bir-biri ilə 
üzvi şəkildə bağlılığı isə artıq tədqiqatçılar tərəfindən qəbul olunmuş, heç bir etiraz 
doğurmayan elmi aksiomdur"(5.16). Sosiolinqvistik amillərin təsiri ilə sözlərin dilə keçməsi 
müxtəlif dillərin daşıyıcıları arasındakı əlaqələrlə bağlı olmaqla yanaşı, yeni anlayış və 
informasiyaların yayılma xüsusiyyətlərindən də asılıdır.  Bu təsir bəzən azad, bəzən də 
məcburi təsir səviyyəsindədir. 
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Sözalmanın orta əsrlər elmi əsərlərində əksi. 
 
Tədqiqatlardan aydın olur ki, məcburi təsir milli dilin müqavimət gücünü zəiflədir və 

həmin dilin hətta yox olmasına belə gətirib çıxardır. Buna görə də qarşılıqlı sözalmanın ən 
mühüm şərti ünsiyyətdə olan dillərin rəsmi statusu və nüfuzluluğu ilə bağlıdır. Bu isə 
komunikativ funksiyaların həcmi, ədəbi ənənələrin qədimliyi, dil daşıyıcılarının sosial 
mövqeyi ilə müəyyən edilir. Bu türk dilləri ilə ərəb və fars dillərinin əlaqəsində özünü 
xüsusilə göstəriri. Nəzərə alsaq ki, türk dillərinin geniş yayılma arealı onun çin, hind, rus, 
Şərqi və Cənub Avropa dilləri  təmasını təmin etsə də Türk dillərinə ən böyük təsiri ərəb və 
fars dilləri tərəfindən olmuşdur. Ancaq bu təsir mərhələlər üzrə bəzən çox, bəzən isə az 
şəkildə özünü göstərmişdir. XVI əsrin Azərbaycan dilinin leksik mənzərəsi ilə bağlı deyə 
bilərik ki, “əvvəlki dövrlərə nisbətən bu əsrdə ərəb, fars, həmçinin qohum və qonşu türk 
dilləri ilə qarşılıqlı əlaqə qüvvətlənmiş, daha açıq şəkil almışdır” (1.286). Nəticə etibarilə, 
ayrı-ayrı regional türk dillərinin ərəb və fars dilləri ilə qarışması nəticəsində klassik ədəbi 
dillər formalaşmışdır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu təsiri biz daha çox yazı nü-
munələrində görürük. Bunu deməyə o əsas verir ki, həmin əsərlərdə işlənən ərəb və fars 
sözlərinin əksəriyyəti hal- hazırda türk dillərində arxaik xarakter daşıyır. Əgər həmin sözlər 
şifahi nitqə düşmüş olsaydı, hər bir halda, istər olduğu kimi, istərsə də assimilyasiyaya 
uğramış, dəyişmiş halda belə digər ərəb və fars sözləri kimi günümüz dillərində də işlənilərdi. 
S.Əlizadə bununla bağlı qeyd edir ki, “Heç şübhə yoxdur ki, alınma söz və tərkiblərin çoxu 
müasir dildə işlənmədiyi, işlənə bilmədiyi kimi, XVI əsrin geniş oxucu və dinləyici kütləsinə 
də tanış deyildi, ümumxalq dilinə nüfuz etməmişdi”(1.292). Yəni bu üslub yalnızca spesifik 
sahələrdə özünü göstərən haldır. Buraya dini elmi əsərlər, “Qısasul-ənbiya” tipli əsərlər, 
riyaziyyat elmi və onların qolları, dilçilik və ədəbiyyata aid, astonomiyaya aid  nəzəri əsərlər 
aiddir. Lakin “Əcaibul- məxluqat”, “Acebul- uccab” adı altında yazılan təbiət elmlərini bü-
tünlüklə əhatə etməyə çalışan əsərlər, səyahətnamələr, dənizçiliklə bağlı əsərlər, tarixi 
səlnamələr, tibbə aid əsərlər bu təsirdən uzaqdır. Oradakı alınmalar leksik səviyyədən kənara 
çıxmır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, alınmaların mövcud elmi üslub nümunələrində işlək 
statistikası əsrlər üzrə də fərqli şəkildə təzahür edir.  

XII əsr Xarəzm türkcəsi nümunəsi olan Zəməxşərinin “Müqəddimətul- ədəb” əsərində 
istifaə olunan söz sayı 3506-dır. “Onlardan 2908-i Türk dilinə aiddirsə 598-i alınma sözlərdir. 
Bu alınmalardan 450-i  ərəb dilinə, 133-ü fars dilinə, 5-i monqol dilinə, 4-ü əski xarəzmcəyə, 
2-i soğd dilinə, 2-i rus dilinə, 1-i yunanca, 1-tibetcəyə məxsusdur. Başqa sözlə, əsərdə 
83%türkcə, 17%alınma söz var. Alınma sözlərin faiz nisbəti isə ərəbcə 12,8%, farsca 3,8%, 
digər dillər isə 0,4% şəklindədir” (10.25).  

XIV əsrə aid ilk tibb əsərlərindən olan “Tuhfeyi-Mübarizi” əsərinin lüğət tərkibi isə 
2045 sözdən ibarətdir. Bu sözlərdən 575-i ərəb, 158-i fars dilinə, 26-ı yunan dilinə 
məxsusdur. Bu isə əsərin lüğət tərkibində alınma sözlərin payının 37% olduğunu göstərir. 
XIV əsrdə yaşamış həkim Xeyrəddinin yazdığı “Kitabı- Akrabadini” əsərinin lüğət tərkibinə 
nəzər saldıqda isə alınma sözlərin türkcələşdirməsi meyli nəzərə çarpır. Hər bir alınmaya 
türkcə qarşılıq yaxud izah verilmişdir.  XIV əsrdə İshak bin Murad tərəfindən yazılmış  “Əd-
dürrətül- mudiyyə fil- lüğətit-türkiyyə əsərində isə işlənən 736 sözdən yalnızca 57 söz 
alınmadır. 

Bu baxımdan XV-XVI əsrlər əsərlərinin lüğət tərkibində ərəb və fars sözlərinin 
işlənməsi təbii hal almışdır. Lakin bu tendensiya XVI əsrdə daha kəskin hal almışdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, alınmalar işlənməsi əsərin məzmunu ilə də yaxından bağlıdır. Geniş kütlə 
üçün nəzərdə tutulmuş, dərslik xarakterli əsərlərdə  alınmaların sayı nisbətən azdır.  



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

158 
 

XV əsrin həkim- alimi Mahmud Şirvaninin özündən iki əsr əvvəl yaşamış Bağdadinin 
1266-ci ildə yazdığı “Kitabüt-Təbih” əsərindən istifadə edərək yazdığı əsərin lüğət tərkibinə 
nəzər salsaq görərik ki, istifadə edilmiş 1876 sözdən 524 söz ərəb, 225 söz fars, 13 söz yunan, 
1 söz italyan, 1 söz çin dilindən alınmadır. 1112 söz isə türk mənşəlidir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, alınma sözlər sırasında Osmanlıcada, lakin ərəb və fars sözləri əsasında yaranmış yemək 
adları və ya tibbi anlayışlar da var. 

1547- ci ildə qələmə alınmış “Tuhfətuz-zaman” əsərində işlənən sözlərə nəzər saldıqda 
85% terminin alınma mənşəli olduğunu görə bilərik. Məsələn, adeli- bika (dördüncü paralel), 
aftab (günəş), aqaqir (dərman yerinə istifadə edilən köklər), aqalim (iqlimlər), aqim (qərbdən 
və şimal qərbdən əsən, yağış gətirməyən külək), atveli-əyyam (ilin ən uzun günü), atveli- 
nehar (ilin ən uzun gecesi), avkı- deberan (ayın dördüncü duracağı), bərq (şimşək), burudət 
(soyuqluq), ğayetul- irtifa (ən yüksək nöqtə),  eflak (göylər),  fasd (damar kəsmək yolu ilə 
qan almaq),  istiqbal (dolunay), bedri-istiqbal (dolunay dönemi), murabba (dördbucaqlı, dörd 
kənarlı), muvakkit (ulduzlara və günəşə əsasən namaz saatlarını müəyyən edən şəxs), mü-
nəccim, müsəlləs (üçbucaq) və s.  

Riyaziyyata aid Mühyəddin Məhəmməd tərəfindən yazılmış “Məcmaul- Qəvaid” 
əsərində də vəziyyət eynilə təkrarlanır. Saylar, feillər və cümlə qurucu vasitələr istisna 
olmaqla əsərdə güclü ərəb və fars təsiri hiss olunur. Əsərdə işlənən ədədi- küsur (kəsr sayları), 
ədədi- mütədaxilə (tam bölünən saylar), ədədi- mütəvaliyat (ardıcıl ədədlər), ədədi zayid 
(bölmə zamanı olan qalıq), əhvali-cəm (toplama ilə bağlı şərtlərin cəmi, toplama vəziyyəti), 
zərbi- müsəlləs (üçbucaq şəkilli vurma), zərbi- vahid (bir dəfə vurma), zərbeyn (iki dəfə 
vurma), zərbi-qəfəsi (qəfəs şəkilli vurma), ərbaa-i mütənasibə (hesab növü), cəmi küsuri 
məa-l-küsur (kəsrləri kəsrlə toplama), hasıli- cəm (toplananda cəm), xətayı-naqisi nali- 
məfruzi-sani (ikinci ehtimalın yanlışı nöqsan verməsi), xaneyi-aşeratı-miatı-uluf (milyonlar 
mərtəbəsi) və s. terminlər bu sahə terminologiyasının vəziyyətini əks etdirir. Lakin bu sözlə-
rin  çoxluğu əsərin dilinin türk dili olması gerçəkliyini dəyişmir. Çünki həmin söz və 
ifadələrdən başqa fikri ifadə edən qəlib və ya struktur türk dillərinin əsas prinsiplərinə uyğun 
şəkildə tərtib edilmişdir. “Diqqət edilərsə, ərəb və fars sözləri tərkibləri statik vəziyyətdədir. 
Onların çoxu, Quran ayələrində təfsirlərdə ilk dəfə necə yaranıb işlənmişlərsə, silsilə izafət 
tərkiblərinəki və sinonim cərgələr daxilindəki yerlərindən tərpənməmişlər” (1.291). 
Mətnlərdəki bu sözlərin ağırlığını aradan qaldıran, dilin sintaktik quruluşuna yad olan 
sintaktik strukturu qismən zəiflədən, mətni oxunaqlı hala gətirən isə türk dillərinə məxsus hal 
və ya xəbərlik şəkilçiləri, etmək, eyləmək, olmaq, bolmaq, qılmaq, yapmak və s. kömək 
feilləridir.  

 
Nəticə 
 
Nəticə etibarilə onu deyə bilərik ki, XIII-XVI əsrlər türk dillərində yazılmış elmi üslub 

nümunələrinin lüğət tərkibində alınma sözlərin rolu danılmaz faktdır. Xüsusilə XIII əsrdən 
XVI əsrə doğru irəlilədikcə Qıpçaqca, Osmanlıca, Cağatayca və s. türk dillərinin ərəb və 
fars dilləri ilə sıx təması, Türklərin məhz bu regionları öz hakimiyyəti altında birləşdirməsi, 
bu zaman vahid islam elminin və mədəniyyətinin bir hissəsi kimi türk mütəfəkkirlərin ənənəni 
davam etdirməsi bu dillərdə yazılan əsərlərdə də özünü göstərməkdədir. Türk dillərində 
əsərlərin yazılması artıq zamanın siyasi- sosial tələbi idisə, alınma terminlərdən istifadə 
zamanın dini-mədəni- elmi birliyindən doğan vahid islam təfəkkürünün nəticəsi idi. Qeyd 
etmək lazımdır ki, XI-XII əsrlərdə nəzər saldıqda Türküstanda türkcə əsərlər yazıldığı halda, 
Xəzərin qərbində ərəb və fars dilləri çoxdan elm və ədəbiyyatın aparıcı dilinə çevrilmişdir. 
Türküstandan Səlcuqlarla gələn digər türk boyları bu mühitə düşdükdən sonra buradakı dil 
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qardaşları olan oğuzların və qıpçaqların yolu ilə gedərək vahid islam dünyası anlayışı 
altında  elm və mədəniyyətin klassik ərəb dili simasında inkişfına dəstək oldular. Səlcuq 
sarayının ərəb və fars dilli mütəfəkkirlərə ayırdığı diqqət də dövlətin mühitin tələbi ilə 
addımladığını göstərir. Bu baxımdan XI-XIII əsrlərdə bu mühitdə yüzlərlə türk mütəfəkkirləri 
ərəb və fars dillərində əsər yazmışlardı. Bu tendensiya Osmanoğullarının Anadoluya 
yerləşməsi ilə azalmağa doğru getsə də, dövlətin yenidən regionda güclənib ərəbdilli 
müstəmləkələrə sahib olması ərəb dilinin təsirini yenidən artırdı. Lakin bu dəfə ərəb dili Türk 
dilinə söz verən tərəf kimi, yəni leksik təsir kimi güc qazana bildi. Bu isə dövrün yazılan 
əsərlərində söz tərkibinin  dəyişkənliyi ilə təzahür edir. XI-XII əsrlərdə ərəb dilli, farsdilli 
əsərlər yazılır. XIII-XIV əsrlərdə həmin əsərlərin tərcümələri, şərhləri, şərhlərə haşiyələri,  
türk dilinin aparıcı dil olduğu ikidilli, üçdilli lüğətlər meydana çıxır, XIV əsrdə bizə məlum 
ilk elmi üslub nümunələri – tibbə aid türkcə orijinal müəllif əsərləri meydana çıxır. XV əsrdə 
yenidən klassikləşmə tendensiyası özünü göstərir. Lakin bu artıq elm sahələrinə görə fərqli 
məcralarda özünü göstərir. Dini elmi ədəbiyyatlarda, riyaziyyat elmlərində, ədəbiyyat və 
dilçilikdə klassikləşmə, alınma sözlərə və qəliblər meyl nə qədər yüksək olsa da, təbiət elmləri 
olan coğrafiya, astronomiya, tibb, tarix elmlərinə aid əsərlərdə sadə türkcə üstünlük təşkil 
edir. XVI əsrdə isə klassikləşmə ən yüksək həddinə çatmış, əsərlərdə alınma sözlərin sayı 
bəzən 60% -70% -ə qədər  qalxmışdır.  Lakin alınmaların sayı hər nə qədər çox olsa da,  türk 
dilinin qrammatik strukturu bu sözləri mətn daxilində cilalamaq gücünə malik olmuşdur. 
Nəticə etibarilə bu alınmalar mətndaxili leksik vahid olma xüsusiyyətindən başqa mahiyyət 
qazanmamışdır. 
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Shabnam Hasanli Garibova 
Borrowing terms in XIII-XVI cc. Turkic languages 
 
When looking at the oldest linguistic facts about any language, it is possible to find 

parallels with the existing languages of its time and these parallels are sometimes confirmed 
by other linguistic facts in such a "reasonable" way that it causes disagreement among 
linguists. The transition of the acquired word to the language and its conformity to the basic 
normative rules of the spoken language leads to the acquisition of the same status as the 
national words of the acquired language in the next stage. It is an undeniable fact that the role 
of  borrowed words in the vocabulary of scientific style samples written in the Turkic langu-
ages of the XIII-XVI centuries. However, despite the large number of borrowings, the 
grammatical structure of the Turkish language had the power to polish these words within 
the text. As a result, these borrowings have acquired nothing but the property of being a 
lexical unit within the text. 

Keywords: borrowed terms, lexical unit, Arabian, Persian, Chagatay 
 
Шабнам Гасанлы Гарибова 
Заимствованные термины в тюркских языках в XIII-XVI вв.  

 
Глядя на древнейшие лингвистические факты, относящиеся к любому языку, 

можно обнаружить параллели с существующими языками своего времени, и эти па-
раллели иногда подтверждаются другими лингвистическими фактами таким «разум-
ным» образом, что это вызывает разногласия среди лингвистов. Переход заимствован-
ного слова на язык и в этом процессе его соответствие основным нормативным прави-
лам этого языка, на следующем этапе приводит к приобретению этим словом статуса 
слова национального языка. Бесспорным фактом является роль заимствованных слов 
в словаре образцов научного стиля, написанных на тюркских языках в XIII-XVI вв.  

Однако, несмотря на большое количество заимствований, грамматическая струк-
тура тюркских языков позволила отшлифовать эти слова в тексте. В результате эти 
заимствования не приобрели ничего, кроме свойства быть лексической единицей 
внутри текста. 

Ключевые слова: заимствованные термины, лексическая единица, арабский, 
персидский,чагатай. 
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KONSEPT KOQNİTİV DİLÇİLİYİN  
ƏSAS VAHİDİ KİMİ 

 
Xülasə  

 
Koqnitiv dilçilik bir elmin çərçivəsinə sığmır, müasir humanitar biliklərin səciyyəvi 

xüsusiyyəti olan bir neçə fənlərin kəsişməsində yerləşir - psixolinqvistika, sosiolinqvistika, 
etnolinqvistika, etnopsixolinqvistika, biolinqvistika, kompüter dilçiliyi, neyrolinqvistika, 
siyasi dilçilik, dil coğrafiyası, dil antropologiyası kimi digər "sərhəd" sahələri xatırlatmaq 
kifayətdir. Koqnitiv dilçiliyin XX əsrin 70-ci illərində meydana gəlməsi alimlərə imkan verdi 
ki, dilə tamamilə yeni mövqelərdən yanaşsınlar və beləliklə dilçilik tədqiqatlarının 
üfüqlərinin genişləndirilməsinə şərait yarandı. Hal-hazırda koqnitiv dilçiliyin ideyaları 
üzərində fəal iş gedir, inkişaf etdirilir və öz əhatə dairəsinə yeni tərəfdarlar cəlb edir. 
Koqnitiv dilçilik bir cərəyanla kifayətlənmir, “qidalanmaq” üçün bir neçə cərəyanı cəlb edir. 
Bu səbəbdən də, onun formalaşmasında bir çox cərəyanların özünəməxsus rolu olmuşdur.  
Bütün bunlar onu göstərir ki, koqnitiv dilçilik bir neçə elm sahəsini öz ‘bayrağı’ altında 
birləşdirməyə müvəffəq olmuşdur. Koqnitiv dilçiliyin əsas vahidi konseptdir. “Konsept” 
termini elmi ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilənə və bugünkü statusuna sahib olanadək 
dilçilər müxtəlif anlamlar yüklənmiş variantlardan istifadə edirdilər. Lakin “konsept” bütün 
bu variantları üstələdi, onların arasından sıyrılaraq “yaşama hüququ” qazandı. Əvvəlki 
terminlərin ehtiva etdikləri anlamları konsept termininə yükləmək, tranfer etmək cəhdləri 
sayəsində bu termin çoxşaxəli olmağa meylləndi. Bu yanaşmalarda bütün dilçilərin ortaq 
fikrə gəlmələri ‘konseptin düşüncə vahidi’ kimi qəbul edilməsi hesab olunur. 

 
Açar sözlər: koqnitiv dilçilik, konsept, anlam, məna, dünyanın dil xəritəsi 
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Konsept ətraf aləmdə baş verən hadisələr haqqında informasiyanın toplanıb, müəyyən 

düzənə salınmış və saxlanıldığı  mental vahiddir. Müasir dövrümüzdə koqnitiv dilçiliyin rolu 
böyükdür və daim öz əhəmiyyətini artırır. Hesab olunur ki, hazırda bir konseptin mahiyyətini 
anlamaq üçün ən məhsuldar yanaşma koqnitiv yanaşmadır, bu yanaşmaya görə konsept zehni 
fəaliyyət prosesində fərqli əlamət və təbəqələri aktuallaşdıraraq zehni fəaliyyət prosesində 
müxtəlif istiqamətlərə yönələn mürəkkəb zehni vahiddir.  
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Pavilyonisin də dediyi kimi, dildən qabaq dünyanı dərk etmək mərhələsi var, “dil ilə 
tanışlıqdan əvvəl, insan müəyyən dərəcədə dünya ilə tanış olur, onu dərk edir; dünyanı hissi 
qavramanın məşhur kanalları sayəsində onun haqqında müəyyən (doğru və ya yalan) 
məlumatları alır, öz idrakının obyektlərini ayırd edir və eyniləşdirir. Dünya haqqında hər 
hansı bir yeni məlumatın mənimsənilməsi hər bir şəxs tərəfindən mövcud olanın bazasında 
həyata keçirilir. Bu şəkildə formalaşan dünya haqqında məlumat sistemi, insanın dünya 
haqqında müəyyən təsəvvür sistemi kimi qurduğu konseptual sistemdir [11, s. 101].Noam 
Xomski dildən danışarkən iki qütbü qeyd edir: 1) E-language (yəni external language – xarici 
dil) və 2) I-language (yəni internal language – daxili dil). Rey Cekendof Noam Xomskinin 
terminologiyasından istifadə edərək konseptləri E-concepts və  I-concepts olmaqla iki yerə 
ayırır, bunlardan  I-concepts adlandırılanlara daha çox diqqət yetirilməsini məsləhət bilir 
[16]. Z.D.Popova və İ.A.Sterninə görə “konsept - insanın nisbətən nizamlı daxili quruluşa 
sahib düşüncə kodunun əsas vahidi olan,  şəxsiyyətin və cəmiyyətin idrak (koqnitiv) 
fəaliyyətinin nəticəsini əks etdirən və əks olunan əşya və ya hadisə, verilən informasiyanın 
ictimai şüurda və ictimai şüurda  həmin əşya və ya hadisəyə münasibəti şərh etmə haqqında 
kompleks və ensklopedik informasiya ehtiva edən  diskret mental təşkildir” [13, s. 34]. 

"Konsept" anlayışının yaranması filosof S.A.Askoldova-Alekseevanın "Konsept və 
söz" (1928) məqaləsi ilə əlaqələndirilir. Həmin məqalədə qeyd olunur ki, “konsept – 
‘minbucaq’, ‘ədalət’, ‘qanun’, ‘hüquq’ və başqa bu kimi sözlərin sürətli tələffüzündə və 
anlanılmasında əqli dünyagörüşdə anidən yaranan hissedilməz  bir sayrışmadır. Bu "bir şey", 
"heç bir bədii" görüntü yaratmadan, bir növ mənəvi zənginləşmə ilə nəticələnən bir bədii 
təəssürat yaradır. "Konsept" anlayışının bir çox tərifi var [4, s. 267 - 279]. Lakin “Yeni fəlsəfə 
ensklopediyası” na əsaslansaq bu terminin universalilər probleminin təhlili ilə əlaqədar 
olaraq fəlsəfəyə 12-ci əsrdə Pyer Abelyar tərəfindən gətirildiyini görərik. O, fəlsəfə ilə yanaşı 
dilçilik məsələləri ilə də məşğul olurdu. Ondan sonra onun işlərini davamçısı Foma 
Akvinskiy davam etdirir. 

D.S. Lixaçyov dilin lüğət ehtiyatındə dörd səviyyəni ayırır: lüğət ehtiyatının özü, lüğət 
növünün mənası, konseptlər və konseptsferlər. O, konsepti “mətndə gizlənmiş bəzi mənaların 
dəyişdirilməsi "əvəzedicilər", ünsiyyəti asanlaşdıran və bir şəxslə və onun milliyəti, 
mədəniyyəti, peşəsi, yaşı, təcrübəsi və s.  ilə sıx əlaqəli olan bəzi mənaların "imkanları" kimi 
müəyyənləşdirir. Alimin fikrincə konsept yalnız sözün özü üçün deyil, həm də sözün əsas 
(lüğəvi) mənası üçün mövcuddur. O konsepti həm də mənanın “cəbri” ifadəsi hesab etməyi 
təklif edirdi. Bu təklifilə D.S. Lixaçyov konseptin yaranması üçün sözün lüğəvi mənasının 
‘həyati’ əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırmaq istəyir. Müəyyən kontekstdə sözlər 
konseptlərə çevrilə və bir söz bir neçə konseptə uyğun ola bilər. Məsələn, “təcrübə” həm iş 
təcrübəsi həm də həyat təcrübəsi, dünyagörüş mənasında ümumiləşdirici konsept rolunu 
oynayır [8, s. 275-280]. 

S.Q.Vorkaçyov "konsept" sözünün etimologiyasını belə izah edir: “conceptus" latın 
sözü olub – “соncipere - соn – сареrе”  – "toplamaq", "tutmaq", “qaralmaq", "düşünmək", 
"başlamaq" kimi feillərdən yaranmışdır. Klassik latın dilində "conceptus" sözü yalnız 
"hövzə", "alovlanma", "rüşeym" və "artırma" mənalarında işlədilmişdir. "Konsept" sözü 
özünün təsirli feli ilə birlikdə bütün Roman dillərinə daxil olmuşdur, rus dilində isə semantik 
kalka olaraq işlənildi yəni onun "daxili forması"  morfemik vasitələrlə dəyişdirildi; по-(н)ятъ 
– по-(н)ятие. Konsept-anlam sinonim cütlüyündə ilk termin stilistik şəkildə qeyd olunur: rus 
dilinin izahlı lüğətlərinin əksəriyyətində “konsept” məqaləsi ümumiyyətlə yoxdur; bir лог. 
ilə kitab. он  "Rus dilinin böyük izahlı lüğətində" qeyd olunur. Məntiqi-psixoloji mətnlərdə 
rus anlam-konsepti əsasən məzmunlarının mücərrədlik dərəcəsinə görə qarşı-qarşıya qoyulur 
[5, s. 6]. Konsept sözü latın dilindəki  conceptus ‘anlayış’ sözünün kalkası olsa da onların 
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sinonim kimi işlədilməsi düzgün deyildir. Y.S.Stepanov bunu belə açıqlayır: “Bu terminlər 
müxtəlif elmlərdə işlədilir, - konsept (kursiz bizimdir - H.Q.) riyazi məntiqdə, mədəniyyət 
haqda elmdə, kulturologiya və dilçilikdə, anlayış (kursiz bizimdir -  H.Q.) isə məntiq və 
fəlsəfədə” [15, s. 42]. Həm də konsept termini riyazi məntiqdə, kulturologiya, dilçilikdə 
anlayışın məzmununa, məntiq və fəlsəfədə isə hər anlayış həm  məzmun həm də əhatəliliyə 
malikdir. Y.S.Stepanov konsept termininə sinonim kimi anlam (смысл) sözünü göstərir. 
Onun fikrincə konsept – sözün anlamıdır; anlayışın əhatəliliyinə isə məna (значение) sözünü 
sinonim hesab edir [15, s. 44]. Bəzi dilçilərə görə, anlayışlardan fərqli olaraq konseptlər təkcə 
düşünülmür, həm də yaşanır. Lakin hər anlayışı konsept hesab etmək doğru deyil, yalnız 
“mədəniyyətə yüklənmiş anlayışlar konsept adlana bilər” [9, s. 39]. V.A.Maslova qeyd edir 
ki, konsept mürəkkəb və vacib anlayışdır, onsuz bu və ya digər mədəniyyəti təsəvvür etmək 
qeyri-mümkündür [9, s. 27]. Z.D.Popova və İ.A.Sternin hesab edirlər ki, anlayış da sxem, 
freym, ssenari (skript) və qeştalt kimi konseptin əsas növüdür. Bu təsnifatın əsasında 
konseptuallaşmış informasiyanın xarakteri dayanır. “Konseptlər insanın təfəkkür prosesində 
əməliyyat apardığı ideal, mücərrəd vahidləri, mənaları özündə ehtiva edir. Onlar alınmış 
biliklərin, təcrübələrin, bütün insan fəaliyyətlərinin və dünyanı müəyyən vahidlər, "bilik 
kvantı" şəklində dərketmələrinin nəticələrinin məzmununu əks etdirir” [7, s. 23-24]. Konsept 
məna və anlamdan fərqlidir. Məna problemi, bir tərəfdən, mənanın yadda saxlanılması, digər 
tərəfdən ətraf aləmə münasibətin ifadəsi yolları ilə bağlıdır. Bizim dil səriştəmiz söyləmləri 
məna daşıyan vahidlər kimi başa düşməyə imkan verir. Konsept abstraktdır; koqnitiv 
səviyyənin vahididir. O, anlayışa və mənaya aid olanı özündə birləşdirir. Konsept təfəkkürün 
molekuludur. Konsept mədəniyyət və təfəkkür arasında körpüdür. Bu körpü vasitəsilə insanın 
mental bazasına yüklənən və onu zənginləşdirən mədəniyyət  özünəməxsus gücü ilə 
təfəkkürün formalaşmasına təsir göstərir. Konsept – “insan şüurunda mədəniyyət laxtasıdır: 
bu şəkildə mədəniyyət insanın mental dünyasına daxil olur və "bunun vasitəsilə insan sıravi, 
adi bir insan”, “mədəni dəyərlərin yaradıcısı olmayan” - özü mədəniyyətə daxil olur və bəzi 
hallarda ona təsir göstərir. Konsept – insanın mental dünyasında mədəniyyətin əsas özəyidir 
[15, s. 42-43]. Bu təsir nəticəsində mental struktur yaxud strukturlar yəni konseptlər yaranır. 
Konsept birləşdirici/qovuşdurucu funksiyadan başqa həm də qoruyucu/saxlayıcı məziyyətə 
sahib olur. Bütün proseslərin cərəyan etdiyi mental poliqon rolunu oynayır. Konsepti söz 
toru da adlandırmaq olar. Hər kəs eyni sözü fərqli şəkildə başa düşə bilər, insanlar fərqli 
olduğu kimi onların dərketmə aparatı da fərlidir. İnsan doğulandan ölənədək kompyuter kimi 
proqramlaşdılır. Onun davranışlarını, rəftarını, münasibətini, nitqini,  şəkilləndirən bu 
“proqramlardır”. Konsept də mental proqramlardan biridir. Bütün həyat boyu yaşananları 
ehtiva edən bu mental proqram (konsept)  insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət 
edir. Bu o deməkdir ki, hər bir söz müxtəlif insanlarda müxtəlif konseptlər şəklində özünü 
büruzə verir. Mental leksikonumuza daxil olan sözlər söz toruna düşərək qavramlaşma 
(konseptuallaşma) prosesinə məruz qalırlar. “Koqnitiv dilçilik dil reallığının hadisə və 
predmetlərinin konseptualizasiyası ilə əlaqəli olan, insanın dil amillərinin şərhindən 
ayrılmazdır. Koqnitiv dilçilikdə konseptualizasiya (kursiz bizimdir - H.Q.) dedikdə, daxil 
olan məlumatların, obyektlərin və hadisələrin zehni quruluşu başa düşülür. <...> İnsan 
şüurunun konseptual məkanının mental verballaşmış birləşmələri özündə ehtiva edən 
konseptlər (kursiz bizimdir - H.Q.) vasitəsilə təşkil edilməsi ümumiyyətlə qəbul edilir” [14, 
s. 137]. Hər bir dil öz imkanları çərçivəsində ətraf aləmi qavramlaşlaşdırır. Bu proses 
sayəsində dünyanın dərkedilməsi asanlaşır, insan və dünya yaxud dillə dünya arasında fikir 
mübadiləsi sürətlənir, beləliklə, ‘sülh’ bərqərar olur. Təcrübə və biliklərimizin xəzinəsi 
formalaşmağa başlayır. Zəngin təcrübədən zəngin konsept, zəif təcrübədən zəif konsept 
törəyər. Hər bir şəxsin individual dünyagörüşü olduğu kimi, individual konseptləri və 
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konseptual sistemi mövcuddur. Konsept düşüncə nüvəsi olaraq sözlər, söz birləşmələri, 
cümlələr və mətnlər vasitəsilə yeni mənalar meydana çıxarır yəni onların sayəsində 
aktuallaşır. Hətta konseptdən konsept də törəyir və zəncirvari proses meydana çıxır. 
Konseptlərin aktuallaşması yəni ölü nöqtədən tərpənməsi, hərəkətə keçməsi üçün 
aktualizatorlara və aktuallaşma sahəsinə ehtiyac var. Bu mərhələyə qədər ‘mənanın ərsəyə 
gəlməsi’ üçün şüurumuzda nələrin baş verdiyi bizə qaranlıq qalır, biz ‘işıq üzünə çıxan’ 
tərəfini, hazır mənanı görürük. Aysberq effekti yaranır, kiçik bir hissəsi üzdə, böyük hissəsi 
isə içəridə. Bunu bu şəkildə göstərməyə çalışacağıq: 

                                                                       
                
                                                                dil 
 
       
                              təfəkkür                                                şüur   
                                                                                                     
                                                                                                                                           
                                                                    
                                                              dünya 
 
Konseptlər bəzi dilçilər tərəfindən iki hissəyə ayrılır: 
1. Linqvokulturoloji konseptlər; 
2. Koqnitiv konseptlər. 
Linqvokulturoloji konseptlərə milli konseptlər də demək olar. Milli konseptlər milli 

mədəniyyətdən doğur. Mill mədəniyyət nə qədər dinamik olsa da, həm daxili həm də xarici 
amillərin təsirilə dəyişikliklərə məruz qalsa da özünəməxsusluğunu həmişə qoruyub 
saxlamışdır. Qeyri-milli konseptlər isə başqa mədəniyyətlərin məhsuludur. Ümumiyyətlə, 
linqvokulturologiya və koqnitiv dilçilik bir-birinə zidd cərəyanlar hesab edilmir, əksinə bu 
istiqamətdə birlikdə irəliləyirlər. Müəyyən məsələlərdə eyni yanaşmalara malikdirlər. Lakin 
onları fərqləndirən düşüncədən-mədəniyyətə yaxud mədəniyyətdən-düşüncəyə məsələsidir. 
Koqnitivistlərə görə konsept düşüncədən-mədəniyyətə doğru hərəkət edir. Linqvokulturo-
loqlar isə hərəkətin əks istiqamətdə, mədəniyyətdən-düşüncəyə yönəldiyini iddia edirlər. 
V.İ.Karasik konsepti “insanın müxtəlif yaşam sferalarına yayılan ibtidai mədəni təşkil” kimi 
təsbit edir [6, s. 3-16]. V.İ.Karasik və Q.Q.Slışkin linqvokulturoloji konseptin mental 
təbiətinə görə  loqoepistema, linqvokulturema kimi digər səviyyələrarası yəni müəyyən yeri 
olmayan linqvokulturoloji vahidlərdən fərqəndiyini qeyd edirlər. Konseptin isə yeri sabitdir, 
şüurda yerləşir. Həm də loqoepistema, linqvokulturema anlayışları konseptin məzmun və 
ifadə tərəflərini tam əhatə etməyə qadir deyillər, yalnız müəyyən çərçivədə buna nail 
olmuşlar. Məhz şüurda dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin reallaşdığından istənilən 
linqvokulturoloji tədqiqat eyni zamanda koqnitiv tədqiqatdır. Buradan da linqvokulturo-
logiya və koqnitiv dilçilik rasındakı təmas xəttinin nə qədər gözəgörünməz olduğu anlaşılır. 
Linqvokulturoloji konseptin digər mental vahidlərdən (freym, ssenari, arxetip, skript, qeştalt, 
stereotip və s.) fərqi dəyərlilik elementinə malik olmasıdır. Konsept mədəniyyəti tədqiq 
etdiyindən konseptin mərkəzi həmişə dəyərdir, çünki mədəniyyətin kökündə dəyər prinsipi 
dayanır. “Linqvokulturoloji konsept çoxölçülü mental təşkil olmaqla, ən vacib üç ölçüyə 
malikdir - məcazi, konseptual və dəyər. Konseptin məcazi tərəfi – bizim yaddaşımızda əks 
olunan predmetlərin, hadisələrin, təzahürlərin görmə, eşitmə, toxunma, dad, qoxu xüsusiy-
yətləridir. Konseptin konseptual tərəfi - konseptin linqvistik fiksasiyası, onun qeyd olunması, 
təsviri, işarəvi strukturu, həmin konseptin bir-birindən heç vaxt ayrı olmayan bu və ya digər 

konsept 
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konseptlərə münasibətdə müqayisəli xüsusiyyətləridir. Konseptin dəyər tərəfi -  bu psixi 
təşkilin həm fərdlər, həm də kollektiv üçün vacibliyidir. Konseptin dəyər tərəfi onu 
ayırmağın mümkünlüyünü  şərtləndirir” [7, s. 75]. Bu yanaşmalardan belə nəticəyə gəlirik 
ki, mədəni dəyərlər konseptdə cəmlənmişdir, konsept dəyərlərin cəmini ehtiva edən 
mənbədir. Bu dəyərlər xalqın etnokulturoloji xüsusiyyətlərini daşıyır. Biz hesab ediri ki, 
konsepti linqvokulturoloji və koqnitiv olaraq ayırmağa ehtiyac yoxdur. Dil və mədəniyyətin 
bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsini ilk dəfə V. Fon Humbold “Bəşər dilləri quruluşunun müxtəlifliyi 
və bunun bəşəriyyətin mənəvi inkişafına təsiri haqqında” əsərində şərh etmişdir və dili xalqın 
ruhu adlandırmışdır. O yazır: “... dil daxili varlıq orqanıdır, daxili özünüanlama və təzahürdə 
olan varlığın özüdür. Dil öz köklərinin bütün ən incə telləri ilə xalq ruhuna bağlıdır və bu 
sonuncu, dilə nə qədər eyni nisbətdə təsir edirsə, onun inkişafı bir o qədər qanunauyğun  və 
zəngin olur. ... dil xalq ruhunun sanki xarici təzahürüdür; xalqın dili onun ruhudur və xalqın 
ruhu onun dilidir – bundan güclü eynilik təsəvvür etmək çətindir” [2, s. 28]. Mədəniyyət dil 
vasitəsilə qavranılır. Konseptlər də mədəniyyətlə bağlı olduğundan, xalqın ruhunu ehtiva 
edir. Milli mentalitetin əks olunduğu səviyyələrdən biri də leksik səviyyədir. Mədəni kodların 
ötürülməsi üçün körpü rolunu oynayan konseptlər milli spesifikaya bürünmüşdür. Onlarda 
milli mədəniyyətin izləri müşahidə olunur. Hansı konseptin milli-mədəni spesifika daşıyıb-
daşımadığını müəyyənləşdirmək asan deyildir. İndividin təbiət və cəmiyyətlə dil vasitəsilə 
əlaqədə olduğunu və dilin də təfəkkürlə bağlılığına əsaslansaq konseptin həm mədəniy-
yətdən-düşüncəyə həm də düşüncədən-mədəniyyətə istiqamətlənərək öz funksiyasını yerinə 
yetirdiyini düşünmək mümkündür. Lakin mədəniyyəti insan yaratdığına görə düşüncədən-
mədəniyyətə yanaşması daha münasibdir. Linqvokulturologiya termini lingva (dil), culture 
(mədəniyyət) və logos (təlim) sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Dil və mədəniyyətin 
bir-birilə sıx şəkildə bağlılığını terminin özündə də görürük. Linqvokulturologiya  mədəni 
dəyərləri, mifləri, folkloru, tarixi yaddaşı, ənənələri, kollektiv mentallığı, assossasiyaları 
bütövlükdə xalqın ruhunu, enerjisini kodlaşdıraraq koqnitiv strukturlara transformasiya edir. 
Bunun nəticəsində koqnitiv konsept linqvokulturoloji xüsusiyyətləri də özündə cəmləşdirmiş 
və “bayraqdar” lıq məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdür. Bütün bu proseslərin hədəfi 
intellektual insan yaxud kamil insan yetişdirməkdir. Konseptləri individual və kollektiv 
olmaqla iki hissəyə ayırmaq olar. İndividual konsept fərdin şəxsi təəssüratları, psixi durumu, 
dünyagörüşü, təcrübəsi, mədəniyyəti, sosial əhatəsi sayəsində formalaşır, kollektiv konsept 
isə din, folklor, tarixi proseslər, ənənə şəklində kollektiv şüurda mövcuddur. Biz konseptləri 
ümumi şəkildə belə səciyyələndiririk: 

1. Bir şəxsin sahib olduğu konseptin məzmunu, əhatəliliyi, zənginliyi kollektiv 
konseptdə yaxud kollektiv şüurda olmaya bilər. Buna misal olaraq xalqımızın dahilərini; 
Nizami Gəncəvini, Məhəmməd Füzulini, İmadəddin Nəsimini, Nəsrəddin Tusini yaxud digər 
etnosların nümayəndələrini A.Enşteyni, N.Teslanı  və b. göstərə bilərik. Onların nəinki mən-
sub olduqları etnos,  hətta bütün dünyadakı etnoslar içərisində üstün zəkaya, öncədüşünməyə, 
öngörməyə, məntiqə, ilahi vergiyə və b. məziyyətlərə sahib olduqları həqiqətdir. Bütün 
bunlar sayəsində onların individual konsepti kollektiv konseptdən daha məzmunlu, daha əha-
təli, daha zəngin olmuşdur. Onların sahib olduqları unikal konseptlər heç kimdə olmamışdır.  

2. Milli mədəniyyətdə yaxud qeyri-milli mədəniyyətlərdə olan konsept individual 
şüurda olmaya bilər. Bunun səbəbi ümumi mədəniyyətdə qəbul edilmiş stereotiplərin individ 
tərəfindən qəbul edilməməsidir. O, öz düşüncə tərzi ilə belə stereotiplərin onun üçün uyğun 
olmadığına əmin olur, çünki o ümumi mədəniyyətin təqdim etdiklərini şüursuz şəkildə qəbul 
etmir, öz düşüncə süzgəcindən keçirir. Nəzərə alsaq ki, stereotiplər şəraitdən asılı olaraq 
sosial təsəvvürlərin və normaların dəyişməsilə dəyişir və qiymətləndirici/emosional çalarlara 
malikdir, onda sabit konsept ehtiva edən fərdin təqdim olunanı kor-koranə mental ələkdən 
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keçirmədən dərk etməsi qeyri-mümkündür. Burada əsasən etnik stereotiplər diqqət 
mərkəzində olur. Kollektiv şüur individual şüurda baş verən həyəcanlardan, hisslərdən; 
ruhundakı fırtınalardan xəbərsizdir.  

3. Kollektiv şüurda olan konsept individual şüurda olmaya bilər yaxud bir-birinə 
yaxın/uzaq formada şərh edilə, qavramlaşdırıla (konseptuallaşdırıla), kateqoriyalaşdırıla  
bilər. Səbəb kimi ətraf aləmin fərqli yollarla “mənimsənilməsi” yaxud “özününküləşdi-
rilməsi” ni göstərmək olar.  

4. Konsepti və ya konseptləri yaşadan, qoruyan, “qayğısına qalan” individual və 
kollektiv şüurdur. Bunlarsız konseptin (konseptlərin) mövcudluğu mümkün olmazdı. 
Konsept həm universal həm də etnospesifik xüsusiyyətləri ehtiva edir. 

Konsept anlayışı birbaşa dünyanın dil xəritəsi ilə əlaqəlidir. ‘Dünyanın dil xəritəsi’ 
anlayışının banisinin V.fon Humbold olması qəbul edilmişdir. Sonralar bu işi Y.L.Vays-
qerber, İ.Herder davam etdirmişdir. Bu məsələdə E.Sepir və B.L.Uorfun linqvistik nisbilik 
nəzəriyyəsinin də məxsusi rolu vardır. Prof. F.Veysəllinin bu anlayış haqqındakı fikirləri 
maraqlıdır: “... dil xalqın milli şüurunda olan hər şeyi tam və dolğun əks etdirə bilmədiyi 
üçün bu mənzərə müəyyən mənada məhduddur və birtərəflidir. Həm də dil şüuru daha çox 
tarixi təsəvvürləri əks etdirir, etnosun hazırkı konseptsferi dildə tam əks olunmur. Xalqın 
təfəkkürü ətraf aləmə dillə bağlanır, xalqın mövcudluğunun istənilən mərhələsində dünyanın 
koqnitiv mənzərəsini ümumi cizgilərdə bərpa etmək olar. Dil mənzərəsi koqnitiv mənzərə ilə 
eyniləşdirilə bilməz, çünki dildə yalnız ünsiyyət üçün əhəmiyyət daşıyan şeylər ifadə olunur. 
Ünsiyyətdə əhəmiyyətli olan şey xalqın mədəniyyəti üçün əhəmiyyət daşıyan konseptlə ifadə 
olunur. İnsanın təfəkkürünə və davranışına bu və ya digər şəkildə dünyanın koqnitiv 
mənzərəsi təsir göstərir. Dünyanın koqnitiv mənzərəsini əks etdirən dildəki bölgü, əslində, 
dil vasitəsi ilə deyil koqnitiv klassifikatorlarla həyata keçirilir. Dil yalnız koqnitiv üzvlən-
məni reallaşdırır. Konseptsferə dildən savayı daha təsirli vasitə olmasa da, dil, konseptsferi 
fraqmentar əks etdirir. Beləliklə, dünyanın konseptsfer mənzərəsi və dil mənzərəsi mental və 
verbal cəhətdən bir-birilə bağlı olan şüurun forma və məzmununu əks etdirir” [3, s. 42]. 
E.Sepir və B.L.Uorfun fikirlərinə görə, insanlar dünyanı öz dillərinin prizmasından 
mənimsəyirlər, dillər öz “dünyalarının dil xəritələrinə” görə fərqlənirlər və müxtəlif dillərdə 
danışan insanlar müxtəlif təfəkkürə malikdirlər. Bu nəzəriyyə B.A.Serebrennikov tərəfindən 
sərt tənqid olundu. O, qeyd edirdi ki, müxtəlif dillərin insan şüurunda müxtəlif (dünyanın dil 
xəritəsi) “DDX” yaratması mümkün deyil, onlar yalnız “DDX”-nə xalqın həyat tərzinin, 
fəaliyyətinin, mədəniyyətinin spesifikası ilə izah olunan predmetlərin, hadisələrin və s. 
vacibliliyi ilə müəyyən olunan xüsusi rəng qatırlar. Dil “DDX” formalaşdırmaq üçün 
məxsusi gücə malik deyil [10, s. 70]. Dilçilikdə  dünya xəritəsi dünyanın koqnitiv yaxud 
konseptual xəritəsi və  dünyanın dil  xəritəsi olaraq iki yerə bölünür.  “DDX” düşüncə 
prosesinin nəticəsi və konseptsferlərin cəmi olduğuna görə koqnitiv yaxud konseptual dil 
xəritəsi adlandırılır. Dünyanın koqnitiv xəritəsi (DKX) dünyanın dil  xəritəsinə nisbətən daha 
zəngin hesab edilir.  Dünyanın koqnitiv xəritəsi əsasən konseptlərin tədqiqi ilə məşğuldur. 
Hər bir insanın özünəməxsus “DKX” ola bilər, çünki dünyagörüş, qavrama, anlama, 
mənimsəmə və s. fərqlidir. Müxtəlif dillərdə danışan insanların yaxın hətta eyni dünyanın 
koqnitiv xəritəsinə yaxud eyni dildə danışanların müxtəlif  “DKX” malik olmaları istisna 
deyil. Dünyanın dil  xəritəsi dünyanın koqnitiv xəritəsinin tərkib hissəsidir, onunla qırılmaz 
əlaqəyə malikdir, ondan asılıdır, ona tabedir. 

İnsanla dünya arasındakı “gözəgörünməz bağlılıq” yaxud “asılılıq” dünyanın 
xəritəsinin meydana çıxmasına əsas vermişdir. İnsan dünyanı necə görmək istəyirsə o şəkildə 
də öz şüurunda bu dünyanın konturlarını çızır və ‘öz dünyasında’; ‘ruh aləmində’ 
təəssüratları ilə baş-başa qalır, “ruhi modelini” formalaşdırmağa başlayır. Buna “fərdi xəritə” 
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də deyilir. Bu proses dillə bağlı olduğundan “dünyanın dil xəritəsi” adlanır. ‘Xəritəni’ biz iki 
hissəyə ayırırıq: 

 
1. Milli xəritə; 
2. Global xəritə. 
 
Milli xəritə bir etnik qrup üzvünün bütün fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq dünyanın 

görüntüsü, ətraf aləmlə təmasları, inkişafın müvafiq mərhələlərində nəsildən-nəsilə ötürülə 
bilən dünya haqqında bütün biliklərinin, təsəvvürlərinin sistemləşdirilmiş məcmusu və 
doğma dildə ifadə olunması imkanlarının mövcudluğudur.  

 
Global xəritə bir etnik qrupa doğma olmayan,  xarici dilin yaxud dillərin öyrənilməsi 

yolu ilə əldə edilən, dünya ilə bağlı fikirlərin, mənəvi aləmin, mədəniyyətin, biliklərin, 
təsəvvürlərin, kodların məcmusudur. 

 
Nəticə  

 
Hər söz ideyadır, hər ideya bir konseptdir ancaq hər konsept bir yaxud bir neçə ideya-

dan təşkil oluna bilər. Bizim təfəkkürümüz ideyalarla zəngindir və “gün işığına” çıxacağını 
gözləyir. Bu gözləntilər konseptlər sayəsində reallaşır. Konsept dəyər tutumuna sahibdir. 
İdeyalar dəyərə malik olduğunda konseptə çevrilir. Dəyərsiz ideyalar konseptə çevrilmirlər 
çünki insan daim özü, ətrafı, yaşadığı yer, dünya və s. haqqında müsbət düşüncələr daşıyır, 
“istehsal etməyə” çalışır, gələcəyə daha ümidlə baxır bir sözlə həyatın mənasını axtarır. Bu 
şəkildə öz həyatını maraqlı görmək istəyir. Əlbəttə, belə olması üçün dəyərli ideyalarla 
yaşamalıdır. İnsan özünü müvafiq yolla inkişaf etdirərkən ideyalar sistemi yaradır.  Bunun 
sayəsində konsept və ideya arasında dəyər mübadiləsi qaçılmaz olur. Bu dəyərlər bizim 
mental baxışlarımızın və hislərimizin toplandığı məkandır. Dəyərlərdən ibarət olan 
ideyalardan zaman keçdikcə ideologiya yaxud ideologiyalar törəyir.  
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Heydar Guliyev 
Concept as a basic unit of cognitive linguistics  
 
Cognitive linguistics does not fit into the frame of one science, it is at the intersection 

of several disciplines characteristic of modern humanities - psycholinguistics, sociolinguis-
tics, ethnolinguistics, ethnopsycholinguistics, biolinguistics, computer linguistics, neuro-
linguistics, political linguistics, it is enough to remember "border" areas like linguistic 
geography and linguistic anthropology. The emergence of cognitive linguistics in the 1970s 
allowed the scholars to approach the language with a completely new point of view, 
expanding the horizons of linguistic research. At the present time, the ideas of cognitive 
linguistics are actively developing and attracting new proponents. Cognitive linguistics is not 
limited to one trend, it includes several directions to "be nourished". For this reason, many 
fields played a special role in its formation. All this shows that cognitive linguistics has 
managed to unite several disciplines under its "flag". The basic unit of cognitive linguistics 
is concept. Until then, the term "concept" was not accepted by the scientific community and 
did not acquire a contemporary status, linguists used variants with different meanings. 
However, the "concept" overcame all these options, slipping out of them and getting the 
"right to life". Due to the attempt to transfer the meaning of the previous terms to the term 
concept, the term became more diverse. In these approaches, the consensus of all linguists is 
included in the fact that the concept is perceived as a unit of thought. 

Keywords: cognitive linguistics, concept, sense, meaning, language map of the world 
 
 
Гейдар Гулиев 
Концепт как базовая единица когнитивной лингвистики 
 
Когнитивная лингвистика не вписывается в рамку одной науки, она находится на 

пересечении нескольких дисциплин, характерных для современных гуманитарных 
наук - психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, этнопсихолингвис-
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тика, биолингвистика, компьютерная лингвистика, нейролингвистика, политическая 
лингвистика, а также достаточно вспомнить «пограничные» области как языковая 
география и языковая антропология. Появление когнитивной лингвистики в 1970-х 
годах позволило ученым подойти к языку с совершенно новой точки зрения, расширив 
горизонты лингвистических исследований. В настоящее время идеи когнитивной 
лингвистики активно развиваются и привлекают новых сторонников. Когнитивная 
лингвистика не ограничивается одним направлением, она включает в себя несколько 
направлений, чтобы «питаться». По этой причине многие течения играли особую роль 
в его формировании. Все это показывает, что когнитивная лингвистика сумела 
объединить несколько дисциплин под своим «флагом». Основной единицей когни-
тивной лингвистики является концепт. До тех пор, пока термин «концепт» не был 
принят научным сообществом и не приобрел нынешний статус, лингвисты исполь-
зовали варианты с разными значениями. Однако «концепт» преодолела все эти вари-
анты, выскользнув из них и получив «право на жизнь». Из-за попыток перенести 
значения предыдущих терминов в термин концепт, термин стал более разнообразным. 
В этих подходах консенсус всех лингвистов заключается в том, что концепт воспри-
нимается как единица мысли. 

Ключевые  слова: когнитивная  лингвистика, концепт, понятие, значение, язы-
ковая картина мира   
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MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN “HƏDİQƏTÜS-SÜƏDA” ƏSƏRİNİN 
DİLİNDƏ AİLƏ-MƏİŞƏT ÜSLUBU XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

  
Xülasə 
 
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzuli müsəlman Şərqində, əsasən, 

nəzmlə yazdığı əsərləri ilə, xüsusilə də qəzəlləri və "Leyli və Məcnun” məsnəvisi ilə tanınır. 
Bununla belə, dahi söz ustadı qələmini nəsrdə də sınamış və "Hədiqətüs-süəda” kimi 
bənzərsiz nəsr əsərini də ərsəyə gətirmişdir. 

Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” (“Xoşbəxtlər bağçası”) əsəri Hüseyn Kasi-
finin “Rövzətüş-şühəda”sının motivləri əsasında yazılsa da, mütəxəssislərin əksəriyyətinin 
fikrincə, tamamilə orijinal yaradıcılıq məhsuludur. Əsərin dili Nişatinin məşhur “Şühədəna-
mə” tərcüməsinin dilindən fərqli olaraq xalq danışıq dilindən uzaq olan “ali üslub”dadır.  

Məqalədə “Hədiqətüs-süəda” mətnində ailə-məişət xüsusiyyətlərinin tutduğu yer araş-
dırılmış, həmin xüsusiyyətlərin “ali üslub” kontekstində necə təzahür etməsi, əcnəbi sözlər, 
ifadələrlə nə cür “cilalanması”, yaxud “bəzədilməsi” nümunələr əsasında göstərilmişdir. 
Nitq situasiyasının tamamilə müəyyənliyinə baxmayaraq, Füzulinin “ali üslub”u bu müəy-
yənliyi ədəbi dilin pərdəsi arxasında gizlətməklə yanaşı, ona əsərin ümumi ideyasına uyğun 
olaraq dini-mistik məzmun da aşılamışdır.  

 
Açar sözlər: Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəri, ailə-məişət üslubu, “ali üslub”, xalq 

danışıq dili, ünsiyyət texnologiyaları, türkdilli mədəni mühit, əcnəbi sözlər 
 
 Giriş 
 
Funksional üslublar sistemində ədəbi dilin bədii, elmi, publisistik, rəsmi-işgüzar üslubu 

ilə yanaşı ailə-məişət üslubunun da xüsusi yeri vardır. Məlumdur ki, ailə-məişət üslubu ilə 
müqayisədə digər üslublar daha çox normativ olub, xüsusi mütəxəssislər tərəfindən yaradılır. 
Belə ki, elmi üslub alimlər, bədii üslub şair və yazıçılar, publisistik üslub mətbuat, rəsmi-
işgüzar üslub isə dövlət işçiləri, rəsmi şəxslər tərəfindən yaradılır. Ailə-məişət üslubu isə 
bütün üslubların mərkəzində dayanır, yəni bu üslubdan hamı istifadə edir.  

Ailə-məişət üslubu təşəkkül dövründən başlayaraq hər bir xalqın ədəbi dilinin tarixində 
son dərəcə mühüm yer tutmuşdur. Deməli, bu üslub həm də öz tarixiliyi və qədimiliyi ilə 
seçilib, kökü çox dərinlərdə olan bir üslubdur. Lakin təəssüf ki, bu üslubun xüsusiyyətləri 
Azərbaycan ədəbi dili yarandığı dövrdən bəri tədqiq olunmamış, ümumiyyətlə funksional 
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üslublar sistemində nə xüsusi adı, nə də xüsusi yeri olmuşdur. Lakin Azərbaycan ədəbi dili 
“Dədə Qorqud” eposundan bəri ailə-məişət ünsürlərinin təsirini həmişə hiss etmiş və bu 
təsirlər hesabına demokratik keyfiyyətlər qazanmışdır. Bu üslubun xüsusiyyətləri müxtəlif 
dövrlərdə yaşamış söz ustalarının ədəbi dilində hər zaman aparıcı mövqe tutmuş, həm nəsr, 
həm də nəzm dilində kifayət qədər geniş işlənmişdir.   

Məlum olduğu kimi, XV- XVI əsrlərin ədəbi dili, ümumiyyətlə, xalq danışıq dilindən 
uzaqlaşmağına, klassik üslub əsasında standartlaşdığına görə ailə-məişət nitqi maneraların-
dan, demək olar ki, imtina etmişdir. Lakin xalq həyatına, məişətinə dərindən bələd olan 
böyük Azərbaycan şairi, görkəmli söz ustası Məhəmməd Füzuli ya dövrün ədəbi dil standart-
ları daxilində, ya da onun hüdudlarını aşaraq ailə-məişət nitqi elementlərinə də müraciət 
etmişdir. Bu baxımdan onun Kərbəla müsibətlərindən bəhs edən “Hədiqətüs-süəda” əsəri 
əhəmiyyətlidir. 

 
Hüseyn Vaiz Kasifinin “Rövzətüş-şühəda” əsərinin motivləri əsasında yazılsa da, 

“Nişatinin “Şühədənamə” tərcüməsindən əsaslı şəkildə fərqlənən “Hədiqətüs-süəda” 
Məhəmməd Füzulinin orijinal əsərlərindən sayılır ki, bu barədə ədəbiyyatşünaslıqda, demək 
olar ki, yekdil fikir vardır (1, s. 5-6; 2, s. 518; 3, s. 523). 

Əlyar Səfərli yazır ki, Füzulinin “Şühədanamə” əsərini görüb-görmədiyini demək 
çətindir. Çünki o, “Hədiqətüs-süəda”da Nişatinin əsərinin adını çəkmir. Akad. H.Araslı  bu 
iki əsəri müqayisə edərkən belə qənaətə gəlməkdə haqlıdır: “Hədiqətüs-süəda” əsəri öz dili 
etibarilə “Şühədənamə”dən fərqlənir. “Hədiqətüs-süəda”nın dilində ərəb-fars sözləri və 
tərkibləri çoxdur” (2, s. 524). 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Füzuli bu əsərini türkcəni fars və ərəb dilləri səviyyəsinə 
yüksəltmək iddiası ilə yazmışdır. Odur ki, “Hədiqətüs-süəda”nın “Dibaçə”sində deyilir: 

“Əgərçi ibarəti-türkidə bəyani-vəqaye düşvardür, zira əksəri-əlfazı rəkik və ibaratı 
nahəmvardür, ümid ki, himməti övliya itmaminə müsaid ola və əncaminə müavinət qıla. 

Şeir. 
 

 Ey feyzrəsani-ərəbü mürkü əcəm, 
 Qıldım ərəbi əfsəhi-əhli-aləm, 
 Etdün füsəhayi-ərəmi İsadəm, 
 Bən türkəzəbandan iltifat eyləmə kəm (1, s. 15). 

 
“Şühədanamə” dən fərqli olaraq “Hədiqətüs-süəda”nın (“Xoşbəxtlər bağçası”) dili xalq 

danışıq dilindən xeyli dərəcədə fərqlənsə də, ailə-məişət üslubuna yaxın ünsiyyət 
məqamlarında həmin xalq danışıq dili elementləri müəyyən mövqe qazanır; məsələn: 

“Yəhuda ayıtdı: “Ey bəradər, keyfiyyəti-halın məlumdur, vəsiyyətin var isə bəyan et”. 
Yusif ayıtdı: “Vəsiyyətim budur ki, validi-büzürgivarım hüzurikdə məclisi-cəmiyyətünüz 
iniqal bulduqda bənim pərişanlığımı fəramuş etməyəsüz və cəhdiniz olduqca ol piri-əzizin 
könlün yaxub xatirin incitməyəsüz” (1, s. 45). 

Məlum olduğu üzrə, burada söhbət özü nə qədər çıxılmaz vəziyyətə düşüb ölümlə 
qarşı-qarşıya gəlsə də, atasının bu bədbəxtlikdən xəbər tutub dərd çəkməməsi üçün qardaşın 
qardaşa etdiyi vəsiyyətdən gedir. Dilin qəlizliyi, ilk növbədə, əhvalatın yaddilli, eləcə də 
yaddüşüncəli mənbələrdən gəlir, bununla belə “Şühədanamə” tərcüməsinin dilindəkindən 
fərqli olaraq “Hədiqətüs-süəda”da əcnəbi leksikona geniş meydan verilməsi əsərin oxunduğu 
auditoriyanın səviyyəsi, Füzulinin həmin səviyyəyə müvafiq bir dilə müraciət etməsidir. 
Yəni burada ailə-məişət üslubu zəminində Azərbaycan türkcəsinin daha milli leksikon 
təqdim edə bilməməsindən söhbət gedə bilməz, məsələ, sadəcə olaraq ondadır ki, Füzuli 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

172 
 

məlum mətləbi ifadə etmək üçün bu yox, tamamilə başqa bir üsuldan- “ali üslub” adlandırılan 
üslubdan istifadə etmişdir ki, həmin üsul xüsusilə ailə-məişət üslubunun sosial nitq şərtlərinə 
heç cür uyğun deyil. 

Füzuli sələflərindən dahi Əlişir Nəvai özünün məşhur “Mühakəmətül-lüğəteyn” 
əsərində yazırdı: 

“Bütün dillər arasında ərəb dili öz fəsahət üslubuna görə seçmə və bəlağət bəzəyinə 
görə müstəsna bir dildir ki, heç bir dil əhlinin bunda davası yoxdur... Bundan (ərəb dilindən) 
başqa, əsli mötəbər olan üç növ dil var. Və o dillər öz ibarə gövhərləri ilə (onlarda) 
danışanların nitqinə zinət verir ki, onların hərəsinin də çoxlu qolları var. O üç dilin – türk, 
fars, hind dillərinin mənşəyi Nuh peyğəmbər salavatullahi-əleyhin üç oğluna – Yafəsə, Sama 
və Hama gedib çıxır” (4, s. 16-17). 

Türkçənin böyük təəssübkeşi göstərir ki, “türk sartdan (farsdan – dis.) daha fəhmli və 
aydın idraklı, xilqəti daha saf və daha pak məxluqdur... Söz və ifadə yaratmaqda türk sartdan 
daha mahirdir və öz sözlərində sart ibarələri ilə müqayisədə daha üstün məziyyətlər 
göstəribdir” (4, s. 18-19). 

Lakin Füzuli türkcə qələm işlətmək üçün Tanrıdan kömək istərkən təmiz türkcədən 
daha çox “ədəbi”, təmtəraqlı, işvəli bir türkcəni nəzərdə tutmuşdur: 

“... Həzrəti-Rəsul Cəfərin əhvalinə müttəli olduqdə onun mənzilinə gəlüb Əsma binti-
Ümeyşə ki, onun zövcəsi idi, hazır edüb, Cəfərin əhvalını bir-bir nəvaziş təriqilə sərəfraz 
etdikdə Əsma ayıtdı: “Ya Rəsulullah, bu gün Cəfərin övladını yetimlər təriqilə nəvaziş 
edirsən. Məgər Cəfər şəhadət bulubdur?” (1, s. 82).  

Əgər Nişatinin “Şühədanamə” tərcüməsi əldə olmasa idi, belə güman etmək üçün hər 
cür əsas vardı ki, yuxarıdakı mətndəkindən daha milli, yaxud xəlqi bir Azərbaycan türkcəsi 
tərtib etmək imkan xaricindədir. Halbuki “Şühədənamə” tərcüməsi ədəbi baxımdan çox da 
mükəmməl olmayan, dialekt ünsürləri ilə “vulqarlaşmış” dili ilə özünəməxsus bir ünsiyyət 
demokratikliyi nümunəsidir. 

Ümumi dilçilik müddəasında göstərilir: “Əslində, dil ona görə yaranır ki, təfəkkürü 
formalaşdırıb ifadə etməklə insanlar arasında (cəmiyyətdə) ünsiyyəti (fikir mübadiləsini) 
həyata keçirsin...” V.Humboldt təsadüfən demir ki, “insan özünü yalnız o zaman anlayır ki, 
dediyi sözlərin başqa insanlar tərəfindən də anlaşıldığına təcrübədə əmin olur” (5, s. 78). 

Həmin müddəa baxımından aşağıdakı mətni nəzərdən keçirək:  
“Xədicə bu xəbərdən mütəəllim ikən nagah xəlvətində dörd xatun xəvatini-Qüreyşdən 

və Bəni Haşim vəzində zahir olub ana təzim etdilər. Xədicə anları müxəddərati-qəbaili-ərəb 
təsəvvür edüb əslü nəsəblərini sual etdikdə ayıtdılar: “Ey Xədicə, Həq bizi sənin xidmətinə 
məmur etdi”. Bu xatunların biri Sarə zövcəti-Xəlil və biri Məryəm-binti-İmran və biri 
Gülsüm rəzieyi-Musa və biri Asiyə zövcəti-Firon və bunlar sənə dünyadə xidmətkar və 
axirətdə rəfiqü yar olalar” (1, s. 107). 

Göründüyü kimi, mətndə türk mənşəli sözlər (bu, dört, xatun, olmaq, o, etmək, 
ayıtmaq, bir, sən, biri, bunlar) həm kəmiyyətcə azlıq təşkil edir, həm də onların əksəriyyəti 
əvəzlik, yaxud köməkçi feillərdir ki, informasiya vermək baxımından o qədər də əhəmiyyətli 
rol oynamır. Doğrudur, ərəb mənşəli insan adları (Xədicə, Haşim, Sarə, Xəlil, Məryəm, 
İmran, Gülsüm və s.) türkdilli mədəni mühit üçün tamamilə anlaşıqlıdır (belə ki, bu adlar 
islam dinini qəbul etmiş türklər arasında həmişə populyar olmuşdur), yaxud bir sıra əcnəbi 
sözlər (xəbər, təzim, təsəvvür, sual, xidmət, dünya, axirət və s.) islamın qəbulundan sonra 
“türkləşmişdir”, ancaq əksər söz və ifadələr (izafət tərkibləri), demək olar ki, bütünlüklə yad 
olduğundan mətnin anlaşılma səviyyəsi xeyli dərəcədə aşağıdır. Və bu mülahizə, ilk 
növbədə, təbii ki, ailə-məişət üslubu nöqteyi-nəzərindən özünü doğruldur, bununla belə 
ümumən ədəbi dil mövqeyindən də mübahisəli görünmür. 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

173 
 

Lakin “Hədiqətüs-süəda”nın dilində bəzən elə dialoqlara da rast gəlirik ki, ifadə tərzi 
canlı xalq danışıq dilinə yaxınlaşır; məsələn: 

“Həzrəti Rəsul ayıtdı: “Ey cigərguşə, ağlama, əl-minnətü lillah, səni bir kimsənəyə 
vermişəm ki, qədri cəmii-xəlqdən füzun və elmi cümlədən ziyadədir, ol bənim əqrəbi-Əhli-
Beytim və əfzəli-əvanım və əşrəfi-ənsarümdür. Ol Məbud həqqiçün ki, bənim nəfsim anın 
qəbzeyi-qüdrətindədür ki, səni bir kimsənəyə vermişəm ki, sultandır dünyadə və seyyiddir 
axirətdə”. Fatimə ayıtdı: “Ya Rəsulullah, mən qilləti-mal və üsrəti-haldan əndişə qılub Əli 
canibindən məlalət çəkməzəm, əmma xidməti-şərifindən filcümlə müfariqət lazım gəlüb, 
riqqətim onunçündür” (1, s. 117). 

Əlbəttə, burada da Füzuli ümumən qarşısına qoyduğu “ali üslub” prinsiplərinə riayət 
edir, lakin mətləb kifayət qədər aydındır, hətta o dərəcədə aydındır ki, müasir nitq situasiyası 
baxımından da səciyyəvi sayıla bilər: ata (Peyğəmbər) qızına (Fatiməyə) təskinlik verir ki, 
səni özgə adama yox, Həzrət Əliyə vermişəm: qız isə verildiyi şəxsə görə deyil, atasının 
xidmətindən ayrılacağına görə əndişələndiyini bildirir. Məhz mətləb aydınlığının təsiridir ki, 
səcli nəsrin yaratdığı ifadə dolanbacları (məsələn: qilləti-mal və üsrəti-hal) da anlaşıqlığa az 
mane olur. İki dəfə təkrar olunan səni bir kimsəyə vermişəm ki ifadəsi, bir tərəfdən, tamamilə 
Azərbaycan türkcəsindədirsə, digər tərəfdən mətnin ümumi məzmununun bütün ruhu ilə dərk 
edilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərməkdədir. Xitablar, eləcə də andlar (məsələn: əl-minnətü 
lillah) ərəbcə olsa da, müsəlman ənənəsindən gəldiyinə görə anlaşmada elə bir çətinlik 
yaratmır. 

İmam Hüseynlə Ümm Gülsüm (Şəhrbanu) arasındakı qısa mükalimə də, əslində, asan 
təsəvvür ediləcək, hər nə qədər dini-mistik mahiyyət daşısa da, ailə-məişət səciyyəli bir 
hadisədir: qadın ərinin taleyi ilə bağlı ona öz narahatlığını bildirəndə ər (İmam Hüseyn) 
məsləhət bilir ki, hər hansı iş baş versə, nalə çəkib ağlamasın, kənardan ona tamaşa 
eləməsinlər.  

Lakin göründüyü üzrə, mətnin anlaşıqlıq səviyyəsi olduqca aşağıdır: 
“Ümm Gülsüm anı görüb ayıtdı: “Ey əzizim, bir əcib halət və mülahizə qıldım və bir 

qərib arizə görüdüm. Bu badiyə torpağındankönlümə bir vəhm müstəvli oldi”. Həzrəti-imam 
ana təsəlli verüb şəhrbanuyə ayıtdı: “Ey yari-dilnəvaz və ey həmdəmü həmraz, bəni bu 
mövzedə əzayi-məcruhlə ağəşteyi-xaki xun gördükdə vəsiyyətim budur ki, sədayi-növhə ilə 
baisi-təzayüdi-süruri-əda olmayasən və kisuyi-mişkin pərişan edüb gülüstani-cəmalın 
təmaşagahi-əhli-şəmatət qılmayasən” (1, s. 244). 

Ailə-məişət üslubuna məxsus “mətnaltı” sosial-psixoloji məqam-prosesi əks etdirsə də 
(və həmin məzmunda olan vəziyyətlərin bütün dillərə “tərcümə”si heç bir problem yaratmasa 
da), mətnin Azərbaycan türkcəsində bu qədər “ağırlığı” ondan irəli gəlir ki, Füzulinin 
şəxsində “ali üslub” XVI əsr Azərbaycan ədəbi dilinə funksional üslubların ən demokratik 
təzahüründə “naz edir”. Əgər belə olmasaydı, Ümm Gülsümün İmam Hüseynə öz narahat-
lığını müəyyən qədər normal bir dildə bildirdiyi halda, qarşı tərəf bu qədər mürəkkəb (və 
anlaşılmaz) tərkiblərə (yari-dilnəvaz, əzayi-məcruh, agəşteyi-xakü xun, sədayi-növhə, baisi-
təzayüdi-süruri-əda, kisuyi-mişkin, gülüstani-cəmal, təmaşagahi-əhli-şəmatət) müraciət 
etməz, gözlənilən “faciə”nin nədən ibarət olduğunu təxminən həmin normallıqda türkcə 
deyərdi. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, ana dilində bu cür mürəkkəb üslubda ərəbcə və 
farsca qarşısında türkcənin nüfuzunu qorumaq istəyən bir dil dahisi – Füzuli yazır. Ona görə 
də bu “ədəbi eksperiment”in faydasız olduğunu, Azərbaycan ədəbi dilinin tarixində yalnız 
“mənfi” – geriçi rol oynadığını demək çətindir. Və görünür burada dil demokratizmini onun 
ən xəlqi təzahür formasında – ailə-məişət üslubu zəminində pozan birinci səbəb Füzulinin 
“ali üslub”udursa, ikincisi mövzunun özündən gələn, orta əsrlərin sonlarına məxsus “dili 
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ilahiləşdirmək”, Azərbaycan türkcəsində “ərəbcə demək” meylidir ki, aşağıdakı mətndə də 
özünü bir daha təsdiq etməkdədir: 

“Həzrəti-İmam ol tifli mübarək əlinə alub, ləşkəri-müxalifə müqabil durub ayıtdı: “Ey 
zalimlər, tutalım ki, bən günahkaram, bu tifli-bigünahə neçün bir qətrə su verməzsiz?” Ol 
səngiparələrdən abi-rəvan çıxmaq mümkün olmayub ayıtdılar: “Ey Hüseyn, Übeydullahi-
Ziyadın hökmi-rəvanını su mənində müəkkəddir, təğəyyür bulməz və beyt etməyincə səna 
və övladına su içmək müyəssər olmaz” (1, s. 309). 

Məlum olduğu kimi, burada söhbət şəbih (Kərbəla) tamaşalarının məşhur mövzusu 
olan bir hadisədən – körpə uşaq üçün düşməndən su istəmək, düşmənin isə bundan imtina 
etməsindən gedir: “abi-rəvan”la “hökmi-rəvan” üz-üzə dayanır, nəticə etibarilə, birinci tələb 
yox, ikinci tələb gerçəkləşir. Yəni körpə uşağın suya olan təbii ehtiyacı kafirin qeyri-təbii 
hikkəsi ilə qarşılaşdırılır ki, həmin dialoqun “uğursuzluğ”u onun bədii təsirliliyini, düşmənə 
(kafirə) nifrət ideyasını qabardır. 

“Əlbəttə, ədəbi dilin xarakteri onun oynadığı rolda, o cümlədən xalq dili ilə müqayisədə 
onun qarşısına qoyulmuş tələblərin yerinə yetirilməsində təzahür edir; ədəbi dil mədəni 
həyatı və sivilizasiyanı əks etdirir” (6, s. 168) ki, bu mənada Füzulinin XVI əsrdəki dili də 
istisna təşkil etmir. 

 
Nəticə 
 
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Məhəmməd Füzulinin dini-mistik məzmun 

daşıyan “Hədiqətüs-süəda” (“Xoşbəxtlər bağçası”) əsərinin dili nə qədər xalq danışıq dilin-
dən uzaq olan “ali üslub”da yazılsa da, ailə-məişət üslubuna yaxın ünsiyyət məqamlarında 
xalq danışıq dili elementlərini əks etdirir. 
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Samira Mardanova 
The features  of  the family and everyday life style in the language of  
Mahammad Fizuli's  work  "Hadikat-us-suada" ("Garden of  the Happy Men") 
 
The great Azerbaijani poet and thinker Mahammad Fizuli is known in the Muslim East 

mainly for his poetic works, especially for the gazelles and masnavi "Layla and Majnun". 
However, the genius master of words also tried his hand at prose, creating a unique work, 
such as “Hadikat-us-suada”.  

 Mahammad Fizuli's work "Hadikat-us-suada ("The Garden of  the Happy Men") was 
based on the Persian poet Hussein Vaiz Kashifi's  work  "Rovzatush-Shukhada" ("The Garden 
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of Martyrs"), however, according to most experts'  oppinion, this is the result of completely 
original creativity. Unlike the translation language of the famous  Nishati's work 
"Shuhadanameh" ("Book of Martyrs"), the language of  Fuzuli's work  refers to the "high 
style", far from the  spoken language. 

Based on the  concrete examples and facts, the article examines the features of  the 
family and everyday life  style, determines  its place in the text of  "Hadikat-us-suada" 
("Garden of the Happy Men"), traces the manifestation of  these features in the context  of 
"high style", its "polishing", or "decoration" with foreign words and expressions.Despite the 
perfect certainty of the speech situation, the "high style" of  Fuzuli, hiding this certainty 
behind the veil of the literary language, gives it a religious-mystical content in accordance 
with the general idea of the work. 

Keywords: Fizuli's work "Hadikat-us-suada" ("Garden of the Happy Men"), family and 
everyday life style, "high style", people's  spoken language, communication technologies, 
Turkic-speaking cultural environment, foreign words  

 
 
Самира Марданова 
Особенности семейно-бытового стиля в языке произведения Мухаммеда 

Физули "Хадикат-ус-суада" ("Сад счастливцев") 
 
Великий азербайджанский поэт и мыслитель Мухаммад Физули известен на 

мусульманском Востоке в основном своими поэтическими произведениями, особенно 
газелями и маснави "Лейли и Меджнун". Однако гениальный мастер слова попробовал 
свои силы и в прозе, создав уникальное произведение “Хадикат-ус-суада". 

Произведение Мухаммеда Физули "Хадикат-ус-суада" ("Сад счастливцев") напи-
сано по мотивам произведения персидского поэта Хусейна Ваиза Кашифи "Ровзатуш-
шухада" ("Сад мучеников"). Однако, по мнению большинства специалистов, это ре-
зультат совершенно оригинального творчества. В отличие от языка перевода извест-
ного произведения Нишати "Шухаденаме" ("Книга мучеников"), язык рассматривае-
мого произведения Физули относится к "высокому стилю", далёкому от народного 
разговорного языка.  

В статье на основе конкретных примеров и фактов рассматриваются особенности 
семейно-бытового стиля, определяется его место в тексте “Хадикат-ус-суада" ("Сад 
счастливцев"), прослеживается проявление этих особенностей в контексте “высокого 
стиля", его "шлифовка", или “украшение" иноязычными словами и выражениями. 
Несмотря на совершенную определенность речевой ситуации, “высокий стиль” 
Физули, скрывая эту определенность за завесой литературного языка, придает ей 
религиозно-мистическое содержание соответственно общей идее произведения.  

Ключевые слова: произведение Физули "Хадикат-ус-суада" ("Сад счастливцев"), 
семейно-бытовой стиль, "высокий стиль", народный разговорный язык, технологии 
общения, тюркоязычная культурная среда, иноязычные слова 
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URDU DİLİNDƏ İŞLƏNƏN ƏRƏBİZMLƏRDƏ  
BAŞ VERƏN SEMANTİK DƏYİŞİKLİKLƏR 

 
Xülasə 
 
Məqalədə urdu dilində işlənən ərəb mənşəli sözlərdə baş vermiş semantik dəyişikliklər, 

bu sözlərin həm ərəb, həm də urdu dilindəki ifadə etdiyi mənaları müqayisəli şəkildə tədqiq 
edilmişdir. Toplanılan materiallara əsasən, urdu dilində işlənən ərəb mənşəli sözlərin 
müəyyən qismi öz mənasını dəyişmir, yəni ərəb mənşəli alınma sözün urdu dilindəki semantik 
yükü mənbə dildəki ilə eynilik təşkil edir. Heç bir dəyişikliyə məruz qalmayan ərəb mənşəli 
sözlər əsasən mücərrəd məna ifadə edən sözlər, elmi, dini və ədəbi terminləri bildirən sözləri 
əhatə edir. Bununla yanaşı, urdu dilində ərəb mənşəli elə sözlərə də rast gəlinir ki, onlar 
semantik cəhətdən dəyişmələrə uğrayır. Belə sözlərdə mənanın daralması, genişlənməsi, 
eləcə də yeni məna kəsb etməsi halları müşahidə edilir. 

 
Açar sözlər: fars dili, urdu dili, alınma sözlər, leksika, semantik dəyişikliklər 
 
Giriş 
 
Xalqların bir-biri ilə ictimai, siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni əlaqələri nəticəsində 

dillərin də bir-birinə qarşılıqlı təsiri qaçınılmaz olmuşdur. Coğrafi cəhətdən qonşu olan 
dövlətlərdə yaşayan xalqlar arasındakı müxtəlif əlaqələrin onların dillərinə təsir etməsi təbii 
haldır. Bu, dillərdən bir-birinə müxtəlif sözlərin keçməsinə səbəb olmuşdur. Dildə olan bu 
hadisə obyektiv və qanunauyğun bir prosesdir. Bunun nəticəsində də dünyada mövcud olan 
dillərin hər birində kifayət qədər alınma söz və söz birləşmələri vardır. Beləliklə, xalqların 
dillərinə təsirinin öyrənilib tədqiq edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Dildə baş verən 
semantik proseslərin təhlilinə aid yazılmış əsərlərə nəzər yetirdikdə məlum olur ki, dünyada 
mövcud olan bütün dillərdə sözlər məna dəyişikliklərinə məruz qalır. Bu hadisə dilin inkişaf 
prosesi ilə bağlıdır. Hər bir alınma söz ya alınma prosesində, ya da ondan sonra müəyyən 
semantik dəyişikliklərə məruz qalır. Baş verən semantik hadisələr ən çox məna daralması, 
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məna genişlənməsi, mənada ümumiləşmə və ya konkretləşmə, müsbət və ya mənfi məna kəsb 
etməsi və s. kimi təsnif edilir. Bu semantik dəyişikliklər urdu dilindən də yan keçməmişdir. 

 
Lüğət tərkibinə görə zəngin bir dil olan urdu dili bir çox dillərin leksik elementləri 

əsasında formalaşmışdır. Urdu dilinin lüğət tərkibini adətən iki böyük qrupa bölürlər: uzun 
inkişaf yolu keçmiş hind mənşəli sözlər və alınma sözlər. İkinci qrup sözlər türk, ərəb, fars, 
ingilis, portuqal və s. dillərdən alınmaları əhatə edir. [1, s. 60]. Alınma leksik elementlər 
sırasında ərəb mənşəli sözlərin xüsusi payı vardır. Qeyd edək ki, urdu dilinin genaloji və 
tipoloji baxımdan ərəb dilindən fərqli bir dil olması belə, söz alma prosesinə heç bir təsir 
göstərə bilməmişdir. Dr. Fərman Fəttahpurinin sözləri ilə desək, urdu dili ərəb və fars dillərin 
çoxlu söz almışdır və bu sözləri özünün leksik-semantik qanunauyğunluqlarına görə 
mənimsəmişdir. [5, s. 128]. 

Diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri də budur ki, urdu dilində işlənən ərəbizmlər 
tarixi inkişaf prosesində dəyişikliyə ya heç məruz qalmamış, ya müəyyən dərəcədə fonetik 
və semantik dəyişikliklərə məruz qalmış, yaxud da urdu dilinin qrammatik qanunauyğun-
luqlarına müqavimət göstərə bilməyərək, forma və mənaca əsaslı şəkildə dəyişmişdir və hətta 
bəzi sözlər mənasını köklü şəkildə dəyişərək urdu dilində tam vətəndaşlıq qazanmışdır.  

Professor A.Kərimov urdu dilinin leksik sistemindən bəhs edərkən bu dilin lüğət 
tərkibinin əsas hissəsinin ərəb mənşəli olduğunu qeyd edərək yazır ki, bu alınmalar urdu 
dilinə iki yolla daxil olmuşdur: yerli əhalinin fars dilinin daşıyıcıları ilə bilavasitə ünsiyyətdə 
olması vasitəsilə; inzibati institutlar, ordu, məktəb, din, elm, ədəbiyyat, incəsənət vasitəsilə. 
[1, s. 60]  

Ərəb mənşəli alınma sözlər urdu dilinin leksik fondunun əsas hissəsini təşkil edir. Ərəb 
alınmaları urdu dilinə əsas etibarilə ərəb söz və ifadələri ilə zəngin olan fars və türk dilləri 
vasitəsilə, bəzən də birbaşa ərəb dini ədəbiyyatından gəlmişdir. Dr. Ehsan-ul Haqq “Urdu 
arabi lisani rişta” adlə əsərində professor Xəlil Sadiqiyə istinadən qeyd edir ki, ərəbizmlərin 
urdu dilinə daxil olma səbəbi yalnız dinlə əlaqəli deyil, bir çox amillərin elmi, ədəbi və 
mədəni amillər mühüm rol oynamışdır. [5, s. 126].  

Urdu dilini tədqiq edən Pakistanın məşhur dilçi alimlərindən olan İ.Cavid qeyd edir ki, 
urdu dilində işlənən ərəbizmlərdə baş verən mühüm dəyişikliklərdən biri də semantik 
dəyişmələr, yəni, urdu dilinə daxil olduqdan sonra ərəbizmlərin məna inkişafıdır və bu 
inkişaf dilin morfoloji xüsusiyyətləri sıx şəkildə bağlıdır. O, həmçinin qeyd edir ki, urdu 
dilində işlənən ərəb mənşəli sözlərin leksik-semantik təhlilinə nəzər yetirdikdə, bu sözlərin 
əksəriyyətinin isim və sifətlərdən ibarət olduğunu görərik. Çünki, isim və sifətlər bir dildən 
başqa dilə keçdikdə leksik-semantik cəhətdən çox asan şəkildə mənimsənilə bilir. [7, s. 94] 

Urdu dilində işlənən ərəb mənşəli sözlərdə baş vermiş semantik dəyişikliklər haqqında 
danışarkən, bu sözlərin həm ərəb, həm də urdu dilindəki ifadə etdiyi mənalarının müqayisəli 
şəkildə araşdırılaraq toplanılan materiallara əsasən deyə bilərik ki, urdu dilində işlənən 
ərəbizmlərin müəyyən qismi öz mənasını dəyişmir, yəni ərəb mənşəli alınma sözün urdu 
dilindəki semantik yükü mənbə dildəki ilə eynilik təşkil edir. Heç bir dəyişikliyə məruz 
qalmayan ərəb mənşəli sözlər əsasən mücərrəd məna ifadə edən sözlər, elmi, dini və ədəbi 
terminləri bildirən sözləri əhatə edir. Bununla yanaşı, bu mövzuda yazılan əsərlərə istinad 
edərək deyə bilərik ki, urdu dilində ərəbizmlərin forma və məna müxtəlifliyi daha genişdir, 
çünki, urdu dilində ərəb mənşəli elə sözlərə də rast gəlinir ki, onlar semantik cəhətdən 
dəyişmələrə uğrayır. İ.Cavid bu semantik dəyişmələrin ən mühüm növlərindən mənanın 
daralması, genişlənməsi, eləcə də yeni məna kəsb etməsi hallarının müşahidə edildiyini 
göstərərək, onların bir-birinə əks proseslər olmasını vurğulamışdır. [7, s. 284] 
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Faktların təhlili göstərir ki, ərəb dilindən urdu dilinə keçən həmin sözlər urdu dilində 
leksik-semantik baxımından müxtəlif şəkillərdə fəaliyyət göstərməkdədir. Həmin sözlərin 
işlənmə dairəsinə nəzər salsaq, bu fəaliyyətin müxtəlif tiplərdə olduğunu görərik. Ona görə 
də, ərəbizmlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərini ayrı-ayrı bölmələrdə quruplaşdırmaq, 
onlara uyğun sözləri seçib həm urdu, həm də ərəb dilində mənalarını açıqlayaraq, oxşar və 
fərqli cəhətlərini təhlil etmək daha məqsədəuyğun olardı. 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, urdu dilində işlənən ərəbizmlərin forma və 
məna dəyişikliliyinə görə aşağıdakı tiplərdə qruplaşdırmaq olar: 

 
Mənaca tamamilə dəyişən ərəbizmlər 

 
 ,urdu dilində “məktub” mənasını ifadə edir. Ərəb dilindən Azərbaycan, fars [xat]   خط

türk dilləri kimi bir çox dillərə keçmiş bu söz həmin dillərdə öz ilkin mənasını qorumuş olsa 
da, urdu dilində semantik cəhətdən tamamilə mənasını dəyişmişdir.  خط  sözü urdu dilindən 
fərqli olaraq ərəb dilində “1) xətt; 2) yol, cığır; 3) sıra; 4) cizgi; cızıq; və s.” kimi bir çox 
mənaları özündə cəmləşdirir. 

 sözü urdu dilinə ərəb dilindən keçsə də məzmununa görə tamamilə [cahaz]   جہاز
dəyişmiş söz olub mənası “gəmi” deməkdir. Habelə, söz qismən formasını dəyişərək ilk 
samitdən sonra gələn “i” səsi “a” səsinə çevrilib urdu dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuşdur. 
Belə ki, ərəb dilində  جہاز [cihaz] sözü “1) təchizat, avadanlıq, bütün zəruri şeylər; 2) cehiz; 
3) aparat; 4) cihaz, maşın, qurğu, dəzgah; 5) orqan, sistem (anatomiyada); və s.” kimi 
mənaları özündə ehtiva edən polisemantik bir sözdür. 

 sözü urdu dilində “təraş” deməkdir. Bu söz urdu dilinə ərəb dilindən [hacamat]  حجامت 
keçmişdir. Habelə, [hacamat] sözü formasını dəyişərək  urdu dilində yeni məzmunlu leksik 
vahid də əmələ gətirmişdir. Misal üçün həmin kök hərfləri əsasında meydana gəlmiş  حجام   
[hacam] sözü urdu dilində “bərbər, təraş edən” mənalarında işlədilir. Ərəb dilində olan   حجامة 
[haca:mət] və ya [hicamət] sözü “həcəmət qoyma, qanalma, həcəmətçilik sənəti” mənasını 
özündə ehtiva edir. Lakin, urdu dilində sözdə cüzi fonetik dəyişikliklər edilərək ərəbcə 
mənası tamamilə dəyişilmişdir. 

 sözü urdu dilində “təklif” mənasını bildirir. Ərəb dilinin II bab məsdər [tacviz]   تجویز
formasında işlənə bu söz “icazə vermə, caiz sayma; səlahiyyət vermə; evləndirmə” kimi bir 
çox mənalarda işlənir. Lakin, urdu dilində bu ərəb mənbəli söz tamamilə mənasını dəyişərək 
yeni bir mənada istifadə olunur. 

Qeyd etdiyimiz sözlərlə yanaşı, ərəbcədən alınmış sözün qismən mənasını dəyişdiyini 
və yaxud yaxınmənalı söz kimi işlədilməsini müşahidə etmək mümkündür. Misal üçün, ərəb 
dilində “insaf, haqq, ədalət” mənalı انصاف   [insaf] sözü urdu dilində “əfv, bağışlanma” 
mənasında; ərəb dilində “1) ədalət; 2) təmizlilik; 3) ədliyyə” mənalı  عدالت   [adalaat] sözü urdu 
dilində “məhkəmə” mənasında olur. 

 sözü ərəb dilində “qida, yemək, yeyəcək, xörək” mənalarında işlədilir. Urdu [ğiza] غذا
dilinə daxil olan bu ərəb mənşəli söz mənaca qismən dəyişərək urdu dilində “ərzaq” mənasını 
ifadə edir. Habelə, ərəb dilində   غذاء kimi mövcud olan bu sözün son samiti atılaraq  urdu 
dilinə müəyyən fonetik dəyişiklik nəticəsində daxil olmuşdur.  

 sözü ərəb dilində qrammatik cəhətdən cəm formasındadır, mənası [əxbar] اخبار
“xəbərlər, məlumatlar, bildirişlər; salnamə” deməkdir. Lakin, urdu dilində ərəbcədən daxil 
olan  اخبار   [əxbar] təkdə olub, mənasını “qəzet” deməkdir. Bu sözün ərəb dilində də ilkin 
mənası bəzi dilçilər tərəfindən “qəzet, jurnal” kimi işlədildiyi qeyd edilsə də, müasir ərəb 
dilində həmin məna tamamilə sıradan çıxmışdır. 
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Leksik mənaları daralmış ərəbizmlər 
 
Müasir urdu dlində işlənən ərəb mənşəli sözlər haqqında danışarkən, bu sözlərin 

əksəriyyətinin ərəb dilində olan mənalarının daralmasını müşahidə edə bilərik. Leksik 
mənaları daralmış ərəbizmlər urdu dilinin leksik tərkibində mövcud olan ərəb mənşəli 
sözlərin əksəriyyətini təşkil edir. 

 sözünün ərəb dilində mənası “bayram, şənlik” deməkdir. Lakin, urdu dilində [eid] عید
leksik mənası daralaraq “bayram (yanlız Ramazan və Qurban bayramlarına aid)” kimi işlənir. 
Habelə, bu sözə  ی   (i) şəkilçisi əlavə etməklə əldə edilən   عیدی[eidi] sözü urdu dilində 
“Ramazan bayramında uşaqlara verilən xərclik” anlamına gəlir. Göründüyü kimi, urdu 
dilində işlənən leksik mənası daralmış ərəb mənşəli sözlərdə müəyyən forma dəyişiklikləri 
sayəsində yeni mənalı leksik vahidlər meydana gəlmişdir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, ərəb 
dilində عیدیة kimi işlənən söz də mövcuddur ki, “bayramda verilən hədiyyə” mənasını 
bildirir. 

 sözü urdu dilindəki mənası “gün” olub yanlız rəsmi dövlət bayramlarına aid [youm] یوم
olan söz kimi işlədilir. Ərəb dilində isə bu söz daha çox məna ifadə edərək, “güm, sutka; 
vaxt, zaman” kimi anlayışları bildirir. Göründüyü kimi, urdu dilinin ərəb mənşəli bu leksik 
vahidində mövcüd məna kifayət qədər daralmışdır. 

 sözü urdu dilində “ev” anlamına gəlir. Ərəbcədən alınan bu söz fərqli [makan] مکان
tələffüz edilməklə yanaşı öz ilkin mənasından xeyli uzaqlaşmışdır. Müasir ərəb dilində “1) 
məkan, yer; 2) rayon,əyalət, vilayət; 3) mövqe, vəzifə, rütbə; 4) olduğu yer, mənzil; və s.” 
kimi çoxmənalılıq ifadə etsə də urdu dilində leksik mənası daralaraq yanlız bir mənada 
işlədilməkdədir. 

Ərəb dilinin lüğət tərkibində “qapı, giriş; fəsil, bölmə, paraqraf, və s.” kimi geniş 
mənalara malik  باب  [bab] sözü urdu dilində leksik mənası daralmış şəkildə işlədilir. Heç bir 
orfoqrafik və orfoepik dəyişikliyə məruz qalmadan ərəb dilində olduğu kimi istifadə olunan 
bu söz urdu dilində “cild, paraqraf” mənalarını ifadə edir. Lakin, ərəb dilində “cild (kitabın)” 
mənası bildirən  جلد  [cild] sözünün ikinci bir mənası da vardır ki, həmin mənada bu söz urdu 
dilində də istifadə olunur. Yəni, ərəb dilində “1) cild (kitab; 2) dəri, gön” anlamına gələn   جلد 
[cild] sözü urdu dilində leksik mənası daralaraq yanlız “dəri, cild” mənasında işlədilir. 

Qeyd olunan sözlərdən başqa, ərəb dilində “müəyyən edilmiş, təsis edilmiş; vergi” kimi 
mənalarda işlənən مقرر   [muqarrar] sözünün urdu dilində “müəyyən” mənasında; ərəb dilində 
“təhlükə; an, ləhzə, göz qırpımı; fikrin hərəkəti, xatirə” kimi anlam ifadə edən خطره   [xatra] 
sözünün urdu dilində “təhlükə” mənasında; ərəb dilində “taqət, güc, qüvvət; enerji; bacarıq, 
və s.” mənalar verən  طاقت   [takat] sözünün urdu dilində “taqət, güc” mənalarında işlədildiyini 
misal göstərmək olar.  

 
Leksik mənaları genişlənmiş ərəbizmlər 
 
Ərəb dilindən urdu dilinə keçmiş sözlərin öz ilkin mənalarını saxlayaraq daha geniş, 

daha yeni mənalar ifadə etməsi hallarına nisbətən az rast gəlinir. Leksik mənası genişlənmiş 
ərəbizmlər adlanan belə sözlər urdu dilinin lüğət tərkibində aktiv sözlər sırasına daxildir.  

Ərəb dilində kök hərfləri  ف (fə),  ص   (saad) və ل   (ləm) olan فصل   [fasl] sözü ərəb dilində 
aşağıdakı mənaları ifadə edir: 1) bölmə, fəsil (kitabın); 2) fəsil (ilin); 3) ayrılıq; 4) fasilə; və 
s. Bu söz müəyyən şəraitdə urdu dilinə keçmiş, ərəbcə olan bütün mənaları özündə 
saxlamışdır. Zaman keçdikcə, söz semantik cəhətdən daha da inkişaf edərək yeni mənalar 
kəs etməyə başlamışdır. Müasir urdu dilində   فصل [fasl] sözü ərəb dilində ifadə etdiyi 
mənalarla yanaşı “məhsul” mənasında da işlədilir. 
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 sözü müasir ərəb dilində “1) dərəcə; 2) rütbə; 3) səviyyə” mənalarını [dərəcə] درجة
özündə ehtiva edir. Lakin, urdu dilinə ərəbcədən daxil olan bu söz bir hərf və səs dəyişikliyinə 
məruz qalaraq درجہ [darca] kimi olur. Söz ərəb dilindəki ilkin mənalarını saxlamaqla leksik 
mənası genişlənmiş, “meyar” mənalı ərəbizm kimi də urdu dilinin lüğət tərkibində aktiv 
şəkildə işlədilməkdədir. 

 
Semantik cəhətdən heç bir dəyişikliyə məruz qalmayan ərəbizmlər 
 
Ərəb dilindən urdu dilinə keçmiş və müasir dövrdə də geniş işlənmə dairəsinə malik 

elə sözlər vardır ki, semantik cəhətdən öz genetik mənasını saxlamış və urdu dilində də eyni 
mənada işlənməkdədir. Bu sözlər demək olar ki, həyatın bütün sahələrində geniş istifadə 
olunur. Məna dəyişikliyinə məruz qalmamış belə sözlərin bir qismində heç bir fonetik və 
qrammatik dəyişiklik müşahidə edilmir. Məsələn:  شاعر  [şair] – şair,    تصویر  [tasvir] – şəkil, 
 .müxtəsər, qısa  və s – [muxtasar]  مختصر   ,kvadrat – [murabba]   مربع  ,vətən – [vatan]  وطن

Lakin, urdu dilində semantik cəhətdən heç bir dəyişikliyə məruz qalmayan bəzi fonetik 
və ya qrammatik cəhətdən müxtəlif çevrilmələrlə müşahidə olunan bəzi ərəb mənşəli sözlərə 
də rast gəlmək mümkündür. Ərəb dilində “hiss, həyəcan” anlamını ifadə edən احساس   [ihsas] 
sözü eyni mənada urdu dilində müəyyən səs dəyişikliyi ilə [ehsas] kimi; ərəb dilində  محنة   
[muhnət] sözü urdu dilində fonetik dəyişikliklə  محنت  [mihnat] kimi “möhnət, əzab, əziyyət” 
mənalarında; موسم   sözü ərəb dilində [mausim], urdu dilində isə səs dəyişikliyi ilə [mousəm] 
“mövsüm, vaxt” mənalarında;  مختلف   sözü ərəb dilində [muxtəlif], urdu dilində isə səs 
dəyişikliyi ilə [muxtalif] “fərqli, müxtəlif” mənalarında;  sözü ərəb dilində [xidmət], urdu  خدمة  
dilində isə fonetik dəyişikliklə    خدمت  [xidmat] “xidmət, qulluq” mənalarında;  معاھدة   sözü ərəb 
dilində [muahədə], urdu dilində isə fonetik dəyişikliklə  معاہده [muahidə] “müqavilə, razılıq” 
mənalarında;  مغفرة   sözü ərəb dilində [məğfirət], urdu dilində isə fonetik dəyişikliklə    مغفرت  
[mağfirat] “günahlarından keçmə (dini termin kimi)” mənasında; اسلحة sözü ərəb dilində 
[əsliha], urdu dilində isə fonetik dəyişikliklə  اسلحہ [aslaha] “silah-sursat” mənasında;   قومی 
sözü ərəb dilində [qaumiyyun], urdu dilində isə orfoepik dəyişikliyə məruz qalaraq [komi] 
“milli” mənasında;  مشورة   sözü ərəb dilində [məşvərətun], urdu dilində isə fonetik 
dəyişikliklə   مشوره [məşvərə] “məsləhət” mənasında işlədilir. 

 
Nəticə 
 
Bir çox ərəb sözlərinin urdu dilinə daxil olması həmin dilin ictimai, iqtisadi, siyasi, 

mədəni, elmi və s. sahələrində dilin lüğət tərkibinin inkişafına səbəb olmuşdur. Ərəb 
sözlərinin əksəriyyəti urdu dilinə müstəqil leksik vahidlər kimi daxil olmuşdur. Ərəbizmlərin 
urdu dili tərəfindən əxz edilməsi zorla həyata keçirilən proses deyil, ərəb materialının dil 
tərəfindən mənimsənilməsi sayəsindədir. 

Ərəb mənşəli sözlərin urdu dili mühitində qazandığı milli kolorit olduqca müxtəlifdir. 
Bu özünü təkcə ərəb alınmalarının mənalarının dəyişməsində, onların dil qayda-qanunlarına 
uyğunlaşmasında deyil, eyni zamanda dəqiq üslubi, bəzən isə sosial çalarlarda biruzə verir. 

Tamamilə fərqli qrammatik quruluşa malik olan bir dilə leksik elementlər və müxtəlif 
söz birləşmələri şəklində daxil olan, özünün xüsusi formalarını bu dilə daşıyan ərəb mənşəli 
sözlər urdu dilinin daxili qaydalarına tabe olaraq, onun qrammatik qanunlarının təsirinə 
məruz qalır. Mənaların dəyişməsi və differensasiya prosesləri sözlərin bütün leksik 
semantiktiplərini əhatə edir. Eyni semantik dəyişikliklərin sözlərin ilkin mənalarında baş 
verən metaforik, metominik, sinekdoxal və s. funksional dəyişikliklər kimi bəzi daxili 
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qanunauyğunluqları ərəb və urdu dilləri üçün ümumi olan sözün oxşar inkişafının əsas 
stimulu hesab olunur. 

Urdu dilinə daxil olan ərəb sözlərinin böyük əksəriyyəti isimdən düzəlmiş adlardır. 
Məsdərlərin böyük əksəriyyəti ərəb dilinin feil babları ilə əlaqəsini tamamilə itirərək urdu 
dilində isimləşmişdir. Ərəb dilindən keçən sözlər arasında elə feillər vardır ki, onlar urdu 
dilində isim kimi qəbul olunur. 

Ərəbizm adlandırdığımız bu alınmaların urdu dilinə daxil olmasının iki əsas semantik 
faktoru vardır: Estralinqvistik faktor – ərəb mənşəli sözlərin metaforalaşması, semantik 
dəyişiklikləri, sözlərin differensasiyası prosesləridir. İkinci faktor isə daxili linqvistik və 
semantik proseslərlə səciyyələnən faktordur ki, urdu dilində ərəb sözlərinin semantik 
cəhətdən mənalarının daralması və genişlənməsi, mənasının tamamilə dəyişməsi prosesidir. 
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Eldost Ibrahimov, Tarlan Melikov 
Semantic changes in words of Arabic origin used in Urdu 
 
In this article the semantic changes seen in words of Arabic origin in Urdu and the 

meanings of these words in Urdu and Arabic are compared. According to the collected 
sources, some of the Arabic words used in Urdu do not lose their meaning and do not face 
changes in meanings. That is the semantic load of Arabic words in Urdu remains the same as 
in the source language. Arabic words that are not subject to any changes, especially words 
that have abstract meanings, are scientific, religious and literary terms. Apart from this in 
Urdu it also coincides with Arabic words that are semantically changed. In such words the 
situation of contraction and expansion of meaning or acquisition of new meanings is 
observed. 

Key words: urdu language, arabic language, loanwords, lexica, semantic changes 
 
 

Эльдост Ибрагимов, Тарлан Маликов 
Семантические изменения слов арабского происхождения, используемых в 

урду 
В статье сравниваются семантические изменения слов арабского происхож-

дения, используемых в урду, и значения этих слов как в арабском, так и в урду. 
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Согласно собранным материалам, некоторые слова арабского происхождения, 
употребляемые в урду, не меняют своего значения, то есть смысловая нагрузка слова 
арабского происхождения в урду такая же, как и в языке оригинала. Слова арабского 
происхождения, не претерпевшие никаких изменений, в основном включают слова, 
выражающие абстрактные значения, слова, выражающие научные, религиозные и 
литературные термины. В то же время в урду встречаются слова арабского 
происхождения, которые семантически изменены. В таких словах наблюдается ситуа-
ция сокращения и расширения значения или приобретения новых значений. 

Kлючевые слова: язык урду, арабский язык, заимствованные слова, лексика, 
cемантические изменения 
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“DƏDƏ QORQUD KİTABI”NDA ATLA BAĞLI  
BƏZİ DEYİM VƏ SÖZLƏR  

 
Xülasə 
 
Türk etnosunun həyatında at əvəzsiz yer tutan heyvan sayılır. Tarix boyu at türkün ən 

yaxın silahdaşı olmuş, bütün döyüşlərdə qələbələrə aparmışdır. Buna görə də istər şifahi, 
istərsə də yazılı ədəbiyyatımızda at həmişə yüksək səviyyədə tərənnüm edilmişdir. Belə əsər-
lərdən biri də “Dədə Qorqud kitabı”dır. Əsərin dili üzərində müşahidələr göstərir ki, burada 
atla əlaqədar bir neçə məsəl işlədilmiş, onlar yaşına, cinsinə, xasiyyətinə görə 
səciyyələndirilmişdir. Bundan əlavə, atdan istifadə ilə bağlı çoxsaylı ləvazimat adlarına rast 
gəlinir. Ətraflı tədqiq edilməsinə baxmayaraq, bu məsəl və sözlərdən bəzilərinin düzgün oxu-
nub mənalandırılması hələ də mübahisəli qalmaqdadır. Müəllif məqalədə həmin məqamlar 
üzərində dayanmış, öz variantını irəli sürərək əsaslandırmışdır. 

 
Açar sözlər: Dədə Qorqud, at, oxunuş, məna, şərh  
 
Giriş 
 
Tarixin dərinliyinə vardıqca türk etnosunun həyatında, düşüncəsində atın heç bir 

heyvanla müqayisə edilməyəcəyi dərəcədə yer tutduğu aydın olur. Arxeoloji qazıntılar və 
sözlə düzülünb-qoşulmuş şifahi və yazılı abidələr göstərir ki, türk insanı diri ikən at onun ən 
yaxın köməkçisi, qardaşı, yoldaşı, ölərkən tabutu, yaxud qəbir arxadaşı olmuşdur. Türk oğlu 
bütün zəfərləri at belində qazanmış, sevincini, kədərini atla bölüşmüşdür. At onun üçün uğur, 
qələbə rəmzinə çevrilmiş və buna görə də hətta ən qədim türk tuğu (bayrağı) at quyruğundan 
düzəldilmişdir. Döyüşdə həyatını itirən türk igidi üçün qurbanlıq olaraq at kəsilmiş, məzar 
daşı üzərinə at heykəli qoyulmuşdur. Böyük el məclislərində, toyda-düyündə, qonaqlıqlarda 
yeməklər qoç, buğra ilə birgə, ayğır ətindən bişirilmiş, içki kimi isə at südündən hazırlanmış 
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qımız verilmişdir. Ulu dilçi M. Kaşğari “Kuş qanatın, ər atın” (yəni quş qanadla uçar, 
yüksələr, igid atla) məşhur atalar sözündən çıxış edərək [7 , I c, s. 109] “At türkün qanadıdır” 
fikrini söyləməsi türkün ata nə qədər yüksək dəyər verdiyini qabarıq ifadə edir. Türkün bulaq 
kimi qaynayıb-daşan şifahi yaradıcılığının elə bir nümunəsi yoxdur ki, orada at bir obraz kimi 
keçməsin, böyük sevgi ilə xatırlanmasın. Bədii sözün qüdrəti ilə atı bir kult səviyyəsində 
canlandıran belə əsərlərdən biri də “Dədə Qorqud kitabı”dır. 

  
Araşdırmalar göstərir ki, yüzilliklərin sınağında formalaşmış bu möhtəşəm abidənin 

mətnində atla bağlı ən əski baxışlara geniş yer verilmişdir. Bu məsələni dərindən tədqiqata 
cəlb edən dəyərli folklorşünas B. Abdulla öz müşahidələrini  “Kitab”da “qaçarlar sırasında 
ən çox sayılan, seçilən heyvan atdır” fikri ilə başlayaraq yazır: “Abidənin elə bir boyu yoxdur 
ki, orada atsız sovuşulsun. Və bu boyları gözdən keçirdikcə belə bir yəqinlik hasil olur ki, 
balığı susuz, Oğuz igidlərini atsız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Həm də nəinki igidlər, bu 
igidlərin xanımları da daha çox at üstə tanınırlar. Onlar da alplar tək at minib yağılarla 
döyüşür, cıdır yarışlarınsa fəal iştirak edirlər” [1, s. 44]. Görkəmli alim Ə.Tanrıverdi isə 
çoxçalarlı cəhətlərini nəzərə alaraq, problemi bütün incəliyi ilə araşdırmağı ayrıca məqsəd 
kimi qarşıya qoymuş və gözəl bir əsər ərsəyə gətirmişdir [14]. O, “Kitab”da at kultunun 
qabarıq şəkildə ifadə olunduğu əksər məqamları üzə çıxarmış, onları qədim türk-oğuz 
mifologiyası və təsvir olunan yaşayış tərzi fonunda tarixi-linqvistik aspektdə tədqiq etmişdir. 
O, abidənin mətnində işlənmiş at, ayğır, qulun, qulan, tay, yund, ilqı kimi leksik vahidləri 
təhlil edib, cinsinə, yaşına, rənginə, xasiyyətinə, xarici görkəminə görə atlara qoyulan adların 
hər biri üzərində konkret dayanmış və olduqca önəmli fikirlər irəli sürmüşdür. Buna 
baxmayaraq, faktlar göstərir ki, atla bağlı işlənmiş bəzi söz və deyimlərin açıqlanmasında 
mübahisəli məqamlar qorqudşünaslıqda hələ də qalmaqdadır. Burada həmin məqamlardan 
bir neçəsi üzərində dayanmağı lazım bilirik. 

1.Eposun ayrı-ayrı boylarında bir neçə dəfə təkrarlanaraq işlənmiş “At ayağı külük, 
ozan dili çevik olur” deyimi [D-15, 6] müxtəlif сür yozulan ifadələrdəndir. Şübhəsiz, bu 
qədim oğuz məsəlinin əslinəuyğun açımında “külük” arxaizmi açar söz rolunu oynayır.  
O.Ş.Gökyay onu “külüg” variantında oxuyub “adlı-sanlı, məşhur, namdar, ünlü” mənalarında 
açıqlamış [6, s. 364], M.Ergin isə “külük” şəklində oxuyaraq hansı mənanı ifadə etdiyini 
dəqiq bilmədiyi üçün qarşısında sual (?) işarəsi qoymuşdur [4, IIc, s. 208]. Sözün oxunuşu 
və mənalandırılması ilə bağlı müxtəlif fikirlərə münasibət bildirən Ş.Cəmşidov “at ayağının 
sürətini, at qaçışını küləyə bənzətmək” məqsədilə “külək” variantını daha düzgün saymışdır 
[3, s. 110-111]. S.Əlizadə F.Zeynalovla birlikdə “külük” fonetik variantında oxuduqları bu 
sözü “möhkəm, iti” mənasında izah etmişdir [10, s. 229]. Qorqudşünaslıqda sözün “sürətli, 
çabuk, hızlı” anlamında açıqlanması ilə razılaşmayan V.Zahidoğlu onu “kölük” variantında 
“bağlı, çidarlı” mənasında şərh etmiş və buna görə də deyimi “At ayağı bağlı (köstəkli), (ama) 
ozan dili hızlı (serbest) olur” kimi açıqlamışdır [17, s. 60-65].  

Deyimin işlənilmə məqamını diqqətlə nəzərdən keçirdikdə aydın duyulur ki, burada 
çevik ozan dili at ayağı ilə qarşılaşdırılmır, əksinə, müqayisə edilir. Araşdırmalar da göstərir 
ki, “külük” arxaizmi “qaçağan, yüyrək” anlamını daşıyan sözdür və bəzi türk dillərində, eləcə 
də monqol dilində məhz atın bərk, cəld qaçanını xarakterizə etmək üçün işlədilir [12, IIc, 2h, 
s. 1471; 18, s. 140]. Məlumdur ki, yerişinə görə atlar yorğa və yüyrək olmaq üzrə növlərə 
ayrılır. Əksər türk dilləri üçün arxaikləşsə də, müasir qırğız dilində eyni fonetik tərkibdə öz 
işləkliyini saxlamış “külük” sözü  “cəld, yüyrək” məna çalarını hələ də yaşatmaqdadır. Onun 
“bölünüp çıqıp kelatsa, külüktün körkü çanında” (yəni “atın gözəllyi (yarış zamanı qalxan) 
toz içindən çıxıb sürətlə irəli cummasındadır”), “it külüqün tülkü süyböyt” (yəni “itin 
yüyrəyini tülkü sevməz”) kimi folklor nümunələrində, “külük  çap-”, “külük çaptır-”,“külük 
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bayla-” ifadələrinin tərkibində “çəld, iti, yüyrək” anlamlarını daşıması buna əyani sübutdur  
[8, Ic, s. 464]. Beləliklə, göstərilən deyimdə “At ayağı yüyrək, ozan dili çevik olur” fikrinin 
ifadə olunduğunu əminliklə söyləmək mümkündür. 

2.Abidənin mətnində cəmi bir dəfə işlənmiş “Dəbəgən köbini süsəgən yırtar” deyimi 
[D-265, 8-9] qədim türk-oğuz düşüncəsinin məhsulu olub, atla buğa arasında döyüşdə 
hansının qalib çıxacağını ümumiləşdirir. Burada “dəpəgən” (yəni təpikləyən) sözü atı, 
“süsəgən” (yəni buynuzlyan) sözü isə buğanı işarə edir. Deyimin mənaca dəqiq açıq-
lanmsında semantik yük isə həmin sözlərin deyil, oxunuş və açıqlanma baxımından mübahisə 
obyekti olan “köb” sözü (-ü mənsubiyyət, -nü təsirlik hal şəkilçisidir) üzərinə düşür. M.Ergin 
və Ş.Cəmşidov onu “köp”, F.Zeynalovla S. Əlizadə “köb” variantında oxumaqla indi də “şiş, 
şişmə, şişkinlik, qabarma” anlamlarında işlənən eyni səstərkibli sözlə məna fərqi görmədən 
açıqlamışlar [3, s. 239, 409; 4, Ic, s. 230, IIc, s. 206; 10, s. 113, 211]. “Kitab”ın V.V.Bartold, 
O.Ş.Gökyay, H.Araslı, S.Tezcanla H.Boeschoten kimi naşirləri isə, görünür, həmin mənanın 
o qədər də  məntiqi səslənmədiyini duymuş və əski yazılışda səhvə yol verildiyini düşünərək, 
“b” hərfini “t” hərfi ilə əvəzləməklə onu “arxa, dal, geri” mənalı məlum bədən üzvünün adı 
kimi izah olunur [6, s. 170, 302; 9, s. 139; 11, s. 99; 15, s. 172]. Lakin “köb//köp” sözünün 
daşıdığı ilkin mənanın dəqiq müəyyənləşdirməsi burada heç bir katib yanlışlığına yol 
verilmədiyini üzə çıxarır.  

“Dədə Qorqud kitabı”nın mətni üzərində aparılan müşahidələr göstərir ki, Oğuz igidləri 
və hətta onlarla vuruşan yağı döyüşçüləri atılan oxlardan, iti uclu nizələrdən və digər kəsərli 
döyüş yaraqlarından baş və bədənlərini qorumaq üçün dəmirdən, yaxud poladdan hazırlanmış 
zirehli geyimlərdən istifadə ediblər. Dəqiq desək, başlarına tuğulğa (yəni dəmir dəbilqə) 
qoyub, əyinlərinə dəmir don geyiniblər. Məsələn: 

Başuñdağı tuğulğañı nə ögərsən, mərə kafir?  
Başımdağı börkümcə gəlməz maña! [D-41, 2-3]. 
Qalqanın uvutdı, tuğulğasını yoğurdı, qapaqların sıyırdı, oğlanı alımadı.  
[D-250, 9-10]. 
Əgni bək dəmür tonım saqlardım bu gün içün, güni gəldi.  
Yeñ-yaqalar dikdürəyim sənün içün. [D-129, 9-10].  
Dəmür tonlı Mamaq əlində həlak oldı. [D-218, 12-13]. 
Nagahandan altmış dəmir tonlu kafir oğlanıň üzərinə gəldilər. [D-264, 1-2] və s. 
Böyük dilçi Ə.Cəfəroğlu türk onomastikasında at kultundan bəhs edərkən göytürk 

yazılı daş abidələrinə istinadən belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, türk  döyüşçüsü təkcə özünü 
deyil, həm də döyüşə qatılan atını da ölümdən və yaralanmadan qorumaq məqsədilə baş və 
bədənini oxların dəlib-deşə bilmədiyi zirehlə örtərmiş [2, s. 203]. Bu fakt “Kitab”da da eynilə 
əksini tapmışdır ki, “köb//köp” sözünün məna açımı ilə təsdiqlənir.  

M.Kaşğari məşhur lüğətində oğuzların “atın ön və arxa yastıqları”na “köpcük” 
dediklərini qeydə almışdır [7, Ic, s. 462]. Aydındır ki sözün kökü, müstəqil məna verən 
hissəsi “köp” leksemidir, -çük hissəciyi isə türk dilləri üçün xarakterik kiçiltmə və əzizləmə 
mənası bildirən şəkliçidir. Orta əsr dilçisi Əbu Həyyanın hazırladığı məşhur lüğətdə də həmin 
sözün “kəp” fonetik variantında “qəlib”, “küpə” səstərkibində isə “hərbi paltar (zireh)” 
mənalarını daşıdığı bildirilir [5, s. 47]. Bir sıra türk dillərində “köp//köb” sözünün “kep” 
fonetik variantında “üst geyimi, gecim, paltar” anlamlarında [12, IIc, 2h, s. 1185] işlənildiyini 
nəzərə alsaq, haqqında danışılan deyimdə onun məhz döyüş zamanı atların döş hissəsinə və 
qarınlarının altına doladılan dəmir geyimi, yəni zireh örtüyü adlandırdığını söyləmək olar.  

3. Ümumiyyətlə, “Kitab”da atla bağlı sözlər sırasında ləvazimat adlarının öyrənilməsi 
ayrıca bir mövzudur. Yuxarıda göstərilən mənbələrdə bu məsələyə ya ötəri toxunulmuş, ya 
da üzərindən sükutla keçilmişdir. Təhlilsə göstərir ki, ulu əcdadalarımız ata asanlıqla 
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minmək, onu lazımi istiqamətə yönəltmək, çapmaq üçün çoxlu avadanlıq düzəltmişlər. 
Bunların böyük bir qismi eposun dilində də əksini tapmışdır ki, onları sadalamağı gərəkli 
bilirik: 

Çılavı – çilov, yüyən 
Atınıñ cılavısın döndərdi, ordusına gəlür oldı. [D-23, 4-5] 
At cılavusın döndərdi, gerü döndi gəldi. [D-134, 8-9] və s. 
Cılbır – yüyən, noxta 
Dün qatmış, üç gün dünli-<günli> yortmış yigit, qaranňulı gözlərini uyxu almış yigit 

atın çılbırını biləginə bağladı, yatdı-uyudı. [D-263, 7-10]. 
Genə atunuň  çılbırın biləginə keçürdi. [D-264, 9-10] və s. 
Əyər – yəhər 
Qan Turalı aydır: – Baba, yelisi qara qazılıq atuma əyər salayım, qaňlu kafir elinə 

aqın çapayım. [D-174, 9-10]. 
Atlarınıň əyərlərin aldılar. [D-255, 7-8] və s.  
 Hotaz – atın başına taxılan qotaz 
Bunuñ ardınca, xanım, görəlim, kimlər yetdi: Hamidlən Mərdin qalasın dəpüb yıqan, 

dəmür yaylı Qıpcaq Məlikə qan qusduran, gəlübən Qazanıñ qızın ərliklə alan, Oğuzıñ aq 
saqqallu qocaları görəndə ol yigidi təhsinləyən, al məxmuzı şalvarlı, atı bəhri hotazlı Qara 
Günə oğlı Qara Budaq çapar yetdi, “Çal qılıcıñ, ağam Qazan, yetdim!” – dedi. [D-60, 5-11]. 

Əslində, “bəhri hotazlı” ifadəsi ilə atın xarici görünüşü təsvir edilmişdir. Burada 
“bəhri” təyinedici sözü alıcı dəniz quşuna verilən “bəhr” adından düzəlmişdir. Laçın kimi bu 
quş da kəkilli olduğu üçün başı qotazlı Qara Günənin atı ona bənzədilmişdir. Təəssüf ki, 
F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrində “bəhri” sifəti düzgün mənalandırılmayaraq ifadə “mavi 
qotazlı” kimi çevrilib [10, s. 148]. 

Qolan – yəhəri qarnın altına bərkidən, bağlayan qayış. 
Qolaňını çəkdi, sıçradı arqasına bindi. [D-278, 8-9]. 
Qusqun – quşqun, quyruq altından keçirilərək yəhəri ata bərkidən qayış bağ. 
Bəkil aydır: – Alplar içində bizi qusqunımızdan balçığa batırdıň, – dedi.  
[D-238, 7-8]. 
Köstək – çidar, atın ayağınan bağlayan bağ 
Dədə Qorqud köstəki üzdi, turmadı qaçdı. [D-84, 2-3]. 
Tərki – yəhərin arxa hissəsi. 
Qara başıň tərkiyə asayınmı? [D-196, 9]. 
Həman yeləgindən gəz çıqarub atınıň tərkilərini tartdı, ordı.[D-241, 1-2].  
Tuşaq – at yağın vurulan çidar, bağ.  
Qazan aydır:  “Ayağına at tuşağın uruň!” – dedi. [D-260, 4-5]. 
Uyan – yüyən 
Qara eşək başına uyan ursañ, qatır olmaz. [D-3, 6-7].  
Kafiriň arxasına əyər saldı, ağzına uyan urdı. [D-276, 7-8] və s. 
Üzəngi – ata minənin ayaqlarını dirəmək üçün yəhərin yanlarından sallanan dəmir 

halqa. 
Aydır: – Aqurçılarıň tərkisi bağı, üzəngüsi qaytanı üzülür, dikməgə gərək olur”, – dedi. 

[D-189, 8-9]. 
Səniñ beliñ ulmış,  
Üzəngüyə dirməyən diziñ ulmış. [D-189, 8-9] və s. 
Nal – atın ayağının altına vurulan qövsvari dəmir parçası. 
Şahbaz-şahbaz atlar yügürdi, nalı düşdi. [D-63, 9]. 
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Nəhayət, qorqudşünaslıqda mübahisəli yanaşılan “ebçin” sözü üzərinə keçmək 
istərdik. 

Eposun Qan Turalının adı ilə bağlı boyda belə bir səhnə var: Trabzon təkurunun qızını 
buğa, aslan və buğra üzərində qələbə qazanmaqla alıb yurduna qayıdan Qan Turalı gözəl 
mənzərəli bir yerdə dayanıb sevgilisi ilə yeyib-içib dincəlməyə qərar verir. Onu yuxu tutur. 
Bu zaman atasının tutduğu işdən peşman olub dallarıyca atlı dəstə göndərməsini, sevdiyi 
igidini öldürüb qızını geriyə qaytarmasını fikirləşən Selcan xanım Qan Turalının atını 
minərək yaraqlanıb yüksək bir yerə çıxmaqla onun keşiyini çəkməyi qərara alır. “Kitab”da 
həmin hissə bu şəkildə nəql edilir: 

Qan Turalınıň atını ebçin tutdı, geydirdi. Kəndü dəxi ebçin tutdı, geyindi. Kəndü dəxi 
ebçin tutdı, geyindi. Süňüsin əlinə aldı, bir yüksək yerə çıqdı gözlədi. [D-191, 10-12]. 

Göründüyü kimi, Selcan xatun həm Qan Turalının atını geyindirir, həm də özü geyinir. 
Təbii ki, burada hərbi paltar, zireh geyinməkdən bəhs olunur. Bizim “ebçin” variantında 
oxuduğumuz söz məhz zirehli geyimə verilən qədim addır ki, fərqli şəklidə yanaşılmışdır. 
O.Ş.Gökyay, M.Ergin bu sözü “için” variantında oxuyaraq “gizli, gizliçə, içdən” mənalarında 
izah etmişlər [4, Ic, s. 193, IIc, s. 148; 6, s. 130, 319]. H.Araslı və Ş.Cəmşidov da sözü eyni 
variantda oxumuş [3, s. 372; 9, s. 194] və əlavə şərh vermədiklərindən belə çıxır ki, onlar da 
bu yozumla razılaşmışlar. F.Zeynalov-S.Əlizadə nəşrində də həmin yanaşma eynilə 
saxlanılaraq, “için” şəklində oxunan söz müasirləşdirilmiş mətndə “gizlicə” anlamında 
açıqlanmışdır [10, s. 90, 188].  

“Kitab”ın rus dilinıə tərcüməsindən aydın olur ki, Türkiyə və Azərbaycan naşirlərindən 
fərqli olaraq V.V.Bartold həmin dil vahidini rusca “броню” şəklində tərcümə etməklə onu 
“zireh”, “hərbi geyim” anlamında qavramışdır [11, s. 75]. Təəssüf ki, böyük şərqşünasın 
tərcüməsini və əsərlə bağlı bəzi tədqiqat işlərini nəşrə hazırlayıb mübahisəli məqamlara 
şərhlər yazan B.Jirmunski və A.Kononov kimi məşhur alimlər bu mənalandırmanın 
mahiyyətini tuta bilməmiş və müəllifin onu işlənmə məqamına əsaslanaraq etdiyini 
düşünmüşlər [11, s. 273]. Araşdırmasa göstərir ki, S.Tezcan-H.Boescheten nəşrində də 
həmin söz “ebçin” variantında transkripsiya edilmişdir [15, s. 127, 133]. Digər tədqiqatçıların 
“için” oxunuş variantını yanlış sayan S.Tezcan onun monqolca “öbçin” sözü ilə birləşdirlməli 
olduğunu və “zireh” anlamını verdiyini  əlavə faktlrla möhkəmləndirmişdir [16, s. 245-246]. 
Maraqlıdır ki, “ebçin” sözünə eposun dilində daha bir neçə məqamda rast gəlinir: 

Yüz kafir ebçin geyinmişdi. [D-178, 9-10]. 
Ebçin –  qara tonlı, gög dəmürli altı yüz kafir seçdi. [D-192, 1-2]. 
Göründüyü kimi, birinci cümlədəki “ebçin geyinmək” ifadəsini “zireh geyinmək” 

anlamından başqa mənada düşünmək çətindir. İkinci cümlədə isə “ebçin” sözündən sonra 
“qara tonlı, gög dəmirli” birləşmələrinin əlavə kimi işlədilməsi, əslində, onun hansı məna 
daşımasına tam aydınlıq gətirir. 

Bu yozumu qüvvətləndirən faktlardan biri də budur ki, Dədə Qorqudun adı ilə bağlı 
yenicə tapılmış bir əlyazmada “ebçin” sözü “ipçin” variantında eyni mənada  işlədilmişdir:  

Bir müxənnəs kötisi təpəsindəñ dabanına geysə polad, olsa ipçin, 
təpinübəñ gələndə mərd igidüñ zərbinə qatlanurmı? 
Qatlanmaq yoq! [13, s. 322, sətir 6-8; transkripsiya bizə məxsusdur]. 
Tarixi inkişaf prosesində səsdəyişikliyinə uğrayan bu sözün əlyazmanın dilində “zireh” 

mənasını daşımasını onun sözlüyünü tərtib edən tədqiqatçılar da söyləmişlər [13, s. 255]. 
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Nəticə 
 
Beləliklə, bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, zəngin lüğət ehtiyatına malik “Dədə 

Qorqud kitabı”nda hər sözün, hər ifadənin daha ətraflı və dərindən öyrənilməsinə böyük 
ehtiyac var.  

 
Qısaltma: 
 
D. Kitabi-Dədəm Qorqud əla lisani-taifeyi-oğuzan. Drezden nüsxəsi. 
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Asif Hacıyev (Shirvanelli) 
Some sayings and words about a horse in the “Book of Dede Gorgud” 
 
In the life of the Turkic ethnos, horses are considered to have an important place. 

Throughout history, the horse has been a close friend of the Turk and has won all the battles. 
Therefore, in our oral and written literature, the horse has always been highly praised. One 
of these works is the "Book of Dede Gorqud". Observations on the language of the work 
show that there are several horse-drawn parables that are characterized by age, gender and 
character. In addition, there are numerous names associated with horse use. Despite the 
detailed study, the correct reading and interpretation of some of these parables and words are 
still controversial. The author focused on these points in the article and substantiated his 
version. 

Key words: Dede Gorqud, horse, word, expression, reading, meaning, interpretation 
 

 
Асиф Гаджиев (Ширванелли) 
Некоторые слова и выражения о лошадях в книге «Китаби-Деде Коргут» 
 
В жизни тюркского этноса особое место занимают лошади. На протяжении всей 

истории лошадь была самым близким соратником турка и вела его к победе во всех 
сражениях. Следовательно, лошадь всегда воспевалась как в нашей устной, так и 
письменной литературе. Одной из таких произведений является книга «Деде Коргут». 
Наблюдения за литературным языком произведения показывают, что здесь использо-
вано несколько примеров, связанных с лошадьми, они классифицированы по возрасту, 
полу и породе. Помимо этого, имеются многочисленные названия принадлежностей, 
связанных с использованием лошадей. Несмотря на их подробное изучение, пра-
вильное прочтение и толкование некоторых из этих притч и слов все еще проти-
воречивы. В статье автор указывает на эти моменты и обосновывает свои варианты. 

Ключевые слова: Деде Коргут, лошадь, выражение, прочтение, значение, 
комментарий 
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САТИРИЧЕСКАЯ ИНТЕНЦИЯ ГРАФИКИ  
АЗИМА АЗИМЗАДЕ 

 
Резюме  
 
Исследование комического в творчестве выдающегося азербайджанского ху-

дожника и публициста, основоположника азербайджанской сатирической графики 
Азима Азимзаде является важным и показательным - не только в ракурсе деятельно-
сти легендарного журнала «Молла Насредддин», но азербайджанских национальных 
философии и культуры в целом. Комическое в данном контексте представлено и рас-
крыто в статье «Сатирическая интенция графики Азима Азимзаде» с точки зрения 
национальных особенностей азербайджанского народа; оно трактуется в аспекте 
определенного видения мира, включая как его позитивные, так и негативные оттенки, 
инвариант интеграла философско-культурологических и прочих ценностных ориен-
таций. Данный подход позволяет с широких позиций рассмотреть особенности 
народного реализма творчества Азима Азимзаде. 

 
Ключевые слова: патриотизм, творчество, общество, народ, родина, журнал 

«Молла Насреддин» 
 
Введение 
 
Говоря о деятельности журнала «Молла Насреддин», безусловно, нельзя пройти 

мимо того, что было создано им в области развития азербайджанской иллюстрации. 
На его страницах широко публиковались работы видных представителей азербайджан-
ской карикатуры и в первую очередь основоположника азербайджанской сатириче-
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ской графики Азима Азимзаде. Его иллюстрации, рисунки, гротески, шаржи опреде-
лили художественное лицо «Молла Насреддина».  

Азим Азимзаде вошел в азербайджанскую и мировую культуpу как выдающийся 
художник-мыслитель, обладающий не только ярким профессиональным почеpком, но 
и высокими патриотическими убеждениями. Художник определял для себя основные 
творческие задачи в служении высоким гуманистическим идеалам, просвещении 
народа. Как и блистательные монологи М.А.Сабира, искрометные фельетоны Дж.Ма-
медкули-заде, иронические рассказы А.Ахвердова, изобразительное творчество 
А.Азимзаде сыграло важную роль в культурном и духовном развитии азербайджан-
ского народа, делая наглядным и понятным цель и смысл его бытия.  

По свидетельству источников, «Азимзаде не получил художественного образо-
вания, был самоучкой. Когда будущему художнику было восемь лет, отец отдал его в 
моллахану (школу при мечети). Здесь Азимзаде учился читать Коран на арабском 
языке. Четыре года он обучался в моллахане. После чего поступил в трёхклассную 
русско-азербайджанскую школу (в то время школа называлась «русско-татарской», 
так как азербайджанцев до революции называли также «татарами»). Именно в этой 
школе Азимзаде, проявивший рано стремление к рисованию (он рисовал, ещё учась в 
моллахане), впервые обратил на себя внимание учителей своими рисунками. Окончив 
начальную школу, Азимзаде вынужден был отказаться от дальнейшей учёбы» [1].  

Период сотрудничества с журналом «Молла Насреддин» определил публицисти-
ческое становление А.Азимзаде. «С появлением на свет журнала «Молла Насреддин» 
рождается и азербайджанское реалистическое изобразительное искусство. Уже с пер-
вых номеров журнала на его страницах появляются интересные, остросюжетные кари-
катуры, созданные талантливыми художниками - И.Роттером и О.Шмерлингом. 
Вскоре к ним присоединился молодой А.Азимзаде» [4, 95-99].  

У азербайджанского народа «всегда был большой интерес к сатирическому слову 
и сатирическому рисунку. Это нашло отражение в различных областях народного 
творчества – видах устного фольклора (ашугских мотивах, баяты), народных праздне-
ствах, в произведениях поэтов, писателей и художников. Зачатки сатиры можно встре-
тить в миниатюрных произведениях художников Азербайджана XVI-XVII веков, в ко-
торых явно проступают элементы карикатуры. Формирование же карикатуры как 
жанра и его дальнейшее развитие относится к концу XIX – началу XX века, что связано 
с созданием сатирической прессы, когда этот жанр вступил в период своего развития 
и дал возможность широким читательским массам поближе познакомиться с карика-
турой» [6]. 

Карикатура сыграла колоссальную, действенную роль в жизни легендарного 
журнала «Молла Насреддин», ведь это был самый доступный способ донести до мало-
грамотных бедняков высокие идеи его авторов. Ежедневно и ежечасно «Молла 
Насреддин» комментировал своими сатирическими и юмористическими рисунками 
события внутренней и международной жизни страны. И читатели журнала искали и 
находили на его страницах необычные иллюстрации, в которых сочетались единство 
авторского мнения, общественной критики и народных умонастроений. Точно и умно 
это выражено в сатирических иллюстрациях А.Азимзаде. 

Расцвеченная талантом и фантазией мастера, национальная карикатура была су-
щественно расширена и трансформирована. Необычайный художественный темпеpа-
мент, техничность и одухотвоpенность, глубина и пpоникновенность сатирического 
поиска – все это хаpактеpизует его работы. «Рисунки этого гениального самоучки по-
ражают своей образностью, выразительностью, четкостью и выверенностью линий. И, 
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конечно, потрясающим чувством юмора. Азимзаде удавалось так блестяще передать 
характеры своих персонажей, что пояснительные тексты были уже не нужны» [5]. Пер-
вая его карикатура, опубликованная в журнале «Молла Насреддин», называлась «Под-
писчик Иршада». 

Наиболее творчески инициативные иллюстраторы и карикатуристы-публицисты 
являются одновременно и творцами своих произведений в подлинном смысле слова. 
При этом каждый художник создает свой сюжет, свой стиль, ищет в сатире свою ис-
тину, поиск которой вечен. Это, как говорил Фикрет Амиpов, - «твоpчество во вpемя 
исполнения». «Изобразительный текст - это текст-изображение, т.е. всякая отображен-
ная фотографи-ческая, рисованная в ручной технике или с помощью компьютерных 
технологий форма информации со своей внутренней семиотической структурой. Фо-
тография, коллаж, инфографика, рисунок, карикатура - это разные тексты-изображе-
ния, обладающие своими особыми языками. Они дифференцируются со свойственной 
им структурной и семантической системностью. Все изображения прессы формируют 
и развивают визуальную культуру» [2]. 

Параллельно с отражением злободневных, повседневных тем на страницах 
«Молла Насреддина», для А.Азимзаде характерно широкое обращение к творчеству 
своих современников и единомышленников – это прежде всего М.А.Сабир, Дж.Ма-
медкулизаде, А.Ахвердов. Художником было создано 56 цветных литографий для со-
брания сочинений Сабира «Хопхопнаме»; его иллюстрации раскрывают идейную сущ-
ность произведений поэта. Помимо зарисовок к стихотворениям Сабира, А.Азимзаде 
создал яркие и выразительные серии рисунков к рассказам «Авось, и возвратят» 
Дж.Мамедкулизаде. Он иллюстрировал «Мои олени» и «Письма из ада» А.Ахвердова, 
опубликованные на страницах «Молла Насреддина», другие литературные произведе-
ния. Иллюстрации А.Азимзаде к повести А.Ахвердова «Письма из ада» красочно вос-
создают образы обитателей «темного царства». Параллельно с этим А.Азимзаде создал 
красочные иллюстрации к детким сказкам в стихах («Буйный вол» Г.Санылы), а также 
книгам «Святилище» Н.Нариманова и «Старый Баку» Г.Сарабского, другим литера-
турным произведениям. 

Наряду с иллюстрациями чужих литературных и публицистических трудов, ху-
дожник уделял преимущественное внимание работе над собственными идеями и твор-
ческими проектами, которые придают соответствующий колорит работам А.Азимзаде, 
характеризуя его творческий почерк, проявляясь во всех сферах изобразительного та-
ланта. Тем более это позволяет нам оценить многогранность дара художника. Яркие и 
злободневные станковые листы, эскизы костюмов и декораций, книжные иллюстрации 
и конечно сатирические журнальные и газетные карикатуры отвечают на самые важ-
ные и наболевшие для соотечественников вопросы, поднимают темы, на которые 
«простые люди» вряд ли смогли бы ответить самостоятельно.  

Традиции реалистической сатирической графики журнала «Молла Насреддин», 
а также других сатирических журналов, в которых Азим Азимзаде активно выступал, 
были удачно использованы им при создании первых произведений плакатного искус-
ства Азербайджана. «Образы его плакатов навеяны конкретными, живыми персона-
жами, взятыми из современной художнику действительности. Плакаты Азимзаде не 
только бичевали пережитки прошлого. В них создавались и образы положительных 
героев. Образ человека-героя, его психологическая характеристика более всего зани-
мает художника. Первые плакаты Азимзаде были экспонированы в Москве в 1933 году 
на выставке азербайджанских художников. Они получили достойную оценку цен-
тральной прессы» [1]. 
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Постичь великую тайну искусства - этому учит нас творчество Азима Азимзаде. 
Блестящим калейдоскопом мыслей и чувств, противоборством идеалов чести и спра-
ведливости царящим в обществе порокам и недостаткам, верой в неизменную победу 
всего светлого, чистого и доброго – таким предстает перед нами творчество худож-
ника. Его иллюстрации и карикатуры выполнены вдохновенно и убежденно. Привле-
кает поразительная гармония одухотворенности и рационализма его мастерства. Кари-
катуры А.Азимзаде отличаются большой нюансированной чувствительностью, его ил-
люстрации отличают обостренный темперамент и глубокая продуманность. Немалое 
значение в его творчестве имеют стилистические эксперименты над экспрессивной об-
разностью, варьирование графических приемов («Травля собак»).  

Каждый образ, созданный А.Азимзаде, отличается глубокой жизненностью, 
изобразительностью. Особенностями его сатирических произведений является яркая 
палитра красок, динамика сюжетов, колорит персонажей, выраженных при помощи 
сатиры и юмора. Отсюда и огромный спектр шкалы выразительности его смеха, ши-
рота образного диапазона, символизирующие динамику чувственно-экспрессивных 
состояний художника, обусловленные раздумьями о судьбе родины, народа. Добавим 
– представляющие собой подлинно высокий стиль - творца и гражданина («Портрет 
Физули»).  

Другим свойством комизма А.Азимзаде были юмористические дополнения даже 
самых резких карикатурных образов, что нисколько не снижает их социально-изобра-
зительного эффекта («В доме родилась девочка»). Окpуглый, мягкий, полный, глубо-
кий стиль – эпитеты можно пpодолжать до бесконечности. Необычайно тонкие и точ-
ные кpаски произведений А.Азимзаде обусловлены их глубоким содеpжанием, бога-
тым обpазным стpоем, устойчивой динамикой развития, стилевым pазнообpазием, 
тонкой экспpессией передачи мыслей и чувств, кpасочным гаpмоничным языком, 
изысканной нюансиpовкой. По большому счету, это одухотворенный интеллектом, та-
лантом и опытом большого художника портрет времени («На бакинских дачах»). 

Подлинный мастер национальной иллюстрации, А.Азимзаде творил свои ше-
девры широкой палитрой красок - как с помощью размашистых акварельных мазков, 
так и нежных пастельных оттенков.  Эмоциональность произведений А.Азимзаде во 
многом зависит от удачного цветового решения, которое создаёт определённое настро-
ение, способствует верному восприятию изображенных сцен, открытию того, что хо-
тел сказать художник о путях развития общества, условиях его процветания и про-
гресса («Двадцатое столетие»). Важную роль здесь играют мельчайшие детали – вроде 
бы, незначительные, но красочно и характерно дополняющие основной сюжет. У каж-
дой из них есть своя четкая логическая функция.  

Значимой чертой сатирической графики А.Азимзаде является оригинальность - 
острая, беспощадная, высмеивающая и делающая карикатурным все, достойное этого 
определения, иногда доходящая до язвительности и злорадства, до декоративной сти-
лизации, но всегда живая, спонтанная, понятная, справедливая («Цвет бордо принад-
лежит нам»). Таким образом, А.Азимзаде вновь и вновь подтверждает, сколь важно, 
помимо разработки общей идеи, найти подходящее ей выражение. Ярко выраженные 
«локальные особенности», удивительным образом сочетающие в себе мягкий колорит 
и утонченную духовность восточных философии и культуры, лишь подчеркивают 
главную вневременную тему творчества А.Азимзаде: сатирическое осмеяние обще-
ственных недостатков.  

Художник выражал помыслы и чувства своих героев не только посредством тра-
диционной формы, но принципиально нового содержания - методом глубоко философ-
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ским, придающим его работам суггестивную убедительность. Произведения А.Азим-
заде – словно спрессованная информация о времени и пространстве, в которой находят 
отражение эпоха, искусство, история. В своих работах А.Азимзаде изображает харак-
теры, типы и ситуации, создавая времяпространство смехового мира, расцвеченного 
тончайшими нюансами. Таковы «Свадьба», «Кос-Коса», мн. др.   

Всматриваясь в пестрые цвета жизни, А.Азимзаде отбирал увиденное и услы-
шанное и компоновал их в своих произведениях самым неповторимым образом. Все 
это представлено в картинах А.Азимзаде, так сказать, в качестве выразительного ху-
дожественного антуража, обрамляющего жизненные сюжеты. Их прямой и одновре-
менно переносный язык, при всем своем «консерватизме», оказывается подлинно но-
ваторским – в отдельных композиционных приемах, колористическом их решении, 
особенностях языка изображения. Филигранными оттенками, от котоpых захватывает 
дух, добивается художник особой выpазительности, умело пеpедавая богатство коми-
ческого, смеха в своих работах («Петушиный бой», «Старая и новая жены»).  

Свет и тьма, надежда и уныние, мгновение и постоянство – определяющие темы 
его работ; принцип единства формы и содержания в них играет огромную роль, словно 
бы дооформляя идеи автора. Своеобразие и сила А.Азимзаде - в органичном сочетании 
реалистической жизненности работ со смелой идеализацией (вплоть до идеологиза-
ции) образов и сюжетов. Известные ценители сатиры, карикатуристы Б.Ефимов и 
Х.Шерфиг отмечали, что А.Азимов в своих сатирических иллюстрациях не всегда при-
менял прямолинейные изобразительные приемы, но в том числе использовал намек, 
иносказание. Для карикатур Азимзаде характерен «…этюдный психологизм, апология 
чувствительного сердца, страдающего от соприкосновения с низким… бытом, чудеса, 
воспаление души» [3, 30]. Значимость образов в его работах часто достигается изобра-
зительными метафорами, что позволяет сравнить иллюстрации А.Азимзаде с поэзией. 
Нерв его творчества проходит там, где бытовые ситуации переносятся из мира житей-
ского в иное измерение, повествование переходит в притчу, а четкие детали наполня-
ются переносным значением.  

Обобщая конкретные образы и сюжеты, А.Азимзаде смело использует в своих 
произведениях абстрактные философские категории - такие, как смысл, знание, сво-
бода, превращая их в знаки-символы, отличающиеся реалистичностью. Одновременно 
его карикатуры раскрывают реалистическую суть изображенного, в чем и заключена 
принципиальная особенность комического. Тем более это позволяет нам оценить бо-
гатство творческих поисков и находок художника.  Зримость изобразительных мета-
фор и поэтических конструкций, психологичность сюжетов и образность героев харак-
теризуют творчество А.Азимзаде. Его работам присущи тщательность объемно-про-
странственного построения, интерес к повествовательности, обстоятельность штуди-
рования деталей, яркая прорисовка темы произведения. И это углубляется там, где вы-
являются тайные пороки общества, разоблаченные острым взглядом автора. 

По большому счету, данная тема может быть сформулирована так: человеческие 
взаимоотношения со всеми их положительными и отрицательными сторонами.  За 
внешне, казалось бы, простыми, лаконичными сюжетами - призывы к протестам про-
тив угнетения народа, воспевание глубокой любви к простому народу, почитание 
национальных ценностей. Тем самым, за вроде бы «простыми» рисунками и иллюстра-
циями проступает масштабная тема – история народа, его нелегкая судьба («Покупка 
жены», «Избиение жены мужем» и др.). 

Лейтмотивом творчества А.Азимзаде выступает наpодность, представляющая 
своеобразную информацию о прошлом и настоящем. Художник обpащается к народ-
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ному искусству как к неиссякаемому живительному источнику, посpедством своего 
сатирического творчества выpажая pадость и гоpе наpодные, его надежды и стремле-
ние к миpной, созидательной жизни. У А.Азимзаде имеются иллюстрации и трагико-
мические, и даже трагические, в чем наглядно убеждаешься, обращаясь к образам и 
сюжетам его работ («Казнь Насими»). Но карикатуры А.Азимзаде свидетельствуют о 
том, что он никогда не примирялся с социальной несправедливостью, и пока суще-
ствуют эксплуататоры и эксплуатируемые, рассматривал свое творчество как острое 
политическое и социальное оружие, помогающее людям труда бороться с обществен-
ными пороками.   

В основе творчества А.Азимзаде - жизнеутверждающее начало, идея борьбы и 
победы добра над злом.  Цель А.Азимзаде - счастье народа, наглядным подтвержде-
нием чего является обличительная сила его смеха как средства борьбы за народные 
идеалы. Язык и стиль работ А.Азимзаде сочетают в себе народную поэтическую об-
разность с гражданской убедительностью и целеустремленностью пропагандистских 
выступлений, характеризуя требования времени. Художнику свойственно обращаться 
к главным и наиболее острым проблемам жизни общества: социальной отсталости 
народа, духовной нищете царящих порядков.  

Карикатуры А.Азимзаде посвящены таким злободневным вопросам, как колони-
альная политика царизма, религиозный догматизм, он много пишет на бытовые темы. 
Его сатирические произведения посвящены простым людям тяжелого, эксплуататор-
ского труда. Но художник не жалеет или высмеивает их, а напротив, мобилизует на 
борьбу за свое самостояние. Характерной чертой работ А.Азимзаде является отсут-
ствие пессимизма, чувства растерянности, подавленности; напротив, они овеяны све-
том, верой в правду и справедливость.  В его карикатурах воплощаются возможности 
народа посмеяться над самим собой, вопреки всем страданиям и разочарованиям. Как 
подчеркивал В.Пропп, такой «смех важен как орудие борьбы, но важен и сам по себе, 
как проявление жизнерадостности, стимулирующей жизненные силы» [7, 192-193]. 

А.Азимзаде видит свою задачу не столько в раскрытии драматической коллизии 
общества тех лет, сколько в выведении на передний план оптимистического решения 
проблем духовного и социального самоопределения своих соотечественников и совре-
менников. В этом сказывается «оптимизм народной мудрости». Таким образом, Азим 
Азимзаде внес существенный вклад в развитие миропонимания азербайджанского 
народа, воплотив и претворив его мысли и чувства в своих произведениях, аккумули-
ровав и талантливо трансформировав яркие черты народных сатиры и юмора: нацио-
нальный колорит и общечеловеческий настрой, точность и меткость сравнений, соч-
ность образов и афористичность их подтекста, философичность размышлений и ис-
крометность фантазии, доводя свои, подчас, спонтанные творческие озарения до 
уровня подлинных открытий. Неповторимость его работ характеризуется глубокой по-
этичностью, разнообразием иллюстративных деталей, богатством сюжетов.  

 
 
 
Заключение 
 
А.Азимзаде отлично знал мир своего народа и очевидно, что среди азербайджан-

ских мастеров кисти и пера он остается самым национальным деятелем изобрази-
тельного искусства, воспламеняющим сердца людей, оказывающим на них сильнейшее 
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эмоционально-психологическое воздействие. Магия творчества А.Азимзаде делает 
его актуальным и поучительным, действенным и действительным во все времена. 
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Ceyla İbrahimova 
Əzim Əzimzadənin yaradıcılığında realist satirik qrafika ənənələri 
 
Əzim Əzimzadə yeni dövr Azərbaycan təsviri sənətində realist satirik qrafikanın 

əsasını qoymuşdur. Görkəmli rəssamın bədii irsinin tədqiq edilməsi təkcə “Molla Nəsrəddin” 
jurnalının fəaliyyətinin öyrənilməsi baxımından yox, həm də Azərbaycan ictimai və mədəni 
fikrinin işıqlandırılması baxımından vacibdir. Məqalədə Əzim Əzimzadənin yaradıcılığının 
satirik mahiyyəti Azərbaycan milli realist təsviri sənətinin inkişafı kontekstində nəzərdən 
keçirilir. Müəllif qeyd edir ki, rəssam köhnə dövrün sosial ədalətsizliyi, geriliyini cəsarətlə, 
vətəndaşlıq mövqeyindən ifşa etmişdir. Belə yanaşma vətənpərvər rəssamın yaradıcılığına və 
dünyagörüşünə xas olan realist istiqaməti aydın əks etdirir.  

Açar sözlər: Əzim Əzimzadə, “Molla Nəsrəddin” jurnalı, satirik qrafika, bədii 
yaradıcılıq, vətənpərvərlik, cəmiyyət 

 
 
Jeyla Ibrahimova            
Satiric intention of Azim Azimzadeh's graphics                                   
 
The study of the comic in the work of the outstanding Azerbaijan artist and publicist, 

the founder of Azerbaijan satirical graphics Azim Azimzadeh is important and indicative - 
not only from the perspective of the activities of the legendary magazine "Molla Nasredddin", 
but Azerbaijan national philosophy and culture in general. The comic in this context is 
presented and disclosed in the article "The satirical intention of Azim Azimzadeh's graphics" 
from the point of view of the national characteristics of the Azerbaijan people; it is interpreted 
in the aspect of a certain vision of the world, including both its positive and negative shades, 
the invariant of the integral of philosophical, cultural and other value orientations. This 
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approach allows us to consider the features of the folk realism of Azim Azimzadeh's 
creativity from a broad perspective.  

Key words: patriotism, creativity, society, people, homeland, "Molla Nasreddin" 
magazine 
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 ZEYNƏDDİN ƏL-AMİLİ VƏ ONUN FİQH KİTABINA  
ÜMUMİ BAXIŞ 

 
Xülasə 

 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan orta əsrlərə 

məxsus olan görkəmli alim və katiblər tərəfindən yazılmış yazılı abidələr məzmun baxımdan 
çoxşaxəli və müxtəlifdir. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda İslam aləminin 
məşhur alim və mütəfəkkirlərinin İlahiyyat elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yazılmış 
əsərlərinin əlyazma nüsxələri qorunub saxlanılır. 

 
Açar sözlər: İslam, Quran, fiqh, Azərbaycan əlyazmaları, Zeynəddin əl-Amili 
 
Giriş 
 
Dünyanın dörd tərəfinə yayılmış, müxtəlif ölkələrin kitabxanalarında və şəxsi 

kolleksiyalarında qorunan və maddi-mənəvi sərvət hesab olunan əlyazmalar özündə təkcə 
hər hansı elmi və ya bədii məzmunu deyil, eyni zamanda, yazıldığı və hətta üzünün 
köçürüldüyü dövrün ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni durumunu əks etdirən məlumatları da 
daşıyan dəyərli nümunələrdir. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu da orta 
əsr elmlərinin bütün sahələrini əhatə edən-tibb və astronomiya, riyaziyyat və minerologiya, 
poetika və fəlsəfə, teologiya və hüquqşünaslıq, qrammatika, tarix və coğrafiya, bədii nəsr və 
poeziyaya aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma 
kolleksiyasına malikdir [4, s. 15]. Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin Şərq əlyazmaları 
və arxiv materialları toplanmış mərkəzlərdən biridir. Onun kolleksiyasında ümumi sayı 60 
mindən artıq olan müxtəlif səciyyəli materiallar saxlanılır. Bunlar 12 minə yaxın əlyazma 
kitabını (hər kitabda orta hesabla 3-4 əsər yazıldığını nəzərə alsaq, 40 mindən yuxarı əlyazma 
əsərini), 1000-ə yaxın tarixi-arxeoqrafik sənədi, XIX əsrin ikinci yarısı, XX əsrin birinci 
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yarısı 30-dan artıq Azərbaycan mədəniyyət xadiminin 20 minə qədər saxlama vahidini əhatə 
edən şəxsi arxivlərini, 10 mindən artıq litoqrafik (daşbasma) və əski çap kitablarını, təxminən 
2700 köhnə dövrü mətbuat materialını, foto və kserosurətləri, mikrofilmləri, həmçinin 
əlyazmaşünaslığın müxtəlif sahələrinə dair müasir kitabları əhatə edir [1, s. 5-6].   

 
Əlyazmalar İnstitutunda İlahiyyatın bütün sahələrindən bəhs edən müxtəlif alimlərin 

yazılı elmi irsi qorunmaqdadır. Bunlardan biri İslam dinində fiqh sahəsinə aid yazılmış 
Zeynəddin  ibn əl-Həsən ibn  Əli əl-Amilinin”الدمشقیة اللمعة  شرح  فى  البھیة  -Raudət əl“ ”روضة 
bəhiyyə fi şərh əl-ləmat əd-dəməşqiyyə” əsəridir. Bu şərh Cəmaləddin əbu Abdulla ibn 
Məkki ibn Əhməd əl-Amili əl-Cəzzini əş-Şeyx əl-Əvvəl əl-Uləma əs-Səninin (ö.h.784 / 
m.1382) “Əl-ləmat əd-dəməşqiyyə” əsərinə yazılmışdır.  

Zeynəddin əl-Amili h. 13 şəvval 911/ m. 9 mart 1506-cı ildə Livanın cənubundakı Cəbə 
şəhərində anadan olmuşdur. Haqsız yerə qətlə yetirildiyi üçün “Şəhid Səni” kimi və atası 
kimi  İbni əl-Huccə kimi tanınır. İlk təhsilini atasından alan Amili h.925/m.1519-cu ildə 
atasının ölümündən sonra o dövrdə mühüm elm mərkəzi hesab olunan Livanın cənub-
şərqində yerləşən Meysulcələbə getmiş və burada səkkiz il ərzində müxtəlif müəllimlərdən 
dərs almışdır. Daha sonra isə Livanın Zahlə şəhərinin şimal-şərqindəki Kərəkinahda 
öyrəndiklərini mükəməlləşdirmə fürsətini tapmışdır. Qaynatası Abdulali əl-Misəmi, Həsən 
əl-Arəci, Şəmsəddin Məhəmməd ibn Məkki əd-Dəməşqi, Hüseyn əl-Curcani, Şəhabəddin 
ibnu əl-Hənbəli, Nəsirəddin əl-Məlkani, Məhəmməd ibn Nəxxas, Əbdülhəmid əs-Sənhuri və 
Məhəmməd Əbdülqədir əş-Şafii kimi alimlərədən dərs almışdir. Hicri 934/m.1528-ci ildə 
Cəbəyə qayıdaraq burada fətva verməklə yanaşı müəllimlik və vaizlik vəzifələrini də davam 
etdirmişdir. İki dəfə getdiyi Dəməşqdə bir il qaldıqdan sonra vətəninə qayıtmışdır. Hicri 
942/m.1535-ci ildə sünni alimləri ilə fikir mübadiləsi aparmaq və elmini artırmaq üçün 
Misirdə təxminən bir il yarım qaldıqdan sonra Şəhabəddin Əhməd ibn Həmzə ər-Rəmlidən 
təsdiqini almışdır. Həcc ziyarətini yerinə yetirmək üçün Məkkə getmiş sonra Cəbəya 
qayıtmışdır. İki il sonra İraqda yerləşən imamlara məxsus müqəddəs yerləri ziyarət etmiş və 
h. 948/m.1541-42-ci ildə Qüdsə köçmüşdür. İstanbuldan aldığı dəvətə görə h.17 rəbbiüləvvəl 
952/m.29 may 1545-ci ildə ora çatmiş və üç il yarım orada məskunlaşmışdır. Ora səfər 
etməyinin əsl səbəbi Balabəkdəki bir mədrəsədə müəllim heyətində vəzifə alması idi. Belə 
vəzifəyə təyin üçün məhəllə qazisindən Anadolu məmuruna icazə üçün müraciət edilməli və 
sözü gedən adama izin verilməli idi. Lakin Zeynəddin bu cür hərəkət etmədi, 10 fərqli elmdən 
bəhs edən risaləsini təqdim etdi. Anadolu məmuru Məhəmməd əl-Qutbəddin Məhəmməd 
onun elm səviyyəsindən çox təsirləndi, Dəməşq və ya Hələbdə yerləşən mədrəsələrin birində 
müəllimlik edə biləcəyini bildirdi. Lakin Amili, Balabəkdəki Nuriyyə mədrəsəsində işə qəbul 
olmağı üstün tutdu. Sənədlərini hazırladıqdan sonra ikinci dəfə İraqa gedərək müqəddəs 
torpaqları ziyarət etdi və  h. 953 səfər ayının ortalarında/ m. Aprel ayının ortalarında 1546-cı 
ildə yeni vəzifəsinə başladı. Bu mədrəsədə İslan elmləri ilə əlaqəli digər elmlərlə yanaşı 
İmamiyyə fiqhi daxil olmaqla beş məzhəb fiqhini tədris etməyə başladı. Başda kürəkəni 
Nurəddin Əli ibn Hüseyn əl-Amili əl-Cizzini olmaqla Hur əl-Amilinin atasının babası 
Məhəmməd ibn Hüseyn əl-Hur əl-Amili, İbnu əl-Udi adı ilə tanınan Məhəmməd ibn Əli əl-
Amili, Bahaəddin əl-Amilinin atası Hüseyn ibn Əbdüssəməd əl-Amili kimi şəxsiyyətlərin 
yetişməsində böyük rol oynamışdır. Son üç tələbəsi İstanbul və Qahirə səyahətlərində onu 
müşaiyət etmişdir. 

Zeynəddin h.955/m.1548-ci ildə Cəbəyə qayıtdı və həyatının son illərini burada 
keçirərək yerli rəqiblərindən daima narahatlıq ilə yaşadı. Özünü müctəhid olduğunu iddia 
edən bidəətçi bir şəxs yolunda meydana çıxan və İstanbula qədər çatan şikayətlərlə qarşılaşdı. 
Dövrün qazısı Məruf, Rüstəm Paşaya bidəətçi olduğu və ya aktiv Şiə təbliğatı apardığı səbəbi 
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ilə şikayət etdikdən sonra onun İstanbula aparılması qərarı verildi. Hicri 955-ci ilin 
əvvəllərində/m. Oktyabr-noyabr 1557-ci ildə Məkkəyə gedən zaman həbs olunaraq qırx gün 
həbsdə qaldıqdan sonra İstanbula aparılır, lakin padşah və vəzirin hüzuruna çıxarılmadan 
qətlə yetirilir. Başqa mənbəyə görə isə Anadoluya çatanda mühafizəçi tərəfindən qisas səbəbi 
ilə öldürülmüşdür. Bu hadisədən sonra Şiə məzhəbində “Şəhidi Əvvəl” kimi tanınan 
Məhəmməd ibni Məkki əl-Amilidən 180 il sonra o, “Şəhid Səni” kimi tanındı. Ölüm tarixi 
ilə bağlı fərqli qeydlər var, h.965/m.1558 və ya h.966/m.1559 olaraq verilməkdədir [3, s. 
440-441; 6 s. 137]. Başqa görüşə görə Rüstəm Paşa alimin başını kəsdikdən sonra Qanuni 
Sultan Süleymana aparmış, Sultan isə əmrinə itaət edilmədiyinə və onu sarayına 
gətilmədiyinə görə onu edam etdirmişdir. Zeynəddin əl-Amili şəhid edildiyi gecə ətraf 
kəndlər dəniz sahilində bir nurun göyə yüksəldiyini gördülər. Maraqla yanına yaxınlaşanda 
başsız bir bədənlə rastlaşırlar. Kim olduğunu araşdırmadan onu sahilə yaxın bir yerdə dəfn 
edərək kiçik bir türbə inşa edirlər [9]. 

Mənbələrdə Zeynəddin əl-Amilinin ölümündən qabaq yuxuda ikinci şəhid olmasını 
görməsi rəvayət olunur: “Şeyx Bəhainin atası Şeyx Hüseyn ibn Əli Əbdüssəməd Harisi belə 
rəvayət etmişdir: Bir gün Şəhid Saninin yanına getdim. Dərin düşüncəyə dalmışdır. Nəyi 
düşünürsən soruşanda belə cavab verdi: “Qardaşım zənn edirəm ki, mən ikinci şəhid olacam 
və əlavə etdi; “Yuxuda Seyid Murtazanı gördüm. Bir ziyafət süfrəsi hazırlamış və Şiə alimləri 
də ətrafına yığışmış, bir yerdə yeyirdilər. Mən də onlara qoşuldum. Seyyid Murtaza məni 
görüncə ayağa qalxdı və xoş gəldin deyərək Şəhid Əvvəlin yanında oturmağı söylədi” [9].  

Zeynəddin əl-Amili dövrünün məşhur alim sülaləsindən biri idi: atası Şeyx Nurəddin 
Əli böyük alimlərdəndir, Sahibi Məalım kimi tanınan Əbu Mənsur Cəmaləddin Həsən Şəhid 
Saninin oğludur, Sahibi Mədarik adı ilə tanınan Seyyid Məhəmməd ibn Əli əl-Amili Şəhid 
Saninin qızından olan nəvəsidir, Şeyx Əli və Şeyx Zeynəddin, Məalım kitabının sahibinin 
oğlu və Zeynəddin əl-Amilinin nəvələridir [10].  

Şəhid Saninin yüksək biliyə sahib olması onun tək fiqh sahəsində elə yetmişdən artıq 
əsərin yazılmasına səbəb olmuşdur. Alim olmaqla yanaşı şair olan əl-Amilinin məşhur 
əsərləri bunlardır: “Təfsir əş-Şəhid əs-Səni” əsəri özündə bəsmələnib (Bismillahir-rahmənir-
rahim) geniş izahı verildikdən sonra Tövbə surəsinin mühacir, ənsar və onlara tabe olanların 
tərifinə dair 100-cü ayənin təfsirini ehtiva edir. “Əd-Dirayə fi elm muştalah əl-hədis”, “əl-
Bidayə di elmi əd-dirayə”- Şiə məzhəbinin önəmli hədis üsulu kitablarından olub müəllifi 
tərəfindən “ər-Riayə fi elm əd-dirayə” adı ilə şərh etmişdir. “Şərh əl-Bidayə fi elm ər-
Rivayə”, “Həqaiq əl-iman”, Raudət əl-bəhiyyə fi şərh əl-ləmat əd-dəməşqiyyə” – Şəhid 
Əvvəlin fiqhlə bağlı əsərinə yazılan şərh olub, onun da üzərinə bir çox şərh və haşiyələr 
yazılmışdır. “Məsalik əl-əfham fi tənqih şərai əl-islam”- Muhəqqiq əl-Hilliyə məxsus əsərin 
şərhidir. Hüseyn ibn İbrahim əl-Qəzvini əsəri mətni ilə birlikdə “Məraciu əl-əhkam” adi ilə 
şərh etmişdir. “Əsrar əs-salət”, “ət-Tənbihət əl-aliyyə” – Namaz qılarkən görülməsi vacib 
olan qəlbi əməllərdən bəhs edən bir əsərdir. “Kəşf ər-reybə fi əhkam əl-geyb”-İmamiyyə 
şiəsində qeybolma ilə əlaqəli hökmlərə dair bəzi əks fikirlərin rədd ediməsindən bəhs edir. 
“Munyət əl-murid fi ədəb əl-mufid və əl-mustəfid”-təhsil-təlimdə müəllim-şagird 
münasibətləri ilə bağlı iri həcmli bir əsərdir. "Musəkkin əl-fuad ində fiqd əl-əhibba va əl-
ovlad" (Övlad və yaxınların itkisi zamanı qəlbə təskinlik verən) əsərini əsasən övlad və yaxın 
adamların ölümü zamanı müsibət görmüş insanlara təskinlik vermək üçün yazmışdır. Bu 
cəhətdən kitabda gətirdiyi hədisləri və bəhsləri də övlad itkisinə aid etmişdir. Əsərin 
yazılmasının başlıca səbəbi Şəhid Səninin keçdiyi çətin həyat tərzi və sağlığında övladlarının 
vəfatı (yalnız bir oğlu sağ qalır və dövrünün məşhur alimlərindən biri olub) olmuşdur. Bu 
əsərə yüzə yaxın şərh yazılmışdır. Rövşən Abdullaoğlu tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilmiş və 2012-ci oldə “Bəla və səbir” adı ilə nəşr edilmişdir [11]. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Zeynəddin əl-Amilinin  
“Raudət əl-bəhiyyə fi şərh əl-ləmat əd-dəməşqiyyə” əsərinin əlyazma nüsxələri qorunub 
saxlanılır. Əlyazmalar İnstitutunda 2 hissədən ibarət olan bu əsər həm bütöv şəkildə bir 
cilddə, həm də ayrı-ayrı cildlənmiş şəkildə mühafizə olunur. Bu əsərlər Orta əsrlərdə 
Azərbaycan məscid və mədrəsələrində tədris vəsaiti kimi istifadə olunmuşdur. Əsər şiə 
məzhəbinə aid müxtəlif şəri məsələləri əhatə edir. 51 kitabdan ibarət olan bu şərh iki cilddən 
ibarətdir. Birinci cildə 27 kitab daxildir. Onlardan “Kitab təharət”, “Kitab salət”, “Kitab 
zəkat”, “Kitab xums”, “Kitab hacc”, “Kitab nəzr”, “Kitab mutacir” və s. qeyd etmək olar. 
İkinci cild isə 24 kitabı əhatə edir. Onlardan “Kitab icarə”, “Kitab vəkalə”, “Kitab nikah”, 
“Kitab talaq” və s. göstərmək olar. 

S-224/6177 şifrəsi altında qorunub saxlanılan bu əlyazma hər iki hissəni əhatə edir. 
Şərh Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli, yarı ahərlənmiş və filiqranli vərəqə qara 
mürəkkəblə nəsx xətti ilə köçürülüb. Əsərdə bəzi söz və ifadələr qırmızı mürəkkəblə yazılıb. 
Həmçinin bəzi söz və ifadələrin üzərindən qırmızı və qara mürəkkəblə xətt çəkilib. 
Haşiyələrdə və sətirlərin arasında qeydlər var. Şərq üsulu ilə səhifələnən bu əlyazmanın cildi 
kartona keçirilmiş açıq qəhvəyi rəngli dəridir. Şərh katib əl-Əbdülqasir tərəfindən 
h.1268/m.1852-ci ildə köçürülüb. Həcmi 324 vərəq, ölçüsü isə 35x29 sm-dir. 

S-732/9685 şifrəsi altında  qorunub saxlanılan əsər Avropa istehsalı olan sarımtıl 
rəngli, nazik, yarı ahərlənmiş və filiqranlı vərəqə qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə köçürülüb. 
Mətndə bəzi söz və ifadələr qırmızı mürəkkəblə yazılıb. Haşiyələrdə müxtəlif istiqamətlərə 
yazılmış qeyd və izahlar var. Binonimlər və orta əsr mətnşünaslığında  tətbiq olunan şərti 
işarələr qırmızı və qara mürəkkəblə verilib. Əsərin sonunda kolofonun içində müəllifin adı 
(Zeynəddin əl-Amili) və əsərin yazılma tarixi (h.957/m.1550) qeyd olunub. Cildi kartona 
keçirilmiş açıq qəhvəyi rəngli dəridir. Üzəri bir böyük və iki balaca basma medalyonla 
bəzədilmişdir. Əlyazmanın həcmi 312 vərəq, ölçüsü isə 26x16 sm-dir. 

D-413/10390 şifrəsi altında qorunub saxlanılan bu əsər Avropa istehsalı olan həm 
göyümtül və həm də sarımtıl rəngli, yarı ahərlənmiş, filiqranlı vərəqə qara mürəkkəblə 
nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Sətirlərin arasında və haşiyələrdə qara mürəkkəblə yazılmış qeyd 
və izahlar var. Bəzi söz və ifadələrin üzərindən qara mürəkkəblə xətt çəkilib. Əsərin 
əvvəlində kitabın fehristi verilmişdir. Burada əsərə daxil olan 51 kitabın adı qara mürəkkəblə 
yazılıb. Əlyazmanın arasında Həzrət Abbasa yönəldilmiş ərizə var. Şərq üsulu ilə səhifələnən 
əlyazmanın cildi kartona keçirilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. Həcmi 204 vərəq, ölçüsü isə 
32,5x20,5 sm-dir.   

Göstərilənlərdən başqa M-370/30763, S-423/21145 və D-618/10595 şifrələrində də 
əsərin digər nüsxələri qorunub saxlanılır.  

Əlyazmalar İnstitutunda “Raudət əl-bəhiyyə fi şərh əl-ləmat əd-dəməşqiyyə” əsərinin 
birinci cildinin əlyazma nüsxələri  tam hissəyə və ikinci cildə nisbətən daha çoxdur. D-96/ 
3737 şifrəsi altında qorunub saxlanılan əsərin birinci hissəsi Avropa istehsalı olan sarımtıl 
rəngli, yarı ahərlənmiş və filiqranlı vərəqə qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə köçürülüb. Bəzi söz 
və ifadələr qırmızı mürəkkəblə  yazılıb. Həmçinin bəzi sözlərin üzərindən qırmızı mürəkkəb-
lə xətt çəkilib. Mətnin haşiyələrində və sətirlərin arasında müxtəlif istiqamətlərə qara və 
qırmızı mürəkkəblə  yazılmış qeyd və izahlar var. Şərq üsulu ilə səhifələnən əsər kolofonla 
bitir. Əlyazmanın cildi kartona keçirilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. Üzərinə xətlərlə bəzək 
vurulub. Əsərin katibi Həsən bin Məhəmməd, həcmi 304 vərəq və ölçüsü 32x20,5 sm-dir. 

D-149/11466 şifrəsi altında saxlanılan əsər Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli, nazik 
vərəqə qara mürəkkəblə şagird nəsxi ilə köçürülüb. Bəzi sözlər o cümlədən, əsərin adı və 
başlıqlar qırmızı mürəkkəblə yazılıb. Həmçinin bəzi söz və ifadələrin üzərindən qırmızı 
mürəkkəblə xətt çəkilib. Mətnin haşiyələrində həm müxtəlif istiqamətlərə yazılmış qeyd və 
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izahlar, həm də qırmızı mürəkkəblə yazılmış binonimlər var. Əlyazmanın son səhifəsində 
kitabın fehristi verilmiş və burada 27 kitabın adı yazılmışdır. Abidə Şərq üsulu ilə səhifələnib 
və əsərin sonu kolofonla bitir. Bu kitab vaxtı ilə məşhur Azərbaycan alimi və katibi 
Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin kitabxanasına məxsus olmuşdur. Cildi basma xətlərlə 
işlənmiş kartona keçirilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. Əsər h.1230/m.1814-cü ildə İsmayıl 
bin Mirzə Baba Təbrizi tərəfindən köçürülmüşdür. Əlyazmanın həcmi 166 vərəq  və ölçüsü 
33,5x21 sm-dir. 

D-713/10690 şifrəli əlyazmada bu əsər Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli, filiqranlı 
və yarı ahərlənmiş vərəqə qara mürəkkəblə nəstəliq elementli nəsx xətti ilə köçürülüb. 
Vərəqlərdə D, R, A, C hərfləri qeyd olunub. Şərhdə bəzi sözlər o cümlədən, kitabların adları 
qırmızı mürəkkəblə yazılıb. Sətirlərin arasında və mətnin haşiyələrində müxtəlif 
istiqamətlərə qara mürəkkəblə yazılmış qeyd və izahlar var. Bəzi söz və ifadələrin üzərindən 
qırmızı mürəkkəblə xətt çəkilib. Haşiyələrdə binonimlər qara mürəkkəblə yazılıb. Şərq üsulu 
ilə səhifələnən əlyazma kolofonla bitir. Kitabın cildi açıq qəhvəyi rəngli kartona keçirilmiş 
dəridir. Üzərinə bir böyük və dörd balaca basma medalyon vurulub. Əsər İsmayıl Xan Xəlil 
tərəfindən h. 4 cəmadiyəlaxır 1316/m. 20 oktyabr 1898-ci il cümə günü köçürülmüşdür. 
Əlyazmanın həcmi 219 vərəq, ölçüsü isə 30,8x18sm-dir. 

“Raudət əl-bəhiyyə fi şərh əl-ləmat əd-dəməşqiyyə” əsərinin birinci hissəsinin digər 
nüsxələri B-127/1745, B-3862/5487, S-2/8956, S-326/9279, S-360/9313, S-366/14103, S-
478/22316, D-105/10082, D-170/10147, D-324/10301, D-339/20783, D-479/10456, D-
761/10738, D-786 /10763, D-858/10835, D-863/10840, D-905/10882 şifrələrində də 
qorunub saxlanılır.  

Əlyazmalar İnstitutunda Zeynəddin əl-Amilinin fiqhə aid olan bu əsərin ikinci cildi də 
qorunub saxlanılır. Onlardan D-616/10593 şifrəsi altında saxlanılan ikinci hissə Avropa 
istehsalı olan həm göy və həm də sarımtıl rəngli filiqranlı vərəqə qara mürəkkəblə nəstəliq 
elementli nəsx xətti ilə köçürülüb. Mətndə bəzi söz və ifadələrin üzərindən qara və qırmızı 
rəngli mürəkkəblə xətt çəkilib. Sətirlərin arasında və haşiyələrdə müxtəlif istiqamətlərə qara 
mürəkkəblə yazılmış qeyd və izahlar var. Əsərdə fəsillərin adları qırmızı mürəkkəblə yazılıb. 
Əlyazmanın birinci səhifəsində əsərin fehristi verilmişdir. Bu fehristə ikinci cildə daxil olan 
24 kitabın adı qara mürəkkəblə yazılıb. Abidə Şərq üsulu ilə səhifələnib, cildi isə kartona 
keçirilmiş açıq qəhvəyi rəngli dəridir. Cildin kənarına basma çərçivə, ortasına isə bir böyük 
və iki balaca basma medalyon vurulub. Şərh Əli bin Kərbalayi Baba tərəfindən 
h.1240/m.1824-cü ildə köçürülüb. Həcmi 200 vərəq, 33,5x21,5 sm-dir. D-756/10733 şifrəsi 
altında saxlanılan bu şərh Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli, nazik, filiqranlı vərəqə qara 
mürəkkəblə narın nəsx xətti ilə köçürülüb. Mətn qırmızı mürəkkəblə çərçivəyə salınıb. 
Əsərdə ikinci cildə daxil olan kitabların adları qırmızı mürəkkəblə yazılıb. Həmçinin bəzi söz 
və ifadələrin üzərindən qırmızı mürəkkəblə xətt çəkilib. Mətnin haşiyələrində və sətirlərin 
arasında qara mürəkkəblə nisbətən kiçik şriftlə yazılmış qeyd və izahlar var. O cümlədən, 
haşiyələrdə qırmızı mürəkkəblə nisbətən iri şriftlə yazılmış binonimlər var. Şərq üsulu ilə 
səhifələnən əsərin sonunda müəllifin və əsərin yazılma tarixi (h.957/m.1550) qeyd olunmuş 
kolofon var. Bu kitab da vaxtı ilə məşhur Azərbaycan alimi və katibi Əbdülqəni Nuxəvi 
Xalisəqarızadənin kitabxanasına məxsus olmuşdur. Cildi kartona keçirilmiş qəhvəyi rəngli 
dəridir. Üzərində basma çərçivənin içində bir böyük və iki balaca basma medalyon var. 
Əlyazma Ərdəbil şəhərində katib İbrahim bin Hüseyn tərəfindən h.1130/m.1717-ci ildə 
köçürülmüşdür. Həcmi 184 vərəq, ölçüsü 30x20,5 sm-dir. 

D-860/10837 şifrəli əlyazma Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli yarı ahərlənmiş 
vərəqə qara mürəkkəblə narın nəsx xətti ilə köçürülüb. Əsərdə bəzi sözlər o cümlədən, 
kitabların adları nisbətən iri xətlə qırmızı mürəkkəblə yazılıb. Həmçinin bəzi söz və ifadələrin 
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üzərindən qırmızı mürəkkəblə xətt çəkilib. Sətirlərin arasında və mətnin haşiyələrində qara 
mürəkkəblə yazılmış qeyd və  izahlar var. Şərq üsulu ilə səhifələnən əlyazmanın birinci 
səhifəsində əsərin fehristi verilmişdir. Cildi kartona keçirilmiş tünd qəhvəyi rəngli dəridir. 
Əsərin katibi və tarixi qeyd olunmayıb. Həcmi 201 vərəq, ölçüsü isə 30x18,5 sm-dir. 

Zeynəddin əl-Amilinin “Raudət əl-bəhiyyə fi şərh əl-ləmat əd-dəməşqiyyə  əsərinin 
ikinci hissəsi qeyd olunan nüsxələrdən əlavə S-504/22804, D-400/20778, D-606/10583, D-
613/10589 şifrələrində də mühafizə olunur. Bu əsərin nüsxələrinə Azərbaycanla yanaşı 
dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən İran, Türkiyə, Gürcüstanda rast gəlinir [2, s. 228-
230 ; 5, s. 130;  8].  

 
Nəticə   
 
Zeynəddin əl-Amili Şiə məzhəbində diqqət çəkən, varlığı ilə qürur duyulan, İslam 

elmlərini ən incəliklərinə qədər araşdıran, fiqh və ictihad sahəsində İslam fiqhinin təməl 
daşlarını meydana gətirən görkəmli alimlərdəndir. Şəhid Sani bərəkətli həyatı boyunca 
verdiyi dəyərli əsərlər baxımından nadir rast gəlinən şəxsiyyət olmuşdur. Onun qələmə aldığı 
əsərlər, o cümlədən “Raudət əl-bəhiyyə fi şərh əl-ləmat əd-dəməşqiyyə” fiqh kitabı dövründə 
Şiə məzhəbində təlabatına ehtiyac duyulan əsərlərdəndir. Bu səbəbdən dünyanın müxtəlif 
əlyazma xəzinə və kitabxanalarında rast gəlinir, Azərbaycanda isə 50-dən artıq əlyazma 
nüsxəsi qorunmaqdadır. Çətin həyat tərzi keçirən və faciəvi şəkildə qətlə yetirilən Şəhid 
Səninin yazılı elmi irsi bütün dövrlərdə aktual olmaqla bərabər öz elmi faydasını verməkdə 
davam edir.  
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Rakhshanda Karimova 
Zain al-din al-Amili and the general view of his book figh (the term for islamic 

jurisprudence) 
 
The written monuments of the medieval centuries by the well-known scholars and 

scribes preserved at the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fizuli of ANAS are 
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very varied and different. At 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. 

Key words: Islam, Koran, figh (the term for Islamic jurisprudence), Azerbaijani 
manuscripts, Zain al-Din al-Amili 

 
 
Рахшанда Керимова 
Зейнаддин аль-Амили и обзор его книги фикха (мусульманская доктрина о 

правилах поведения, юриспруденция) 
 
Письменные памятники, написанные известными учеными и переписчиками 

средних веков, и, которые хранятся в Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули 
НАНА, очень многообразны и различны с точки зрения своей содержательности. В 
Институте рукописей имени М. Физули Национальной Академии Наук Азербайджана 
хранятся рукописные копии произведений известных ученых и мыслителей ислам-
ского мира, относительно разных сфер теологических наук 

Ключевые слова: Ислам, Коран, фикх (мусульманская доктрина о правилах 
поведения, юриспруденция), Азербайджанская рукопись, Зейнаддин аль-Амили  
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KEÇMİŞDƏN GƏLƏN SƏSLƏR 
 
 

S.Xəyal. Nişat Şirvaninin bir qəzəli 
// Əlyazmalar yanmır. 2021, №2(13), s.205-216. 

 

UOT: 821.512.162 

Sona Xəyal 
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 

 Bakı ş. İstiqlaliyyət küç.26.  
 
 

NİŞAT ŞİRVANİNİN BİR QƏZƏLİ 
 

Füzuli ədəbi məktəbinin davamçılarından olan Nişat Şirvani Şirvan torpağının yetir-
məsidir. Həyatı haqqında dəqiq məlumat olmadığından tədqiqatçılar şairin bioqrafiyasını 
onun şeirlərinə istinadən yazmışlar. Mənbələr Nişat Şirvaninin Şamaxıda doğulduğunu və 
XVIII əsrin I yarısında yaşadığını qeyd edirlər. Görkəmli tədqiqatçımız Salman Mümtaz bir 
çox dəyərli klassiklərimiz kimi, Nişat Şirvaninin də əsərlərini toplayıb, kitab halında nəşr 
etdirmiş və həmin kitaba Nişatın şeirləri ilə yanaşı, onun şeirlərinə nəzirə və təzmin yazan 
Hacıağa bəy Zülali, Məhəmməd Hüseyn xan Müştaq, Ağa Məsih Şirvani, Fətəli bəy Hali, 
Qasım bəy Zakir, İsmi bəy Nakam, Siracəddin Siraci, Fatma xanım Kəminə, Həsən Qara 
Hadi, Mirzə Əliəsgər Növrəs, Məhəmmədəli bəy Məxfi, Molla Məhəmməd Katib, Seyyid 
Əzim Şirvani, Abdullah bəy Asi, Xaliqi, İskəndər bəy, Mirzə Sadiq, Əbdüssəməd bəy Aşiq, 
Molla Pənah Vaqif, Şuxi və Sabir kimi şairlərin əsərlərini də daxil etmişdir. Vaqifin məşhur 
“Görmədim” müxəmməsi də Nişatın əsərinə nəzirədir. 

Müxtəlif toplularda Nişat Şirvanın Salman Mümtazın kitabında olmayan bəzi şeirlərinə 
rast gəlmək mümkündür. Şairin bütün əsərlərini və ona yazılmış əsərləri yenidən bir kitab 
halında toplayıb nəşr etdirmək qərarına gəldikdə, Əlyazmalar İnstitutundakı cüngləri və 
bəyazları araşdırdıq və Nişatın yeni əsərlərini əldə etdik. Bir bəyazdan götürdüyümüz qəzəli 
və əsərin fotosurətini “Əlyazmalar yanmır” jurnalının oxucularına təqdim edirik: 

  
Başdan ki, xəyali-kəmərü kakilə düşdüm, 
Təng oldi ara yerdə işim müşkilə düşdüm. 
 
Hər bəzmə ki, basdım əyağ üftadəlik etdüm, 
Peymanə kimi dəstinə, əldən-ələ düşdüm. 
 
Xali-siyəh etmiş məni  avarə vətəndən, 
Bir danə içün quş kimi eldən-elə düşdüm. 
 
Qüdsilər ilən aləmi-Əqdəsdə gəzərkən, 
Yarəb, neləmişdim ki, bu abü gilə düşdüm? 
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Hər su  özümi şövq ilə ki, mövc tək atdum, 
Bigövhəri-məqsud genə sahilə düşdüm. 
 
Ğürbətdə rəhi-sə`ydə əsbabi-səfər tək 
Asudəliğim olmadı, hər mənzilə düşdüm. 
 
Gər misli-hübab özgə həva başimə düşdi, 
Bir dəm də evim tikdimü yıxdım, yolə düşdüm. 
 
Yüz  görmədim, əzbəs ki, Nişat, əhli-vətəndən, 
Bu vəchlədür baş alubən yad elə düşdüm. 
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MİRZƏ MÖHSÜN XƏYALİNİN “MƏRSİYƏ”Sİ 
 

Mirzə Möhsün Xəyali Azərbaycanın şairlərindən biri olub, Quba ədəbi mühitinin yetiş-
dirməsidir. Şairin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinələrində 
B-514, B-1523, B-2677, B-2009 şifrli əlyazmaları saxlanılır. Bunlardan biri B-2677 Salman 
Mümtaz tərəfindən tərtib olunmuşdur. Digər əlyazmalar (B-514, B-1523, B-2009) eyni xətlə 
yazılımşdır.  B-514, B-1523 şifrli əlyazmalarda katib və  tarixi ilə bağlı heç bir qeydə rast 
gəlmədik. Ancaq B-2009 şifrli kitabda hicri tarixi ilə 1311 (1894) qeydi mövcuddur. Eyni 
xətlə yazıldığına görə, fikrimizcə, üç əlyazma da eyni vaxtda, eyni katib tərəfindən qələmə 
alınmışdır. Hər 3 əlyazmada şeirlər iki sütunda çəpəki şəkildə yazılmışdır.  Şairin “Divan”ı 
ardıcıl olaraq B-514 (189 qəzəl), B-1523 (36 qəzəl) şifrli əlyazmalarda verilmişdir. B-2009 
əlyazması M.M.Xəyalinin ancaq mərsiyələrindən ibarətdir. Əlyazmanın təsvirini təqdim 
edirik. 

Ölçüləri 22.4 x 9.5 olan əlyazma 26 vərəqdən ibarətdir. Hər vərəqdə 8 sətir var. Cildi 
boz rəngli qalın kağızdır. Əlyazmanın üst cildində B-2009/13357, qovluğun üzərində isə B-
2009/3634 şifri verilmişdir. Sol qapağında 3 ədəd ayrı-ayrı xırda ölçülü vərəqlərdə əvvəlki 
şifrləri verilmişdir: 2/X-53,  A/4 124, 14941. Kitabın 1a səhifəsində sərlövhədə Xəyali 
“Mərsiyə” yazılmışdır. Bununla bərabər  möhür  və 2/X-53 şifri  mövcuddur. Əlyazmanın 2a 
və 25 a səhisindəki şeirlər mətnə daxil deyil, bu 2 mətn solğun karandaşla səliqəsiz 
(qaralama) yazılmışdır.    

2 a səhifəsində  
 

Kaş bu gün bu dəmdə olaydı Kərbəladə, 
Qurbanları tir ilən kəsdilər minadə. 
Doğradılar Əkbəri zəmin Kərbəladə, 
Bu gecə qan ağlayır ərş-xuda  şeir. 

 
2 b səhifəsində farsca qeydlər var, hicri tarixi ilə 1311-ci il (1894) göstərilmişdir: 

“Katib məhruf Mirzə Möhsün Qubeyi Xəyali təxəllüsü. Əz təxəyüllate xod fi ğürreyi mahi 
məhərrəm həram 1311”. 

 
Hər ki xanəd dua təme darəm,  
Zə anki fi bəndeyi-günahkarəm. 

 
3 a səhifəsində “Mərsiyə sədai” başlığı ilə əsas mətn başlayır. Əsas mətnin 

transfoneliterasiyasını təqdim edirik:  
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Çün yetdi Hüseyn ibn Əli Kərbəlayə.  (3 a) 
Xurşidü fələk ərzü səha gəldi nəvayə. 
 
Cəm oldi o səhrayə o gün dərdi-müsibət. 
Aləmdə xəyalə nə qədər gəlsə küdurət, 
Əmr oldı qəzavü qədərə eyləyə qismət, 
Nəsfi verilə Zeynəbə nəsfi  şühədaya.  
 
Zeynəb o gecə yatmadı ğəm aldı qərarın, 
Toprağa qoyub sübhə kimi lalə üzarın. 
Ol yerdə çəkən ah-fəğan, naləvü zarın (3 b) 
İstərdi desin sərvər deyən al əbayə. 
 
Ahəstə gülüb dərdə alub zülfin əlinə 
Əmr etdi açə türrələrin nazlu Səkinə. 
Şur ilə gedüb ərz eyləsün sərvərinə 
Nə yerdir bu yer oxşarı var bəhr-bəlayə. 
 
Sultanı-cihan məhzərinə yetdi bu əhval 
Təğyir tapıb rəngi-ruxi ağladı dərhal. 
Bülbül kimi dil açdı minacatə bu minval,  (4 a) 
Yarəbb, sən özün səbr əta qıl əsrarə. 
 
Sora o şahənşaha bacısın etmədi xəbərdar. 
Bu yerdə məni öldürəcək ləşkəri-küffar 
Sinirlə gedəcək Şama bacısı abid bimar. 
Əlbəttə gərək səbr edəsüz cövri- cəfayə. 
 
Yalvarma, bacı, düşmənə canım sənə qurban 
Ahəstə gözün yaşını tök, eyləmə əfğan. 
Açun başuvi bərhəm olur aləm imkan  
Lövhü qələmü ərş batar cümlə qərayə. 
 
Mərdanə bacı, sən bu gün əzm səfər eylə 
Təslim olmur atı qəzavü qədər ilə. 
Göz yaşına həm durma Xəyali xəbər eylə 
Səd ah-fəğan şur ilə gəlsün bu əzayə  
 
Çün gördi şəhidin tökülür xeyməyə leşkər (5 a)  
Səsləndi hanı şiri Əbu Əlfəzl dilavər 
 
Gör nuş eyləyüb Həzrət Abbas o şahə 
Xurşid vəfadən bu xitab oldu o mahə 
Sürətlə yetür qardaş özün bir bu sipahə  
Nə məlulə hər kim bürüyüb aləmi-yeksər 
 
Bundan gər ola qəsdləri cəng ədavət 
Əl açma acuqlanma sən ey mədən qeyrət. 
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Sövlə verələr bu gecəni bizlərə möhlət (5 b)  
Ta sübh qıyamət kimi bərpa ola məşhər. 
 
Mindi atına  sövtilə ol şahi-tənnaz 
Balu pər açub züğən üstünə şəhbaz. 
Anqa kimi ədayə tərəf eylədi pərvaz 
Düşmən qabağın kəsdi onu badei-Heydər. 
 
Hey ordi əmr Səidə o zər ğam zəmanə 
Doldi gözi yaş ilə gəlüb şur fəğanə. 
Göstərdi Hüseyni bu Əli oğlidir ya nə (6 a) 
Qorxun qəzəb eylər sizə kim xaliqi-davər. 
 
Ey ğövm, uzaq dur  bu əməl şərmi-həyadən 
Nə istəyə söz bilmiyirəm al əbadən. 
İnsaf degil zəhrlü peykan cəfadan 
Öz qanın içə su ivazında Əli Əsğər. 
 
Bir güş verün naleyi ətfal betülə 
Su yollarını bağlamısuz  ali-rəsullah. 
Min ox urasuz xoşdu min  zari-məlulə (6 b) 
Razi  degiləm qanə bata kakili-Əkbər. 
 
Bundan o yanə-yanə bulundu məlalə 
Ölməkdədir aşiq olanun zövq-vüsalə. 
Bəsdir sənə bu söz görər, əlbəttə, Xəyali 
Divan qəzadən nə olub şəxsə müqəddər. 
 
Çün gördü batub Əkbəri al qanə Səkinə (7 a) 
Döndərdi yüzin şahənşaha Səkinə. 
 
Düşmüş üzini bildi o dəryayi-bəlayə   
Ərz eylədi sultan zənin, nuri- səmayə. 
Dinc olmağa yüz şövqilə gəldün bu minayə 
Qurban ola bir sən kimi qurbana Səkinə. 
 
Qoy mən də gəlüm başu açuq etmə məlamət 
Bəlkə gələlər rəhmə bu birəhm cəmaət. 
Bir-bir deməgə dərdi-ğəmin çəkdi xəcalət (7 b) 
Qoydu əlini zülfi-pərişana Səkinə. 
 
Əcz  ilə o dəm sölədi ey bais imkan 
Əshabın ölən ölüb cümləsi olsun sənə qurban.  
Bir fikir ilə bəlkə bu Əli Əsğəri ətşan 
Burdan apara nazilə bir yanə Səkinə. 
 
Şahənşahi-din  eylədi ol mahə nəzarə 
Bir ah çəkib sölədi təqdirə nə çarə. 
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Əlbəttə gərəkdir gedəsən özgə diyarə (8 a) 
Mənsiz ola mənzil sənə viranə Səkinə. 
 
Bir azca yanımda gəl otur tuti məğalım 
Qurban ola sənə mahirxa  can ilə malım. 
Lazim görünür xəstə gidə Şamə əyalım  
Zülmlə bu gün xeymələrim yanə Səkinə. 
 
Əhvalı bilüb saldı Səkinə başə qarə  
Zülfin dağıdub açdı dilin naləvü zarə. 
Bildi vətənə getməyəcək bir də dübarə (8 b) 
Yandı bu qəmü dərdə çü pərvanə Səkinə. 
 
Olmuş bu müsibətdə xəyali belə mamur 
Edsün bu nihan rəmzi genə aləmə məşhur. 
Hərgüz nə qədər ağlaya çox-çox ola məsrur. 
Çün mail olur dideyi-giryanə Səkinə. 
 
Ey oğlı ölən, halı pərişan, bacı Zeynəb. (9 a) 
Açma başuvi, eyləmə əfğan bacı Zeynəb. 
 
Axır səfərimdir gedürəm məclisi yarə 
Gəlməm bu məkanə dəxi mən bir də dübarə. 
İmdi yeri var bağlagilən başuva qarə 
Eylə yüzivə zülfüvi əfşan bacı Zeynəb. 
 
Yaxşı qulaq asın bu sözə ey mahi-Mədinə. 
Qoyma başıni açmağa bu nazlu Səkinə. 
Məndən sonra ver səbri-təsəlli o həzinə (9 b) 
Canım  o əzizimdü bənim can bacı Zeynəb. 
 
Meydanə bu gün mən bilürəm xəstə gəlirsən  
Zənciri-cəfavü sitəmə bəstə gəlürsən. 
Əlbəttə soyulmuş bədənim üstə gəlirsən  
Gün tək başı açıq didəsi giryan bacı Zeynəb. 
 
Ağuşa çəküb nəşimi gəl şuri-nəvayə 
Görmək diləsün başımı bax nuki-cidayə. 
Bacı ucadan ağlama səbr eylə bəlayə (10 a) 
Ağlatma məni, mən sənə qurban bacı Zeynəb. 
 
Can verdi susuz candan əzizim Əli Əsğər 
Kuyim kimi qanıyla dolub kakili Əkbər. 
Billəm bədənim girib bəladə qala bir sirr 
Ta üç günəcən qanıma ğəltan bacı Zeynəb. 
 
Şamə aparar sizləri bu ləşkəri-küffar 
Tənə dil açar sübhü məsa qövmi-sitəmkar. 
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Həm söhbətüvüz nalə ilə abidi- bimar (10 b) 
Mənsilüvüz olur məscidi-viran bacı Zeynəb. 
 
Bu qüssəni yox yazmaqa hiç kimsədə taqət 
Həvarə çəkər xamei-təhriri-xəcalət. 
Dili- xəstə Xəyali ola taruz qiyamət 
Bu dərdi-ğəmi möhnətə nalan bacı Zeynəb. 
 

Vəli eyzən  
 
Gül ğönçəsi tək Əsğəri aldı ələ Leyla. (11 a) 
Süsən kimi göz açdı o novruzgülə Leyla. 
 
Solmuş yüzinə düşdi gözi gəldi fəğanə 
 Yandı cigəri ah ilə od saldı cahanə. 
Başdan ayağa dərdi-ğəmə oldı nişanə 
Ney tək ol müsibət güni gəldi dilə Leyla.  
 
Kimdür məni tək sövlədi ol mahi- üzarə 
Pabəndi ola bir sən kimi xurşivi-nigarə. 
Ağlardı basub bağrına eylərdi nəzarə (11 b) 
Gülşəndən o gün ayru düşən bülbülə, Leyla. 
 
Aç bir gözivi eylə nəzər ruhi-rəvanım  
Gül tək saralan rəngüvə qurban ola canım. 
Əfv ed məni bir qətrə suya yoxdu gümanım 
Səbr eylə gözüm nuri düşüb müşkülə, Leyla.  
  
Axdı gözündən yaş gedüb taqəti-tabı 
Döndürdi yüzin Əkbərə qıldı bu xitabın. 
Bir yanə apar gəl məni sən et səvab (12 a) 
Qoyma gedə yüz düşmən olan məhfələ Leyla.  
 
Sənsən bu yaman gündə mənim püştü pənahım 
Az qaldı cahana sala od naləvü ahım. 
Ğeyr əz analıq mən bilürəm yoxdu günahım  
Səndən irəli yaxşıdu hərgah ola Leyla. 
 
Al könlümi bir dəm ələ səbr eylə zəmanə 
Ta mümkün ola söyləməgə sirr nihanə. 
Toprağa qoyub sən kimi bir tazə cəvanı (12 b) 
Düşvardı çox çəksün özün mənzilə Leyla. 
 
Səmi ilə xəyalı götür əhvaluvi hali  
Söz pərdədədir düşməgilən özgə xəyalə. 
Yazmışdı qəza katibi tumar məlalı 
Al qanə batub Əkbər düşsün çölə Leyla.  
 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

212 
 

Əzm etdi çün cihadə Kərbəladə Əkbər (13 a) 
Dutdi o gündə bişək zülmət cihana yeksər. 
 
Şövqilə xeymələrdən qoydimi ayağ kənarə 
Gördi durub babası düşmüş fəğani-zarə. 
Səmti-Fıratə məhzun hərdəm edüb nəzarə 
Deyür ğərib, yalğuz qaldım gəl, ey bəradər. 
 
Sultan Kərbəlanı görçək o mah surət 
Ərz eylədi yetdüpdür atma mah dərd-möhnət. 
Dünya yüzində varmı bundan böyük müsibət (13 b) 
Tənha bu çöldə bir mən, bir sən bu qədər leşkər. 
 
Leyla görüb özündən rəmidəvəş ğəzalin  
Məzmun söhbətdən dərk eylədi xəyalin. 
Bildi o gündən artuq görə bilməz cəmalın 
Etmədi yəqin batar tez al qanə zülfi-ənbər. 
 
Ağuşa çəkdi can tək ağaz edüb fəğanə 
Səpdi gülabı gözdən əliylə ördi şanə. 
Dedi oğul bir az ver zülfdən nişanə (14 a) 
Olsun yanımda daim ta vəqt ruzi- məhşər. 
 
Harda Xəlil oğlun dəxi eylədi minadə 
Hacər nə vəqt getdi Şamə tərəf piyadə. 
Zəhra, çöküpdü möhnət, amma nə mən bəladə 
Zülfünə yerdə olmuş mən tək yüzinə müəccər. 
 
Ayrulmaram yanından çün aşiqəm cəmalə 
Məşuqə sayəsində aşiq yetər vüsalə. 
Qəlbim yanar düşəndə bu sərvi-qədd xəyalə (14 b) 
Məcnunsifət dollanam səhranı zarı-müztər. 
 
Təhrir qıl Xəyali, sən də bir ah-zar 
Vermə gönül  cihanə bir əksdür qərarı. 
Bu ərseyi-fənadə əmrün nə etibarı 
Təhsil mərifətdir hər bir səvabə məsdər. 

 
Mərsiyeyi cuş:  
 

İzn cihad almışam şiri-Xudadan bu gün (15 a) 
Bir dolu cam içmişəm mücr-bəladən bu gün. 
 
Şiri-qəzənfər fərəm mehr vəfa göstərəm 
Aləmə bir gövhərəm kan səxadan bu gün. 
Çəksəm əgər sizlərə tiği-şərərbari-tiz 
Su yerinə qan yerür Kərbi-bəladən bu gün. 
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Vəli eyzən  
 

Ya Əli, Kərbəlayə gəl Zeynəbi binəvanı gör (15b) 
Badi-sitəm xəzan edüb gülşəni-Neynəvanı gör. 
Tazə ərusə qıl nəzər zülfini məcər eyləmiş 
Şimri-şərir yer əlində bir ismət müctəbanı gör. 
Cövrü cəfavü zülmlə bir ipə bağlu qönçə tək 
Leşkəri İbn Səd ara itrət Mustafanı gör. 

 
Vəli eyzən (16 a) 
 

Gəl əlimdən algilən Əsğəri, ya Zeynəbə. 
Solupdu  gör ğönçə tək ləbləri, ya Zeynəbə. 
Görüb bəladə susuz Əkbərə qurban olub 
Qanıyla yeksər dolub peykəri ya Zeynəbə. 
Qətlinə gələndə sinəmə tök zülfüvi 
Şurilə çək yanıma Əkbəri, ya Zeynəbə. 
 
Qana batub tazə cəvanım, bacı (16 b) 
Təşnə olub ruhi-rəvanım, bacı. 
Başə urub ağladmışam, qalmayub 
Candə dizi-tabı-tavanım, bacı. 
Gidməz ürəkdən bu cəvan yarəsi 
Var nə qədər sinədə canım, bacı. 

 
Vəli eyzən  
 

Əkbərini görməgə Şah-şəhidan gəlür (17 a) 
Zeynəb açub başını zülfi-pərişan gəlür. 
Qarə geyin şiələr Kərb bəlayə baxun 
Şövqilə qan içməgə Əsğər Ətşan gəlür. 
Təşnə olan Əkbəri əldə Əli Əsğəri 
Varisi-xeyrülbəşər didəsi giryan gəlür. 

 
Vəli eyzən  
 

Vay Ələmdar oğul Zeynəbə qəmxar, oğul (17 b) 
Heydər edüpdür səni leşkərə sərvər, oğul. 
Yatma Hüseynim qalub yek tənha bu gün 
Geyri təva min fəda qatil küffar, oğul. 
Qanına ğəltan olub novgül baği-vəfa 
Lütfilə bax gör dutub dura sinei-xar, oğul 

 
Vəli eyzən  
 

Şahi-şəhidan kim görüb bəla kim görüb (18 a) 
Çərx-sitəm peşədən cövrü cəfa kim görüb  
Oğluni, qardaşını dəşt-bəladə bu gün 



 

 
 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 7. No. 2 (ISSN: 2410-5600)          ƏLYAZMALAR YANMIR №2(13), 2021 
 

214 
 

Ümmətə qurban verən şir-Xuda kim görüb. 
Qardaşına baş verən Həzrət Abbas tək 
Mədəni həcv kərəmi-kan vəfa kim görüb. 
 
Heç analar görməsün oğlunu Leyla kimi (18 b) 
Qana batan kakileyi-hümza kimi. 
Ağlar Əli Əkbərə, nalei edər Əsğərə 
Şur salub könüllərə Həzrət Zəhra kimi. 
Başı açuq dideyi-tər təzə cəvanımdır  
Naleyi-fəryad edər bülbülü şeyda kimi. 

 
Vəli eyzən  
 

Aləm əlündən gəlür etməgə dad, ey fələk (19 a) 
Eyləmədin bir zaman Zeynəbi şad, ey fələk. 
Əsğərə sevdirmədin, yandı susuzdan dili 
Bir belə gün etmədün Heydəri yad, ey fələk. 
Sən necə gördün rəva bir belə zalım, ey fələk 
Zeynəbi-dilxəstəyə edən ziyad, ey fələk. 

 
Vəli eyzən  
 

Heç bacı Zeynəb kimi dəhrdə xar olmasun. (19 b) 
Dərdi-müsibət çəküb möhnətə yar olmasun . 
Oğlu kəfən geyməsün əgninə toyi görməmiş 
Qardaşı əldən gedüb şərə düçar olmasun. 
Bir şəmi-didə tək zari-ğəribəlikdə 
Həsrətlə can verüb tozlu məzar olmasun. 

 
Vəli eyzən  
 

Harda qalub,ey  üqab, qolsuz ələmdarımız (20 a) 
Dərdi-müsibət güni yavər qəmxarımız. 
Al-rəsulə onun ğeyrətinə tapşırub  
Sahibi-müstağ bərsəri  Heydər kərrarımız. 
Olsa ol sərdari-din aləmi zülmətə dutar 
Qətlə yetir zülmilə sərvər-salarımızı. 
 
Görüm səni qan olasan, ey Fərat. (20 b) 
Mən kimi atəşan olasan, ey Fərat. 
İçmədi  su səndən Əli Əsğarım  
Xak ilə yeksan olasan, ey Fərat. 
Qaldı gözüm səndə bu gün həşrə tək  
Dəhrdə giryan olasan, ey Fərat.  
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Vəli eyzən 
 

Ümmə bu baş kimindür dənizdə qan ağlayur (21 a) 
Gözdən olur daima əşki-rəvan ağlayur. 
Hər tərəfə gedəndə Ümmə gözi məndədir 
Mən Əli dami-dünyadə idüb fəğan ağlayur. 
Nə oğli, nə qardaşı yoxdu bu ləbi-təşnənun  
Nalə yetüb könüllərə pirü cəvan ağlayur. 

 
Vəli eyzən  
 

Qasım ibn Həsənim, ey kirvə (21 b) 
Sərvər gülgün kəfənim, ey kirvə. 
Başə çəkin dərd-bəla canımını 
Saqi, gəl piri Həsənim, ey kirvə. 
Qarə geyüb salma qan ağlayın  
Novgüli-şahi-zəmanım, ey kirvə. 

  
Vəli eyzən 
 

Ya ibta,  ya Əli Kufədən zar ağladsam (22 a) 
Oğlu ölən Zeynəbim lalü nihan ağladsam. 
Şərə əsir olmuşam zülfi-siyah mücərrim 
Izzətim əldən gedüb dəhrdə xar ağladsam. 
Sübhi-məsa gözlərim görməgə qardaşımı 
Həşrə kimi Şamidə tozlu məzar ağladsam. 
 
Ağlayun, ey dustan, Hüseyn kimi sərvərə (22 b) 
Tapmadı bir qətrə su versün Əli Əsğərə. 
Aldı o tifl susuz qucaqına ağladı 
Öpdü iki yüzindən deyərdi Əli Əkbərə.  
Açdı duaya əlin sövlədi ya Zülcəlal 
Səbr əta qıl bu gün izzəti-peyğəmbərə. 
 
Görüb bəladən apar, ey Əli Əkbər, məni (23 a) 
Verməgilən düşmənə şəbi-pinbər məni. 
Firqət Abbasdə başə örüb ağlayın  
Sübh-məsa görməsün şimər sitəmkar məni. 
Qoyma düşüm çöllərə saxla yanunda bu dəm 
Çünki sənə tapşurub Hüseyn sərvər məni.  
 
Ağlamağa növcavan Əkbərə xoş gəlmisüz (23 b) 
Verməğə bir cürrə su Əsğərə xoş gəlmisiz. 
Həzrət Abbas ölüb düşt bəladə bu gün.  
Dutmağa yas bir belə sərvərə xoş gəlmisüz. 
Zöhreyi-Zəhra gəlür məclisə qan ağlayun. 
Lütfilə bəlkə desün sizlərə xoş gəlmisüz. 
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Şəmləri söndürün, şəmi ğəriban gəlür. 
Piri-cəvan ağlayun, mövsümi-əfğan gəlür 
Camları doldurun şərbəti-qənd-abilə 
Təşnə bu gün can verən Əsğər atşan gəlir. 
Nalə idün şıələr şur ilə bu məclisə 
Varisi-xeyrülbəşər, sinəsi suzan gəlür. 
 
Bu gecə, ey dustan, gərəkdü qan ağlayaq. (24 b) 
Başə urub sübhəcən pirü cəvan ağlayaq. 
İsdi qum üstə susuz şahi şühədan  Hüseyn  
Yaralu ahu kimi veripdü can ağlayaq. 
Qolları olmuş qələm Həzrət Abbasa biz  
Çarı edüb didədən əşk-rəvan ağlayaq. 

 
Fi kəlamı Seyyid (25 a) 
 

Töküldi xəmim  masumə kişə bacı, ya Hüseyn 
Olur  şir-zinun şah Mədinə  ya Hüseyn 
Fəda olum büstüvə fəğanə gəlmə can bacı 
Gərəkdir xeyməm odlana əsir naləvan bacı 
Dutuldu gün yetişməz ayağın bu dəm şəhadətə 
Siyah şam və gərgiyan gəlübdü cümlə- arisə 
Vir əl əsində zülm ilə düşə əl ismətə 
Təbibə tab eyləməz qızun Səkinə bacısı 
Vurrullar  bu cöldə keçmişəm Səkinə xəta edən 
Əli Əkbərim kimi cəvan gülüzarısın.. 
Cənazəsə vurula ox bu qum hər kənarından 
Yaraların çox incidir bu tür gözimi qan bacı 
Qolumu bağladun Hüseyn tənəsi qulam aşiğina 
Başımdan aldı məhrim bu şəhri- şum bihəya 
Çəkür qatarı kövğəsi qəra amandı dən  hövli-dua 
Haraya gəl əlac qıl Şah Hüseynə bacı 
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YUBİLEYLƏR 

 

SƏBUHİ İBRAHİMOV – 50 
 

Səbuhi Məmmədəli oğlu İbrahimov 1971-ci il iyun ayının 
10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun Ərəzin 
kəndində anadan olub. 1988-ci ildə Ərəzin kənd orta məktəbini 
bitirib. 1993-1998-ci illərdə Bakı İslam Universitetinin İslam-
şünaslıq fakültəsində, 2002-2004-cü illərdə isə Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin “Fəlsəfə tarixi” ixtisası üzrə magistratura pillə-
sində təhsil alıb  və burada ”Şərq peripatetizmi” mövzusunda 
magistrlik dissertasiyası müdafiə edib. 1994-2005-ci illərdə 
Ərəzin kənd orta məktəbində fars dili müəllimi işləyib. 2005-ci 
ildə AMEA Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun 
dissertantı olub və 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin 
Dissertasiya Şurasında “İslamda imamilik” mövzusunda dis-
sertasiya müdafiə edərək fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 2012-ci ildə dosent 
elmi adına layiq görülüb. AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda böyük laborant 
(2006), kiçik elmi işçi (2007-2008), elmi işçi (2009) vəzifələrində çalışıb. 2009-cu ildən bu 
günədək həmin fondun əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsinin müdi-
ridir.  

Dosent S.İbrahimovun elmi yaradıcılığının əsas istiqamətini Naxçıvanla bağlı qədim 
əlyazma və çap kitablarının araşdırılması təşkil edir. Onun indiyədək 4 monoqrafiyası, 8 
kitabı işıq üzü görüb. Bundan əlavə o, 2 tərtib kitabının, 1 metodik vəsaitin, 1 dərsliyin 
müəllifidir. S.İbrahimovun müxtəlif beynəlxalq konfranslardakı məruzələrinin əksəriyyəti 
Naxçıvanın qədim əlyazma irsinin tədqinin nəticələrinin təbliğinə həsr olunmuşdur. Alim o 
əlyazma və çap kitablarını tədqiqata cəlb etmişdir ki, onun ya müəllifi, ya katibi, ya 
tərcüməçisi, ya naşiri, ya himayəçisi və ya sifarişçisi naxçıvanlı olsun. Səbuhi müəllimin 
Azərbaycanda və müxtəlif xarici ölkələrdə  – Türkiyə, İran, Rusiya, Almaniya, Hindistan və 
Rumınyada çap olunan “Философская сущность в Нахчыванских рукописях (конец XIX, 
начало XX веков)” (Москва, 2014).  “XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəlləri Naxçıvana dair 
bəzi hərbi-siyasi və mədəni əlyazma salnamələri (Bakı, 2018), “Qədim və orta əsrlər 
əlyazmalarında Naxçıvan haqqında qeydlər” (Bakı, 2019) kimi məqalələri, “Naxçıvanın 
milli-mənəvi sərvəti olan əlyazma mətnlərinin araşdırılması” (2011), “Направления ис-
следований Нахчыванских рукописей (сборник статьей)” (2014), “Naxçıvanın mənəvi-
mədəni irsinə dair əlyazma mətnləri” (2017), “Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli 
təsəvvüf və təfsir alimi” (2018), “Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana 
mədəniyyəti” (2019), “Naxçıvan əlyazmaları: tədqiqlər” (2021) adlı kitab və monoqrafiya-
larında Naxçıvanla bağlı əlyazma və çap kitablarının mövzusu, məzmunu, ideyası və 
səciyyəvi paleoqrafik xüsusiyyətləri haqqında bir sıra yeni və orijinal fikir və mülahizələr 
irəli sürülmüşdür. Həmin tədqiqat işləri Azərbaycan əlyazmaşünaslıq elmini zəngin-
ləşdirmək baxımından da əhəmiyyətlidir. Bütün bu araşdırmaların məntiqi yekunu kimi 
S.İbrahimovun filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  “Naxçıvana dair 
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əlyazmaların filoloji-tekstoloji tədqiqi (XIX əsrin axırı,  XX əsrin əvvəlləri)” mövzusunda 
dissertasiya işini ərsəyə gətirib.    

S.İbrahimovun tərcümə və tərtib etdiyi “Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustad. “Munisnamə” 
(2008), “Sulu Fəqih. “Yusif və Züleyxa” (2008)  və müxtəlif mövzulara həsr etdiyi “Hacı 
Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhab əd-Dümu” əsərində fəlsəfi düşüncələr. I cild” 
(2009), “Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Səhab əd-Dümu” əsərində fəlsəfi 
düşüncələr. I-II cild” (2011) “Şərq peripatetizmi və islamda imamilik” (2006), “İsna əşəri 
(12 imamilik) (2007), “Şərq peripatetizm fəlsəfəsində insan amili” (2011) adlı kitablar isə 
onun elmi fəaliyyətinin digər istiqamətlərini təşkil edir.   

S.İbrahimovun çoxillik pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Universiteti ilə bağlıdır. O, 
burada fəlsəfə fənninin tədrisi ilə məşğul olur.  

Elmi və pedaqoji fəaliyyətinin məhsuldar bir dövründə dosent S.İbrahimovu 50 illik 
yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona uzun ömür və yeni elmi nailiyyətlər arzulayırıq. 

 
 

Fərman Xəlilov 
filologiya üzrə elmlər doktoru  
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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 e-mail 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, кодиколо-
гии, палеографии, текстологии, источниковедению, фольклору, документоведению, 
архивоведению и т.д.  

Журнал был включен 13-го января 2015 года в реестр Печатных изданий Ми-
нюста 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 ин-

тервал - 1, формат – А4 (на азербайджанском языке - латинским алфавитом, на англий-
ском языке - английским алфавитом, на русском языке - кириллицей). 

 Каждая статья размещается с новой страницы, в верхней части страницы ука-
зывается 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, экономиче-
ская 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 источ-
ники 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 предыду-
щим 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, конфе-
ренции или других научный мероприятий, в этом случае дается полное название ста-
тьи, доклада или тезисов. При библиографическом описании используемой литера-
туры за основу берутся требования, изложенные в пункте 10.2-10.4.6 раздела «Исполь-
зованная литература» действующей инструкции Высшей Аттестационной Комиссии 
при Президенте Азербайджанской Республики «Правила оформления диссертаций».  

 В списке использованной литературы необходимо отдавать предпочтение мо-
нографиям, 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 указы-
вается имя автора и название статьи (полностью).  

 В каждой статье указывается индекс Универсальной Десятичной Классифи-
кации (УДК) или коды типа PACS и ключевые слова. Ключевые слова даются на трех 
языках (на котором написана статья и резюме). 
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