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Məlum olduğu kimi, hər bir xalqın maddi-mənəvi sərvətləri sırasında qədim 

əlyazma kitablarının özünəməxsus yeri və xüsusi çəkisi vardır. Bu böyük mənəvi 
sərvətin toplanması və qorunub saxlanması sahəsində böyük xidmətləri olmuş 
görkəmli Azərbaycan ziyalılarından, kitabşünaslarından biri də Hacı Məhəmməd 
Naxçıvanidir (1879-1962). Nisbəsindən göründüyü kimi, bu tanınmış ədib və 
kitabşünas əslən Naxçıvandandır, lakin Təbrizdə doğulmuş və bütün ömrü böyu 
Azərbaycanın bu qədim şəhərində yaşayaraq burada da dünyasını dəyişmişdir. 
Məhəmməd Hacı Əli Abbas oğlu Naxçıvani ibtidai təhsilini Təbrizdə aldıqdan 
sonra buradakı Talibiyyə mədrəsəsində oxumuş və bu tanınmış təhsil ocağında o 
dövr üçün zəruri olan bütün biliklərə yetərincə yiyələnmişdir. Qeyd etmək yerinə 
düşər ki, böyük Azərbaycan şairi-dramaturqu Hüseyn Cavid və bütün Yaxın 
Şərqin fəxri-iftixarı sayılan ustad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar da bu məşhur 
mədrəsədə təhsil almışlar. H.M.Naxçıvani ilə birgə Talibiyyə mədrəsəsində 
onunla bir sinifdə oxumuş Seyid Həsən Tağızadənin (1878-1970) yazdığına görə 
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bu təhsil ocağında onların ən savadlı müəllimlərindən biri Molla Əli olmuşdur (9, 
dəvazdəh). Onu da qeyd edək ki, bir məlumata görə Seyid Həsən Tağızadənin 
əsli-kökü Ordubada gedib çıxır. İranın bu görkəmli ictimai-siyasi xadimi 1906-
1909-cu illərdə Təbrizdəki Məşrutə hərəkatının öncüllərindən biri kimi ad 
çıxarmış, İranın ilk Məclisinin üzvü seçilmiş və Senatın sədri olmuşdur. 

Məhəmməd Naxçıvani Talibiyyə mədrəsəsində oxuyarkən ərəb və fars 
dillərini mükəmməl öyrənməklə yanaşı, ədəbiyyatşünaslıq və ilahiyyat, 
qrammatika və məntiq kimi elm sahələrini də yetərincə mənimsəmişdir. 
1316/1898-ci ildə M.Naxçıvani atası Hacı Əli Abbasla birgə Həcc ziyarətində 
olmuş, bir müddət sonra isə İraqdakı məşhur ziyarət yerlərinə də (Nəcəf, Kərbəla) 
səfərlər etmişdir. Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, H.M.Naxçıvani bir tərəfdən 
ticarətlə məşğul olaraq, Təbrizdəki böyük bir ticarət mərkəzinin sahibkarı kimi 
səmərəli fəaliyyət göstərmiş, digər tərəfdən isə böyük ədəbiyyat bilicisi, xüsusilə 
də əlyazma kitabı mütəxəssisi kimi ad çıxarmışdır. Əlyazma kitablarının vurğunu 
olan H.M.Naxçıvani bu əvəzsiz mənəvi sərvəti əldə etmək üçün bütün ömrü böyu 
həm müsəlman Şərqinə, həm də xristian dünyasına – Qərbə, daha doğrusu, 
Avropa ölkələrinə uzun-uzadı səfərlər edərək uzaq-uzaq diyarlardan (Misir, 
Türkiyə, Pakistan, Əfqanıstan, Hindistan, Liviya, Suriya, Fələstindən, eləcə də 
Avropa məmləkətlərindən) qədim və nəfis əlyazmaları satın almış, onları göz 
bəbəyi kimi qorumaqla yanaşı, soydaşlarının da ixtiyarına vermişdir. Bu böyük 
vətənsevər və ziyalı insan dünyasını dəyişməzdən az öncə əlyazma nüsxələrindən 
və çap kitablarından ibarət olan bütün şəxsi kitabxanasını Təbriz Milli 
Kitabxanasına hədiyyə etmişdir. 

Böyük iftixar hissilə qeyd etmək lazımdır ki, Hacıı Məhəmməd Naxıvani 
Təbriz Milli Kitabxanasının qurucularından biri sayılır. Belə ki, bu böyük 
vətənpərvər şəxsiyyət əvvəlcə adı çəkilən kitabxananın binasının inşası üçün şəxsi 
vəsaitindən yüz min riyal məbləğində pul ayırmışdır. Təbriz Milli Kitabxanası 
1956-cı ildə fəaliyyətə başladıqda isə onun fonduna şəxsi kitabxanasında olan 
3700-dən çox nəfis əlyazma nüsxəsini, eləcə də qədim və nadir çap kitablarını 
bağışlamışdır. İranın o vaxtkı rəhbəri Rza Şah Pəhləvi Təbriz Milli 
Kitabxanasında olarkən Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin bu nəcib və xeyirxah 
əməlini yüksək qiymətləndirərək onu dövlət nişanı ilə təltif etmişdir (10, şeş). Son 
illərdə kitabxananın girişində ən görümlü yerdə Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin 
büstü qoyulmuş və elmi-ədəbi, xüsusilə də kitabşünaslıq fəaliyyətini işıqlandıran 
tablo asılmışdır. Bütün bunlar kitabşünas alimin sözügedən kitabxananın təsisində 
nə dərəcədə böyük rol oynadığını açıq-aşkar bir şəkildə sübut edir. Qeyd edək ki, 
Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına bağışladığı dəyərli 
əlyazmaları və nadir çap kitabları burada ayrıca bir fondda saxlanılır və yüksək 
elmi dəyəri, böyük əhəmiyyəti ilə seçilir. 
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Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına bağışladığı 
əlyazma kitabları 1969-1974-cü illər arasında sözügedən müəssisə tərəfindən 
ayrıca bir kataloq şəklində üç cilddə nəşr olunmuşdur (9; 10; 11). Alimin ümumi 
sayı 1600-ə yaxın olan əlyazma kitabları ərəb, fars və türk dillərindədir. Yeri 
gəlmişkən qeyd edək ki, yuxarıda adını çəkdiyimiz Seyid Həsən Tağızadənin 
yazdığına görə H.M.Naxçıvani Azərbaycan-türk ədəbiyyatı sahəsində mükəmməl 
bilik sahibi olmuşdur. S.H.Tağızadə onu da əlavə edir ki, Cənubi Azərbaycanın 
məşhur şairlərindən sayılan Mirzə Əli xan Ləli H.M.Naxçıvaninin doğmaca dayısı 
olmuşdur (9, panzdəh). Qeyd edək ki, tənqidi məzmunlu şeirləri ilə tanınan 
M.Ə.Ləli (1845-1907) eyni zamanda dövrünün məşhur təbiblərindən olmuş və 
“Şəmsül-hükəma” (“Həkimlərin günəşi”) ləqəbi ilə ad çıxarmışdır (5, II, 218-
219). 

Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin zəngin şəxsi kitabxanası ölkənin 
ədəbiyyatşünasları və kitabsevərləri üçün həmişə açıq olmuşdur. Həmvətənləri 
olan təbrizlilərlə yanaşı, İranın müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən Tehranda və 
Şirazda, İsfahanda və Məşhəddə yaşayan ədəbiyyatsevərlər də Naxçıvaniyə üz 
tutaraqalimin zəngin kitabxanasından yararlana bilmişlər. 

Hacı Məhəmməd Naxçıvani heç vaxt alimlik iddiasında olmamaışdır və 
yalnız ədəbiyyata, tarixə olan ürəkdən vurğunluğu, doğma elinə, yurduna, 
Vətəninə xidmətdən doğan səmimi duyğuları onu sözügedən sahələr üzrə 
müəyyən faydalı işlər görməyə vadar etmişdir. Qeyd edək ki, XX əsrin 
əvvəllərində yaşayıb yaratmış bir çox görkəmli İran ədəbiyyatşünasları kimi, Hacı 
Məhəmməd Naxçıvani də mədrəsə təhsili ilə kifayətlənmiş və elmi rütbə 
almamışdır. Bununla belə, onun qədim əlyazmalar əsasında tərtib etdiyi kitabları, 
eləcə də İran və Azərbaycan ədəbiyyatına dair çoxlu məqalələri müəllifin 
sözügedən sahələrə dərindən bələdliyindən xəbər verir.  

Görkəmli ziyalı, bənzərsiz ədəbiyyat xadimi Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin 
çoxşaxəli və geniş elmi-ədəbi fəaliyyəti sırasında onun Azərbaycan 
müəlliflərindən Qətran Təbrizinin və Heyran xanım Dünbülinin divanlarını nadir 
əlyazma nüsxələri əsasında ilk dəfə nəşrə hazırlaması xüsusi yer tutur. Göründüyü 
kimi, bu iki sənətkarı zaman etibarilə bir-birindən böyük bir məsafə ayırır. Belə 
ki, Qətran Təbrizi XI yüzillikdə yaşayıb-yaratmış, Heyran xanım isə XIX əsrin 
məşhur qadın şairlərindəndir. Bu faktın özü H.M.Naxçıvaninin bilik dairəsi 
diapazonunun müəyyən çərçivə və sərhədlərə sığmadığını açıq-aşkar bir şəkildə 
sübut edir. Məlum olduğu kimi, Qətran Təbrizinin fars dilində yazdığı əsərlər 
toplusu ədəbiyyat tariximizdə günümüzə qədər gəlib çatan ilk mükəmməl divan 
sayılır. Qeyd edək ki, H.M.Naxçıvaninin tərtib etdiyi bu divan şairin əsərlərinin 
səkkiz əlyazması əsasında 1333/1954-cü ildə Təbrizdə nəşr olunmuş və 
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sözügedən kitab şairin yaradıcılığının öyrənilməsi məsələsində böyük əhəmiyyət 
daşımışdır (1, 313).  

XIX əsrin tanınmış şairlərindən sayılan Heyran xanımın əsli isə məlum 
olduğu kimi, Naxçıvandandır, məşhur Dünbüli tayfasındandır. Şairin özü bir 
şeirində bu məsələyə aydınlıq gətirərək yazır:  

 
Soruşursan nəsəbini bu yazıq Heyranın, 
Bir Əli xadimidir, cümlə cahana bəllidir. 
Naxçıvan şəhrinin əşrafına çatsa nəsəbi, 

Əslinə varsan əgər, taifəsi Dünbülidir. (4. 67) 
 
İstedadlı qələm sahibi olan Heyran xanım XIX yüzilliyin əvvəllərində baş 

verən Rus-İran müharibələri zamanı ailəsi ilə birlikdə doğma yurdunu tərk etmək 
məcburiyyətində qalaraq Cənubi Azərbaycana köçmüş və ömrünün çoxunu 
Urmiya və Təbriz şəhərlərində keçirmişdir. Şairin divanında həm farsca, həm də 
doğma ana dilində yazdığı incə ruhlu lirik şeirləri toplanmışdır. Yüksək bədii 
sənətkarlığı ilə seçilən bu şeirlərdə dahi söz ustadı Məhəmməd Füzuli 
yaradıcılığının dərin təsiri qabarıq şəkildə özünü göstərir. Maraqlıdır ki, Heyran 
xanımın divanının bu nadir əlyazması bir vaxtlar Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin 
şəxsi kitabxanasında olmuş və hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır (şifri: M-217). 
Əlyazmanın ilk vərəqində H.M.Naxçıvaninin gözəl nəstəliq xətti ilə yazdığı belə 
bir qeydi vardır: 

“Bu kitabı ki Heyran xanım Dünbülinin küliyyat və müxtəsər befərd divanı 
və qəti ehtimala görə Heyran xanımın öz əlyazısıdır, Dövləti-Cümhuriyi-
Azərbaycani-Şurəvinin igirmi beş illik cəşni münasibəti ilə sevgili və məhbub 
rəisi-möhtərəm ağayi-Mircəfər Mirbağırov cənablarının hüzurinə təbrikdən ötri 
şərəfyab olduğumda hüzurlərinə təqdim edüb və bu naçiz hədiyyəmin qəbuli ilə 
özümi müftəxər və bəxtiyar ədd edirəm”. 

Ordibeheşt mah. 1344 Şəmsi. Təbriz. Məhəmməd Naxçıvani. (3) 
Bu qeydlərdən aydın olur ki, Məhəmməd Naxçıvani Heyran xanımın 

divanının sözügedən əlyazmasını 1945-ci ildə Azərbaycanın o vaxtkı rəhbəri 
Mircəfər Bağırova bağışlamış, o isə həmin qiymətli nüsxəni indiki Əlyazmalar 
İnstitutunun fonduna təhvil vermişdir.  

Bu əlyazmanın müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq Əlyazmalar İnstitutu 
onun fotofaksimilesini tam şəkildə nəşr etmişdir (3). Kitabı nəşrə hazırlayan 
professor Cənnət Nağıyeva on sözdə sözügedən əlyazmanın xüsusi əhəmiyyətini 
vurğulasa da, onun Heyran xanımın xətti ilə deyil, şairin müasiri olmuş peşəkar 
xəttat Həmzəzadə Məhəmməd Hüseyn Naxçivaninin əli ilə köçürüldüyünü qeyd 
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edir (2, 12-13). Maraqlıdır ki, bu əlyazmadan köçürülən Heyran xanımın 
divanının daha bir əlyazma nüsxəsi vaxtilə Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin qardaşı 
Hacı Hüseyn Naxçıvaninin kolleksiyasında olmuş, hazırda isə Təbriz Milli 
Kitabxanasında saxlanılır (şifri: 1319/156). Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Hacı 
Hüseyn Naxçıvani də şəxsi kitabxanasında olan min ədəd əlyazma və qədim çap 
kitabını Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə olaraq bağışlamışdır. 

Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin yuxarıdakı qeydləri ilə bağlı qeyd etmək 
lazımdır ki, o, gəncliyində Vətəninin ictimai-siyasi hadisələrinə əsla biganə 
qalmamış və yuxarıda adı çəkilən S.H.Tağızadə ilə birgə Məşrutə hərəkətinə 
qoşularaq azadlıqsevər qüvvələrin cərgəsində olmuş və ciddi ictimai-siyasi 
fəaliyyət səhnəsində qərar tutmuşdur.  

Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin elmi-ədəbi fəaliyyəti sırasında XX əsrin 
məşhur satirik şairi Mirzə Əli Möcüz Şəbüstəri şeirlərinin tərtibi və nəşrini də 
ayrıca qeyd etmək lazımdır.  

H.M.Naxçıvani İranda əlyazmaşünaslıq sahəsində, xüsusilə də kalliqrafiya 
sənətində yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən biri olmuş, həm də gözəl xətti ilə 
(nəstəliqdə) seçilən və sayılan şəxslərdən biri kimi tanınmışdır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Hacı Məhəmməd Naxçivani dövrünün həm tanınmış 
kitabşünaslarından, həm də ədəbiyyatşünaslarından biri olmuşdur. Onun 
kitabşünaslıq sahəsindəki dəyərli işlərindən biri görkəmli ədəbiyyatşünas 
Məhəmmədəli Tərbiyətin şəxsi kitabxanası ilə bağlıdır. Belə ki, H.M.Naxçivani 
dostu və həmkarı M.Tərbiyətin şəxsi kitabxanasındakı əlyazmaların kataloqunu 
tərtib və nəşr etdirmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bir məlumata görə 
M.Tərbiyətin də əsli-kökü Naxçıvan diyarına gedib çıxır. 

H.M.Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasında saxlanılan əlyazma 
kolleksiyası içərisində klassik Azərbaycan şairlərinin qələmindən çıxan 
əsərlərinin əlyazma nüsxələri xüsusi yer tutur. Bu baxımdan Xaqani Şirvaninin 
divanı, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si, Məhəmməd Füzulinin türkcə divanı ilə 
yanaşı, Mücirəddin Beyləqani və Salman Savəcinin, Məczub Təbrizi və Seyid 
Əbülqasim Nəbatinin əsərlərinin əlyazma nüsxələri böyük elmi əhəmiyyəti ilə 
seçilir. Bu böyük əlyazmaşünas-kitabşünasın sözügedən kolleksiyasında Fədai 
Təbrizinin “Bəxtiyarnamə”sinin və Müslim Qüdsi İrəvaninin divanının dünyada 
yeganə əlyazmaları nadir nüsxələr sırasındadır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, XIX 
əsrin az tanınmış şairlərindən olan Müslim Qüdsi İrəvani divanında qədim 
Azərbaycan yurdu olan İrəvana həsr olunmuş yüksək şeiriyyəti ilə seçilən bir 
mənzumə də vardır. Şairin divanında toplanmış lirik şeirlər ərəbcə, farsca və 
türkcədir. Məhz bu əlyazma əsasında Müslim Qüdsi İrəvani yaradıcılığı haqqında 
son dövrdə ayrıca olaraq elmi araşdırma aparılmışdır.  
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H.M.Naxçıvaninin əlyazma kolleksiyası içərisində XVII əsrin şairi-
mütərcimi Məhəmməd Hüseyn Rəvaninin (İrəvanlının) fars dilindən türkcəyə 
tərcümə etdiyi dünya şöhrətli şair, ədib Sədi Şirazinin məşhur “Gülüstan” 
kitabının əlyazması da nadirliyi ilə seçilən nüsxələrdən biridir. Türkiyə hökmdarı 
Sultan Məhəmməd xan ibn İbrahim xana (1626-1660) ithaf olunmuş “Gülüstan”ın 
bu tərcüməsinin əlyazması əvvəlcə Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin şəxsi kitab-
xanasında olmuş və hazırda Təbriz Milli Kitabxanasında saxlanılır (şifri: 2444). 
İri gözəl nəsx xəttilə köçürülmüş əlyazmanın həcmi 107 vərəq, ölçüsü 25x15 sm., 
hər səhifədəki sətir sayı 17-dir. Əlyazmanın ən böyük dəyəri ondadır ki, o, mütər-
cimin öz xətti ilə köçürülmüşdür – tərcüməçinin avtoqraf nüsxəsidir. 

Qeyd edək ki, orta əsrlərə aid digər Azərbaycan tərcümə nümunələrinin 
çoxunda, bir qayda olaraq, klassik mütərcimlər ana dilinə çevirdikləri əsərin 
müqəddimə hissəsini buraxaraq, tərcüməyə öz müqəddimələrini əlavə etmişlər. 
Rəvani isə bu qaydaya əməl etməyərək “Gülüstan”dakı müqəddiməni tam şəkildə 
və olduğu kimi tərcümə etmişdir. Bununla belə, Rəvani tərcüməsinə bir neçə 
vərəqlik dibaçə də yazaraq öncə Allah-Təalanın qüdrətindən söz açmış, sonra isə 
ənənəyə görə sonuncu peyğəmbərə (s.) dua və salavatını göndərmişdir. Özü 
haqqında heç bir məlumat verməyən Rəvani sonra birbaşa mətləbə keçərək Sədini 
“ərbabi-təriqətin müdəqqiqi və əshabi-həqiqətin mühəqqiqi”, “bəlağət bustanının 
hümayi-büləndpərvazi və fəsahət gülüstanının bülbülü-nəğməpərdazı” adlandırır. 
Sədi üçün deyilmiş bu epitetlərdən də göründüyü kimi, Rəvani tərcüməsini 
qafiyəli nəsrlə (səclə) qələmə almışdır.  

Tərcümə ilə orijinalın mətnlərinin müqayisəsi göstərir ki, Rəvani “Gülüs-
tan”ı əsasən dəqiq şəkildə çevirməyə can atmış və buna uğurla nail olmuşdur. 
“Gülüstan”dakı şeir parçalarının tərcüməsinə gəldikdə isə, Rəvani onların 
məzmununa sadiq qalsa da, bu tərcümələr bədii cəhətdən çox da yüksək səviyyədə 
deyil (ətraflı bax: 8, 57-60). 

Yuxarıda ötəri də olsa, qeyd olunduğu kimi, Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin 
şəxsi kitabxanasında əlyazmalarla yanaşı, çoxsaylı əski və nadir çap kitabları da 
mühafizə olunmuşdur. Daşbasma şəklində və müasir üsulla çap olunmuş bu 
dəyərli kitabları da H.M.Naxçıvani dünyasını dəyişməzdən öncə Təbriz Milli 
Kitabxanasına hədiyyə etmişdir. Qeyd edək ki, 1973-cü ildə həmin kitabların da 
ayrıca olaraq bir cilddə kataloqu Təbrizdə nəşrə hazırlanmışdır (11). Ümumi sayı 
1880 ədəd olan bu kitablar ərəb, fars, türk və Azərbaycan dillərindədir. Maraqlıdır 
ki, həmin kitablar içərisində Bakıda kiril əlifbası ilə nəşr olunan bir sıra əsərlər də 
yer almışdır. Məsələn: Salman Mümtazın keçən əsrin 20-ci illərində tərtib etdiyi 
kitabları, Nizami Gəncəvi poemalarının Azərbaycan dilinə tərcümələri, bir neçə 
ədəbiyat dərsliyi və s. Deməli, bu böyük ziyalı Azərbaycanın bu tayında baş verən 
ədəbi proseslərlə, eləcə də Bakıdakı nəşriyyat işləri ilə də ciddi şəkildə 
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maraqlanmış və maraq dairəsi çərçivəsində olan ayrı-ayrı çap kitablarını əldə edə 
bilmişdir.  

H.M.Naxçıvaninin kolleksiyasındakı çap kitabları içərisində İstanbulda ərəb 
və latın əlifbaları ilə türkcə çap olunmuş kitablar da kifayət qədərdir. Onu da əlavə 
edək ki, bu böyük soydaşımızın şəxsi kitabxanasında az sayda da olsa, Avropa 
dillərində nəşr olunan bir sıra çap kitabları da yer almışdır. Onlar sırasında 
Məmmədəmin Rəsulzadənin 1939-cu ildə Berlində nəşr olunan “Qurtuluş” kitabı 
(12, 203) və Turxan Gəncəyinin Romada 1952 və 1954-cü illərdə çapdan çıxmış 
iki kitabı xüsusilə diqqəti cəlb edir (12, 22-23). Bütün bu faktlar H.M.Naxçı-
vaninin, həqiqətən də, əsl vətənpərvər bir ziyalı olduğunu bir daha açıq-aşkar bir 
şəkildə sübut edir.  

Hacı Məhəmməd Naxçıvani ədəbiyyatşünaslıqda xüsusi məharət tələb edən 
və diqqətçəkici məqamlardan sayılan maddeyi-tarixləri ilə də məşhurdur. Məlum 
olduğu kimi, bir sıra şairlər əsərlərinin yazılma tarixini maddeyi-tarixlə qeyd 
etmişlər. Naxçıvaninin məşhur maddeyi-tarixləri bir sıra tarixi hadisələrin incə 
məqamları ilə bağlıdır.  

Hacı Məhəmməd Naxçıvani həm də yüksək əxlaqi keyfiyyətləri ilə seçilən 
sədaqətli bir dost, böyük ürək sahibi bir insan kimi tanınmışdır. Onun uşaqlıq 
dostu və mədrəsə yoldaşı Seyid Həsən Tağızadə bu məsələyə işarə edərək belə bir 
maraqlı faktı diqqətə çatdırmağı özünə borc bilir: “Səhhətimlə əlaqədar olaraq 
müalicə üçün Avropaya getməli idim. Səfər üçün maddi vəsaitim olmadığı üçün 
şəxsi kitabxanamı satmaq qərarına gəldim. Bundan xəbər tutan Hacı Məhəmməd 
Naxçıvani mənə məktub yazaraq israrla xahiş etdi ki, kitablarımı satmayım, onun 
yanında əmanət olaraq qoyum və əvəzində lazım olan maddi vəsaiti götürüm” (9, 
çəhardəh). Qeyd edək ki, Seyid Həsən Tağızadə dostunun vəfatından sonra onun 
haqqında yazdığı bir məqaləsində bu məsələdən söz açmış və onu da əlavə 
etmişdir ki, bu “haqq-hesab” bizim aramızda bir sirr olaraq qalmışdı. İndi dostum 
həyatda olmadığı üçün bu sirri açıram ki, qoy Naxçıvanini şəxsən tanımayanlar da 
bu insanın necə böyük birürək sahibi olduğunu bilsinlər (9, çəhardəh). 

Son olaraq onu da qeyd edək ki, dövrünün qabaqcıl ziyalılarından, tanınmış 
ədəbiyyatşünas və kitabşünaslarından olan Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin 
çoxşaxəli elmi-ədəbi və kitabşünaslıq fəaliyyəti İranda müəyyən qədər 
işıqlandırılmış (14), Azərbaycanda isə, təəssüf ki, indiyədək tədqiq olunmamışdır. 
Yalnız filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehri Məmmədova bir məqaləsində bu 
görkəmli elm adamı və şəxsiyyətin, eləcə də onun qardaşı Hacı Hüseyn 
Naxçıvaninin həyat və fəaliyyəti haqqında müəyyən qədər məlumat vermişdir (6). 

Düşünürük ki, ölkəmizdə bu böyük şəxsiyyət haqqında ayrıca bir elmi 
araşdırmanın aparılması ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizin hərtərəfli 
öyrənilməsi baxımından məqsədəuyğun olardı.  
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Гаджи Мухаммед Нахчивани (1879-1962) был одним из видных 

деятелей литературы и искусства Азербайджана. В числе его известных 
научно-литературных трудов особое место занимают публикации диванов 
Гатрана Табризи (XI в.) и Хейран ханум Дунбили (XIX в.).Г.М.Нахчивани 
известен также как собиратель рукописных книг из разных стран. В 
настоящее время свыше 3700 уникальных рукописных книг и редких 
печатных изданий из личной библиотеки ученого хранятся в Тебризской 
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Summary 

 
Haji Muhammad Nakhchivani (1879-1962) was one ofe the prominent 

figures of Azerbaijan literature and art. Publications of Gatran Tabrizi’s (c.) and 
Heyran knanum Dumbuli’s ( ) divans occupy special place among his famous 
scientific – literature works. H.M.Nakhchivany is also famous as a collectior of 
manuscript books from various contries. Now, over 3700 unique manuscript 
books and rare printed books out of his private library are preserved in Tebriz 
National Library. Significance of said manuscripts out ofH.M. Nakhchivany’s 
collections has also been investigated in the article. 
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XVI əsrdə yaşamış nurlu şəxsiyyəi, böyük  alim Məhəmməd Birgəvi 

haqqında Şəm-səddin Saminin “Qamusu-l-elam”(4, II, 1284-1285), Müəllim 
Nacinin “Əsami”, M.T. Bursa 

lının “Osmanlı müəllifləri” (6, I, 253-56), V.M. Kocatürkün “Türk 
ədəbiyyatı tarixi” (7, 410) kitablarında, Qasım Kufralının “Birgəvi” oçerkindən 
(8, II, 634-35) və b. mənbələrdən bilgilər almaq mümkündür.  

Həyatı haqqında qısaca bunları demək olar: 1522- ci ildə müdərris Əli 
əfəndi (Pir Əli) adlanan fazil bir şəxsin ailəsində Balıkesirdə doğulmuşdur. İlk 
təhsilini atasından almış, sonra Dərsəadətdə (İstanbulda) davam etdirmişdir. 
Əvvəlcə Alizadə Məhməd əfəndinin, sonra Qaziəsgər Əbdürrəhman əfəndinin 
tələbəsi olmuşdur. Daha sonralar Bayramiyyə   şeyxlərindən Əbdürrəhman Qara-
manidən inabe (tövbə etmə, tövbə (dini) - A.M) alaraq təsəvvüf yoluna girmişdir. 
Onun elmi qüdrətini duyan Ataullah əfəndi (II Səlimin müəllimi) Birgidə  
mədrəsənin müdərrisliyini Məhəmməd əfəndiyə vermişdir. Orada və`z, tədris və 
elmi yaradıcılıqla məşğul olan Məhəmməd 1573-cü ildə 51 yaşında vəfat 
etdmişdir. Mənbələrdə bu yaş 53, 55 kimi də göstərilir. Həyatını orada keçirdiyinə 
görə Birgəvi, Birgili, kimi tanınır. XVI əsrin sonlarında köçürülmüş bir 
əlyazmasında “Birgəli” şəklinə də təsadüf edirik (ƏYİ, B- 2145). İslam aləmində 
şəriəti qorumaq üçün bid`ətin (köhnə fikirli adamların bəyənmədiyi yenilik; küfr- 
dindarların dinə müğayir olan hər bir yeniliyə verdiyi ad – A.M.) əleyhinə olmuş 
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və mövqe xatiri üçün dinə qarşı olan mübalətsizliglərə (qayğısızlığa, diqqətsizliyə, 
ayrılığa, başqalığa, uyğunsuzluğa, zidiyyətəA.M.) göz yummamış, hətta 
zamanında müşahidə etdiyi yolsuzluqları islah məqsədi ilə Birgidən İstanbula 
qədər gedərək, vəziri - əzəm Məhməd Paşaya nəsihət də vermişdir. Dini 
məsələlərdə son dərəcə təəssübkeş olan Birgəvi şəriətdən tük qədər inhirafı – 
(dönməyi, doğru yoldan çıxmağı, bir tərəfə meyl etməyi, bir sözlə sapmağı – 
A.M.) belə qəbul etməyərək, yazdığı risalələrdə bilxassə para ilə (pulla) Quran 
oxunmasını, hər hansı bir ibadət müqabilində ücrət (zəhmət haqqı, donluq, 
maaş;haqq) alınmasının haram olduğunu elan etdiyinə görə zamanının alimlərilə 
söz-söhbətə səbəb olan bir münaqişəyə girişmişdir. Qarşısına əleyhdar, düşmən, 
rəqib kimi çıxan həmdövrü məşhur qazı Bilalzadə ona cavabən yazdığı risaləsində 
Birgəvinin fikirlərini şərh etməyə çalışmışdır. İşə qarışan şeyxülislam Əbdüssüud 
əfəndi Birgəvinin ortaya atdığı bu məsələlərdən müsəlman dini cəmiyyətlərinin 
əmlakı olan övqafın (vəqflərin, vəqf olunmuş şeylər – A.M.) zərər görəcəyini 
düşünərək, onun əleyhinə fitva vermişdir. Bununla bağlı Bilalzadə daha irəli 
gedərək, sözü gedən məsələnin Birgəvinin riyakarlığından irəli  gəldiyini belə 
iddia etmişdir.  

Qaynaqlarda Məhəmməd Birgəvinin zəngin irsi haqqında bilgilər möv-
cuddur. Ondan ümumiyyətlə 30 və ya 30-a yaxın əsər qaldığı xatırladılır. Bursalı 
Məhəmməd Tahir Bir¬gəvinin “Təriqətu-l-Məhəmmədiyyə”, “İnqayu-l-halikin”, 
“Nurul-ehya” və s. kimi 27 əsərinin adını anır.  

Məlum olur ki, ərəbcə və türkcə yaradıcılığı bir çox elm sahələri, o cümlə-
dən dilçiliklə 

də bağlıdır.  Mütəxəssislər onun “İzhar” və “Əvamil” adlı iki əsərinin 
mədrəsələrdə oxunan nəhv kitabları ilə müqayisədə ərəbcənin təhsilini və ya 
tədrisini dövrün üsullarına nisbətən xeyli asanlaşdırdığını yazırlar. 

        Ən məşhur və rəğbət qazanan əsəri və`z və irşadlarını əhatə edən, 
ərəbcə yazdığı “ət- tariqatu-l - Muhammadiya”sıdır. “Osmanlı müəllifləri” 
kitabından bu əsərə Ağşəhərli Xacəza-də Əbdülnəsir, Çatalcalı Hüseyin əfəndi, 
Kəsrəvi Məhəmməd və b. kimi 7 alim tərəfindən şərhlər yazıldığı məlumdur. 
Həmçinin Amin, Baba Taqi, Məhəmməd əfəndi bin Əhməd və İsməti tərəfindən 
türkcəyə tərcümələri vardır. Bu sonuncu tərcümə Məhəmməd Birgəvinin nəvəsi–
məxdumu (oğlu) Fəzli əfəndinin oğlu-türk ədəbiyyatının tanınmış şairi İsməti (-
1665) tərəfindən edilməsi ilə ikiqat dəyərlidir. Tirəli Məhəmməd Eyam isə 
“Təriqəti-Məhəmmədiyyə”ni ixtisar edərək daha asan və geniş yayılmasına 
çalışmışdır. Məhz böyük rəğbət qazanmış həmin əsərindən sonra Ali əl-Qari uzun 
bir qəsidə ilə Birgəvinin islam alimləri arasında mövqeyinə dəqiqlik və aydınlıq 
gətirmişdir. Əlyazmalar İnstitutunda Şeyx Məhəmməd bin Pir Əli əl-Birgəvinin 
“ət-tariqatu-l-Muhammadiya va asraru-l-Əhmə¬diy-yə”sinin h.1307-ci il İstanbul 
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nəşri vardır, XVI-1124 şifri altında mühafizə olunmaqdadır. Bu əsər məzmununa 
görə fiqh məsələlərinin hənəfi məzhəbi üzrə şərhi sayıla bilər.  

Dünya əlyazma xəzinələrində bu əsərlə bağlı müxtəlif əlyazmalar üzə 
çıxarmışıq. Konya Mevlana muzeyində Əbdülqəni Nablusi tərəfindən edilmiş “əl-
Hadiqətu-r-raddiya şarh at-tarikatu-l-Muhammadiyya” adlı şərhi (9, I, 103), 
Topqapı Sarayı muzeyində “Tərcüməyi-təriqəti-Məhəmmədiyyə”,“Tərcüməyi-
təkmiləti-təriqəti-Məhəmmədiyyə”(10,I,34-35), sonun-cunun Marburq Dövlət 
kitabxanasında eyni adlı (11. XIII, 3, səh. 26-27) tərcümələri vardır. 

Birgəvi “Risaləyi-məni ücrət” (10, I, 108-109), “Fətavayi-rəddiyyə” (10, I, 
108-109), “Təfsiri – surəyi – Bəqərə” (10, I, № 37), “Mirat fi həlli müşkilat” (10, 
II, № 2880), “İnqaz əl – Halikin (11, 27-29) kimi özünə məxsus əsərlərini 
“Hədiqət ən-nicat tərcüməyi midil-əs-salat” (II, XIII (3), 27-28), “Tərcüməyi-
midil əs-salat” (II, XIII (3), 28 - 29) və s.adından göründüyü kimi sözü gedən 
əsərlərindən edilmiş tərcümələrin və ya onlara yazılmış şərhlərin bir çox 
nüsxələrini aşkarlamağa müvəffəq olduğumuzu göstərir. İnstitutda “Tərki bi-
əvamili -cədid dürri - fərid” əsərinin iki nüsxəsi aşkarlanmışdır (B-4022, 12b-33a; 
A-430, 15-19a). Maraqlı əlyazmalarından biri də “Kitab təcvid dürri-yetim əl-
Birgəvi” dir. Bursalı, ərəbcə olan bu əsəri “əd-durru-l- yetim fi elmu-l-təcvid” 
adlandıraraq ədirnəli Əskicizadə Əli əfəndi tərəfindən tərcümə və şərh edildiyini 
yazır.  

Birgəvinin, maraqlı olduğundan ən geniş yayılmış əsəri “Vəsiyyət-
naməsi”dir. “Elmi-hal” da adlandırılan bu əsəri o, 1563-cü ildə bitirmişdir. 
“Vəsiyyətnamə” yazarın din qardaşlarına tövsiyyəlləri şəklində yazılmış, imana, 
ibadətə və dini əxlaqa dair islamın əsaslarını bildirən bir kitabdır (7, 410). E. 
Rossinin “Vatikan Apostol kitabxanası türk əlyaz¬maları” (12, 294), Hanna 
Söhrveidin “Türk əlyazmaları” (11, 24), Ş. Riyenin “Britaniya Muzeyi Türk 
əlyazmaları” (13, 6b-7a), F.Ə. Karatayın “Topqapı Sarayı muzeyi türk 
əlyazmaları” kataloqlarında (10, II, 319; 10, II, 366; 10, I, 28-31) ümumilikdə 
təsvir edilən 20-dən artıq nüsxəsinə dayanaraq, başqa əsərlərinə nisbətən alimin 
“Vəsiyyətnamə”si əlyazmalarının daha geniş yayıldığını söyləyə bilərik. Əsərin 
əlyazmalarının əldə olunan və kataloqlarda təsvir edilmiş nüsxələrinin müxtəlif 
adlar altında təqdimi, müəllifinin dəqiq göstərilməməsi araşdırma prosesində bir 
sıra çətinliklərlə üzləşməyimizə səbəb olmuşdu. Mövzu dairəsində az qala 
“Vəsiyyətnamə”nin bütün əlyazmalarını nəzərdən keçirərək, uzun axtarışlar 
nəticəsində Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda Birgəvinin “Vəsiyyətnamə”sinin 
hələlik 7 nüsxəsini üzə çıxarmışıq. Onlardan 5-nin tarixi məlumdur, 2-sinin 
köçürülmə tarixi isə paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə müəyyən-ləşdirilmişdir. Bu 
tarixlər XVI əsrin II yarısından XIX əsrin ortalarına kimi məhdud olmayan bir 
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dövrü əhatə edir. Onların xronoloji ardıcıllıqla elmi – paleoqrafik təsviri aşağıdakı 
kimidir: 

1. B-2145/3770 (III). “Vəsiyyətnaməyi-Molla Məhəmməd əfəndi”. 
Köçürülmə tarixi paleoqrafik xüsusiyyətləri və kağızındakı 1562 və 1577/78-ci il 
filiqranlarına əsasən təxminən XVI əsrin sonları cildi özəyindən ayrılmış, köhnə, 
didilmiş qəhvəyi kardon (əvvəllər dəri olub), həcmi 96 (66b-92a) vərəq, kağızı 
təbii rəngli qalın və nazik Avropa istehsalı. Ölçüsü 15,5x20.5 (8x14) sm, xətti 
nəstəliq, sətir sayı 17, mürəkkəbi qara, narıncı, qırmızı. 1b-24b, 25b- 62a vərəqləri 
başqa-başqa, 63b-dən sona qədər isə tamam fərqli üslubda tərtib edilmişdir. 
Qüsurları: əlyazma kitabının üst qapağı və 1b-24b vərəqlərinə qədər olan mətn 
ümumi özəkdən ayrılmışdır. 1a, 25a, 62a-63a, 64b, 66b, 66b-67a, 71a-b, 71a, 72a, 
74b, 81b, 84a, 90b-91a, 92b-93a, 95a-b, 96b vərəqlərinin haşiyələrində qeydlər və 
şeir parçaları yazılmışdır. 1a-96b vərəqlərində inventar və müəssisə möhürləri 
basılmışdır. Qeyd edək ki, əlyazmanın 63b-66b vərəqərində müəllifi göstəril-
məyən “Kitabi-Vəsiyyətnamə” adlı “dünyada və axirətdə dənlü nemətləri cümlə 
xəlqə vermiş Allah təalanın ismləridir....” cümləsilə başlayan daha bir əsər vardır. 

Haşiyələrdə bilavəsitə türk oxucusu üçün ərəbcə mətnlərin sadə, lakin elmi 
şəkildə şərh olunduğu görülür. Əlyazmada əsərin başlıq yerində göştərilmədiyinə 
baxmayaraq (yəqin ki, bu səbəbdən kartetekada da müəllifi göstərilmədən sadəcə 
“Vəsiyyətnamə” kimi təqdim edilir) tekstoloji müqayisələr Birgəvi 
“Vəsiyyətnamə”si olduğunu sübuta yetirmişdir. 66b vərəqlərinin haşiyəsində 
Birgəviyə həsr olunmuş məşhur qəsidənin 5 beyti verilmişdir. 

Başlanır                                                     مسب هللا  دمحهلل  اللانيده   
 ...عيمج يلع مالالّس و الصّلوة هيلع دمحم نم انلعجو مالس     
               ...فرعملا ريقحلا ريقفلا تيصو هذهف دعب اّما    
                                            (a67)         ...يلع رپ دمحم
Bitir:  ... هليارا هتوط نيجوروا هليق نيزامن                                        
 (a92)      ردلگد مزال لسغ هتاي                     
Son:    باتكلا تّمت باوصلاب ملعا هللاو                                    ... 
 
2. B-4159 (I) “Vəsiyyətnaməyi-Birgili Məhəmməd bin Pir Əli”. Köçürülmə 

tarixi h. 1022 (1613) - ci il, cildi son dövrlərə aid bərpadan sonra boz dermantin, 
həcmi 65 (1a-50a) vərəq, kağızı təbii rəngli, ölçüsü 16x22 (11x16) sm, xətti 
hərəkəli iri nəstəliqli nəsx, sətir sayı 13,mürəkkəbi qara, qırmızı, narıncı, katibi 
Seyyid Qəni, əlyazma son dövrlərdə bərpa olunmuşdur. Əlyazmanın kağızında 
1578, 1584, 1593-cü illərə dair su nişanları vardır. 1a, 65a vərəqlərində müəssisə 
və invertar möhürləri basılmışdır. “Vəsiyyətnamə”dən sonra əlyazma kitabında 
Şeyx Əhməd əfəndi Ruminin “Risalə” adlandırılan əsəri yazılmışdır (50a-65b). 
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 Qüsurları: Əlyazma kitabın başlanğıcındakı birinci əsərin yalnız sonu 

qalmışdır. “Vəsiyyətnamə”dən əvvəldəki əsər belə bir qeydlə sona yetir. لوحا 
                                             . ينغلا دبع دي يلع تسرهفلا تمت سافن و ضيح

Başlanır:                                                           .  مسب هللا دمحلاهلل  
 فرعملا ريقحلا ريقفلا تيصو هذهف دعب اّما                                             
                                                      (a1)       ...يلع رپ دمحم  ريصقتلو دبعاب 
Bitir:  ... هليرا هتوط نيجوروا هليق نيزامن                                            
 (a50)        ردلگد مزال لسغ هتاي             
 
Kolofon:  مت                                                 باتكلا        كلملا هللا نوعب  
                                    هدمد كص كفورحلا بتاك باهولا   
  يرخا کن هيوقوا فيرش ۀحتاف رب نوچيا قلقملوا ملست هليا همتاخ نسح   
                                          (a50)               هحتاف هلوا ريخ يتبقاع و
3. A-187/ 631. “Zibdətu-l-vasaya”. Köçürülmə tarixi h.1082 (1671)-ci il, 

həcmi 82 vərəq, kağızı XVII əsrin ortalarına aid, ölçüsü 13,5x18,5 (7,5x14,5) sm, 
xətti hərəkəli nəstəliqli nəsx, sətir sayı 12, mürəkkəbi qara, qırmızı, narıncı. Mətni 
həmçinin qırmızı, narıncı xətlərlə haşiyəyə alınmışdır. Cildi bərpadan sonra son 
dövrlərə aid boz dermantin. İnstitutuda – kartotekada “Zibdətu-l-vasaya”  
adlandırılmasına baxmayaraq başqa nüsxələrlə müqayisə edilmiş, məhz Birgəvi 
Məhəmmədin “Vəsiyyətnamə”si olduğu müəyyənləşdirilmişdir.  

Qüsurları: 1a vərəqi, mətnin başlanğıcından pozulmuş şəkildə ünvan və 
bəsmələdən sonra bir sətir qalmış, qalanı cırılmışdır. 80b-81a vərəqlərinin 
mürəkkəbi pozulmuşdur, bəzi sözlər oxunmur: 

Başalnır مسب هللا  الّرحمن الّرحیم :            اّلذ هلل دمحلا نيملاعلا رّب هلل دمحلا 
          vər. 1b cırılıb davamı 2a-dadır: 
                                                                     هبلسلا تافصلا نايب...
Bitir: ... ردلگد مزال لسغ هتاي  هليرا هتوط نيجوروا هليق نيزامن                     
Kolofon:  کكيا لوالا حبر ريخالا رفص هام غّرة يف ريرحت ملعا هللا             
                                             نينامث ينثا هنس دش مامت ينوك هبنش راهچ 
4. B-58/1676. “Haza Vəsiyyətnaməyi-Birgəli Məhəmməd əfəndi.”  

Köçürülmə tarixinin paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə XVII əsr olduğu təxmin 
edilir. Cildi əvvəllər qəhvəyi dəri olmuş,alt və üst tərəfi kəsilib götürülmüşdür, 
hal-hazırda üzərinə vaxtilə naxışlı olan kağız yapışdırılmış qalın kardondur. 
Həcmi 49 vərəq, kağızı filiqranlı təbii rəngli, nazik Avropa istehsalıdır, ölçüsü 
14,5×19,5 (7,5×12,5) sm, xətti hərəkəli nəstəliq, mürəkkəbi qara tuş və qızıl suyu 
ilə 8,5×15 sm ölçüdə haşiyəyə alınmışdır. Vərəqlərdə mətnin haşiyəyə alındığı 
xətlər bir çox halda sanki iti alətlə kəsilmişdir. 1a, 16, 49b vərəqlərində müəssisə 
möhürləri basılmışdır. Haşiyələrdə mətnlə əlaqəli bəzi söz, ifadə və cümlələr 
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yazılmışdır. Ünvan yerində qızıl suyu ilə zərif ornament çəkilmişdir. Əlyazma 
kitabının kolofonu da klassik üslubdadır. Mətn bütövlükdə (başlıqlar istisna 
olmaqla) zərli kiçik dairələrlə bəzədilmişdir. 1a vərəqində müxtəlif qeydlər və 
“cənazə namazı budur” sözləri, arxasınca sözü gedən namaz yazılmışdır. Əvvəllər 
(nisbətən yaxın dövrlərdə) vərəqlər adi dəftər kağızı ilə kustar şəkildə bərpa 
olunmuşdur.  

Başlanır: هللا دمحلا ... هللا مسب...                                                       
    يلع رپ نب دمحم الّتفصین و زجعلاب فرعملا ريقحلا ريقفلا وصّیھ هذه دعب اما

(b1)   
Bitir:  ... ردلگد مزال لسغ هتاي    هليرا هتوط نيجوروا هليق نيزامن    (a49)        
         Kolofon: باتكلا  تّمت نوعبهللا  باهولا كلملا   
 
5.  B – 1161/2784 (III). Vəsiyyət kitabı. Köçürülmə tarixi h. 1148 (1735)-ci 

il (vər. 105b), həcmi 106a-146b, cildi bərpadan sonra quru həna rəngli dermantin, 
ölçüsü 15,5×21 (9×14,5) sm, kağızındakı filiqranlar 1715-ci ilə aid Avropa 
istehsalı olduğunu göstərir, xətti nəstəliq, sətir sayı 12, mürəkkəbi qara, narıncı, 
katibi Molla Mahmud bin Mustafa Şabranlu. 1a, 1b, 2a, 4b vərəqlərində qeydlər, 
1b vərəqində basılmış möhürlər vardır.  

 
Başlanır:                                          ...  مسبهللا  اّلذئالحمد هلل 
                                              فرعملا ريقحلا ريقفلا تيصو هذهف دعب اّما
                      (a106)     ... هللا يضع يلع رپ نب دمحم  ريصقتلاو ذجعاب 
Bitir: تاروت هفيحص يتلا ردشمنلق لزان  همالسلا هيلع خيش ترضح               
                                             (b146) ...  الّسالم هيلع يسوم ترضح 
6. B-6834/8459. “Vəsiyyətnaməyi-Birgəvi Məhəmməd əfəndi.” Köçürülmə 

tarixi h. 1235 (1837)-ci il, cildi ornamentli, medalyonlu qəhvəyi dəri, həcmi 276 
(98-119a) vərəq, kağızı təbii və tünd mavi rəngli qalın kağız, ölçüsü 17×21 sm, 
xətti nəstəliq, sətir sayı 13-19(müxtəlif), mürəkkəbi: qara, qırmızı, narıncı, katibi 
Əbdülqəni vələdi Hacı Məhəmməd əfəndi Xalisəqarızadə (يجاح دلو ينغلا دبع 
 1a vərəqində Füzulinin “Qələm olsun” qitəsi .( هداز يراق هصيلخ يديفا دمحم
yazılıb. “Vəsiyyətnamə”yə aid deyilsə də, əlyazma kitabının bir sıra vərəqləri ağ 
buraxılmışdır.  

Başlanır:                                 هللا مسب    ...اذه اّلذي هلل دمحلا...   
                                        فرعملا ريقحلا ريقفلا تيصو هذهف دعب اّما
                      (b98)             ...يلع رپ نب دمحم  ريصقتلاو ذجعبلاب 
Bitir:  ... هليرا هتوط نيجوروا هليق نيزامن                                     
  (a119)                      ردلگد مزال لسغ هتاي     
Kolofon:      نيرد متس زا تدابع مالع کلم دنوادخ نوعب ماجنا تنميم ناوآ 
                 ينغلا دبع تسد زا دش عقاو باتك نيا هباتك تسا يلوالا يدامج رهش
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  هنس١٣٥٨       وخن نكاس يقالسق هداز يراق هصيلخ يدنفا دمحم يخاح دلو 
7. B-733/2352 (103). “Haza risaləyi əl-Mərhum Birgəli Məhəmməd əfəndi” 

(r.ə). Köçürülmə tarixi  h. 1267 (1850)-ci il, həcmi 580 (553b-562a) vərəq, cildi 
qapaqlı, ornamentli, medalyonlu klassik tərtibatlı qəhvəyi dəri, kağızı XIX əsrin II 
rübünə aid təbii rəngli, ölçüsü 17,5×22,5 (11×15,5) sm, xətti nəstəliq, sətir sayı 
21, mürəkkəbi: qara, qırmızı, katibi Əbdülqəni bin əl - Hacı Məhəmməd əfəndi 
Xalisəqarızadədir. 

Başlanır:                              مالس اللانا ...اذه اّلذي هلل دمحلا ...هللا مسب 
                                                                      ...هيلع دمحم اّمھ نم انلعجو
  ريصقتلا وزجعلاب فرعملا ريقحلا ريقفلا تيصو هذهف دعب اّما...        

 a553   Haşiyədə bu məqamda mətndə qoyulmuş işarəyə uyğun)   ...يلع رپ دمحم
olaraq müəllifin həyatı, şəxsiyyəti ilə bağlı izah vardır ki, aşağıda şərh olunması 
nəzərdə tutulur.   

   Bitir:                 ... ردلگد مزال لسغ هتاي  هليرا هتوط نيجوروا هليق نيزامن                             
   Kolofon: ترابع هك ناعتسم دنوادخ نوعب ناشن تميق نالوا نيرد                                             

                 مداخ تس درب دش عقاو باتك نبا ةباتك تسا مارحلا ةجحلا يذ رهش مود تيب زا
 ١٢٦٧ هنس هداز يراق هصيلخ يدنفا دمحم جاحلا نب ينغلا دبع يلعلا عرشلا

(a262)         
Əlavə qeyd:                ميك نوس زاي ريخ نبتاك كطخ وبشوا هسراكآ هليا اعد 
                                                                       نيبتاك امارك کنآ ينرش 
Əbdülqəni əfəndinin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi əsərin başlanğıcında 

müəllif haqqında şərhi vardır. Həmin şərhin transfoneliterasiyasını veririk: 
“Müdərrisini-geramidən Pir Əli oğlu Məhəmməddir, zira Pir Əli Anadoluda 
Balıkesir bölgəsində müdərris idi. Oğlu müsənnif Məhəmməd əfəndi təhsili- 
ulumdən sonra İstanbula gəlib qaziəsgər Əbdürrəhman əfəndidən mülazim olub, 
Ədirnəyə qisməti-əksəriyyəyi zəbt etmişdi. Bə`də İstanbulə rücu` edüb Mürşid 
Şeyx Əbdürrəhman Qaramaninin xidmətində bir müddət təsfiyəyi- batin ilə 
məşğul olub qismətdən aldığı rüsumatı əshablərinə rədd üçün ortayə rücu
 `vədəftəri  möcibin¬cə aldığı vərəsəyə təqsim və iste`mal etmişdir. Bə`də 
diqqəti Şeyxü-l-islamı Ətaullah əfəndi şaninə etina edüb, üqdi-üxüvbətə binayi-
Birgəvidə bina etdirdiyi mədrəsəyə müdərris göndərib ətrafdən külbə gəlüb anlarə 
tə`limi-elm və əvamli-nasə və`z ilə və necə talifi-kütub və təsnifi-rəsayil ilə 
məşğul olub sünnəti seyyid nami əhyayə həriz ikən toquz yüz səksən bir 
cümadiül-əvvəli əvvəlində dari-bəqayə intiqal eylədi. Əleyhə rəhmətul-həqadi 
hala Birgəvidə mədhundur. Anın için Birgəvi denildi. Müddəti-ömri əlli iki yıl 
olur denildi. Şərhi-niyazi min eynə (B – 753, 553b, haşiyə). 

“Vəsiyyətnamə”dəki başlıq və yarımbaşlıqlar qəbul edilmiş ənənəvi klassik 
üslubda “haza fi bəyani sifati”... kimi tərtib olunmuşdur. Nüsxələrdə bu baxımdan 
cüzi fərqlər vardır. Mövzuca sülbiyyə, tövqiyyə, məlayikə, kitabullah, Meraci-
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Məhəmməd, kəramət, əlamət əl-iyamət, qəzavü qədər, məzhəbi-etiqad, fərz, mübah, 
həram, sünnət, müstəhəb, ehtiyac, əxlaq-zəmimə, təqva, küfr, axirət, ənbiya , və i.a. 
və s. kimi genişdir. Bunlar özləri də böl¬-mə¬lərlə şərh edilir. Məsələn, namazla 
bağlı olaraq “namazın başında olan fərzlər ki, ana şərt derlər”, namazın içində olan 
fərzlər ki, ana ruki derlər”, “namazın vacibləri”, “namazın sünnətləri”, “namazın 
məqsədləri igirmi üçdür” kimi verilmiş bölmələrdə bütün bunlar həm də şərh 
olunur. Əsərin məzmunundan söz açarkən “Sülbiyyə” bölümünə diqqət yetirək: 
“əvvəl vəsiyyətim oldur ki, edələr şəhadət dərin ibadətə layiq və müstəhəqq yoqdur. 
Allah təala vardır, şəriki və nəziri yoxdur. Geyimdən, geymədən və quşanmadan və 
yemədən və içmədən və yuyunmadan və toğmadan və toğulmadan və övrətdən və 
oğuldan və qızdan münəzzəhidir. (uzaqdır – A.M). Bu  nəsnələr onda olmaz və 
olması dəxi mümkün degildir. Gögdə və yerdə degildir, məkandan münəzzəhidir (1. 
günahdan və cinayətdən təmiz, uzaq olan; günahsız, xətasız; 2. təmiz, qüsursuz; 3. 
alicənab). Sağda və solda, öndə və arqadə, üstdə və altda degildir. Hər cəhətdən 
münəzzəhidir. Surətdən və şəkildən və rəngdən və əzadan, baş və qulaq və göz və 
dil və ağız və ayaq kibi münəzzəhidir. Varlığının əvvəli və axırı yoxdur. Varlığı 
kəndindəndir. Qeyridən degildir...”. 

Bundan sonrakı “Sübutiyyə” bölməsində “alimdir, hər nəsnəyi bilir. Gög-
lərdə olanları və yerdə olanları, gizliləri və aşkarları bilir. Ağacların yapraqları 
saçışını və cəmi dünyayı və arpa və sair danələri və qövmlərin saçışını bilir. Əsla 
bilmədigi nəsnə yoxdur... Cüzviyyat və külliyyatı bilir. Keçmişləri və gələcəkləri 
bilür, adamın könlünə gələn və dili ilə söylədügini  və içini və taşını cümlə bilür”  
şərhini vermişdir. Ardınca Yaradanın səm`ə, bəsər, iradət, qüdrət, kəlam kimi 7 
surətindən söz açır.  

“Kitabi-Allah Təala” bölümündə isə Allah təalanın kitabları vardır. Pey-
ğəmbərlərdən geriyə kitab enməz. Həzrəti Məhəmmədə (s.ə.s) Quran enmişdir, 23 
ildə tamam olmuşdur. Həzrəti Musayə (ə.s) Tövrat, Həzrəti İsaya (ə.s) İncil, 
Həzrəti Davuda (ə.s) Zəbur və qeyrisi dəxi qeyri peyğəmbərlərə endirilmişdir. 
Cümlə kitabı 104-dür. Cümləsi həqdir. Leykən Qurani-Əzim cümlədən müvəhhi 
enmişdir. Hökmi qiyamətədək baqidir.” (B-58, 7a).  

Kitabda “cümlə peyğəmbərlərin axırı”adlandırılan Məhəmmədin (s.ə.s) me-
racı, izdivacı, övladları, hicrəti və vəfatından, kəraməti-övliyadan bilgilər  vardır.  

“Əxlaqi-zəmimə”, “əxlaqi-həmid” dən yazdıqlarından sonra, nəhayət 
“təqva”dan söz açır: “... və dəxi vəsiyyətim oldur ki təqvadan bərk yapışalar, der, 
ondan əzəl nəsnə yoqdur, və qeyri əməllər onsuz qəbul olmaz. Təqvaya 
günahlardan qatı saqlanma derlər. Bunu murad edənlər 7 məasidən  (günahlardan) 
saqlarlar”. (B -58, 22a).    

“Vəsiyyətnamə”də din və millət haqqında yazılır: “Din və millət dəxi budur. 
Həzrəti Məhəmməd (ə.s) Həqq təaladan gətirdigi nəsnələrdir. Etiqad etiqadə 
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mütəəlliq (bağlı, asılı, aid) şəriət emalə (meydana gətirmək) mütəəlliq 
gətürdigidir.” (B-4159, 13b). Əsərdə tədqim edilən maraqlı bölmələrdən biri də 
“mizan”la əlaqədər: “Mizan və dəxi tərazu qurulub xeyrlər və şərlər çəkilsə, 
gərəkdir xeyrləri olanlar cənnətə və şərləri   olanlar cəhənnəmə girsə gərəkdir. İlla 
məgər kişi, Allah təalayə məğfərət (bağışlanma, əfv etmə; günahların əfv 
edilməsi) peyğəmbərdən, ya övliyalərdən və ya üləmadən əgər imanilə gedinsə və 
əgər imansız gedinsə ana şəfaət olmaz...” (B - 4159, 11b).  

“Lövhi-məhfuz”, “xeyir və şər” haqqında Birgəvi Məhəmmədin qələmə 
aldıqları olduqca təbii dondadır:  “Dəxi şəhadət edərim ki, xeyir və şər və hər 
nəsnə Allah təalanın qəzasilə və təqdiri ilədir, hər olub olacağı əzəldən təqdir 
etmişdir və “lövhi-məhfuz”ə yazmışdır. Hec ana müxalif nəsnə olmaz... Kafirin 
küfri və fasiqin fisqi və cümlə şərlər Allah təalanın bilməsilə və diləməsilə və 
təqdiri ilə və “lövhi-məhfuz”ə yazmasilə və yaratmasilədir. Lakin rizasilə və sev-
məsilə degildir. Imani və tiləgi və cəmi xeyrləri bilür və dilər və yaradur və sevər 
və rizai olur. Amma küfri və fisqi və şərləri sevməz  və rizani olmaz və lakin  
ariləri dəxi bilür və dilər və yaradur”... (B-4159, 12b). Burada şərləri, şeytanı 
Allah təalanın yaratması səbəbləri də izah olunur.  

Birgəvi “Vəsiyyətnamə”sində Allah, peyğəmbər, islam, ilahiyyatla bağlı bir 
çox məlum məsələlər sadə dillə xalq üçün şərh edilmişdir. Çünki özünə qədər bu 
mövzularda olan əsərlərin çoxu alimlər, din xadimləri və b. üçün yazıldığından 
çətin anlaşılan mərtəbəli ibarələrlə dolu bir dildə idi. Bu isə onların qavranılması 
və təbliği üçün problem yaradırdı. Birgəvinin bu səddi keçə bildiyini deyə bilərik. 
Buna baxmayaraq elm aləmində sonralar onun “Vəsiyyətnamə”sini şərh etməyə 
belə ehtiyac duyulmuşdur. Mənbələrdə həmin şərhlər haqqında bilgilərlə 
rastlaşırıq. Kasım Kufralı göstərir ki, “bu əsəri Konyalı şeyx Ali əfəndi tərəfindən 
şərh edilmiş və Osmanbazarı müftisi İsmayıl Niyazi əfəndi də bu şərhə ayrı bir 
şərh yazmışdır” (İslam ansiklopedisi, 2, 634-35). 

 Məlumdur ki, Birgəvi Məhəmmədin ərəbcə əsərləri türk dilinə tərcümə 
edilmişdir və əlyazma nüsxələri mövcuddur. Eyni zamanda ərəbcə və türkcə 
əsərlərinin şərhlərinə təsadüf ediriki. Hansı ki, onların bəzisi haqqında yuxarıda 
məlumat verilmişdir. “Vəsiyyətnamə”yə yazılmış şərhlər isə öz fərqliliyi və geniş 
yazılması ilə diqqəti daha artıq çəkməkdədir. Axtarışlar bunlardan daha məşhur 
olanlarının Şeyx Əli əs-Sədri əl-Qunəvi və Mehmed bin Mustafa Qazızadəyə 
məxsusluğunu göstərir.  

Qunəvi (Konyalı) şərhinin Vatikanda (Rossi, 348), Almaniyada (Söhrvend, 
XIII, (3), 28, № 30) əlyazmaları vardır. Fəhmi Edhem Karatay tərəfindən Topqapı 
Sarayı Muzeyində Birgəli “Vəsiyyətnamə”sinə yazılmış şərhlərdən başqa 
Qunəviyə məxsus göstərilən, lakin “Şərhi-əqaidi-Birgəvi” adlandırılmış (əslində 
Birgəvinin “Əqaid” adlı əsəri yoxdur), daha 10 nüsxə təsvir olunmuşdur. Başlan-
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ğıcına əsasən bunların da “Vəsiyyətnamə”yə yazılmış Qunəvi şərhi nüsxələri 
olduğunu ehtimal edirik. Belə ki, Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda üzə çıxar-
dığımız Qunəvi şərhi nüsxələrinin də müxtəlif adlar altında mühafizə edildiyini 
müşahidə etmişik. B-4328 şifrli əlyazma isə həmçinin “Şərhi-əqaidi-Birgəvi” 
adlanır (digər nüsxələrin necə adlandırıldığı aşağıda bildiriləcək).  

      Şeyx Əli əs-Sədri Qunəvinin Birgəli Məhəmmədin “Vəsiyyətnamə”sinə 
yazdığı şərhin İnsti¬¬tutda aşkarlanmış 5 nüsxəsinin elmi-paleoqrafik təsviri 
aşağıdakı kimidir:  

   1. B-4328/5953 (I). Əsər “Şərhi-əqaidi-Birgəvi” adlandırılmış,  şarehinin 
Şeyx Əli Sədri olduğu göstərilmişdir. Əlyazma h. 1135 (1722)-ci ildə nəstəliq 
nəsxlə köçürülüb, həcmi 104 (1b-96a) vərəqdir, ölçüsü 14,5×19,5 (9,5×14) sm, 
sətir sayı 13, mürəkkəbi qara, narıncıdır, cildi yoxdur, özəyini və başlanğıc 
vərəqlərini qurd yemişdir. Haşiyələrində qeydlər, şərhlər vardır.  

   Başlanır: مسب                                                          ... هللا 
                         ... هياغ هياحن يب يركش و حدم و هياهن يب يانث و دمح    
             (b1) ... يوكربلا دمحم لصاو هتقيقح ... روفنم و موحرم دعب اّما 
   Bitir: وب             "انيمخت ٤٧٤٧" ابيرفت يدلوا مامت يفنصت کباتك 
                          فلا و تام و عبرا يف حرشلا مت هدنس شمتلا زوي زوقط 
               (a96)                 ١١٣٥ هنس خيرات يف ... مامتالا يف و هللا و 
2. B-5187/6812. Əsərin “ər-Risaləyi-Məhəmmədiyyə”, müəllifinin 

Məhəmməd Birgəvi olduğu göstərilmişdir. Köçürülmə tarixi məlum deyil, həcmi 
90 (5b-90b) vərəq, ölçüsü 16×21,5 (9,5×16,5) sm, sətir sayı 15, xətti nəstəliq, 
mürəkkəbi qara və narıncıdır. Nüsxənin cildi və sonu yoxdur, bəzi vərəqləri (1a-
5b, 84a-90b) özəkdən ayrılmışdır. 37b-38a, 66b-67a vərəqləri arasında pavərəqə 
əsasən çatışmazlıq vardır. Vaxtilə açıq şəkildə müvafiq olmayan şəraitdə uzun 
müddət qaldığından 74a-76b vərəqlərinin kağızı və mətni cırılmış, korlanmışdır. 
2b, 8b, 9b, 22b, 74a, 77a vərəqlərində şəxsi, 90b vərəqində müəssisə möhürləri 
basılmışdır. Haşiyələrdə mətnə aid izahat və şərhlər, şeir parçaları (Əttardan, 29b) 
yer almışdır.  

   Başlanır:                                                               مسب        ... هللا  
                                          ... هياغ هياحن يب يركش و حدم و هياهن يب هيانث و دمح    
                              يلكربلا دمحم لصاو هتقيقح ... هل روفغم و موحرم دعب اّما 
                            (b5)           ...  لداعم رادم يوفلا کلملا هتمحرلا هيلع 
   Bitir:            ...ماحلا هد هدحس رديا اميا هسرولوا هو رليا رذع هنيرزوا... (b90)   
3. B-5589/7214. Əsər “Şərh elm əl-əqaidi-l-Məhəmmədiyyə Pir Əli 

Birgəvi” adlandırılmışdır. Tarixi məlum deyil, həcmi 92 vərəq, ölçüsü 16,5×21,5 
(10,5×15,5) sm, sətir sayı 14, mürəkkəbi qırmızı, qara, xətti nəstəliq, kağızı təbii 
rəngli, filiqranlı Avropa istehsalıdır. 1a, 92a-b vərəqlərində üçkünc, düzbucaqlı 
inventar, müəssisə və ellibsvari şəxsi möhürlər basılmışdır. Haşiyələrdə mətnə aid 



Elmi əsərlər №1, 2016 

22 
 

qeydlər edilmişdir. 1a, 92a vərəqlərində müxtəlif qeydlər vardır. Vərəq 1b-2b-nin 
davamı 3b-dədir. 3a-da ərəbcə şərh olunmuşdur. Mətn 91b-də bitir. Cildi yoxdur.  

Başlanır:                                                                        هللا مسب...        
 هورز لماك هديوقت و دهذ الضف ههباوا يلعلا لضفا روفغم و موحرم دعب اما

         هتقيقح
                                  (b1)    ...يوقلا کلملا ةمحر ميلع يوكربلا دمحم لصاو
Bitir:  تشّھد شمري و مالس هتيروهم يشك رب رگرد وب هدنناي کننٱ هكنوچن 

   يكنص نذنيقا
          (b91)        تمت هيميا يف اذك هداعا هدهشت يحذ هديا هدجس يكيا نوچيا وهس 
4. B-7635 (I). Əlyazma indiyədək Birgəvi Məhəmmədin “Vəsiyyətnamə”si 

adı altında saxlanılmışdır. Bu əlyazma vaxtilə professor Əbüləzəl Dəmirçizadəyə 
məxsus olmasından əlavə, həm də sözü gedən şərhin iki nüsxəsini özündə 
birləşdirməsi ilə maraqlıdır.  

5. B – 7635 (II). Göstərdiyimiz kimi bu nüsxə bundan öncəki nüsxə ilə eyni 
əlyazma kitabındadır və 24b-73b vərəqlərini əhatə edir. Birincidəki fərqi sətir 
sayının 18, əsərin mətninin sonunun naqisliyindədir.  

Başlanır:  ...                                                             مسب هللا  
                        ى دنوادخ لوا هياغ يب يركش و حدم و هياهن يب هيانث و دمح    
       علماِء لضفا روفغم و موحرم دعب اّما ...قالخ ماعنالا لماش و ناسحالا لماك
                                (b24)                       يلكربلا دمحم لصاو
 K. Kufralı ( 8,2, 634-35), Əli əl-Karinin uzun bir qəsidə ilə Birgəvinin 

islam alimləri arasındakı mövqeyini tevaruz etdiyini (aydınlaşdırdığını) yazır. 
Sözü gedən bu qəsidə “Vəsiyyətnamə”yə yazılmış Qunəvi şərhinin bəzi 
əlyazmalarında yer almışdır (B-5589. 1b-2a):  

Baqi-fəzl içində gəlmişdir əfazil  çün, vəli 
Gülüstan fəzlinin bir gülüdür Birgəli 
Bir “Vəsiyyət” nam[ə] tə`lif eləmişdir ol, vəli 
Qıl nəzər iman ilə həll eyləmiş hər müşkilin. 
Dini-islami bəyan etmiş içində sərbəsər, 
Rəhbər olmuş, rahi – Həqqə sövq edər hər aqili. 
Həm şəriət, həm təriqət, həm həqiqət cümlə 
Mübə mu etmiş müsərrəh qırx yarmış bir qılı. 
Fəzli daim anın ruhi – şərifinə dua dəmbədəm, 
Kari anın oldi şəfaət amili. 
Məhməd bin Mustafa Qazızadənin (-h.1045=1635/36) “Vəsiyyətnamə”yə 

yazdığı şərhini bəzən “Qazızadə risaləsi” adlandırırlar. Britaniya və Topqapı 
Sarayı muzeylərində, Marburq dövlət kitabxanasındakı nüsxələri məlumdur. 
(Riye, Karatay, II, 319; Söhrveid, XIII, 3, 38-39, № 48). Axtarışlarımız 
Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda daha iki əlyazmasını üzə çıxarmışdır. M.Q. 
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Bursalı “Osmanlı müəllifləri”ndə Qazizadə haqqında “Üləmayi-rüsum¬dəndir 
Balıkesirli Qağatizadə Mustafa əfəndi namında bir qazının oğludur. Müqəddimati-
ülumi vətənində Birgəli Məhəmməd əfəndi şagirdanındandır bə`d ət-təhsil 
İstanbulə gələrək bir aralıq tərcümani-təkyəsi Şeyx Ömər əfəndiyə intisab etdisə 
də həsbül-istedad bu məsləkdən feyziyab olmadığından yenə məsəlki-qədiminə 
rücu edərək   vaizliğə və ülumi-rəsmiyyə tədrisinə başladı. Ayasofya vaizi ikən 
vəfat etdi. Topqapı xaricində Şeyxlər qəbristanlığında dəfn edildi”. və s. kimi 
fikirlərini vermişdir.  

Şərhin Əlyazmalar İnstitutundakı nüsxələrinin elmi–paleoqrafik təsvirini 
ilkin olaraq təqdim edirik: 

1.  B-6474/8099. “Cövhərəyi-bihyəyi-Əhmədiyyə fi şərh əl-vəsiyyət əl-
Məhəmmədiyyə”. Köçürülmə tarixi zülqədə h.1263 (1846)-cü il, həcmi 160 
vərəq, ölçüsü 17,5×22 (12,5×18) sm, sətir sayı 18-20, kağızı qalın və nazik, 
mürəkkəbi qırmızı, qara, cildi ornamentli, medalyonlu qəhvəyi dəri. Müəllifi 
Qazızadə İstanbuli Əhməd bin Məhəmməd Əmin kimi göstərilmişdir.  

Başlanır:     دوجلا و ناسحالا لماك و دوجولا بجاو أنث و دمح عمج ... هللا مسب 
       نالوا

      ...هد هيعرش عورف و هييند لوصا يي محّمدیھ اّمت هكردصوصجم هي يلاعت هللا 
(b1)       

Bitir:  مالكلا محرل هلوا موادم هرلاعد يبك اماما نيعتملل انلعجا و                               
... 

                                           ؟هدق يذ هام يف مللعملا قلاخلا نوعب  ١٢٦٣ مارملا اذه يف
2. B-4730/6355 (I).“Cövhərəyi-bihyəyi-Əhmədiyyə fi şərh əl-vəsiyyət əl-

Məhəm¬mədiyyə”. Köçürülmə tarixi 24 cumadi - əvvəl 1264 (1847)-ci il, həcmi 
168 (2b-140b) vərəq, ölçüsü 17,5x22,5 (11.5x17,5) sm, kağızı qalın, sətir sayı 15, 
mürəkkəbi qara, xətti nəstəliq, cildi üzərinə xətlər salınmış tünd qəhvəyi rəngli 
dəri, cildin yalnız arxa tərəfi qalmışdır, özəyi yoxdur. Əlyazma Şaki vilayətində 
Hacı Tahirxan xidmətində Əbdürrəsul Nuxəvi tərəfindən köçürülmüşdür. Vərəq 
1b-2a-da föhrüst və qeydlər vardır, 1a, 160b vərəqlərində invertar möhrü 
basılmışdır.  

       Başlanır:     دوجلا ناسحالا لماك و دوجولا بجاو أنث و دمح عمج ... هللا مسب 
     نالوا

                                             (b2)        ردصوصخم هي يلاعت هللا 
       Bitir:   ندرلنديا رادتبا هنحاضيا و حرش ندماظع ياملع هليدصق                 
 ...                      (b140) رديحرش کموحرم يدنفا دمحا يلوبماتسا هداز يضاق 
Kolofonu:  عبط المحّمدیة ةيصو حرش يف هيدمحالا ةرهوجب ةامملا هلاسرلا هذه 
 و هللا رفغ موحرملا يوخنلا يوعد هلا يب لوسرلا دبع دابعلا فعضا دي يلع 

 نسح رهم روفغم موحرم تنب همدخ يخد ناخرهاط يجاح ةعلق يف هيدلاولو هنع ههلا يضع
  ٤.٢.١ يهو يكش تيالو قباس يلاو
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 هام ٦٤ يف هعمج موي يف و رحولا تقو يف اهبتكوش دياو اهرمع هلا لوط ميكب
   ١٣٦٤ يلوالا يدامج

        Öz əsərləri, onların tərcümə və ya şərhləri ilə yanaşı Əlyazmalar 
İnstitutunda həm də Birgəli Məhəmmədin əsərindən faydalanılaraq yazılan, adının 
anıldığı, haqqında bilgilər verilən əlyazma kitabları ilə də rastlaşırıq. 

Belə əsərlərdən biri M-315 (V) şifirli əlyazmadakı “Risalə”dir (107b-142b). 
Bu əsər əvvəllər Birgəlinin “Risaləyi-müamilat”ı kimi qeyd olunmuşdur. Lakin 
tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, bu əsər Birgilinin deyil. Onun “Təriqəti-
Məhəmmədiyyə”si və başqa bir neçə əsər əsasında yazılmış elmi əsər-risalədir: 
“Hər insanə elmi-halini bilmək və müqtədasinə əməl etmək lazımdır və dəmi 
etiqadat babində və übadat babində lisani-türki üzrə bir neçə risalə təlif 
olunmuşdur. Xüsusən ki, Birgəvi Məhəmməd əfəndinin (r) vasə`nin cəm etdigi 
risaləyi-etiqadati və übadati came`olub əvvam və xəvas onun ilə müntəvi 
olmuşlardır” (107a).  

Köçürülmə tarixi h.1087 (1676)-cı il, ümumi həcmi 191 (107b-142b) vərəq, 
kağızı təbii və tünd çəhrayı rəngli qalın və nazik, ölçüsü 21,5x17 (müxtəlif) sm, 
xətti nəstəliq, sətir sayı müxtəlif, mürəkkəbi: qırmızı, narıncı, qara; cildi qapaqlı 
medalyonlu qəhvəyi dəri, katibi Abdullah. 1b, 107b, 143a, 147b, 190b 
vərəqlərində üçkünc müəssisə möhürləri basılmışdır.  

Müəllif risalənin “Təriqəti-Məhəmmədiyyə”, bunlardan başqa qeyri kitab-
lardan əxz olunduğunu (142a) bildirir. Bu risalə bir müqəddimə ilə üç bab və bir 
xatimə üzrə tərtib olunmuşdur. Müqəddimə səfər, əhali və bazarə gedüb-gəlmək 
əhvalin bəyanindədir. Babi əvvəl-bi`ü şeradə fəsaddən və kərahətdən saqınmanın 
bəyanındadır... İkinci bab-riyadən saqınmanın bəyanındadır... Üçüncü bab məzardə 
fəsaddan saqınmanın bəyanındadır. Xatimə kəsbi – xəbis olanları bəyan edər.   

Başlanır:              و كملب ينلاح ملع هناسنا ره دعب اّما ... هللا مسب 
  هجنساضتقم

                              (b107)      .. تاداقتعا يخد و ردمزال كمتا لمع
Bitir: ... رخالا يدامج لئاوا يف الّرسالت اذه عيمج نم                         
                                   (b142) تمت مت فلا و نينامث و عبس هنس نم 
 “Əqaidi-diniyyə və ehkami-İslamiyyə”  adlı B- 6501/8126 şifrəli əlyazma 

paleoqrafik əlamətlərinə görə XVIII əsrdə köçürülmüşdür. 79 vərəqlik nüsxə 
filiqranlı Avropa kağızına yazılmışdır, ölçüsü 17x22 (11x17) sm, xətti nəstəliq, 
mürəkkəbi qara, qırmızı; sətir sayı 17, katibi xələfi Məhəmməd Əlidir.  

Başlanır:  ثحيم ردشوخ هن ناج يا ينا لغتود زيزع باتكلا اذه ... هللا مسب 
    ناميا

Sonra məzmun üç sütunda 30 misra şeirlə verilmişdir. Daha sonra   
 قيرط هي يشك نالوا بجاو و ضرف هكموم اّول کآ مك لغلوا هاگا و لگلب دعب اّما

(b1)  



Elmi əsərlər №2, 2015 

25 
 

Bitir: ... نوعب باتكلا تمت يلاعت هللا ةمحر الّسعود وبا رولوا باوجلا يمرولوا...     
                ... يفطصملا دمحم تعافش ...تمحر جاتحملا بنذم دابعلا رقحا دي يلع
             (a79)   هنيدآ موي يف لوكا عيبر رهش يف ... يدنفا يلع دمحم فلخ دمحم
   Əsərin əvvəlindən: 
“Mömin kamillər bu kitabı gecə-gündüz dillərində əzbər edüb, könüllərində 

möhkəm nəqş edələr... Bə`də məlum oldu ki, bu kitabda məzkur olan əqaidi-diniyyə 
və etiqadi-islamiyyə məqbul və mərğub olan kitablarda ixtisar və tərcümə 
olunmuşdur. Zikr olunur biri mərhum Birgəvi Məhəmməd əfəndinin “Vəsiyyətna-
mə”sidir və biri mərhum Əhməd Ruminin “Vəsiyyətnamə”sidir və biri “Hidayətu-l-
müxlisin”dir və biri Qazizadə Cədidin “Vəsiyyətnamə”sidir və biri “Ətiqətu-l-
möminin” dir və biri “Lətayifu-l-işarat” dır və biri “Behcətu-l -arifin” və biri “Röv-
zətü-s-salikin” və biri “Şəraitu-l-islam”dır.” Bu səkkiz (əslində  9!) risalə türkcə 
risalələrdir. Mötəbər kitablardan istixrac olunmuşdur və amma bu fəqir ərəbi 
mötəbər kitablardan din qardaşlarımız üçün türkcə tərcümə etdügimiz kitabların 
isimləridir ki, zikr olunur biri “Cəvahiru-l- fiqh” və biri “Zibdətü-l-məsayil” və biri 
“Yəquli-l-əbid” və dəxi “Yə`qulu-l-əbidin”in 3 şərhi...”(9b)  başqa bir sıra kitablar 
sadalanmış və nəhayət qeyd edir ki, bu kitab 40-dan artıq kitabdan istixrac (bir 
şeydən başqa bir şey çıxarma; çıxarış – A.M.) olunmuşdur. Leykən bəzisinin isim-
ləri bəyan olunub, bəzisinin bəyan olunmamışdır. Bir kimsə elmi-əqaiddə 30-40 
kitab oqusə bir kimi dəxi bir xoşcə əhlidən oqutub mütaliə etsə... suallar doğsə müş-
külləri ustadə sorsa, o dəxi 30-40 kitab oquyub cəvab vermək olar: (3a)... Amma ol 
ərəbi kitablər ki, sənünlə zikr edərüm yigirmi-otuz yıldə ancaq təhsil olur... 

Beləliklə “Əqaidi-diniyyə və etiqadati-islamiyyə” adlandırılmış bu kitab 
“Ey din qardaşları”, “Ey oğul, şöylə məlum ola ki” və s. xitablarla başlanır. 
Müqəddimə, üç fəsil və xatimədən ibarətdir. “Bu fəsil nəbilərə və rəsullərə 
gögdən enən kitablar bəyanındadır” (46b), “Bu fəsil peyğəmbərlərin (ə.s.) 
ədulərində olan ixtilafların bəyanındadır” (47a) kimi başlıqlarladır. 

Apardığımız müqayisəli araşdırmaların nəticəsi kimi Balıkesirli-Birgəvi 
Məhəmmədin əlyazmaları, xüsusilə “Vəsiyyətnamə”si, eləcə də onunla bağlı bir 
sıra başqa əsərlər və tədqiqatlardan imkan daxilində burada söz açıldı. Lakin 
Əbdülqəni əfəndi Xalisəqarızadə, Əbdüləzəl Dəmirçizadə kimi tanınmışların 
İnstitutudakı fondlarındakı əlyazma nüsxələrinə rəğmən, Azərbaycanda alimin 
əlyazma kitablarındakı elmi irsi indiyədək tədqiqatlardan kənarda qalmışdır.  

 
 
 
 
 
 



Elmi əsərlər №1, 2016 

26 
 

 
Ədəbiyyat: 

1. Fəzlullah Nəimi. Vəsiyyətnamə //Azərbaycan. -1970.- №5. - S.195-198. 

2. Begdeli Qulamhüseyin. Fəzlullah Nəiminin  “Vəsiyyətnamə”si //Azərbaycan. -
1970. -  №5 - S.193-195. 

3. Nurəliyeva T. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində əlyazma kolleksiyalarının 
əhəmiyyəti. - B., 1998. 

4. Sami Ş. Qamusül-e`lam. - İstanbul, 1316. 
5. Naci M. Əsami. - İstanbul, 1308. 

6. Bursalı M.T. Osmanlı müəllifləri,  I, 253-256. - İstanbul, 1333. 
7. Kocatürk V.M. Türk edebiyat tarihi. - Ankara, 1964. 

8. Kufralı K. Birgəvi. İslam ansiklopedisi, 2, 634-35. 
9. Gölpınarlı A. Mevlana müzesi yazmalar kataloğu, I. S.103. 

10. Karatay F.E. Topkapı sarayı müzeyi türkçe yazmalar kataloğu, I. -  İstanbul, 
1960. 

11. H.Söhrveid.Türkisch hahdschriften, XIII(3). - Wiesbaden,1974. 
12. Quluzadə M. XIII – XIV əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatı,  AƏT, I c., 1960. 
13. Həzrəti Əmir Əli ibn Əbu Talib. Nəhcül-bəlağə. - Bakı, 1994. 

14. Əlqədari Həsən. Vəsiyyətnamə, ƏYİ. 
15. Musayeva Azadə. Əbdülqəni əfəndi Xalisəqarızadə Nuxəvi kolleksiyasında 

Türkiyə ilə bağlı əlyazmalar. “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniy-
yəti tarixi problemləri”, XI Respublika elmi konfransının materialları. - Bakı, 
2008. 

16.  Rus imperatoru böyük Pyoturun öz xanədanına vəsiyyəti, ƏYİ, B-6327. 

17. Səməd Mənsur. Övladlarıma vəsiyyətlərim, ƏYİ, B-3652. 
18. Vəsiyyətnaməyi-rəsulullah, ƏYİ, B-3879. 

19. Musayev C. Birgili Məhəmmədin elmi irsi. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun 
konfrans materialları. - Bakı, 2001. 

20. Nurəliyeva T.Əlyazma kolleksiyaları kataloqu. - Bakı, 2006. 



Elmi əsərlər №2, 2015 

27 
 

21. Rossi E. Elenço dei manoscrittiturchi della Biblioteca Vaticana. - Vaticano, 
1953. 

22. Vəsiyyətnaməyi-Molla Məhəmməd Birgəli əfəndi. ƏYİ, B-2145 (III). 

23. Haza Vəsiyyət kitabi- Birgəvi Məhəmməd əfəndi. ƏYİ, B-1161. 
24. Haza risalət əl-mərhum Birgəvi Məhəmməd əfəndi. ƏYİ, B-733. 

25.  “Zibdətul - vasaya”, müəllifsiz. ƏYİ,  A-187. 
26. Haza Vəsiyyətnaməyi-Birgəli Məhəmməd əfəndi. ƏYİ, B-58 

27. “Vəsiyyətnaməyi-Birgəvi Məhəmməd əfəndi. ƏYİ,  B-6834. 
28. Haza risaləyi-Birgəvi Məhəmməd əfəndi. ƏYİ, B-4169. 

29. Birgəli Məhəmməd əfəndi. “Risalə”, ƏYİ, (B – 733; B - 4169). 
30. “Vəsiyyətnamə”. ƏYİ, (B – 2145; B – 58; B - 6834). 

31. “Vəsiyyət kitabı”. ƏYİ, (B - 1161). 
32. “Zibdətul - vasaya”. ƏYİ,  (A - 187).  

 
 
 

Азада Шахбаз гызы Мусаева 
доктор наук по филологии, профессор 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКА XVI ВЕКА 

НА ОСНОВЕ БАКИНСКИХ РУКОПИСЕЙ 
 

Резюме 
 

       В статье даются сведения о жизни Мухаммеда Биргеви(1522-1573), его 
рукописном наследии, о рукописных списках его «Васиетнаме» на основе 
первоисточников. Тема и содержание произведения раскрываются, обосно-
вываясь фактами. Также дается информация о рукописных источниках, в 
которых упоминается «Васиетнаме» или написаны под его влиянием. 
Особое внимание в статье уделяется комментариям к памятнику, авторами 
которых являются Шейх Али ас-Садри Кунави и Мухаммед бин Мустафа 
Газызаде. С научной точки зрения статья достойна внимания так как осве-
щает впервые проведенную в Азербайджане сравнительную исследова-
тельскую  работу, связанную с именем великого ученого, известного на 
Ближнем и Среднем Востоке, автором около тридцати произведений. 
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COMPARATIVE STUDIES OF THE MONUMENT OF THE XVI CENTURYON THE 

BASIS OF THE BAKU'S MANUSCRIPTS 
 

Summary 
 
  The article gives information about Muhammad Birgevi’s(1522-1573)  

life, his heritage of manuscripts, about the manuscript lists of his “Vasiyyatname” 
on the basis of primary sources. The topic and the content of the work are 
disclosed on the basis of the facts. Moreover, it gives information about the 
manuscript copies which were either written under the influence of 
“Vasiyyatname” or in which “Vasiyyatname” is mentioned. The article also 
focuses on the comments on the literary work given by Sheykh Ali as-Sadri 
Kunavi and Muhammad bin Mustafa Qazizade. From the scientific point of view 
the article is worthy of note as the first comparative research work   conducted in 
Azerbaijan, which was about  the great scholar who was well-known in the Near 
and Far East, the author of about 30 works.   
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANINDA ANA MƏHƏBBƏTİNİN 

TƏSVİRİ VASİTƏSİLƏ FACİƏVİLİYİN TƏCƏSSÜMÜ 
 
Açar sözlər: Kitabi-Dədə Qorqud”, faciə, Burla xatun, ana məhəbbəti. 
Ключевые слова: Китаби- Деде Коргуд, трагедия, Бурла хатун, 

материнская любовь. 
Keywords: “Kitabi-Dede Gorqud”, tragedy, Burla Khatun, mother love. 
 
Dünya ədəbiyyatının klassik və folklor nümunələrində ana məhəbbəti 

mövzusu geniş yer tutur.Lakin cəsarətlə diqqətlərə çatdırmaq istərdik ki, ana 
məhəbbəti mövzusu sənət əsərlərində “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı səviyyədə özünü 
fəlsəfi-estetik, bədii, psixoloji və əxlaqi məzmununu tam təcəssüm etdirə 
bilməmişdir.Bu mövzunun bədii təcəssümü nadir estetik hadisə kimi özünü təsdiq 
edir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”da «ana məhəbbəti» anlayışı fəlsəfi-estetik kamilliyi 
ilə diqqəti cəlb edir.Bu kamillik ilk növbədə əsərdəki bədii ideyaların, təsvirlərin, 
obrazların estetik idealın tam təcəssümünə parlaq şəkildə meydan olması ilə 
səciyyəlidir. 

Bu əsərdə mövqe tutan hər bir obraz bədii ideyanın təcəssümü baxımından 
geniş və dərin məna daşıyır.Məlumdur ki, hər bir bədii əsərin üstünlüyü birinci 
növbədə bədii obrazların və bədii ideyaların mükəmməlliyi ilə ölçülür.Bədii 
əsərlərdə təsvirə obyekt olan hadisələrin məzmununun ifadə olunmasında və 
gizlində qalan mənanın açılmasında obrazın rolu olduqca böyükdür.Buna görə də 
bədii obrazın parlaqlığı və mükəmməlliyi bədii əsərin nailiyyəti hesab olunur.Onu 
da qeyd edək ki, hər hansı bədii əsərin yüksək səviyyəsi bir çox əsas və qeyri-əsas 
cəhətlərlə yanaşı bədii ideyanın ifadə xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.Bədii ideya o 
zaman bitkin olur ki, o fəlsəfi-estetik ideyalarla əlaqəli olsun.Bu mənanın 
genişliyi və dərinliyi ülvilik, gözəllik, eybəcərlik, qəhrəmanlıq, məhəbbət 
keyfiyyətləri ilə bağlıdır.“Kitabi-Dədə Qorqud” əsərində ana məhəbbəti ideyası da 
bu fəlsəfi zənginliyin bir ifadə formaısıdır. 
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«Kitabi-Dədə Qorqud»da ana məhəbbəti anlayışının bədii təsvirində qeyd 
etdiyimiz fəlsəfi-estetik keyfiyyətlərin müxtəlif səviyyəli təzahür formaları 
içərisində faciəvilik anlayışı da xüsusi yer tutur.Çünki bu möhtəşəm əsərdə ana 
məhəbbəti anlayışının fəlsəfi mahiyyəti və bu mahiyyətin bədii-estetik təcəssümü 
«ana faciəsi» ideyası ilə əlaqəlidir.Bu faciə ideyası öz bədii ifadəsini Burla xatun 
obrazında əks etdirir. 

Burla xatun faciəsinin estetik təbiəti gözəllik meyyarlarının təsdiqinə 
çevrilir.Beləliklə, ana məhəbbətinin daşıyıcısı olan bu söyləmədə Burla xatunun 
dedikləri əməli fəaliyyətin real əksi deyil, mətin insan təbiətinin, xeyirxah 
məqsədin və coşğun məhəbbətin bədii ifadəsidir.Başqa sözlə, bu söyləmə hayati-
gerçəkliyin özü kimi səslənən bədii gerçəklikdir.Lakin «Dədə Qorqud» sənətkar-
lığının heyrətə layiq qüdrəti sayəsində bu mənzərədə həyati gerçəkliklə sənət ger-
çəkliyi arasındakı məsafə götürülür, sənət gerçəkliyinin özü həyati gerçəklik 
imkanında təsir obyektinə çevrilir.Burla xatunun söylədiklərini məqsəd və 
reallığın vəhdəti kimi qavramaq prosesin estetik mahiyyətini dərindən anlamağa 
şərait yaradır. 

Odur ki, Burla xatunun Qazan xana söylədikləri gerçəklikliyə keçə 
bilməyən xəyalı təsəvvürlərin imkansızlığından doğan təsviri-tərəfı deyil, məhz 
gerçəkliyə keçə bilən, hətta gerçəkliyin özünə daha yaxın olan imkan variantıdır. 
Poetik təsvir məhz bu imkanı bədii gerçəkliyin səlahiyyətinə buraxır.Bədii 
gerçəklik bu imkanı reallıq doğuran amil kimi təqdim edir. Odur ki, Burla xatun 
«başmağımı çıxardımmı», «yanağımı yırtımmı», «qanımı axıdımmı», «hamini 
ağladımmı» - kimi sualları qorxaqlıqdan, tərəddüddən doğan imkansızlığı deyil, 
şücaət, cəsarət, igidlik, hikmət, zəka və ağıl gözəlliyi ilə dolu gerçəkliyi doğuran 
real imkanı təsdiq edir. Buna görə də Burla xatunun söylədiklərini həyati reallıq 
kimi qiymətlən¬diririk. 

Həmin söyləmədə ətraf aləmin gözəlliklərinə nəzər salan Burla xatun bu 
gözəlliklər içərisində ana-bala ünsiyyətini və bu ünsiyyətin həyati əhəmiyyətini 
estetik mənada dərk edir.Həyati gözəllik bu ünsiyyətlə daha rəvan, daha xoşbəxt 
və daha gözəl səslənir.Bu harmoniyanın pozulması faciə imkanlarına da yol aça 
bilir.Bu imkan gerçəkləşdikdə gözəllik nə yoxluğa çəkilir, nə də öz yerini 
eybəcərliyə verir.Əksinə, eybəcərliyə və ya həyati eybəcərliyə qarşı duraraq, 
faciəvi olana dayaq olur.Bununla da faciəvi olan gözəl olana doğma olur. 

Odur ki, ətraf aləmin gözəllikləri Burla xatunun faciəli həyatına təsadüfən 
daxil olmur. Ana-bala arasındakı gözəlliyin estetik mənada qavranılması Burla 
xatuna oğul gözəlliyini dərindən anlamağa imkan verir: 

 
…Ağayılda ağça qoyun bundan keçdi, 

Quzucığı mənrişib belə keçdi, 
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Quzucağım aldırmışam mən riyəyinimi? 
«Oğul» deyü bozlıyaymmı? -dedi. 

 
Xalqın sevdiyi canlılar içərisində dəvənin, qoyunun, atın xüsusi yeri 

vardır.Burla xatunun həmin canlıları xatırlaması da təsadüfı deyildir.Həm də 
həmin canlılar digər bütün canlıların nümunəsi kimi yada salmır.Ana-bala tamlığı 
yalnız insan övladının deyil, digər canlı varlıqların da mütləq qismətidir.Hər bir 
canlı bu qismətdən məmnunluq tapır.İnsan isə bu mütləq qisməti daha dərindən 
anlayır və onu fərəh, sevinc səviyyəsinə yüksəldir.Çünki bir mütləq qismət kimi 
ana-bala tamlığı mahiyyətcə gözəldir.Odur ki, bu gözəllik bəşəri məna daşıyır. 

Burla xatun qismətində isə artıq ana-bala tamlığı pozulmuşdur.Yəni ana öz 
əziz və doğma oğlunu itirmişdir.Bu itki onu ana-bala səadətindən məhrum 
etmişdir.Nəinki insani səviyyədə, hətta canlıların səviyyəsində belə ana üçün bala 
itkisi bədbəxtliklərin ən ağırıdır.Burla xatunun dəvəyə, ata, qoyuna rəmzi olaraq 
üz tutması da bu zərurətin bədii-estetik tərəfidir. 

Beləliklə, ana məhəbbətinin daşıyıcısı olan Burla xatun obrazında faciəvilik 
və gözəllik vasitəsilə estetik ideal təcəssüm edir.Özünü varlıq aləmində ağıl 
gözəlliyi və zehin aydınlığı ilə dərk edən Burla xatun bir tərəfdən də öz faciəsinin 
dünyavi məzmununu unutmur.Bu ağır kədər dunyavi məna daşıyır.Rəmzi olaraq 
canlılara üz tutmaqda bu məna ilə bağlıdır.Səadətini itirmiş Burla xatun geniş 
aləmdə özünü tənha, öz faciəsini isə təkcə sanır. Dəvəyə üz tutaraq «Balacığımı 
itirmişəm mələyimmi?», ata üz tutaraq «Quluncuğumu itirmişəm kişnəyimmi?», 
ağça qoyuna üz tutaraq «Quzu balamı itirmişəm mələyimmi?»-deyə fəryad 
qoparır. 

Burla xatun dəvə köşəyini, at qulununu, qoyun quzusunu görərkən həyəcan 
keçirir.Ana-bala müqəddəsliyinin canlı, təravətli təsviri ana məhəbbətindən doğan 
emosional həyəcanı estetik həyəcan sferasına yüksəldir. 

Ana məhəbbəti «oğul muradı» - anlayışı ilə qırılmaz şəkildə bağlıdır.Ananın 
ilk arzusu, böyük diləyi oğlunun murada yetmiş görməkdir. Təsadüfi deyil ki, 
«murazına çatasan» - alqış-hikməti həmişə anaların oğullara ən böyük səadət 
arzusu kim səslənmişdir. Analar üçün murada çatmağın ən başlıca tərəfı oğul 
toyudur, ona gəlin gətirməkdir. Burla xatun da bir ana kimi bu arzu ilə yaşayıb bu 
muradı gözləyirdi: 

 
…Yürüyübəni oğulu ulu gərdəgə keçürəm, derdim. 

Muradilə məqsuda irgürəm, derdim. 
Murada yetürmədin məni. 
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Burla xatunun oğul muradını görmək arzusu ana məhəbbətinin xüsusi 
təzahürüdür.Ana məhəbbətinin bu xüsusi çaları «ağçasüdünü əmizdirib» - qayğı 
və nəvazişlərlə boya-başa çatdırmadığı doğma insanın - oğlunun yeni və daha 
məsul həyat mərhələsinə qədəm qoyması ilə əlamətdardır. 

Bu «qədəm» öz əlamətdarlığını gəncin yaxın ətrafının, el-obasının bayram 
təntənəsi ilə başa çatdırır.Ərsəyə yetirdiyi oğlunun ən uca bayram təntənəsi ana 
üçün daha əlamətdardır.Ana oğul ömrünün bu gününü - uca və təntənəli bayram 
gününü illərlə, aylarla səbrlə, təmkinlə gözləyir.Kiçik zaman anları ilə dolu 
fasiləsiz zaman ardıcıllığında məhəbbət dolu qayğı və müşahidələri ilə ana həmin 
günü ehtisaslı bir təlatumlə izləyir.Bu təntənəli gün yalnız oğul ömrünün deyil, 
həm də ana ömrünün ən yüksək təntənəsidir.Bu səadət günü illər boyu yoğrulub 
yetişən, zaman-zaman çiçək açan, ömrün hər məqamında ətir saçan füsunkar ana 
məhəbbətinin gözəllik təntənəsidir. 

Ana məhəbbətinin zəngin estetik mahiyyətini açan «Burla xatun söyləmə-
sində» ayrıca yer tutan «oğul murazı»- adlandırdığımız həmin poetik parça 
gözəllik çalarının tərənnüm vasitəsidir. Öz növbəsində bu gözəllik çalarının 
tərənnümü Burla xatun söyləməsində yeni bir estetik mənanın təzahür formasıdır. 

Anaların oğul murazı həmişə səadətlə başa çatmır.Bəzən bu muraz anaların 
gözündə qalır. 

Bu ülvi muraza eybəcərliyin namərdlik, yaramazlıq, xəyanətkarlıq kimi 
amilləri qarşı duraraq müqəddəs ana məhəbbətinə qəsd edilir.Bu qəsd ana 
məhəbbətini «ana faciəsinə» döndərir. Bəşəriyyətin dahi mütəfəkkiri Aristotel 
məhz belə qəsdi faciəviliyin təzahür forması kimi qiymətləndirir: «Faciə nəinki 
yalnız bitkin hərəkətin, eyni zamanda qorxunc və acınacaqlı hərəkətin təqlididir 
ki, bu sonuncda xüsusən o vaxt olur ki, «gözlənilmədən baş verir», çox halda isə, 
gözlənilənin ziddinə və bir-birinin sayəsində baş verir, çünki təəccüb doğuran 
hadisə və hərəkət öz-özünə və təsadüf sayəsində deyil, nə qafil baş verən daha 
böyük təsir qüvvəsinə malik olur, belə ki, təsadüflər içərisində ən çox təəccüb 
doğuranı bir növ qəsdlə olan əhvalatlardır»  

Aristotelin faciəviliyə dair bu tərifi Burla xatun və ya ana məhəbbəti, 
faciəsinin fəlsəfi mahiyyətini açmağa parlaq işıq salır.Doğrudan da əsərdə öz 
əksini tapan bu bədii mənzərə «qorxunc və acınacaqlı hərəkətin təqlididir». Sonra: 
ananın başına gələn bu dəhşətli hadisə «gözlənilmədən baş verir» - yəni ananın öz 
sevimli oğlunu itirməsi gözlənilməz idi, buna görə də o sarsıdığı təəccüb doğurur, 
çünki gözlənilənin – yəni «oğul murazının» ziddi idi. Sonra: bu «hadisə öz-özünə 
və təsadüf sayəsində deyil, naqafil baş vermişdir» - yəni, Burla xatunun oğlunu 
itirməsi naqafil olmuşdur. Sonra bu naqafilliyin təsiri əsasında Burla xatunun 
dəhşətli həyəcanı daha böyük və daha sarsıdıcı olmuşdur. Daha sonra: Burla 
xatunu sarsıdan, onu dəhşətə gətirən faciəli hadisənin özəyində «qəsd» - dayanır, 
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başqa sözlə, bu faciəli hadisənin səbəb və nəticə əlaqədarlığı qəsdlə bağlıdır. Buna 
görə də Aristotel haqlı olaraq göstərir ki, faciə «bir növ sanki qəsdlə olan əhvalat-
lardır». 

Beləliklə, «Kitabi-Dədə Qorqud»da ana məhəbbəti anlayışının geniş məz-
mununa, bu məzmunun xüsusi bir tərəfi kimi, «ana faciəsi» - ideyası da daxil 
olmuşdur. Bu zaman ana məhəbbəti anlayışı məhz bu ideyanın bədii-təcəssümü 
sayəsində gözəllik idealının təsdiqi ilə yeni estetik keyfiyyət doğurur: Ana faciəsi. 
Belə ki, gözəllik idealı faciəviliyin təsviri vasitəsilə təcəssüm edir.Eyni zamanda 
gözəllik idealı faciəviliyin təsdiqi kimi özünü göstərir.Çünki, gözəllik idealı bir 
çox estetik anlayışlarla bağlı şəkildə ifadə olunur. 

Xan qızı Burla xatunun obrazında ana faciəsi ictimai məzmun daşıyır. Bir 
tərəfdən analara məxsus kədərin faciəli elementlərinin Burla xatun ətrafında 
ümumiləşdirilməsi məqsədi bəşəri məna səviyyəsinə çatdırılır və həmin obrazın 
xarakterik xüsusiyyəti kimi bədii təyinat alır. Digər tərəfdən faciə elementlərinin 
ümumiləşdirilmiş sitiuasiyalı forması faciəviliyin estetik təbiətini poetik lövhədə 
nizama salır.Həmin təbiətdə faciəvilik çoxcəhətli və ya müxtəlif tərəfli 
keyfıyyətləri ilə ana məhəbbətinin estetik məzmununa daxil olur. 

Burla xatuna məxsus ana məhəbbəti də bu məzmunda zənginlik və gözəllik 
tapır. 

Oğul həsrətilə bağrı yanan ananın ürəkdolu sevgisi onun xəyali təsəvvür-
lərinə da hakim olur.«Bir bəgim görünməz bağrım yanır» - deyən ana oğul 
taleyinin acı qismətini müxtəlif fəlakət mənbələrində axtarır. Qorxulu və müdhiş 
mənbələrin əksi xəyali təsəvvürlərə söykənən çılğın poetik mənzərələrdə görsənir: 

 
...Asılan-asılan qayalardan 
Qazan, oğlan uçırdmmı? 

Talı sazın aslanına yedırdmmı ? 
 

Sinəsi oğul məhəbbəti ilə dolu ana kafirə uğramış igid və cəsur oğlunun 
zərurət üzündən məzlum və zəlil halını müxtəlif vəziyətlərdə təsəvvür edir. Bu 
vəziyyətlər: Uruzun əli-qolu bağlı düşmən önündə əsir kimi yedəklənməsi: xilas 
olmaq məqsədilə Uruzun ümid dolu nəzərlərlə dörd yanına yazıq-yazıq baxması: 
əsirliyin sərt həyatında, çətin məhrumiyyətində və düşmən qəddarlığında Uruzun 
dil-dodağı quruması: acı taleyi üçün acı göz yaşları axıtması: ata-ana həsrəti və 
məhəbbəti ilə Uruzun ağlaması və s. kimi mənalar da təsəvvür olunur. Burla 
xatunun söyləməsində, xəyali təsəvvür vasitəsilə tərənnüm olunan bədii gerçəklik 
ana məhəbbətinin estetik mahiyyətini aça bilən təzahür formalarından biridir. 

Zəngin bədii-estetik keyfıyyətlərə obyekt olan «Burla xatunun söyləmə-
sində» ana məhəbbəti «xəyali-təsəvvür» formasında olduğu kimi «hafızə» 
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formasında da ifadə olunur. Burla xatun çətinliklə bircə oğul tapdığını, nəzir-
niyazla onu böyütdüyünü yada salır: 

 
…Ac görsəm, toyurdum. 

Yalıncıq görsəm, tonatdım, 
Diləg ilə bir oğulı güclə buldım. 

 
Zəngin mənəvi keyfıyyətlər sırasına daxil olan, fəlsəfi məna daşıyan 

«yaxşılıq» və «xeyirxahlıq» anlayışları insan mahiyyətinin təsdiqi kimi bəşəri 
gözəllik, əxlaqi borc baxımından daha qiymətli olur. İnsan bu ali borcu ləyaqətlə 
ödəyib, bu gözəlliyə şərəflə qovuşanda öz mahiyyətinə daha çox yaxınlaşmış olur. 

Xeyirxahlıq, yaxşılıq kimi yüksək keyfıyyətlərin digər məziyyətləri də 
diqqətəlayiqdir.Nəzərdə tutduğumuz məziyyətlər içində «inam» anlayışının da 
yeri vardır.Bu inam ilk növbədə «insan bu dünyada öz əməlinin məhsulunu 
dadacaqdır» hikmətilə bağlıdır.Xalqın fəlsəfı-estetik şüurunda xeyirxahlıq və 
yaxşılığın gələcəyin xoşbəxt təminatları üçün də gərəkli sayılması bu və ya buna 
bənzər hikmətlərin təsiri ilə formalaşa bilmişdir. 

Bu inam hissi, bəşəri gözəlliyə və əxlaqi borclara həssas olan kamil insana-
Burla xatuna da doğmadır.Bu gözəl insanın etdiyi saya gəlməz yaxşılıqlar, 
xeyirxahlıqlar olduqca müxtəlif səmtlidir. 

«Quru-quru çaylara su saldım» - hikməti də bu səmtlərin genişliyinə, bu 
məzmunun ölçüyəgəlməz dərinliyinə verilən fəlsəfı-estetik qiymətidir.Güc, 
əzəmət, paklıq və gözəllik rəmzi olan çay quruduqda öz məzmununu itirir.Öz 
məzmununu çaya qaytarmaq xeyirxahlığın qeyri-adiliyidir.Bu qeyri-adilik həmin 
misrada ülviliyin təcəssüm forması kimi səslənir.«Quru-quru çaylara su saldım» - 
təsvirlərinin məzmun dərinliyinə verilən fəlsəfı-estetik qiymət də məhz bu anda 
estetik ideala söykənir. 

Lakin sonrakı misralar bu səmtlərə konkretlik gətirir. Yeri gəlmişkən, ani 
olaraq birinci və sonrakı misraların təsvir xüsusiyyətinə nəzər salsaq: bədii-üslub 
gözəlliyini və onun fəlsəfı-estetik məzmunla vəhdət incəliyini duyub valeh 
olmamaq mümkünlüyünü söyləmək olmaz. Bu vəhdətdə ümumi ilə xüsusinin 
dialektikası və yaxud mücərrədliklə əyaniliyin dialektikası poetik təcəssüm tapa 
bilmişdir.Qeyd edək ki, dialektik prosesin belə manevrli bədii təcəssümü nadir 
sənət əsərində, daha ünvanlı desək, klassik sənətin tərifə layiq nümunələrində 
özünü göstərir. 

Qeyd etdiyimiz konkretlik: «nəzir vermək»; «qonşuya yaxşı baxmaq»; 
«umub-küsənə, dilənçiyə yemək vermək»; «acı doydurub»; «çılpağı geyindirmək» 
kimi fikirləri əks etdirən misralarda aydınlıq tapır. Başqa sözlə, bu poetik 
mis¬ra¬la¬rın hər biri Burla xatun xeyirxahlığının konkret tərəflərinə işıq salır. 
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Bu işıqda ana məhəbbətinin də estetik təbiətini aydınca görürük: «dilək ilə bircə 
oğulu güclə buldum» - fikiri bu aydınlığın parlaq ifadəsidir. 

Yaxşılığın, xeyirxahlığın insanı xata-balalardan, əzab və müsibətlərdən 
qoru¬ya¬cağına inam bəsləyən Burla xatunun fəlsəfı-estetik düşüncələri 
«söyləmə»də inam məhəbbətinin xüsusi təzahür forması kimi əks olunur. Onu da 
qeyd edək ki, Burla xatunun xeyirxahlıqları, yaxşılıqları cavabsız-mükafatsız 
qalmır, həmin boyun sonunda ana öz səadətinə qovuşur: 

«Boyu uzun Burla xatun kafirin qara bayrağını qılıncladı, yerə saldı.Təkur 
basladı, qalan düşmənlər qaçdı.Dərələrdə kafirlərə qırğın düşdü. On beş min 
kafirdən kim qırıldı, kim tutuldu. Qazan oğlunun yanını gəldi». 

Zəngin fəlsəfi-estetik məzmun daşıyan «Burla xatun söyləməsində» bədii 
təcəssüm ilə bağlı olan bir məsələyə də toxunmağa ehtiyac vardır.Üzərində ötəri 
də olsa dayanmaq istədiyimiz məsələ «Burla xatun söyləməsi» -adlandırılan geniş 
poetik təsvirin müqəddəməsi və şeirin dörd dəfə təkrarlanan hissə sonluğu 
haqqındadır.Şübhəsiz ki, bu məsələ bizi ana məhəbbəti problemi baxımından 
maraqlandırır. 

Əvvəlcə «söyləmənin» müqəddəməsinə nəzər salaq: 
«Xan qızı gördü kim, qazan gəlir, umunlanıb yerində uru durdu, samur 

cübbəsini əyninə aldı. Qazana qarşu gəldi.Qapaq qaldırıb Qazanın üzünə doğru 
baxdı, sağilən soluna göz gəzdirdi, oğlancığazını Uruzu görmədi.Qara bağrı 
sarsıldı, düm ürəyi oyandı, qara qıyma gözləri qan yaş doldu, Qazana söyləmiş, 
görəlim, xanım, nə söyləmiş». 

Nəzərə çatdırdığımız nümunə, «Burla xatun söyləməsinin» müqəddəməsi 
olsa da, ayrılıqda həyatın müəyyən bir anını təqdim edə bilən təsviri-lövhə təsiri 
bağışlayır.Bu lövhənin mövzusu isə bədii sözün incə çalarları, zərif məqamları, 
kövrək ahəngdarlığı ilə qoruyub-saxladığı ana məhəbbətidir. 

Bir neçə və ya beş cümlədən ibarət söz lövhəsi böyük bədii qüdrətin 
sayəsində ana məhəbbəti anlayışının estetik sferasını yarada bilmişdir. Həmin 
sferada ana məhəbbətinin gözəllik aləmi daha ecazkar canlanır: «Qara bağrı 
sarsıldı, ürəyi yerindən oyandı, qara qıyılmış gözləri qan yaşla doldu». Ananın 
məhz bu halı-bircə cümlədə təsvir tapan halı ana məhəbbətinin gözəllik 
mahiyyətini təzahür etdirə bilən bədii estetik prosesdir. 

Burla xatun söyləməsinin müqəddəməsi kimi diqqətə çatdırdığımız kiçik 
nümunə sonrakı bədii-estetik mərhələlərdən təcrid olunarsa belə öz bədii 
bitkinliyini qurmuş və ya qorumuş olardı.Yəni özlüyündə belə, bu kiçik nümunə, 
müstəqil təsvir obyekti kimi estetik hadisələrin təcəssüm meydanıdır.Bu kiçik 
«meydanda» məhəbbətin estetik mahiyyəti açılır. 
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Təkcə bu fakt “Dədə Qorqud” boylarının fəlsəfi-estetik və bədii qüdrətindən 
xəbər verir.Məhz minilliklərdən gələn, dərin tarixi, zəngin fəlsəfi məzmunu olan 
bir əsər bu ecazkar təsviri yarada bilər. 

Göstərdiyimiz nümunənin bədii gözəlliyi bir daha ondadır ki, o, özündən 
sonra gələn bütün geniş və davamlı mərhələlərə işıq sala bilir.Bədii-poetik 
təsvirlərlə yanaşı fəlsəfi-estetik keyfiyyətlər də ananın nümunədə göstərilən faciəli 
həyəcanı və estisaslı vəziyyəti ilə qırılmaz əlaqələrini saxlaya bilir.Beləlikllə, 
Kitabi-Dədə Qorqud əsərindəki Burla xatun obrazında ana məhəbbəti anlayışının 
faciəvi mahiyyəti parlaq şəkildə təcəssüm edir. 
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В статье исследуются художественные особенности широко описанной 

в эпосе «Китаби-Деде Коргуд» материнской любви, а также философско-
эстетическое содержание трагичности посредством описания этого понятия. 
Основываясь на образ Бурлы хатун, автор излагает свои суждения о 
философско-эстетическом и художественном воплощении материнской 
трагедии. 
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Summary 
 
Artistie feqtures of mother love wich widely described in “Kitabi-Dede 

Gorqud” epos also philosophical and westhetie context of the tragedy through 
description of this conception are usearched in the article. Based on the Burla 
Khatun image the author exponed his opinions about philosophi cal-aesthetic and 
artistic personification of mother tragedy. 
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magazine. 
 
Azərbaycan mollanəsrəddinşünaslığı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyat-

şünaslığının mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. Təkcə milli 
mətbuatımızın deyil, ümumiyyətlə Şərq, türk-islam mətbuatının ən möhtəşəm 
dərgisi olan «Molla Nəsrəddin» yarandığı gündən – 1906-cı ildən etibarən ədəbi-
tarixi fikrin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bunun bir neçə səbəbi var idi. Birincisi 
jurnalın ilk sayında yazılan «Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman 
qardaşlarım» bəyanatında ifadə olunmuş böyük və müqəddəs məram idi. Xalq elə 
ilk gündən maraqlandı ki, «Molla Nəsrəddin» ona nə demək istəyir. Tezliklə 
məlum oldu ki, jurnal cümlə «müsəlman qardaşların» dərdi – sərindən yazır. Elə 
bu bəyanatla da o, ədəbi-tarixi fikrin diqqətini cəlb etdi. Mollanəsrəddinçi 
ədibƏ.Haqverdiyev yazır: «Birinci nömrə may ayının əvvəllərində əlimizə keçdi. 
Bu nömrə şəhər əhalisi arasında bomba kimi partladı… Jurnalın Şuşa əhalisinə 
təsirini qələm təsvir etməkdə acizdir». İkinci səbəb bu idi ki, böyük yazıçı 
Y.V.Çəmənzəminli demişkən, «Molla Nəsrəddin» «Böyük bir ədəbi dövr 
yaratdı… ədəbi dövrün başçısı» na çevrildi. Bu Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbi 
idi, məhz bu məktəbin nümayəndələri – C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ömər 
Faiq, Ə.Haqverdiyev, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar və başqaları Azərbaycan 
ədəbiyyatında bədii metod və ədəbi cərəyan olaraq tənqidi realizmin əsasını 
qoyub, əsərləri ilə onun poetika və estetikasını formalaşdırdılar. Mirzə Cəlil etiraf 
edir ki, «Molla Nəsrəddin – tək bir nəfər müəllifin əsəri deyil. «Molla Nəsrəddin» 
bir neçə mənim əziz yoldaşlarımın qələmlərinin əsərinin məcmuəsidir ki, mən də 
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onların ancaq ağsaqqal yoldaşıyam». Bu etirafda təkcə tarixi həqiqət yox, həm də 
böyük bir vətəndaş ziyalının səmimiyyəti vardır. 

Üçüncü səbəb bu idi ki, «Molla Nəsrəddin» Azərbaycan tarixininən mühüm 
dövründə – dünyanı lərzəyə gətirmiş 1905-1907-ci illər xalq inqilabi dövründə 
yaranmışdı. Mirzə Cəlil tarixin gedişatını doğru təyin etmiş, XX əsrin önlərində 
başlanan milli intibahın belə bir jurnala ehtiyacı olduğunu duyabilmişdi. Bunu 
dayenə məhz Mirzə Cəlil özü hamıdan əvvəl, hamıdan dəqiq ifadə edərək yazırdı: 
«Molla Nəsrəddin»i təbiət özü yaratdı, zəmanə özü yaratdı… Onun birinci 
nömrəsi nəşr olunan gündən mənim bir az vaxtın müddətində nəinki tək bircə 
Qafqaz müsəlmanlarının içində, bəlkə Yavıq Şərqdə şöhrət tapdı». 

Milli mətbuatımızın başçısı olmaq uğrunda jurnal çətin bir mübarizə yolu 
keçməli oldu. Onun səhifələrində Azərbaycan haqqında ən böyük milli-tarixi 
həqiqətlər əks olunurdu. O, ana dili uğrunda mübarizənin başında dayandı, ana 
dilində yazmağın və danışmağın canlı klassik nümunəsinə çevrildi. Azərbaycanın 
münəvvər ziyalıları hələ ilk saylarından başlayaraq bu dərginin ədəbi-tarixi 
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirdilər. Azərbaycan professional ədəbiyyat-
şünaslığının banisi Firudin bəy Köçərli yazırdı: «Molla Nəsrəddin» jurnalı 
ilknömrələrindən başlayaraq bizim ölkənin müsəlmanları arasında canlı maraq 
oyatmışdır… Jurnalı bir qrup ziyalı müsəlmanların əməkdaşlığı ilə savadlı və 
mədəni azərbaycanlı Cəlil Məmmədquluzadə nəşr edir… «Molla Nəsrəddin» 
nöqsanlara gülmək yolu ilə müsəlman cəmiyyətini islah etməkdən ibarət olan 
məqsədini tamamilə yerinəyetirir». XX əsrin Əlibəy Hüseynzadə, Üzeyir 
Hacıbəyli, Əhməd Ağaoğlu, Nəriman Nərimanov, Məhəmmədağa Şaxtaxtlı, 
M.Ə.Rəsulzadə, F.B.Köçərli kimi şəxsiyyətləri «Molla Nəsrəddin» haqqında çox 
dəyərli mülahizələr söyləmişlər. Lakin mollanəsrəddinşünaslığın bir elm kimi 
təşəkkülüXX əsrin 30-cu illərinə aiddir. Bu illər ümumən yeni ədəbi tənqidin və 
ədəbiyyatşünaslığın təşəkkülü dövrü idi. Həmin illərdə «Molla Nəsrəddin» jurnalı 
25 illik əzəmətli, əzablı vəşərəfli tarixi missiyasını artıq başa çatdırmışdı. Xalqın 
və ictimai fikrin yaddaşına «Molla Nəsrəddin» Cəlil Məmmədquluzadə 
iləvəhdətdə həkk olunmuşdu. Məhz bu dövrdən etibarən yeni proletar diktaturası 
dövrünün başa düşmədiyi «çığırdaş ədibi» Mirzə Cəlili ədəbi-nəzəri fikir Molla 
Nəsrəddin deyə təhlilin və tənqidin mərkəzinə gətirirdi. Görkəmli ədib və etnoqraf 
alim, bacarıqlı diplomat Y.V.Çəmənzəminli «Ədəbi dövrün başçısı» məqaləsində 
(«Ədəbiyyat qəzeti» 30 yanvar 1934) onun ədəbi-tarixi qiymətiniverərək yazırdı: 
«Böyük bir ədəbi dövr yaradan, ictimaihəyatımızdainqilablar törədən, 25 il 
populyar məcmuəyə rəhbərlik edən bu böyük sima… bu gün aramızda yoxdur. 
Lakin əsərləri yaşayır. Həm mövzusu və tipləri, lətifələri əsərlərinin böyük bir 
qələmə mənsub olduğunu açıqcasına ifa edir. Molla böyükbir orijinallıqdır». 
Mirzə Cəlil və «Molla Nəsrəddin» yeni quruluşun eybəcər təşkilatı olan «Mübariz 
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Allahsızlar İttifaqı»nın orqanı olmaqdan imtina edərək, 1921-ci ildə Təbrizə 
getmişdi. Azərbaycan Maarif Komissarı D.Bünyadzadənin I Ümumazərbaycan 
şuralar qurultayındakı (1921-ci il, fevral) çıxışında deyilir: «Yəqin sizlərdən 
çoxunun xatirində qalır. Bir neçəil bundan qabaq, hələ Nikolay vaxtında«Molla 
Nəsrəddin»jurnalı nəşr edilirdi. O jurnalın redaktoru İrandadır. Biz onun Bakıya 
qayıtması üçün tədbirlər görmüşük. Və az sonra Mirzə Cəlil Bakıya qayıtdı. Fəqət 
bu qayıdışdan sonra, necə deyərlər, onun günü qara oldu. Əgər 1933-cü ildə vəfat 
etməsəydi, onun mübarək adı 1937-ci il represiya qurbanlarının siyahısında birinci 
yerdə dayanacaqdı… 

30-cu illərdə Mirzə Cəlil haqqında ilk böyük monoqrafiyanı dövrün gənc və 
görkəmli tənqidçisi Əli Nazim yazdı. Əli Nazim 1933-cü ildə yazdığıtərcümeyi-
halında göstərir ki, o, «Molla Nəsrəddin bir sənətkar kimi» adlı 6 müəllif vərəqi 
həcmindəmonoqrafiya planlaşdırıb. Bu ilk sovet alimlərindən olan Ə.Nazimin 
namizədlik dissertasiyası idi.Bu monoqrafiya 1936-cı ildə M.Hüseynin redak-
torluğu ilə bir neçə siqnal nüsxəsi olaraq çap olunur. Bu vaxt Ə.Nazimin başının 
üstünü 37-nin qara buludlarıalmışdı. Ona görə də əsərin kütləvi tirajla çapı dayan-
dırılır. Həmin monoqrafiyanın yeganə nüsxəsi, AMEA-nın müxbirüzvü, mərhum 
professor Abbas Zamanovun şəxsi arxivindəndir. O, «Cəlil Məmmədqluzadə 
(Molla Nəsrəddin)» adlanır. Bu talesiz monoqrafiya mollanəsrəddinşünaslığın 
əsasını qoymuşdur.Çünki, bu əsərdə Mirzə Cəlil və «Molla Nəsrəddin» sinonim 
adlar, bütöv bir vəhdətin hissələri kimi ədəbi-tarixi düşüncəyə daxil edilir. 
Ə.Nazim həm də«Molla Nəsrəddin» i – Mirzə Cəlili Azərbaycan realizminin 
müstəqil mərhələsi kimi tədqiqata cəlb edir. Müəllif realizmin bu mərhələsini 
Molla Nəsrəddinin gülüşü ilə izah edərək yazırdı: «Onun gülüşünün bir 
xüsusiyyəti də, bu gülüşün göz yaşları ilə yoğrulmuş acı bir gülüş olmasıdır. Bu 
gülüş ağlamağınıgizlətməyəçalışanların qəhqəhələrini özündə daşıyır… Lakinbu 
gülüş hər zaman belə qalmır kinə keçir, nifrətə keçir, kəskin silah olur, məhvedici 
güllə olur, yandırır». 1939-cu ildə artıq Əli Nazim həbsdə olanda Azərbaycan 
mollanəsrəddinşünaslığının təşəkkülünü bir elmi sistem kimi tamamlayan ikinci 
monoqrafiya- Mirzə İbrahimovun «Böyük demokrat» əsəri çap olunur.Bu əsər 
artıq sovet rejiminin istədiyi tərzdə onun ideoloji doktrinası olan marksist-leninçi 
metodologiya ilə yazılmışdı. Müəllif burada Mirzə Cəlilin və «Molla 
Nəsrəddin»in ədəbi-tarixi dəyərini Azərbaycanda demokratik-ictimai fikrin 
M.F.Axundzadədən vüsət alan kontekstində verməyə səy göstərir. Öz zamanı 
üçün qiymətli olan bu monoqrafiyanın «Molla Nəsrəddin»ə qədər Azərbaycan 
mətbuatı, «Molla Nəsrəddin», «İki üslubun mübarizəsi» fəsillərində jurnalın 
ictimai-fəlsəfi mövqeyini əks etdirməyə çalışır. Marksist-leninçi metodologiya 
mövqelərindədayanaraq kitabın «İki üslubun mübarizəsi» fəslində «Molla 
Nəsrəddin» və «Füyuzat»ı üz-üzə qoysa daM.İbrahimov «Molla Nəsrəddin»in və 
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Mirzə Cəlilin demokratizmini doğru müəyyənləşdirirdi. Monoqrafiyada 
oxuyuruq: «Molla Nəsrəddin» ilk nömrəsindən başlayaraq burjua-feodal həyatının 
yaramazlıqlarınaatəş açır. Jurnalın birinci nömrəsindən o özünə məxsus sadə xalq 
dili ilə yazmağa başlamışdır. Cəlil Məmmədquluzadə demokratik ideyalar təbliği 
üçün demokratik üsullara müraciət edirdi… Hər şeydən vacib, xalqın anlayacağı 
dildə başa salmaq, onun öz düşüncəsi ilə öz həyatının dözülməzliyini ona dərk 
etdirmək lazım idi. 

«Molla Nəsrəddin» qaranlıq vəpozğun həyatı işıqlandıran, təmizləyən günəş 
kimi idi. 

… Mollanəsrəddinçilər xalq kütlələrininiştirakı olmadanmilli intibah 
təsəvvür etmirdilər. 

… «Molla Nəsrəddin» bizim inkişaf tariximizdə, xalqımızın ictimai 
həyatında çox mühüm vəiftixara layiq bir hadisədir». 

«Molla Nəsrəddin» və mollanəsrəddinçilik problemi Azərbaycan ədəbiyyat-
şünaslığında bütün XX əsr boyu diqqət mərkəzində olmuşdur. Həm mətbuat 
tariximizdən tədqiqatçılar, həmnəsrşünaslar, həm ictimai fikri araşdıran filosoflar, 
həm dədilçi və ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri bumöhtəşəm abidəyə müxtəlif yönlərdən 
yanaşmış, onun milli-tarixi taleyimizdəki əhəmiyyətini təsdiq etmişlər. M.S.Ordu-
badi, Əziz Şərif, Mir Cəlal, Abbas Zamanov, M.Cəfər, M.Arif, Əli Sultanlı, 
Q.Məmmədli, Əziz Mirəhmədov, K.Talıbzadə, X.Əlimirzəyev, M.Məmmədov, 
F.Hüseynov, Y.Qarayev kimi görkəmliyazıçı və ədəbiyyatşünaslar XX əsrin 50-
80-ci illərində «Molla Nəsrəddin» haqqında xüsusi elmi-monoqrafik araşdırmanın 
predmet iola biləcək dəyərli fikirlər söyləmişlər. 

Akademik M.C.Cəfərov yazırdı: «Cəlil Məmmədquluzadənin və onun 1906-
cı ildən başlayaraq ətrafına topladığı mollanəsrəddinçilərin kəşf edib mətbuat 
aləminə, döyüş meydanına çıxardığı Sabirlərin, Əli Nəzmilərin qələminin gücü ilə 
Azərbaycan satirik ədəbiyyatının şöhrəti ölkə sərhəddini aşaraq, bütün Şərqdə 
rəğbət, məhəbbət qazanmış, Şərqin müxtəlif ölkələrində qoca Mola Nəsrəddinin 
neçə-neçə istedadlı davamçıları, məfkurə və sənət dostları yetişmişdir». 

Azərbaycan mollanəsrəddinşünaslığında öz yeri olan ciddi tədqiqat əsərlə-
rindən birimərhum professor X.Məmmədovun «Əkinçi» dən «Molla Nəsrəddin»ə 
qədər» (1987) monoqrafiyasıdır. Bu əsərdə Azərbaycan ədəbi-tarixi və nəzəri-
estetik fikrinin az öyrənilmiş XIX əsrin son dövrü və XX əsrin əvvəlləri – iki 
jurnalarası mərhələ nəzərdən keçirilir, Azərbaycan mətbuatının «Molla Nəsrəd-
din» ə gələn maarifçilik yolu araşdırılır. 

Azərbaycan mollanəsrəddinşünaslığının nəzəri-tarixi monoqrafiyanı xüsusi 
qeyd etməliyik: Yaşar Qarayev. «Realizm: sənət və həqiqət (Azərbaycan realiz-
minin mərhələləri)» (1980), Əziz Mirəhmədov. «Azərbaycan Molla Nəsrəd-
dini»(1980) və İsa Həbibbəyli «Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri» 
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(1997). Y.Qarayev və Ə.Mirəhmədovun əsərləri mollanəsrəddinşünaslığının 60-
80-ci illər mərhələsini, İ.Həbibbəylinin monoqrafiyası isəümumən XX əsr 
mollanəsrəddinçiliyini və cəlilşünaslığı yekunlaşdıran sanballı tədqiqatlardır. 

Y.Qarayevin «Azərbaycan realizminin mərhələləri» monoqrafiyasında 
Mirzə Cəlilin və ümumən «Molla Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin tənqidi realizmin 
mərhələ kimi formalaşmasında həlledici rolu nəzəri-fəlsəfi baxımdan əsaslan-
dırılır. O yazır: «Mirzə Cəlil XX əsr Azərbaycan bədii fikrində yeni realizmin 
başçısı və böyük nümayəndəsi sayılır. Ümumən Azərbaycan realizmi Zakirdən 
Sabirə qədər keçdiyi yolda Mirzə Cəlildən yüksək zirvə tanımır: Bizdə tənqidi 
realizm Mirzə Cəlillə kamala çatır. O M.F.Axundzadə realizmininsadəcə 
davamçısı deyildi, burealizmin inkişafında tam yeni mərhələnin «baneyi-karı» idi. 
Mirzə Fətəlidən sonra Azərbaycan nəsrində, dramaturgiyasında, ədəbi və ictimai 
fikrində böyük islahatlar Mirzə Cəlil yaradıcılığında baş verir». 

Ə.Mirəhmədovun «Azərbaycan Molla Nəsrəddini» monoqrafiyasında 
C.Məmmədquluzadənin dünyagörüşünün təşəkkülü və inkişafı, əbədi mühitə və 
mətbuata gəlişi, demokratizm uğrunda mübarizəsizəngin faktlarla araşdırılır və 
əsaslandırılır. Monoqrafiyanın xüsusilə «Molla Nəsrəddin» in banisi vəredaktoru 
adlanan dördüncü fəslində jurnalı yaratmağın fədakarlıqları ilə bərabər C.Məm-
mədquluzadə və mollanəsrəddinçilik problemixüsusi araşdırmanın predmetinə 
çevrilir. 

Akademik İ.Həbibbəylinin fundamental monoqrafiyası tamamiləyeni 
materiallar və arxivsənədləri əsasında yazılmış orijinal tədqiqat əsəridir. Burada 
Mirzə Cəlilin mühiti, uşaqlıq dövründən tutmuş ömrünün son dövrünə qədərki, 
ədəbi, jurnalistik və ictimai fəaliyyətinin bütün mərhələləri, şərəfli və ağrılı 
taledönümləri nəzərdən keçirilir. Molla Nəsrəddinçilik və füyuzatçılıq problem-
lərinin obyektiv tarixi qoyuluşu və həlli bu əsərin dəyərli cəhətlərindəndir. Müəllif 
ədibin təhsil illəri iləbərabər müasirləri haqqında geniş məlumat verir. Əsərinson 
fəsli başdan-başa Mirzə Cəlilinnəsil şəcərəsinə həsr olunur. Bu nəhəng tədqiqat 
əsəri yeni tapılmış zəngin materiallardan ibarət «Əlavələr»lətamamlanır ki, bu 
daəsərə elmiliklə bərabər, həm də əyanilik gətirir. Və ən başlıcası, İ.Həbibbəyli 
«Molla Nəsrəddin» və «Mirzə Cəlilin» mühitini sadəcə faktların və sənədlərin 
tarixi sırasıkimi vermir. Burada mühit həm dəfəlsəfi-estetik problem kimiişlənilir 
ki, bu damonoqrafiyanın dəyərli elmi-nəzəri keyfiyyətlərindəndir. 

Azərbaycan mollanəsrəddinşünaslığı ciddi nəzəri-metodoloji problemlərə 
malik bütöv elmi bir sistemdir.Yüz ildir ki, Azərbaycan tarixi-ictimai düşün-
cəsində «Molla Nəsrəddin» adı əbədiləşib, yüz ildir ki, mollanəsrəddinşünaslıq 
adlanan elm formalaşıb.Bu elmi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı kontekstində 
monoqrafik hüdudlarda araşdırmaq bu gün aktual tarixi zərurətə çevrilib. 
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Резюме 
 

В статье широко освещается деятельность журнала "Молла 
Насреддин". Особое внимание уделяется проблемам исследования журнала 
и его роли в истории азербайджанской литературный мысли. Кроме того, 
подчеркивается место и роль журнала в творчестве известных 
представителый школы Молла Насреддина.   
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Summary 
 

The activities of the magazine "Molla Nasreddin" has widely been covered 
in the article. Here is given special attention to the questions of research of the 
magazine and its role in the history of the Azerbaijani literary thought. Besides, 
the position and role of the magazine in the creative works of the well-
knownrepresentatives of the school of Molla Nasreddin is emphasized.   
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При построении композиции «Хамса» («Пятерицы») великий поэт и 

мыслитель Азербайджана Низами Гянджеви (XII в.), следуя литературной 
традиции своего времени, включал во вступительные части своихпоэм 
маснави специальные разделы. По жанру эти разделы напоминали касыду. 

Касыды, как известно, сочинялись наполитические, философские, 
социальные, богословские темы. Согласно мнению В. Фейзуллаевой, кото-
рая посвятила отдельную статью исследованию касыд Низами Гянджеви, 
следует «…прибавить к касыдам Низами и вводные части «Хамса». В них, 
как известно, воспеваются мощь и милосердие Аллаха, тайныебеседы («му-
наджат») поэта с Всемогущим и Милосердным Богом; разделы, где Низами 
воспевает пророка (на’т)Мухаммеда,а также «фахриййа», где поэт 
восхваляет сам себя,ставя себя выше остальных поэтов.[1, с.60] По форме 
же эти главы, в соответствии с требованиями поэм-маснави, были сочинены 
с двойной рифмой, почему и были названы маснави. 

Религиозно-мистический аспект мировоззрения Низами Гянджеви ярко 
проявляется именно во вводной главе под названием «мунаджат» (тайная 
беседа), начинающейся с кораническим оборотом"ميحرلانمحرلا هللاآ مسب"(Во 
имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного) поэмы "نزخم 
-где поэт приводит «бурхан ,{Сокровищница тайн» (1178-1179 гг.)»}"رارسالا
е кат’и» (веские доказательства) о существовании Творца, иначе говоря, 
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Высшего Разума, Абсолютной Сути, по словам же самого поэта, 
 .(начала мысли и конца речи) "نخس متخ و ترکفةحتاف"

Как было отмечено, поэма«Сокровищница тайн» начинается с главы 
«Мунаджат», где лежат истоки его мировоззрения. На наш взгляд, как иск-
ренне верующий «ахл-е тоухид» (приверженец единобожия), Низами в 
данном разделе продолжает традицию, которая существовала издревле, еще 
во времена Зороастра (Заратуштра): в древней части священной книги 
зороастризма «Авесты», как известно, в «Гатах» (мольба, заклинание) 
пророк, восхваляя Ахурамазду, молится и просит его о помощи. Также 
израильский пророк Давид в «Псалтыре» славословит Бога, превозносит его 
с горячей любовью и нежностью. Ведь недаром Низами во вводной части 
поэмы «Хосров и Ширин» сравнивает себя с пророком Даудом, а свою 
поэму уподобляет Забуру {"مروبز" - «Забурам» («мой псалом» гимн, 
песнопение)}по искренности и глубине своей веры к Всевышнему Аллаху. 
Так: 

 نادرگهزاتارملديدوادب
  نادرگهزاوآدنلبارمروبز
[3, с. 120]  
«Как дивно царь Давид воспел тебя в былом! 
Пускай к тебе и мой возносится псалом».[4, с.7] 
Обращаясь к هللاآ («Аллах») Богу с мольбой в упомянутой главе, поэт 

выступает как монотеист: 
«Сбрось завесу и взойди (в своем) единстве. 
Если даже той завесою буду я, то сверни и ее. 
Беспомощность небосвода покажи небосводу, 
Отвяжи узел мира от мира. 
Сотри эти знамения времени, 
Обезобразь облик этих небесных тел. 
Возврати снова слова языка каламу, 
Отданную в долг землю возврати снова небытию».[6,с.15] 
«Т.е. видимый мир, вселенная служат завесой, скрывающей внешний 

облик Аллаха, и поэт просит Его явиться во всем величии, если даже 
придется для этого уничтожить (свернуть) весь мир вместе с самим 
поэтом».[6, с.183]  

 в определении Низами свят, бесподобен. Как приводится («Аллах») هللاآ
в Священном Писании мусульман, в Коране:«Скажи: «Он – هللاآ (Аллах) Един, 
 вечный,не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни – (Аллах) هللاآ
один!».[5, с. 510] 
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- Низами - это и нечто «Единое»,«Безначальное», «Бес («Аллах») هللاآ
конечное». Это – «Вечность», «Божественная Истина», «Высшая 
Справедливость», «Первопричина» и «Первооснова». Это и «Нур-ал-анвар» 
(«Царство Света») и «извечно Сущий». Данные эпитеты характеристики в 
традиционном мусульманском богословии именуются «’асма-у-хусна» (кра -
сивые имена - эпитеты Бога) и являются свойствами Всевышнего هللاآ (Ал -
лаха). Выражение " اْلُحْسني اْلآْسَماُء " « прекрасные имена» заимствовано из 
Корана {Сура 59,24 (24)رشحلاةروسلا («Собрание»)}, на что содержится 
намек в стихах поэта. Слова самого поэта подтверждают сказанное:  

 وتبيماظن مانفرش يا
 وتب يمالغ تسوا يگجاوخ
[2, с.15] 
О Ты, от кого исходит слава имени Низами, 
Служа Тебе, он обрел господство (стал хадже).[6, с.18] 
 
«Сумма числовых значений букв имени Низами составляет цифру 

1001. У Аллаха столько же имен-эпитетов. Поэт хочет отметить, что Аллах 
специально покровительствует ему из-за указанного символического 
совпадения. Второе полустишие обозначает: поэт, служа рабому Аллаха, 
стал вельможным господином (хадже) в царстве поэзии». [6, с.184] 

«Асмаул-Аллах» (имена Аллаха), т.е. эпитетов, прилагаемых к 
Аллаху,тысяча однои они входят в состав ономастического пространства 
главы под названием «Тоухид», т.е. «О единстве Аллаха, о Неразделимой 
Сущности»: «’Асмау-хусна» («красивые имена - эпитеты Бога) – это «Ал-ва 
-хид (Единый), ал-Ахад (Один), ас-Самад (Стойкий), ас-Сами' (слышащий), 
ал-Басир (зреющий), ал-Кадир ( могущий), ал-А’ла (Высший), ал-Хаким 
(мудрый), ал-'Алим (Знающий), ал-Хафиз (Оберегающий), ал-Хамид 
(достойный поклонения), ар-Рабб (Господь), ар-Рахман (милосердный), ар-
Рахим (милостивый), ар-Раззак (обеспечивающий средствами к 
существованию), ал-'Адил (Справедливый), ал-Кафур (всепрощающий), ал-
Гани (Богатый), ал-Маджид (Славный), ал-Карим (достойный), ал-Кабир 
(грандиозный), ал-Хади (направляющий на путь истинный), ал-Халик 
(Творец), ал-‘Азим (великий)»(перевод с азербайджанского – Г.В.). [9, с.247-
248]Так: 

 ميحرلانمحرلا هللاآ مسب
 ميکح جنگ رد ديلک تسه
[2, с.10] 
 
«Бисмиллахи ррахманиррахим»  
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Ключ сокровищницы мудреца.[6 , с.10] 
«Содержание двустишия восходит кпреданию о том, что пророкМу -

хаммед во время своего вознесения к Аллаху(«мирадж» – Г.В.)заметил на 
девятом небевеличественный дворецс закрытымидверьми. 

Он спросил у архангела Джебраила: «Брат Джебраил, что это за 
дворец?» Тот ответил: «Это сокровищница, находящаясяпод престолом 
Аллаха, а ключк ней – язык поэтов». Иными словами, произведения поэтов 
сравниваютсяс божественной сокровищницей, а под «мудрецами» имеютсяв 
видусами поэты».[6, с.181] 

Как отмечают специалисты [7,с.161 ], кораническая вступительная 
фраза "ميحرلانمحرلا هللاآ مسب" («Бисмиллахи – р – рахмани-р-рахим») в 
поэтическом оформлениивпервыебыло примененоНизами Гянджевив поэме 
«Сокровищница тайн».(перевод с азербайджанского – Г.В.). [8, с.238] 

В данном случае, по-нашему, Низами применил известный поэти-
ческий прием "َالتَّْضِمین" «тазмин» или «тадмин» («включение»):َالتَّْضِمین-  

 خلإ ، َنَبِوّیًا ، أوَحدیثًا ةينآرق آَیًة َأْو َغْیِرِه ِمْن َبْیتًا َأْو َشْطرًا الشَّاِعِر ِاْسِتَعاَرُة : الَبِدیِع ِعْلِم ِفي
 ِشْعِرِه ِفي
«… приводя часть аята (стиха) изКорана, указывается на какое-

либосодержание» . [10, с.127-128]Включив коранический оборот"هللاآ مسب 
 из первой («Во имя АллахаВсемилостивого, Милосердного») "ميحرلا نمحرلا
суры «Фатиха» (Начало) в состав двустишия, поэт достиг усиления 
экспрессии стиха. 

 نخس متخ و ترکف ةحتاف
 نک متخ وا رب تسيادخ مان
[2, с.10] 
Начало мысли и конец речи— 
Имя «худа» [господа], этим [именем] и заверши[книгу].[6, с.10] 
Справедливо отмечено, что «…эти бейтыНизами являютсянамеком на 

известные стихи Корана.В составе стилистической фигуры «иктибас» 
(заимствование) отражают содержание следующих стихов из Корана» 
(перевод с азербайджанского языка – Г.В.) [11, с. 56]: 

  اْلُحْسني َباِرُئاْلُمَصوُِّرَلُھاْلآْسَماُءْال اْلَخاِلُق ُهللاآ ُھَو
 [стих - 24(24),{Сура 59. Собрание}رشحلا ةروس]
«Он – Аллах, творец, создатель, образователь (художник, оформ-

ляющий, придающий форму – Г.В.). У него самые прекрасныеимена».[5,c. 
453]  

«Иктибас»в"عماجلا يناعملا مجعم , т.е. в толковом словаре наарабском 
языке((يبرع يبرع مجعمопределяется так: 

  هريغ مالك نم شیًئا وأ نبویا حدیًثا وأ قرآنّیة ةيآ كالَمُھ ضّمن الكاتُب وأ الشَّاعُر سبتقا
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«Иктибас» - это заимствование поэтом или писателем выражений, 
стихов (Аять), хадисов (изречения пророка Мухаммеда) и идей, истекающих 
из священного Корана или что-то изречи другого. 

Что касаетсяпророков,Низами, как правило,восхваляетихво всех 
вступительных частях своих поэм-маснави. «На’т» {Восхваление 
последнегоиз пророков – Мухаммеда – да благословит и да приветствует его 
Аллах!} специалистами отнесен к жанру касыда. В этой главе, как правило, 
содержится хвала пророка Мухаммеда. 

 نارورپنوردزومآشرورپ
 ناروخ يزورةدنرآ رب زور
[2, с.10] 
«…Он – воспитательвоспитывающих (свои) души, 
Он – воздвигающий день питающихся хлебом насущным».[6,с.10] 
«Воспитывающие (свои) души – пророки, подвижники, святые, т.е. те, 

кто занимается очищением своей души и самоусовершенствованием. 
Второеполустишие – перефразировка стиха Корана: «Мы сделалидень для 
повседневного питания».[6, с.181] 

Поэт в разделе "مرکا لوسرتعنرد" («Славословие пророку – да благо - 
словит и да приветствует его Аллах»), при восхвалении Мухаммада, 
который, согласно теологическим воззрениям ислама, завершает цикл 
пророчества и, в подаче великого Низами, считается последним и 
«увенчавшимвеликий род пророков», своеобразно дает толкование имени 
пророка – Ахмед: 

 تسب شقن فلا هک لواةتخت
 تسشن دمحاةبوجحمرد رب
Когда«алеф»был начертан на первой скрижали 
Он («алеф») сел у дверей скромницы («хамзы») Ахмеда. 
 داد ميلقا فلاک ار يح ةقلح
 دادميم زا رمک و لاد زقوط
Подарив кругу (буквы) «хай» (в управление) страну «алефа», 
Дал ему ожерелье из «дала» и пояс из «мима». 
 لاد وميمنآ زاتفاي وامرج ال
 لامکطخ وتلودةرياد
[2,с. 15-16] 
Вследствие этого он обрел из тех «мима» и «дала» 
Державный круг и совершенство росчерка.[6, с. 18-19] 
 ,Первая скрижаль, хранимая на небесах. На ней Аллах - ( لوا ةتخت) »

прежде всего, начертал первую букву имени пророка – " فلا"«Алеф» (а), 
который является и первой буквой арабского алфавита ( по-арабски пишется 
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в виде прямой вертикальной черточки – ا ). Синонимом имени Мухаммеда 
служит {" ЗНгП"} Ахмед. Эти имена происходят от одного корня(«ха -
мада») и обав переводе обозначают «прославленный, славный, 
славнейший». «Хамза» – надстрочный знак, который ставится над «алефом» 
в имени Ахмед.  

 мим»- буквы арабского алфавита»{"ميم} àë», èن» {"لاد"} ,«Хай» {"يح"}
(х, д, м), из которыхскладывается имя {" دمحا "} «Ахмед». В этих двустишиях 
поэт дает аллегорическое толкование имени пророка и утверждает, что 
Аллах на своей хранимой скрижали начертал имя пророка –{" دمحا"Ахмед, 
что то же самое, что и Мухаммед, и наделил его духоной властью над 
огромной частью мира (державный круг). Буквы «дал» и «мим» 
сравниваются с ожерельем и поясом, которыми шахи наделял исвоих 
наместников». [6, с.184] 

Следует отметить, что упомянутое имя «Ахмед» считается как бы 
«небесным именем» («исм-е семави»), т.е. упомянутым в Коране и 
присвоенным пророку Мухаммеду, которому приписывают еще 400 имен-
эпитетов. «Имена пророка, упомянутые в Коране: Ахмед, Амин, Башир, 
Бурхан, Хатам, Сирадж, Мунир, Кадамис-Сыдк, Набийе-л-Умми, Мухаммед, 
Мудассир, Музаммил, Мустафа, Ниматуллах, Хади и т.д.» (перевод с 
азербайджанского – Г.В.)[12, с.67]. 

Несомненно, что кроме «аллегорического толкования имени пророка», 
«Ахмед»(славный) в составе традиционной стилистической фигуры 
«талмих» (аллюзия) выступает в качестве художественно-выразительного 
средства, служащего созданию образности. 

По нашим наблюдениям, одной из особенностей индивидуального 
стиля Низами Гянджеви является то, что посредством таких поэтических 
категорий как «тазмин»; «иктибас»; «талмих» (аллюзия), «'ишаре» (намек), 
т.е. используя мотивы коранических сказаний, и в целом, опираясь на Коран, 
добивается лаконичного и изящного выражения своих религиозных и 
философских мыслей.  
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Vəfa Davud qızı Hacıyeva, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 
NİZAMİ GƏNCƏVİ DÜNYAGÖRÜŞÜNÜNDİNİ-MİSTİK ASPEKTİ 

(“Sirlər xəzinəsi” poemasının onomastik leksikasının təhlili əsasında) 
 

Xülasə 
 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin (XII əsr)“Sirlər 
xəzi -nəsi”poemasında, öz dövrünün ədəbi ənənəsinə uyğun olaraq, qəsidə 
janrında qələmə aldığıAllahın güc və mərhəmətini zikr edən “Münacat” (Uca və 
mərhəmətli Allah ilə gizli söhbətlər),Peyğəmbərinşə’ninə təriflərsöylədiyi“Nət” 
(Sonuncu peyğəmbərin şə’ ninə ithaf) , "Mi'raс" (Peyğəmbərin yüksəlişi), 
"Tövhid”-əhəsr olunmuş xüsusi fəsilvə "İlk gizli dua. Yaradan Birliyi haqqında və 
"İkinci Mədh", "Dördüncü şükür duası", "Beşinci tərif" mistik əhval-ruhiyyəli 
ayrı-ayrı bölümlərdəşairin dünyagörüşünündini-mistik aspekti bariz şəkildə 
təzahür edir və şair-mütəfəkkirin“əhl-e tovhid”, “əhl-e mə’rifət”olduğu anlaşılır .  

Allahın “’əsma-ül-hüsna” (“gözəl ismlər”) və onamənsub 1001 məşhur 
sifətləri (epitetləri), Məhəmməd peyğəmbərin Quranda və digər dini mənbələrdə 
təqdim olunan Əhməd, Mustafa, Mahmud və c. kimi şəxs adlarını ehtiva edən, və 
həmçinin, Nizami düşüncə sistemini əks etdirən onomastik məkan məhz bu 
fəsillərdə ön plana çıxır. 
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Bizim müşahidələrimizə görə, şairinfikir sisteminin əsas qaynağıQuran, 
Quranla bağlı rəvayətlərdir. Nizami dünyagörüşünün dini, fəlsəfi yönü Quran 
qissəmotivləri əsasında"tazmin", "iktibas","təlmih" kimi ənənəvi bədii-ifadə 
vasitələri ilə yığcam və obrazlı şəkildə, yəni şairin fərdi poetik-üslubunaxas bir 
tərzdəməharətlə ifadə olunmuşdu. 

Wafa Davud Haciyeva,  
doctor of philosophy in philology 

 
THE RELIGIOUS-MYSTICAL ASPECT OFWORLD OUTLOOK OF 

NIZAMI GANJAVI (based on the analysis of the onomastic lexicon 
poem"Treasury of mysteries") 

 
Summary 

 
The great Azerbaijani poet and thinker Nezami Ganjavi (in the 12th 

Century) in the poem of "Treasury of Mysteries", accordance to the literary 
tradition of his time, had penned in the genre of the ode,in the entitled"Munajat" 
(secret conversation) remembrance God's power and mercy (Confidential (hidden) 
conversations with Almighty and merciful God),in the "Na’t” (Nezami glorifies 
Prophet Mohammed {p.b.u.h.})said praising to the honor of the Prophet 
(«Dedicated to the honor of the last prophet»), in the chapter «Doxology to the 
Prophet - so good - word, and so welcomed him!»,"Me’raj" («The rise of the 
Prophet Mohammed {p.b.u.h.}»), the specific chapter dedicatedto "Tawhid" and 
«The first confidential pray. About Unity of the Creator» and «Second praising», 
«The fourth doxology», «The fifth praising» by mystical mood in the separate 
chapters, religious-mystical aspect of the poet's outlook clearly is appeared. It is 
understood that poet-thinker was «Ahl-e tovhid» (Monotheism), "Ahl-e ma’rifa» 
(knowledge). 

God’s «‘Asma-ul-Husna» ("beautiful names") and 1001 popular attributes 
(epi -thets) belonging to him,the persons names of the Prophet Muhammad 
{p.b.u.h.} presented in the Qur’an and in other religious sources suchAhmed, 
Mustafa, Mahmoud and so on, and also reflects the belief system one space 
Nezami containing inthese chapters come to the fore. 

In our view, the Qur’an and the traditions (legends) connect with the Qur’an 
is the main source of his ideas.On the basis oflegends of the Qur’an the religious, 
and philosophical aspects Nezami outlook’s, by means of traditional artistic 
expression such "tazmin", "iktibas", "talmih" that is, laconicallyand figuratively, 
in a typical manner of the style of the poet's personal poetics, he was 
skillfullyexpressed. 
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ŞƏRƏF XANIM “DİVAN”ININ ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİNDƏ 

MÖVZU VƏ MOTİVLƏR 
 
Açar sözlər: Şərəf xanım, din, təsəvvüf, mələklər, peyğəmbər, cəmiyyət, 

insan, gözəl. 
Kлючевые слова: Шереф ханум, религия, теософия, ангелы, пророк, 

социум, человек, красавица. 
Key words: Sharaf khanim, religions, mystical, the angels, the prophet, the 

society, of people, the beautiful .  
 
XIX əsr Osmanlı ədəbiyyatının görkəmli qadın şairləri çevrəsində 

özünəməxsus yer tutan Şərəf xanım bint Mir Nəbil bəy ər-Ruminin “Divan”ının 
nüsxələri üzərində araşdırma apararkən xeyli saydamövzu və və motivlərə rast 
gəlirik.Şərəf xanım əsərlərinin dili klassik divan ənənəsindən haradasa heç 
ayrılmayıb sadə və ailə dilindən gələn ahəngli sözlərlə diqqəti çəkir. “Şeref 
Hanımın şiir dili sadə və nazım teknigi kuvvetlidir. Bazı misraların ahengine, 
ileride imalesiz bir devre girecek olan Türk Aruzunun müjdecisi sayılacak tabii 
bir ifade vardır. Mühim bir kısım misraları da onun iyi bir tahsil gördügünü ve 
olgun bir insandan beklenen zarif ve nüktedan bir ifadeye sahip olduğunu 
gösterir” (3, 236).  

Şərəf xanımın “Divan”ı o vaxt Osmanlı sarayı üçün səciyyəvi olan 
hadisələri, zamanının görkəmli və məşhur şəxsiyyətləri, özünün dövrü ilə səsləşən 
motivləri, həmçinin həyata öz fərdi baxışları, dünyagörüşü, şəxsi yaşam tərzi ilə 
bağlı olan xüsusiyyətləri özündə birləşdirən mövzularla əhatələnir. Şairə bu 
motivləri işlərkən müxtəlif qəhrəmanlar, fərd və ümumi obrazlar, dini-əxlaqi, 
lirik-fəlsəfi sistem və silsiləvi süjetlər yarada bilmişdir. Onun əsərlərində verilmiş 
mövzular sanki biri digərini izləyir və tamamlayır. Şərəf “Divan”ında yer alan 
mövzuları dörd əsas başlıq altında verə bilərik: 

I. Dinvə Təsəvvüf; 
II.Cəmiyyət; 
III.İnsan və gözəllik; 
IV. Təbiət və əşya; 
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I. Din və təsəvvüf: a) din-1. Divan şeirində Allah daha çoxxüsusilikləriylə 
zikr edilməkdədir. Allah əzəli və əbədidir. Dünya isə sonradan yaradılmış və 
fanidir. Aləmi yaradan Allahın sifətləri, zatı, qüdrətidir və qüvvətidir. O təkdir, 
bərabəri və bənzəri yoxdur. Divan şeirində Allahın birliyini anladan tövhidlər və 
Ona yalvaran münacatlar xüsusi yer tutmaqdadır. Bütün şairlər çeşidli nəzm 
şəkilləriylə, xüsusilə qəsidə ilə Onu təsviretmişlər: “Allah”, “Həqq”, “Rəbb”, 
“Pərvərdigar”, “Yəzdan”, “İlahi”, “Xuda”, “Tanrı”, “Bari”, “Yaradan”, “Xaliq”, 
“Zülcəlal”, “Rəhman”, “Rəhim”, “Kibriya” və başqa müxtəlif adlar altında həqiqi 
mənada, “Yədi-qüdrət”, “Dəsti-qüdrət”, “Nəqqaşi-əzəl”, “Hakimi-mütləq” və 
başqa adlarla da məcazi mənalarda klassik divan şeirinə daxil olmuşdur. Şərəf 
xanım Allahın feyziylə, ilhamıyla yazdığını da bir münacatında belə bildirir: 

Ver qönçeyi-ümmidimə feyzinlə güşayiş, 
Gülzari-dili-fəsli-xəzan eyləmə, ya Rəb. 
 
Ayineyi-ilhamın edə natiqəpərdaz, 
Tuti-dilim bəstə-zəban eyləmə, ya Rəb. (7, II, 94). 
 
2 - Mələklər: Mələklər nurdan yaradılmışlar. Dişi və erkək olmazlar, yemə-

içmə-yatma kimi xüsusiyyətləri yoxdur. Digər yaradılanlardan fərqlidirlər, onlar 
Allahın bütün əmrlərini yerinə yetirir, gecə-gündüz Allaha ibadət edərlər, 
Haqqdan müstəqil olaraq hərəkət etməzlər. Hətta Yaradanın əmrlərinin yerinə 
yetirməyə borcludurlar. Güclərini Allahdan alırlar. Ən böyük mələklər: Cəbrayıl, 
Mikayıl, İsrafil və Əzraildir. “Divan” şeirində mələklər bir çox tərəflə

riylə sözə alınmaqla birlikdə ən çox sevgiliyə bənzədilirlər: mələk huylu, 
mələk üzlü kimi və s. Mələklər sevgilinin olduğu yeri təvaf edər, kirpiklərini və 
saçlarını sevgilinin torpağına süpürgə edərlər. 

Ətavü lütfünə möhtacdır sənin Cəbril, 
Düşüb riqabına der əlbət, əssəlamu əleyk. (7, I, 5). 
 
3 – Kitablar: Dörd səmavi kitabın ən son endiriləni Qurani-Kərimdir, vəhy 

yolu ilə Məhəmməd Peyğəmbərə (s) göndərilmişdir. 114 surə və 6666 ayədən 
ibarətdir. Allahın varlığını və birliyini dəlillərlə ortaya qoyan, insanlğın iki dünya 
səadətini və həyatını nizamlayan, onlara qurtuluş yolunu göstərən Qurani-Kərim 
üçün Müshəf, Kitab, Fürqan, Nur və başqa adlar da işlədilməkdədir. “Divan” 
şeirinin qaynaqları arasında Qurani-Kərim özünəməxsus yer tutur. Şərəf xanım da 
özünün və zəmanəsinin inandığı və yaşam tərzi olaraq mənimsədiyi dini mövzu 
kimi şeirlərində canlandırır. 

Biri etdi bəd`i-Qur`an, biri təzvic eylədi, 
Pir ola madər pədərlə ol dü pakizə pəsər. (7, I, 109). 
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4 – Ayətlər: “Divan” şeirində ayətlər iqtibas yoluyla işlədilir. İqtibas isə 

bəzən tam, bəzən də ayət içində bir-iki kəlmə olaraq verilir. Bəzi şeirlərdə isə 
sevgili ilə bağlı xüsusi hallar üçün istifadə olunur: 

1. Əgərçi var isə əqlin başında, ey dil, ola 
Dilində şamü səhər lailahəilləllah. (7, I, 4 ). 
 
2. Bikəsanə muindir Allah, 
Ərhəmür-rahimindir Allah. (7, I, 3). 
 
5 – Peyğəmbərlər: “Divan”da Peyğəmbər, Allahın əmrlərini insanlara 

yetirən,xəbərləri çatdıran, Rəsul, Nəbi mənalarında işlədilir. 
 
Bən günəhkara, ya Rəsulullah, 
Səndədir çarə, ya Rəsulullah. 
 
6 – Dini ünsürlər: Mövləvi təriqətinə mənsub olan Şərəf xanım şeirlərində 

dini ünsürlərə cox geniş yer vermişdir: 
 
Gərəkdir əvvəlində hər ümurun yadi-bismillah, 
Anı əlzəmdir etmək mütləq mö`tadi-bismilllah. (7, I, 20). 
 
B) – Təsəvvüf: İslamiyyətdə təsəvvüfin nə zaman və haradan başlandığı 

dəqiq olaraq bilinməsə də, təsəvvüfin bünövrəsini yaradılış nəzəriyyəsinin əmələ 
gətirməsi danılmazdır. Vücudi-Mütləq olan Allah, eyni zamanda Kəmali-Mütləq 
və Hüsni-Mütləqdir. Allahın eşqi-zatı səbəbiylə Özünü görmək və göstərmək 
istəməsi aləmin yaradılmasına səbəb olmuşdir. Divan şeirində mütəsəvvif şairlər 
kimi, dindən kənar mövzularda yazan şairlər də şərabdan və sevgilinin 
gözəlliklərindən bəhs etmişlər. 

 
Yoxdan bəni var eylədigin kibi, İlahi,  
Xəlq et, düşəyim payinə bir mürşidi-kamil. (8, 80a). 
 
II –Şərəf xanım “Divan”ında cəmiyyət. A) Şəxslər: 1 - Tarixi şəxslər: Şərəf 

xanım yaşadığı dönəmdə sədrəzəm Əli Paşaya və onun ailə üzvlərinə beytlər 
yazmışdır. Bunlardan başqa Mövlanaya və digər böyük şəxsiyyətlərə şeir yazdığı 
əsərlərindən bəlli olur. 

 
Məhzundiləm, şad et, ya həzrəti-Mövlana, 
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Viranəyəm, abad et, ya həzrəti-Mövlana. 
 
2. Təcəlli edüb etmiş cümləsin Leylayı eşq Məcnun, 
Fülatun olmasınmı valehü heyranı dərvişin. (2, 122). 
 
2 - Ədəbi hekayə qəhrəmanları – Türk və İran ədəbiyyatlarının başlıca 

məsnəvi mövzusunu təşkil edən Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun hekayələrinin 
isimləri – Leyla, Məcnun, Xosrov, ªirin, Fərhad, Nuşirəvan, Pərviz, Mənsur, 
Bəhram, Dara və başqaları da Şərəf xanım “Divan”ında sıx-sıx işlənməkdədir.  

 
1. Halimə şad ilə məhzun ağlar, 
Görsə Fərhad ilə Məcnun ağlar. (7,II,114). 
 
2. Dərgəhi-dildardə etdim təvəttün bə`d əzin, 
Həmçü Qeysü Kuhkən tərki-diyar olmaz bana. (8, 1a). 
 
3. Kimi şad etdi, kimə eylədi rəhmü şəfqət, 
Qanı Leyla, qanı Şirin, qanı Qeysü Fərhad. (2, 309). 
 
4. Dari-cünunə könlümi Mənsur edər məgər, 
Çün Qeysü Kuhkən bəni məşhur edər məgər. (8, 40a). 
 
III. Şərəf xanım “Divan”ında insan. a) İnsan tələqqisi və insanın mahiyyəti: 

Təsəvvüf düşüncəsinə görə, torpaqdan yaranmış insan bəla zindanı olan bu 
dünyaya gəlmişdir. Şərəf xanım da digər mütəsəvvüf şairlər kimi, insanın 
mahiyyətini açmağa çalışmış, bu dünya icərisindəki macərasını dərinlikliyi ilə 
incələmək yerinə daha çox şəkli görünüşlərə, ruhi və bədəni görüntüyə diqqət 
etmişdir. 

 
1. Kimin ə`la, kimin ədna görüb incitmə, fələk, 
Bir gün əlbəttə bulur hər kişi yerin gedərək. (7, II, 111). 
 
2. Pedəri Şiri-Xuda, madəri olsun Zəhra, 
Nə cəsarət, nə fəsahət, nasıl adəmdir bu. (8,14a). 
 
3. Ah, bir kafir, iki padşəhi etdi şəhid, 
Böylə qəm, böylə kədər, böylə müsibətmi olur. (8, 15a) 
 
4. Sən də, ey İbni Ziyad, qəlbi düşün bir kərrə, 
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Dəxi bundan böyük aləmdə nə üsyan olsun. (8, 16a). 
 
B) Gözəllik: Şərəf xanım şeirlərində gözəllik haqqındakı düşüncələrini cox 

açıq və səmimi bildirmişdir: 
1. O atəş məşrəbin vəsf eylədikcə, ey Şərəf, hüsnün, 
Səzadır eylər isə kilki-əş`arın nisar ətəş. (8, 79a). 
 
2. Gülşəni-hüsnündə bən bülbül kibi zar eylərəm, 
Guş edüb ol qönçəfəm rəhm eyləməz fəryadıma. (2, 215).  
 
3. Vəsfi-hüsnün eylərəm hər dəm, Şərəf, bən eşq ilə, 
Eylər isə yar əgər təhsin iste`dadıma. ( 2, 215). 
 
“Sevgili” məfhumuna gəldikdə, Şərəf xanım “Divan”ında həm hər hansı bir 

bənzətməyə baş vurmadan, həm dəmüxtəlif bədii kateqoriyalardan istifadə 
etməklə onu anlatmışdır. Onun şeirində sevgili kimsəyə boyun əyməz, sallana-
sallana nazla gəzər, gül kimi güldükcə üzü daha da gözəlləşir. Lakin onun ürəyi 
sərtdir, aşiqdən ayrı yaşayan sevgili qovuşmanın lazım olduğunu bilir, buna 
baxmayaraq aşiqə acımaz, daima onu inlədir, hətta öldürməyi lütf sayar, 
torpağında süründürməklə bundan həzz alar. Əslində Şərəf yaradıcılığındakı “eşq” 
həqiqi deyil, “İlahi eşq”dir, onun yaratdığı “sevgili” də hərfi mənada deyil, məcazi 
xislətdə verilmiş təsəvvüfi xarakter daşıyır. 

 
1. Həvəskari-gül ikən həmdəmi-xar oldı, insaf et, 
Şərəfzarın necə həzm eyləsin bu möhnəti cana. ( 2, 314). 
 
2.Künci-möhnətdə qəmi-fürqəti-canan ilə ah, 
Rahat etməz bəni ağlatmasa hər bar fələk. ( 2, 364). 
 
3. Yad eylə ruzi-məhşəri, ey şux, canıma, 
Qıymaqmı niyyətin dəxi gəlməzmisən əcəb. (8, 13a). 
 
4. Nazənindir, çəkəməz bari-məşəqqət, cana, 
Getsin andan bana gəlsin qəmü ülfət, ya Rəb. ( 2, 322). 
 
C) Sevgilidə gözəllik ünsürləri: 1) zülf (saç) –Şərəf xanım “Divan”ında 

“mu”, “gisu”, “zülf”, “kakil” kimi adlarla xatırlanır, saçla əlaqəli sərhədsiz bən-
zətmələr verilir, şəkli, qoxusu, rəngi və s. cəhətlərdən bir çox beytə əsrarəngsiz 
məna qatılır. Saç, pərişan, nizamsız, uzun və dağınıq hallarıyla aşiqin əqlini 
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başdan alır, onu heyran və pərişan edir. Ətri bəzən özündən, bəzən də ətrafdan 
gəlir. Şərəf şeirlərində aşiqin saçının qoxusu mişklə qiyaslanır, hətta ondan 
üstündür, sevgilinin saçı həmişə qaradır. 

 
1. Qosun nizayi cüvan pərçimiylə zülfi-ərus, 
Həzəran ilə çıxub oldı hüsni-Yusif əyan. (7, I, 90). 
 
2. Görüb zülfi-ərusun zinətü darasını, bişək, 
Cüvan pərçəm başa çıxdıqda qayət dilfikar oldı. (7, I ,104) 
 
3. O saçı leyla deməz kuyimdə cövlan eyləyən, 
Bəsteyi-zənciri-eşqim kəndi məcnunummudur. (8, 27a). 
 
Şərəf xanımın “kakülün” rədifli qəzəli əvvəldən axıra qədər sevgilinin 

zülfünün təsvirinə həsr edilmişdir.  
Düşdükcə mehri-vəchi-pürənvara kakülün, 
Gün göstərürmi bəxti-siyəhkara kakülün. (8, 76a).  
 
2) Qaş: Şərəf xanımın “Divan”ında başlıca gözəllik ünsürlərindən hesab 

edilən “qaş” da dönə-dönə öz əksini tapıb. Qaş yaya bənzədilməklə və göz, 
qəmzə, kiprik də ox kimi vəsf edilmişdir. Yay çəkmək ifadəsiylə, sərt yayın 
çəkilməsi gücüylə, aşiq qaşın cəfasını çəkməkdə və bu vəziyyətdə sevgilinin “sərt 
bağırlı” olduğu vurğulanmaqdadır. 

1. Bana etdiklərin ol qəmzəvü əbruların bir-bir, 
O şuxə eyləmək ərzü bəyan istərmi, istər ya. (8, 2a). 
 
2. Tiri həp canə işlər qaşı yay, 
Biəman pəhləvandır qəmzən. (8 ,78a). 
 
3. Çıxarma tiri-qəmzən, ey qaşı ya, zəxmi-sinəmdən, 
Toxunma, öylə tursun, yadigarü bərgüzar olsun. (8, 134a). 
 
Şərəf “Divan”ında hətta “qaş” ünsürünün rədif kimi istifadə edildiyi 

qəzəllərə də rast gəlirik: 
Qəsd edər üşşaqına, ey bivəfa, əbruların, 
Öylə bir heybətnüma tiği-qəza əbruların. 
 
Kə`beyi-hüsni təvaf etmək üçün üşşaqına, 
Olmada həm cünbişi-qiblənüma əbruların. 
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3) Göz və göz ilə əlaqəli ünsürlər: Şərəf “Divan”ında göz, sevgilinin qaş və 

qəmzəsiylə bərabər gözəllik ünsürü olaraq işlənməkdədir. Şəhlalıq, nifrət, 
xumarlıq onun cəhətlərindəndir. Göz rənginin ala və qara olanı məqbul görünür. 
Gözün vəzifəsi görməkdir, fəqət Şərəf “Divan”ında gözün məqsədi aşiqi 
görməzdən gəlməkdir. Sevgilinin gözünün sehr gücü adətən aşiqi ovsunlayır, göz 
özü də məstdir, bayğın görüntüsüylə bir sərxoşa bənzəyir. Həm də öldürücü, 
qantökücü bir güvvəsi vardır: 

 
1. Əcəbmi qan dökərsə aşiqi ol çeşmi-səhharın, 
Yenə dostluq üzündən qəmzeyi-qəddardır bais. (3, 324). 
 
2. Sən də görməzsən hələ kim düş o yarı məhvəşin, 
Çeşmi-məxmuri, Şərəf, bitabü xab olsun da, gör. ( 8, 23a).  
 
3. Navəki-müjganını, ey şivəkar, 
Ta harəmi cana qodum bərgüzar, 
Sanma təhidir bu qədər ahü zar, 
Şərh edəməm sinədəki yarəmi, 
Qeyri Fülatun bulamaz çarəmi. (7,II, 92). 
 
4) Üz (sifət) və onunla əlaqəli ünsürlər: Klassik ədəbiyyatda sevgilinin 

gözəlliyinin bir qismini də üz əmələ gətirir, həm də ona görə ki, o, özündə qaş, 
göz, dodaq və yanaq kimi gözəllik ünsürlərini ehtiva edir. Şərəf “Divan”ında da 
bu əsas gözəllik kateqoriyası vacib ünsür kimi ön plana çəkilir və üzün rəngi al 
verilir, eyni zamanda qırmızı utanma rəngidir, sevgilinin üzü aydın və parlaqdır. 
Bu cəhəti ilə o aya bənzədilir, eyni zamanda ay işığı nurdur və aşiq sevgilinin 
üzünü heyranlıqla seyr etməkdən doymayır, saçları gecəyə, üzü mehtaba 
bənzədilir: 

1. Virdi-rüxsarını virdi-tərə sor, sorma bana, 
Çaşni-ləbini Kövsərə sor, sorma bana. (8, 3a). 
 
2. Bəlayi-eşqə xoşnudəm, cəfayi-yar mətlubum, 
Bənim fəryadü naləm həsrəti-didar üçündür həp. ( 8, 9a). 
 
3. Sübhədək bəxti-siyəhlə həsbi-hal etdim bu şəb, 
Düşmənə, ey mahru, ərzi-məlal etdim bu şəb. (8, 10a). 
Sevgilinin üzü heyva tükləri ilə birlikdə aya bənzədilir, aşiq ayı görüncə 

bütün dərdlərdən xilas olur, lakin günəş və ay sevgilinin üzünü qısqanırlar.  
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Ənvayi-rüxün etdi iki aləmi rövşən, 
Şəmsü qəməri-bürci-nübüvvətsən, əfəndim. (7, II, 19). 
 
5) Şərəf “Divan”ında ağız və onunla əlaqədar ünsürlər: Sevgilinin ağzı, 

yuvarlaq vəziyyəti ilə qönçəyə bənzədilir, həmişə xırda ölçülərdə göstərilir, hətta 
çox zaman yox kimidir. 

1. Xatirə lə`li-ləbin gəldigi dəm can ağlar, 
Sanma həsrətlə həman didələrim qan ağlar. (8, 28a). 
 
2. Guş et fəğanım, 
Qönçədəhanım, 
Kəsdin amanım, 
Rəhm et, bu candır. (2,474). 
 
3. Və`di-busə etmiş əğyarə ləbin əvvəl öpüb, 
Sirrini ol kafirin bən aşikar etsəm gərək. (2, 365). 
 
4. Bəndəyi-zarın həzar edən güli-rüxsarına, 
Gönçəfəmlə etdigin və`di-təsəlsüldür gözəl. ( 2,371). 
 
6) Şərəf “Divan”ında sevgilinin vacib və mühüm əlaməti olan boy: daha çox 

qədd, qamət, əndam kəlmələri ilə verilməkdədir. Sevgilinin boyu daima hündür və 
düzgündür. Ücalıq simvolu olan sərvə bənzədilir və sevgili sərv ağacı kimi 
sallanır. Aşiq belə bir vəziyyətə dözə bilməyərək huşunu itirir. Sevgilinin boyu ilə 
əlaqədar bir çox bənzətmələrdən istifadə edilmişdir. Aşiqin boyu isə sevgilinin 
dərdindən ikiqat olmuşdur.  

1. Gəlincə bəzmə min naz ilə ol saqiyi-güləndam, 
Şərabi-əşki etmək dərmiyan istərmi, istər ya. (8, 2a). 
 
2. Həvəsi-busi-qüduminlədir, ey sərvi-rəvan, 
Şərəfi böylə qübari-səri-rah eylədigim. ( 8, 99a). 
 
3. Gərçi qəddü qaməti xeyli diraz, 
Leyk ömri-nazənini qayət az. (7, II, 113 ). 
 
7) Bu göstərilən ünsürlərdən başqa diş, qulaq, boyun, yaxa, sinə, qoyun, bel, 

ayaq və bu kimi elementlərə də Şərəf “Divan”ında az da olsa rast gəlinir. Şərəf 
“Divan”ında açıq şəkildə olmasa da diş ünsürünə yer verilmiºdir. Sənətkar diºi 
müəyyən bənzətmələrlə ºeirinə yerləºdirmiºdir. 
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Busi-lə`lə eyləsə iqrar xəndəriz olur, 
Ləblərində və`di-biəncam kəndin göstərir. (8,33a). 
 
Həmçinin, qulaq ünsürünə də “Divan”da birbaşa müraciət edilməmiş, 

əsasən sevgilinin, aşiqin fəryadına qulaq verilmədiyindən söhbət edilməkdədir: 
Həzar bülbüli var ol gülün fəğan eylər, 
Girərmi guşinə bir də Şərəf həzar olmuş. (7, II, 99). 
 
Şərəf “Divan”ında boyun (boğaz) ünsürünə sıx-sıx olmasa da bəzi hallarda 

rast gəlmək mümkündür. Sevgilinin boynu gülə təşbih edilərək gözəl 
bənzətmələrlə verilmişdir:  

1. Layuad həmd olsun, ey gülpirəhən, gördüm səni, 
Bülbüli-canım qəfəsdən uçmadan gördüm səni, 
Yox idi ümmidim əsla, ölmədən gördüm səni, 
Minnət Allaha, əfəndim, sağ, əsən gördüm səni. (2, 480). 
 
2. Bir gün çəkər əlbət çıxarır rahi-nicatə, 
Bənd olsa əgər gərdənə qüllabi-həqiqət. (8,18a). 
 
Sinə (köks) duyğuların yaşandığı yerdir. Sevgi, acı, iztirab və həyəcan 

burada məskən tutur və hiss edilir. Şərəfin şeirlərində də göz və qəmzə oxları 
köksü yaralar, aşiq sinəsində sevgilisinin eşqini, hicran oxunu, ayrılıq atəşini 
saxlar. Aşiqin bağrında yanan eşq atəşi özünü bəlli edir: 

1. Bu tazə dağ ilə bir laləzardır sinəm, 
Müfərrih ol gülə cayi-qərar olurmı əcəb. (8,15a). 
 
2. Yarə ərz etdim təbibə sineyi-məcruhimi, 
Yarə var göz görmədən, leyk intixab olsun da, gör.(8, 28a). 
 
3. Cövrini can kibi sinəmdə nihan etsəm də, 
Bana, ey şuxi-cəhan, etdigin Allah bilir. (8,35a). 
“Divan”da sevgilinin beli qıl qədər incə və dar tərənnüm edilir, hətta belə 

taxılan kəmər də şairə tərəfindən qısqanclıq obyektinə çevrilir: 
1. Alınca mu miyanın dil xəyalə, incədən-incə, 
Bulur sərriştə əsbabi-vüsalə, incədən-incə. (8, 174a). 
 
2. Mumiyanə nəzər etdikcə, Şərəf, 
Müjeyi-tər gəliyor xatirimə. (2 ,425). 
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Şərəf şeirində həmçinin sevgilinin ayağı bir gözəllik ünsürü olaraq verilmir, 
yalnız ona çatmaq və onun gəzdiyi yerlər anlamında işlədilir:  

1. Payinə yüz sürər ümmidi ilə didələrim, 
Suladı yollarını əşk ilə yarın dağlar. (2, 340).  
 
2. Bir dəm əğyardən, ey məh, səni hali görəyim, 
Gəl, otur təxtinə qarşında həman bən turayım, 
Gah damanına, gəh payinə yüzlər sürəyim, 
Eyddir başın üçün bəndəni dilşad eylə.(2, 473). 
D) Sevgiliyə aid digər ünsürlər: 1) busə: “Divan”da busə, dodaq və ağızla 

birlikdə verilmişdir. Aşiqin sevgilidən istədiyi onu görmək, onun vüsalına çatmaq 
və onu öpməkdir. Busə müxtəlif bədii koteqoriyalarla “Divan” şeirinin 
mövzusuna çevrilir. 

1. Ləbimdən getmiyor busi-qüdumün ləzzəti, cana, 
Dilim etməz də neylər arizuyi-vüsləti cana. (2, 314). 
 
2. Dil öpməsə lə`lin, tutulurmı fəmi-əğyar, 
Qıl busə kərəm sən də, nə derlərsə, desünlər. (8, 38a).  
 
3. Hanı ol gün ki, əcəb ta bəsəhər dildarın, 
Busi-payi, Şərəfa, şöhrətü samanım idi. (8,191a). 
 
2) Söz (kəlam, göftar): Sevgilinin ixtilatı aşiqə can verir, fəqət məşuq 

aşiqinə tərəf baxmır, ona üz göstərmir, onunla danışmır, əksinə əğyarla həmsöhbət 
olur, bu vəziyyət isə aşiqi kədərə, üzüntülərə qərq edir. 

1. Edər təhsin nəzmi-dilgüşasın eyləsən tənzir, 
Şərəf, təb`i-səlisin böylə xoş göftarə maildir. (8, 30a).  
 
2. Fərti-heyrət ilə lal olsun güli-ayineyi-ru, 
Tutiyan bağda şəkər göftarın eylər arizu.(8,144a). 
 
3) Rəftar – sevgilinin rəftarı “xoş” olaraq tərif edilmişdir. Sevgilinin yerişi 

sərvi belə qısqandıracaq qədər gözəldir. Şərəf “Divan”ında sevgilinin rəftarı, 
duruşu, yerişi su kimi axıb getməyə bənzədilir. Məşuq sallana-sallana, naz ilə 
gedir, insan oğlu isəbuna təyəmmüledə bilmir:  

1. Ol sərvi-xoşxüram nə aləmdədir, əcəb, 
Ol qönçeyi-məram nə aləmdədir, əcəb. (8, 11a). 
 
2. Ərzi-rəftar etsə də sayəndə, ey sərvi-rəvan, 
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Adəm eylərmi təmayül qaməti-tubalərə. (8,165a) 
Sərvə baxsam gözlərim rəftarın eylər arzu. (8, 144a). 
 
4) Sevgilinin torpağı, məhəlləsi, qapısı: Şərəf şeirində sevgilinin torpağı 

özünəməxsusluğu ilə tərənnüm edilir. Sevgilinin kuyində (mövcud olduğu yer) 
rəqib vardır, ancaq buna baxmayaraq aşiq orada olmaq və məşuqunu görmək 
istəyi ilə yaşayır. Bu arzusunu gerçəkləşdirmək üçün hətta sümüyünü məktub 
deyə sevgilisinə göndərmək, cigərini rəqiblərinə paylamağa belə hazırdır: 

1. Ruzü şəb yarın səri-kuyində eylərmiş fəğan, 
Hali-düşvari-dili-qəmxardən aldım xəbər. (8, 43a). 
 
2. Nec oldı gülşəni-kuyində, ey gül, əndəlibasa, 
Sabahül-həşrədək qarşında nalan olduğum dəmlər. (2, 341). 
 
Sevgilinin eşiyi və ya qapısı müqəddəs bir yer və aşiq üçün ziyarət edilməsi 

mümkün olmayan bir ərazi sayılır. Şərəf xanım şeirlərində müxtəlif ləfzi 
gözəlliklərdən istifadə edərək sevgilinin yaşadığı eşiyi və ya qapısını nəzmə 
çəkmişdir. 

 
1. Şad edüb cümlə rəqibanımı rö`yətlə, bəni 
Qıldın eyvah cüdayı dəri-dildar, fələk. (2, 364). 
 
2. Hanı o dəm ki, məsti-meyi-iltifat olub, 
Babında bir qəribi-sədaqətºüar idim. (8, 108a). 
 
Aşiq sevgilinin ayağınin dəydiyi torpağa üzünü sürtmək istəyir. Ona elə 

gəlir ki, sevgilinin ayağı toxunan torpağda belə şəfa vardır. Hətta sevgilinin 
ayağının dəydiyitorpağa çatması anlamında sevgiliyə yaxınlaşmış olur. 

1. Xaki-payindən bəni məhrumü məhcur edən, ah, 
Kəsrəti-eşqin bilməm taleyi-dunummudur. (8, 28a). 
 
2. Bu qəzəl olsa səza zivəri-məcmuə, Şərəf, 
Xaki-payi-şüərayə əsəri-ahımdır. (8, 41a). 
 
3. Gəlürmi yadına hiç sübh olunca bin niyaz ilə, 
Əyağın öpmək içün zarü nalan olduğum dəmlər. (8, 39a). 
 
Aşiq daima həsrət və iztirab çəkməkdədir. Sevgilinin qəzəblənməsi və ya 

yaxud rəhmdil olması aşiqə bəxş olunan bir lütfdür. İztirabını daim ahu fəryad 
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edərək, gözyaşı tökərək ifadə edər. İztirab çəkərkən zəifləyir, halsız düşür və 
köksü dərilir: 

Laübalüməşrəbəm, qeydi-vəqar olmaz bana, 
Aşiqi-şuridəyəm, namusü ar olmaz bana. (8,1a). 
 
Aşiq bülbülə, divanəyə bənzədilir. Bunların xaricində aşiq “əhli-dərd”, 

“naçar”, “bəndə”, “gəda” və başqa adlarla şeirlərə daxil olmuşdur: 
Lütfün diriğ etmə Şərəfzardən, mədəd, 
Bimari-dərdi-eşqinə dərman, əlindədir. (2,340). 
 
Könül aşiqin sevgisinin saxlandığı yerdir. Aşiq könlüylə danışır, dərdləşir. 

Şərəf şeirində könül bir quş olaraq düşünülürsə, qəm və kədərdən bəslənir. 
Sevgilinin xəyalı onu xoşbəxt edər. Rəqiblərinə dözəcək təhəmmülü yoxdur. 
Könül pərişan, dərdli, heyran, biçarə, xarab, sərgərdan, şikəstə hallarına 
mənsubdur. Şərəf şeirində tərənnüm edilən könül gecələr boyu acı çəkdiyindən 
xəstədir. Onun şəfası sevgilinin dodaqlarıdır. Amma sevgili ona üz verməz. 
Sevgilinin baxışları aşiqin könlünü darmadağın edər. Könül qəm evi kimi təsvir 
edilir, məşuqun saçları isə qəfəsdir. Könül daima qəfəsə düşər. Şərəf şeirində 
“könül” çox zaman qədəhə bənzədilir, içi qanla dolu olan və tez qırılan bir şüşəyə. 
Aşiq da daima qan udan, sevgiliyə vurğun bir insan kimi göz önündə canlanır: 

 
1. Bilirkən hər cəhətlə hali-düşvarı dili-zarı, 
Rəvamı bəndənə bar etmə rəncü fürqəti, cana. (2, 314). 
 
2. Təmaşa etməgə mir`ati-dildən səri-rüxsarın, 
Könüldə nəqşini dilbər nihan istərmi, istər ya. (8, 22a). 
 
Aşiqin vücudu, canı, üzü, yanağı, gözü, gözyaşı, sinəsi, kirpiyi, boyu çeşidli 

bənzətmələrlə divan şeirində vurğulanmışdır: 
 
1. Yanmadıqca atəşi-eşqi-həqiqətdə tənim, 
Rahətü aramü zövqü ixtiyar olmaz bana. (8,1a).  
 
2. Olmaq istərsən əgər vaqifi-zəxmi-sinəm, 
Səbəbdən var, Şərəfa, dilbərə sor, sorma bana.(8, 3a).  
 
e) Rəqib (əğyar, həsud, müddəi, biganə):Rəqib “Divan” şeirində aşiq və 

sevgili arasında aşiq ilə yarışan və ona ortaq olan obrazdır. Aşiqə görə rəqib pislik 
edən, aşağı bir insandır. Sevgili başqalarıyla əlaqədar olduğundan aşiq onları rəqib 
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olaraq görür. Şərəf yaradıcılığında əğyar sevgilinin məhəlləsinin qoruyucuları və 
itləridirlər, aşiqin məhəlləyə girməsinə izin vermir, beləliklə tam mənasıyla aşiq-
məşiq-əğyar kimi bir eşq üçbucağı əmələ gəlir:  

1. Halımi ərz edəməm, bir icı şəkvayə çıxar, 
Çəkdigim dərdü qəmi axərə sor, sorma bana. (8,3a). 
 
2. Həlal etməm edərsən vəsl ilə dilşad əğyarı, 
İki dəstim dəmi-məhşər giribanındadır, cana. (2, 314). 
 
3. Yar ilə edüb həşrə qədər yekdilü yeksan, 
Əğyar əlinə vermə qiribanımı, ya Rəb. (8, 2a). 
 
IV. Şərəf xanım “Divan”ında təbiət və əşya. a) kosmik aləm: 1. Göy üzü 

(fələk, çərx, asiman,ərş, sipehr, gərdun). 
Dünyanı əhatələyən doqquz fələk Şərəf“Divan”ında şikayət etmək üçün 

istifadə olunur. “Fələk” “Divan” şeirində yüksəklıik, genişlik, sonsuzluq, parlaqlıq 
və s. xüsusiyyətlərlə xatırlanır. Aşiqin çəkdiyi acı və iztirablar ərşə çatır, onu 
doldurur və hətta daşır. Ərşdə meydana gələn ıldırım, şimşək və göy guruldaması 
aşiqin çəkdiyi acılara bağlanır:  

1. Bəxti-dunümmi, fələkmidir edən rəncidə, 
Hankisindən edəyim sana şikayət, ya Rəb. (8, 8a).  
 
2. Şəbi-yeldayi-fəlakət uzadı toğmazmı, 
Kövkəbi-taleyimə mehri-səadət, ya Rəb. (8,8a). 
 
3. Yar ilə edüb həşrə qədər yekdilü yeksan, 
Əğyar əlinə vermə giribanımı, ya Rəb. (8,7a). 
 
4. Çıxarsa cövri-yar əflakə dudum, ictinab etmə, 
Bu ahü zarə, ey dil, ruzü şəb ol yardır bais. (8, 24a). 
 
5. Şayəd eylər xatirin azurdə ol mahın deyü, 
Dudi-ahı rubərahi-asiman etmək də güc. (8,20a). 
 
2. Ulduzlar (kəvakib, nəcm, əxtər, sitarə və s.): Şərəf xanım ulduzlar ilə göz 

yaşı, göz, qar dənəsi, çiçək, çaxmaqdaşı arasında bənzətmə yaradaraq onları şeiri-
nə gətirmişdir. “Divan” şeirində ulduzlar parlaqlıq, çoxluq kimi xüsusuyyətləri ilə 
əksini tapır. Aşiq günəş üzlü sevgilisindən ötrü ulduzlar qədər gözyaşı tökər:  
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1. Qalmadı çəkməyə canımda ləyaqət, ya Rəb, 
Ersin əncamə, yetər rənci-fəlakət, ya Rəb. (8, 8a). 
 
2. Bir zəman sə`d idi nəcmi-taleyim şol dənlü kim, 
Bana lütf, əğyarıma hişmü cəlal eylərdi yar. (8 ,40a).  
 
3. Böylə sərkeş ikən budur əqrəb, 
Taleyi üzrə yıldızı əqrəb. ( 2, 494) 
 
3. Ay (mah, bədr, hilal, qəmər): Şərəf xanımın əsərlərində ay gecəyə öz 

nuruyla gözəllik verən kateqoriya kimi təsvir edilir. Heç kimsə ona toxuna və 
yaxınlaşa bilmir. Sabit deyildir, hər gecə görünmür, uzaqdan seyr edilir, buna 
baxmayaraq hər yeri işıqlandırır, aydınladır. Sevgilnin üzü şəkil və xüsusiyyətləri 
ilə aya bənzədilir: 

 
1. Şö`leyi-qamçısını görsə olur, 
Rəşk ilə mahi-növin qəddi düta. (7,II, 113). 
 
2. Ağlar Şərəf fəraq ilə gecə səbahadək, 
Ya Rəb, o bədri-tam nə aləmdədir əcəb. (8,11a).  
 
Üçüncü fələkdə yerləşən Zöhrə ulduzuna yaşıl və parlaq rənglər aiddir. 

“Divan” şeirində daha çox şərqi, eşq və gözəllik şeirləri ilə anılır.  
 
1. Eylədi məxdum suri-izdivac, 
Zöhrə alsın sazını çıxsın kola.  
 
2. Vəcd ilə Zöhrə səma etməz də neylər ya məgər, 
Cümlədən əlzəm degilmi xidməti-cəm`iyyət. (7, I, 133).  
 
3. Tülu` etdi məhi-növ kimi bir məxdumi-zişanı, 
Səmayə başlasın Zöhrə səmadə gəlməz ihmalə. (7, I, 144). 
 
Şimal Yarim kürəsində yerləşən yeddi ulduzun birləşməsindən əmələ gələn 

Sürəyya (Pərvin) adlı ulduz topası Şərəf “Divan”ında bir kateqoriya kimi nəzərə 
çarpır: 

 
Sanma Pərvin fələkdə şərəri-ahımdır, 
Haleyi-mah degildir, sipəri-ahımdır. (8, 41a). 
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Şərəf “Divan”ında Zöhrə ulduzu ilə Sürəyya (Pərvin) ulduzunun birgə təsvir 

olunduğu beytlər də vardır: 
 
Eydbər bəlayı eyd etdi məhi-zilhiccədə, 
Zöhrə ərz etsin Sürəyyayə, dəmidir sənəti. (7, I, 128). 
 
Klassik ədəbiyyatda gözəl söz və yazı ilə sənətkarlığın simvolu sayılan 

Ütarid (tir) kimi adlanan Merkuri planeti də Şərəf“Divan”ında həm ayrılıqda, həm 
də Sürəyya ulduzu ilə birgə anılmaqdadır.  

1.Əzəldən irtifayi-qədri olmuş cümlədən bala, 
Yazar övsafını kilki-Ütarid, iştibah etməm. (2, 169). 
 
2.Kəmalü elminin əhli marif yerdə məddahı, 
Edər tövsif Ütarid xəttini gökdə Sürəyyayə. (7, I, 122). 
 
3.O rütbə fəhmü iste`dadi-zatı oldı balatər, 
Ütarid irtifayi-qədrin ərz eylər Sürəyyayə. (7, I, 134). 
 
Şərəf “Divan”ında həmçinin Nəsri-tair (Əl-tair) – qərb qütbünün qartal 

bürcündə iki xəttin birləşməsində görünənən parlaq ulduz da nəzmə çəkilərək yol 
göstəricisi kimi vəsf edilmişdir: 

Şö`leyi-ahı sipehrə rubərah etsəm əgər, 
Bir şərər ilə yanardı səb`eyi-səyyarəsi. 
Bu ulduzun adı bir çox Azərbaycan şairlərinin əsərlərində də bir gözəllik 

simvolu kimi tərənnüm edilmişdir. Məsələn, Nizami Gəncəvinin “Xosrov və 
Şirin” poemasında olduğu kimi: 

1. Sərhəng həmayilin çiyninə saldı, 
Altda Nəsri-Tair qanad çalırdı, 
Biri Nəsri-Vaqetək geri qalırdı... 
2. Əyər baş Nəsri-Tair asimandan, 
Əgər bir damla kuzəndən gedib su. 
Şərəf “Divan”ında Günəş (Mehr, Xurşid, Afitab) işığı, parlaqlığı, istiliyi və 

qızdırıcı qüvvəyə malik olması ilə nəzmə çəkilir. Günəşə gəlincə qaranlğın yox 
olması, günəş ilə ayın bir-birini təqib etmələri, günəş görününcə ulduzların yox 
olması, gecələri günəşin saxlanması tərəfləriylə də bir çox beytə mövzu olan 
günəş üzərinə saysız-hesabsız təşbih və məcazlar qurulur: 

1.Bilməzəm, ənqamıdır, yoxsa hüma, 
Pərtövi olsa, derəm xurşid ana. ( 7, II, 113). 
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2.Gizləndi əbri-naza yenə afitabımız, 
Barani-əşki etdi rəvan piçü tabımız. (8, 53a). 
 
3.Kərəmkara nə hacət irtifayi-qədri-valanı, 
Bilür aləm günəşdən rüşənadır eyləməm tə`rif. (2, 152).  
 
b) Zaman. Şərəf “Divan”ında ümumi olaraq zaman kateqoriyası “əyyam”, 

“ruz” kəlmələri ilə ifadə olunmuşdur. “Ruz” kateqoriyası altında sutkanın işıqlı 
hissəsi, gündüz, günorta, məfhumu nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa zaman 
kateqoriyası “sübhü məsa”, “leylü nəhar”, “sübh”, “şəb” və s. sözlərlə ifadə 
olunmuşdur. 

 
1. Ruzü şəb ol mahi-mehrəngizə əzm etsəm, nola, 
Rindü rüsvatinəm, leylü nəhar olmaz bana. (8,1a). 
 
2. Çəkmə ənduhü mihən qeyri yetər, 
Çək bu təsbihi həman sübhü məsa. (7,II, 114). 
 
3. Tez keçərmiş məgər əyyami-şətarət, ya Rəb, 
Dəmi-qəm bulmaz imiş leyk nəhayət, ya Rəb. (8, 8a). 
 
Şərəf şeirlərində həm də mövsümlər və zamanla bağlı digər ünsürlərə aid 

fövqəladə bənzətmə və təşbihlər yaradılmışdır:  
 
1.Açılsın qönçeyi-baği-dilin hər bəhar olsun, 
Əfəndim, gülüstani-məqsudin pürbərgü bar olsun. (7, I, 96). 
 
2.Bənimlə tabəkey biganəlik, ey bəxti-kəcrəftar, 
Arada gah, bari xahü naxah aşinalıq yap.(8, 12a). 
 
c) Su, od, torpaq, hava, : Klassik ədəbiyyatda dörd ana ünsür –su, torpaq, 

hava, atəş - “ümmühati-ərbəə”, bəzən də “ümmühati-sufi” adlanan (alçaqda, yer 
kürəsində olan analar) məfhumlar demək olar ki, həmişə diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Dahi sənətkarlarımız – Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli də suya 
böyük diqqət və dəyər verərək onu hər zaman nəzmə almışlar. Nizami Gəncəvi: 

 
Sözün də su kimi lətafəti var, 
Hər sözü az demək daha xoş olar, 
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Bir inci saflığı varsa da suda, 
Artıq içiləndə dərd verir su da. 
Məhəmməd Füzulinin “Su” qəsidəsindən: 
1.Saçma, ey göz, əşkdən könlümdəki odlarə su, 
Kim, bu dəklü tutuşan odlara qılmaz çarə su. 
 
2.Güli-rüxsarinə qarşı gözümdən qanlı axar su, 
Həbibim fəsli-güldür bu, axar sular bulanmazmı. (5,118). 
 
Şərəf “Divan”ında su, bir çox tərəfdən sözə alınaraq şeirə gətirilmiş, çeşidli 

inanclara görə təşbih və bənzətmələrlə mövzu mövqeyində çıxış etmişdir: 
 
1. Olsa dilgir edən əgər sultan, 
Bozulur su kimi turur olan. (2,494). 
 
2. Həlalü eşqü səhhət olsun, iştə bardaq amadə, 
Dilər su iç, dilər şərbət, dilərsən qanım iç, cana. (7, II,110). 
 
“Ənasiri-ərbəə”nin vacib ünsürü hesab edilən torpaq da Şərəf xanımın 

“Divan”ında sevgilinin tərifi ilə xatırlanır, həm də torpaq şairənin əsərlərində 
qiymətli şeylərin saxlandığı bir yerdir. Həmçinin, torpaq su ilə birlikdə gözəllik 
qazanır. Sevgilinin sərv boyu aşiqin torpağına kölgə salar. Bunlardan başqa 
torpaq, aləmə bir ev kimi təsvir olunur: 

 
1.Gahi yüksəkdən edər pərvaz, gah 
Xak ilə yeksan olur biiştibah. (7, II, 339). 
 
2. Əlbəttə Şərəfdir bilirəm ruyi-cəhanda, 
Bir bənciləyin var isə rüsvayi-məhəbbət. (7, I, 10). 
 
3. Təbah oldı nəxli-nazpərvərdin həvasıyla, 
Şərəf, barani-əşkim xakə rizan etdigim dəmlər. (8, 39). 
 
Digər həyati vacib ünsür hesab edilən hava da Şərəf “Divan”ında öz gözəl 

təzahürünü bahariyyə üslubunda yazılmış qəsidə və qəzəllərində, o cümlədən 
lüğəzlərdə “badi-səba”, “səba”, “yel”, “nəsim”, “ruzgar”,”hava” kimi ifadələrlə 
əks etmişdir: 

 
1. Gəlüb badi-səba dedi ki, Şərəf, keç bu həvalərdən,  
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Bu nəzmin gərçi övraqi-sipehrə yadigar oldı. (7, I,105). 
 
2. Nəsimi-lütfi qalibdir bəharə əhli-hacətin, 
Nihali-məqsədü amalı həp pürbərqü bar oldı. (7, I, 105). 
 
3. Ahım kibi həvalənüb ol tiri-qəmzələr, 
Mürği-dili-şikarə yenə ah, ah, ah. (8, 145a). 
 
Digər bir ana element sayılan od “Divan” şeirində aşiqin içində olan eşqin 

iztirabıdır. Sevgiliyə qarşı duyulan sevgi və həsrət atəş şəklində özünü göstərir və 
daima bu atəş alovlanır:  

 
1.Yaxar, kül eylər aləmi, ey çərx, əlhəzər, 
Bir ahının şərarəsi əhli-məhəbbətin. (8, 79a). 
 
2.Kətmi müşkil atəşi-ayan etmək də güc, 
Şö`leyi-şəm`i-fürüzan etmək də güc. (8, 20a). 
 
ç) Heyvanlar : 1. Quşlar – Şərəf “Divan”ında özündən əvvəlki klassiklərdə 

olduğu kimi, məsələn, N. Gəncəvi, M. Füzuli, F. Əttar da mövzu və hissə 
baxımından cox zəngin keçmişə sahib olan divan ədəbiyyatının qaynaqları 
arasında “quşlar” mövzusu geniş işlənmişdir. “Divan”da yer alan quş çeşidləri üç 
qrupa bölünür: əfsanəvi, yırtıcı və digər quşlar. Simürq (farsca- غرمیس ) və ya bir 
digər adıyla Zümrüdi-Ənqa adlanan əfsanəvi quş olan “Ənqa” quşunun adına 
Şərəf “Divan”ındakı qəzəllərdə və lüğəzlərdə rast gəlinir. Adı “Avesta”dakı 
“Səna” quşundan törənmiş bu quşun saysız-hesabsız xüsusiyyətlərinin olduğu 
söylənilir. Türk mifologiyasında qarşılığı Toğrul quşu olan bu əfsanəvi varlıq, 
ərəblərə görə Qaf dağında, farslara görə isə, Elbrus (Əlborz) dağında yaşayırmış. 
Bu əfsanəvi varlığa “Zümrüdi-ənqa” deyilməsinin mənbəyi də Qaf dağının 
zümrüddən ibarət olması ilə əlaqədardır. F. Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsərində adı 
çəkilən digər 12 quş ilə bərabər Simürq quşundan da söhbət açılır. Şərəf xanım bu 
quşun adını digər əfsanəvi quş olan Hüma ilə birlikdə aşağıdakı beytdə belə 
göstərmişdir: 

 
1. Bilməzəm ənqamıdır, yoxsa hüma, 
Pərtövi olsa derəm xurşid ana. (7, I,113). 
 
2. Hər dilə sanma Şərəf eylər nigahi-iltifat, 
Kafi-istiğnadır, ta laneyi-ənqayi-eşq. (8, 66a) 
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Füzulidə:  
Cifeyi-dünya degil kərkəs kibi mətlubimiz, 
Bir bölük ənqalarız, Qafi-qənaət bəkləriz. (5,276) 
 
İstədiyimiz yırtıcı, leş yeyən quş olan ağbaba (quzğun) kimi, dünya leşi 

deyil, qənaət Qafını gözləyən bir bölük qartallarıq. 
Baqidə:  
Zülfi-siyahı sayeyi-pərri-Hüma imiş, 
İqlimi-hüsnə anun üçün padişah imiş. 
 
Şair bu beytdə demək istəyir ki, siyah (qara) zülfi Hüma qanadının 

kölgəsiymiş, gözəllik ölkəsinə onun üçün padşah imiş. Dövlət quşu mənasındakı 
farsca Hüma kəlməsi əfsanəvi Hüma quşu mənasının yanında “səadət, xoşbəxtlik” 
deməkdir (4,390).  

Əfsanəvi quşlarla yanaşı, aşiqlik simvolu olan “bülbül” mövzusuna da 
“Divan”da sıx-sıx rast gəlirik. Bülbül və onunla zikr edilən digər bir ünsür 
qəfəsdir. “bülbülün çəkdiyi dili bəlasıdır” deyimli ata sözü, bülbülün gözəl 
ötməsinə görə qəfəsə salınmış olduğunu ifadə edir. “Bülbülü altun qəfəsə 
qoymuşlar, ah vətənim, demiş” atalar sözü isə onun gül bağçasının və hürrüy-
yətinin həsrətiylə yandığını anladır və azadlığı simvolizə edir. Eyni şəkildə aşiqin 
qəmli könlü möhnət gülzarının bülbülü, yaralı sinəsi də qəfəs şəklində düşünülür. 
Bülbülün gülə yaxınlaşmasına mane olan ən böyük əngəl gülün tikanıdır. Ancaq 
bülbül, tikanı da gülün xatiri üçün xoş görməkdədir. Şərəf “Divan”ında bu mövzu 
“bülbül”, “əndəlib”, “bülbülü-şeyda”, “həzar” və s. adlarla şeirlərə bir gözəllik və 
axıcılıq gətirir:  

 
1. Fəğanı əndəlibi-dil-şikəstənin xar üçündür həb, 
Degil bihudə ahı aşiqan əğyar üçündür həb. (8, 9a). 
 
2. Yarə etməz əsər əmma, bən edərkən fəryad, 
Bülbül ağlar, çəmən ağlar, güli-xəndan ağlar. (8, 32a). 
 
3. Əgləncə yetər naləm ilə qönçədağım, 
Gülzarə, həzarə, güli-pürxarə nə minnət.(8,16a). 
 
“Divan”da adı keçən digər quşlardan: tuti, şahbaz, tovuz, qumru, göyərçin 

kimi quşların adlarına və bunlarla bağlı mövzulardan ən çox tutinin adı 
anılmaqdadır. 

Qeyri Şərəfin bülbülü tuti kibi oldı, 
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Mürği-dili naləndə nə derlərsə, desinlər. (8, 38a). 
 
Klassik və orta əsr dönəmində türk cəmiyyətinin və mədəniyyətinin ənənəvi 

olaraq təbiətlə daxili və xarici yönümdən bir əlaqəsi mövcud idi. Bu yaşam 
tərzinintəsiri ədəbiyyatda belə duyulmaqdadır. 

Dörd ayaqlı heyvanlardan ən çox “Divan”da adları keçən şir, arslan (aslan), 
ahu, ceyran, it, köpək, kedi (pişik) və s. ilə çox zaman təşbehlər verilmişdir: 

1. Zadeyi-Şiri-Xudayə heç olurmı bu hücum, 
Güləşirmi bir alay qəlbi xar ilə arslan. (7, I, 24). 
 
2. Olub it sürüsünə ibni Ziyad sərəskər, 
Birləşüb xırlaşaraq düşdi yola xunziran. (7, I, 24).  
 
3. İctinab etməz də neylər böylə ol ahu-beçə, 
Rədd edərmi olsa, ey dil, aşiqi-naçar bir. (2, 336). 
 
d) Nəbatət (bitki aləmi) 1. Ağaclar. “Divan”da çinar, şimşad, sərv, tuba 

ağacı mövzu olaraq şeirdə öz təzahürünü tapmışdır. Əslində Şərəf “Divan”ında bir 
ibarədəki kəlmələrin ilk baxışda anlaşılan mənasının arxasında gizli bir və ya bir 
neçə məna vardır. Əsas söylənilməsi istənilən obyekt arxa plandadır. Bu gizlənmiş 
məna məzmunun bünövrəsindəki bağlı ünsürlərdən birinin və ya bir neçəsinin 
yardımı ilə bəlli olur. Məzmun əsas etibarilə daha çox obyektin və ya halın adını 
söyləmək yerinə, onunla bağlı ünsürlərdə mövcud vəsflərindən birini və ya da 
çoxunu bəyan edəcək ip ucları verilmək surətiylə dolayı bir şəkildə ifadə olunur: 

1. Bir dəxi gəştü güzar eyləmək olmazsa nəsib, 
Yaxsın ahım atəşi bərgi-çinarın tağlar. (2, 340). 
 
2. Bəni həsrətlə həlak etmə, əlində öldür, 
Gedəyim bir dəxi, ey sərvi-büləndim, tez gəl. (8, 85a). 
 
3. Asitanındır yeri sayəndə, ey ruhi-rəvan, 
Laneyi-mürği-dilə, cay eyləməm tubayı bən. (8,131a). 
 
4. Tağa çıxsam dil görüb sünbül edər zülfün xəyal, 
Sərvə baxsam gözlərim rəftarın eylər arizu. (8, 144a). 
 
2. Çiçəklər. Çiçək motivi bütün çağlarda şeir dünyasının vazkeçilməz 

ünsürü olaraq öz yerini almışdır. Bizim ümumtürk klassik ºeirimizə həm də 
“güllər ədəbiyyatı” deyilsə daha doğru olar. Gül bəzən güclü bir bənzətmə ünsürü 
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olaraq sevgilinin yanağını təmsil edir, bəzən də sevgilinin varlığı şəklində şeirin 
özünə işləmişdir. Füzulidə: 

 
1. Hansı gülzar içrə bir gül açılır hüsnün kimi, 
Hangi gül bərgi ləbi-lə`li-dürəbranınca var. 
 
2. Çıxdı yaşıl pərdədən ərz eylədi rüxsar gül, 
Sildi mir`ati zəmiri-pakdən jəngar gül. 
 
Şərəf xanımın “Divan”ında “ərğəvan”, “qərənfil”, “bənövşə”, “şükufə”, 

“lalə”, “nərgiz”, “yasəmən”, “şəbbu”, “gül”, “qönçə”, “sünbül”, “civan pərçimi”, 
“zülfi-ərus (gəlin teli)”, “həzəran”, “hüsni-yusif”, “çadır çiçəyi”, “fülbəhri”, 
“hərcayı bənövşə”, “gecə səfası”, “hər dəm tazə”, “ətirşah”, “leylak 
(yasəmən)”,“xaşxaş çiçəyi”, “ay çiçəyi”, “qartopu”, “zərrin-qədəh”, “çərxi-fələk”, 
“şəqayiq”, “zanbaq” kimi çiçəklər özünəməxsusxüsusuyyətləri ilə anılmışdır: 

1. Məgər nəşvü nüma bulmuş şərabi-ərğavan ilə, 
Anınçün çeşmi-dilbər kibi nərgis pürxümar oldı. 
 
Görüb zülfi-ərusun zinətü daratını bişək, 
Cüvan pərçəm başa çıxdıqda qayət dilfigar oldı. (7, I, 104). 
 
Bənöfşə çıxdı hərcayı deyü ifrati yə`sindən, 
Olub sünbül pərişan lalə yeksər dağdar oldı. (7,I,104). 
 
2. Laləmi, gülmi, əcəb zibi-bəharın tağlar, 
Yoxsa əfğanımı biçarə həzarın tağlar.(2, 340). 
 
Bütün bu deyilənlər Şərəf xanım ər-Rumi “Divan”ının türkdilli ədəbiyyat 

tarixində özünəməxsus və xüsusi yer tutduğunu bir daha təsdiqləyir və şairənin 
“Divan”ının Azərbaycanda müfəssəl nəşrini zəruri edir. 

 
Ədəbiyyat: 

 
1.Abıyev A. Füzuli və Türkiyə poeziyası.- Bakı. - 2002.- 279 s. 
2.Arslan Mehmet.Şeref Hanım Divanı. - İstanbul: Kitabevi İayınları, 2002.-

548 s. 
3.Banarlı N.S. Resimli türk edebiyatı tarihi. C.1,2.- İstanbul: MEB 

Yayınları, 2001.-1366 s. 



Elmi əsərlər №1, 2016 

74 
 

4.Develioğlu Ferit. Osmanlıca-türkce ansiklopedik luğat.-Ankara: Aydın 
kitab evi yayınları , 2003.-1195 s. 

5.Füzuli M. Seçilmiş əsərləri. 2-cilddə. C.1.- Bakı: Azərbaycan Dövlət 
nəşriyyatı,1988.- 581 s. 

6.İpekten H. Eski türk edebiyatı. Nazm Şekilleri ve Aruz. - İstanbul: Dergah 
Yayınları, 2001.- 345 s. 

 AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, şifr: II-329,مناحفرشناوید.7
(727). 

 ,AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu . .تایلزغمناخفرش.8
şifr:1299. 

 
Самира Агабаба гызы Алиева 

 
ТЕМАТИКА И МОТИВЫ В РУКОПИСНЫХ  

ЭКЗЕМПЛЯРАХ «ДИВАНА» ШЕРЕФ ХАНУМ 
 

Pезюме 
 

В процессе исследования экземпляров «Диван»а Шереф ханум, 
занимавшей особое место в кругу поэтесс Османской литературы XIX века, 
было выявлено множество тем и мотивов. В статье дается подробная 
информация о различных темах и мотивах, встречающихся в копиях 
«Диван»а Шереф ханум. Содержательно описываются классические темы о 
религии и мистицизме, обществе, человеке и красоте, природе и предмете, а 
также приводятся интересные примеры из стихотворений. 

 
Samira Agababa Aliyeva 

 
THE THEMES AND MOTİVES AT THE COPİES  

OF ŞHEREF KHANİM`S “DİVAN” 
 

Summary 
 

Sheref Khanim has own place around women poets of XIX century Ottoman 
literature. There are a lot of themes and motives in the copies of “Divan”. The 
themes and motives in the copies of Sheref Khanim`s “Divan” are explained at 
this article. Religions and mystical, society, human and beauty, nature and obyects 
are classical the mesand a lot of information about these themes are given and 
different examples are demonstrated at this article.  
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ZEYNƏDDİN ƏL-CURCANİNİN TİBB TARİXİNƏ VERDİYİ 

TÖHFƏLƏR 
 
Açar sözlər: tibb, dərman, müalicə. 
Ключевые слова: медицина, лекарства, лечение. 
Keywords: medical, drug, treatment. 
 
Zeynəddin Əl-Curcani öz vaxtının tanınmış təbib və müdrik şəxsiyyətlərdən 

biri idi. Mənbələrin verdiyi çoxsaylı məlumatlara ğörə olduqca savadlı və dərin 
biliyə malik olan Curcani ərəb və fars dillərini mükəmməl bilmiş, azərbaycanlı, İran, 
ərəb ölkələri, ümumiyyətlə, dünyanın bir çox alimlərinin və təbiblərin əsərləri ilə 
yaxından tanış olmuşdur. Böyük təcrübə sahibi olan Curcani həm alim, həm də təbib 
kimi fəaliyyət ğöstərmiş, yeni dərmanlar hazırlayıb xəstələri müalicə edirdi. 

O, topladığı məlumatları, elmi-nəzəri bilikləri, öz təcrübə və ixtiralarını 
cəmləşdirmiş, nizamlı surətdə tərtib etmiş və tibb sahəsində mükəmməl, olduqca 
dəyərli əsərlər yaratmışdır. 

Onun “Əltibbi-Əlmalik”, “Kitabi-Ələqraz”, “Kitabi-Yadkar”, “Zəxireyi- Xa-
rəzmşahi”, “Xəfi- Əlayi” və sairə əsərləri tibb elmində özünə layiq yer tutub [3.313]. 

“Zəxirey- Xarəzmşahi” əsəri ilə tanış olan Qızıl Arslan Əbu Əl-Müzəffər ibn 
Xarəzmşah (1186-1191) Curcaninin tibb elmi sahəsindəkibiliyini yüksək 
qiymətləndirmiş və müəllifin özünün qeyd etdiyi kimi, əsərin müxtəsər nüsxəsini 
hazırlamağı ona sifariş etmişdir. Bu da ondan irəli ğəlirdi ki, “Zəxireyi- Xarəzmºahi” 
əsərinin həcmi çox böyük idi. Onu döyüş zamanı və yaxud səfərə ğedərkən daşımaq 
çətinlik törədirdi. Elə bu baxımdan da əsərin müxtəsər şəkildə hazırlanması zərurəti 
yarandı.[1.1a]. 

Bu zərurəti nəzərə alan Curcani sifarişi qəbul edir və “ Xəfi- Əlayi” əsərini 
tərtib edir. 

Təqdirəlayiq haldır ki, zənqin əlyazma kitabları xəzinələrindən sayılan 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda çoxsaylıazərbaycan, türk, ərəb, fars və s. dillərdə, elmin müxtəlif 
sahələrini əhatə edən,dəyərli əlyazmalarla bərabər Zeynəddin Əl- Curcaninin “ 
Zəxireyi- Xarəzmşahi” və onun müxtəsər nüsxəsi olan “ Xəfi- Əlayi” əsərləri 
mühafizə olunmaqdadır. 
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Zeynəddin Əl-Curcaninin “Xəfi-Əlayi” əsərinə gəldikdə, burada insan 
sağlamlığını qorumaq və müxtəlif xəstlikləri büruzə verən əlamətləri öyrənərək, 
onalrı müalicə etmək haqqında məlumat nizamlı şəkildə təqdim olunmuşdur: baş-
beyin, göz, qulaq, burun, ağız boşluğu, boğaz xəstəliklərdən başlayaraq diğər 
üzvlərin-sinə, ağciyər, ürək, mədə, qaraciyər, dalq, qarın boşluğu, cinsiyyət 
orqanları, bağırsaq, böyrək, sidik kisəsi, oynaq xəstəlikləri, ishal və qızdırmanın 
müxtəlif növləri, fil xəstəliyi, podaqra, damar genişlənməsi, dəri xəstəlikləri, şişlər, 
yaralar, kəsiklər, çıxıqlar, zərbələr, yanıqlar müalicə üsulları və saça, dəriyə qulluq, 
zəhərlənmələr və zəhərli heyvanların dişləməsinə qarşı tədbirlər təsvir edilmiºdir. 

Əsərdə qankəsici, qanı təmizləyən, ödqovucu, bəlğəmqovucu, tərqovucu, 
qusdurucu və qusmanı dayandıran, işlədici və ishalın qabağını alan, əsəbləri 
sakitləşdirən, ağız qoxusunu yaxşılaşdıran, dişləri və diş ətini möhkəmləndirən 
dərmanlar göstərilmişdişdir. 

Bədən üzvlərin müxtəlif xəstəlikləri imalə, qusma, damarlardan qanalma və 
həcamət qoyma yolu ilə müalicə olunmağı, burada qeyd edilir. 

Müalicələr bu gün də bizim işlətdiyimiz keşniş şüyüt, soğan, sarımsaq, reyhan, 
kəvər, nanə, yarpız, turp, yerkökü, çuğundur, ispanaq, badimcan, xiyar, kələm kimi 
göyərti və tərəvəz, qoz, hindqozu, limon, narınc, turunc, innab, nar, heyva, alma, 
üzüm, əncir, yovşan, cığ bağayarpağı, kəbabə istiotu, çobanyastığı, gülxətmi, 
qaraçörəkotu, qanqal, dəvətikanı, səhləb, sədəfotu, yemişən, xardal, itburunu və s. bu 
kimi kol bitkilərin vasitəsi ilə aparıldığı bu əsərdə göstərilmişdir. 

Bundan başqa müxtəlif kol və ağac bitkilərinin qatranları – məstəki qatranı, 
kommifora qatranı, ərəb qatranı, palıd ağacının qatranı, buxurkolu qatranı akasiya 
qatranı, çaşır kitrəsi, əjdaha ağacının qatranı və s. çox geniş tətbiq olunurdu. 

Əl-Curcaninin “Xəfi-Əlayi” əsərindən bu da məlum olur ki, hələ qədim 
dövlərdə mərcan, mirvari, firuzə, almaz, yəşəm, yaqut, sədəf, kəhraba, qızıl, gümüş, 
mis, dəmir, qalay, qurquşun və s. bəzək məişət və təssərrüfat əşyalarının hazır-
lanması üçün deyil, həm də sağlamlığın təmin olunması məqsədilə işlədilmişdir.  

Bundan başqa bir çox xəstəliklərin müalicəsi üçün müxtəlif metallardan 
istifadə ounduğu qeyd olunur. Məsələn, baş-beyin xəstəliklərində dəmir kuporosu, 
bəzi burun xəstəliklərində mis pası, dəri xəstəliklərində kuporos və s. işlədilirdir. 

Müalicə zamanı ən çox işlənən əzvay, bal, sirkə, qızılgül, bənövşə və zeytun 
xüsusi bir yer tuturdu. 

Əsərdə inək, qoyun əti, keçi, dəvə, uzunqulaq, toyuq, ördək, qaz, göyərçin, 
sərçə, kəklik, turac və s. kimi heyvanların və quşların əti, südü, yunu, yağı və 
peyinindən müalicə məqsədi ilə istifadəsi üsulları göstərilir. 

Burada vəba, taun, dizenteriya, difteriya, vərəm hətta xərçəng kimi ağır 
xəstəliklərin müalicəsi haqında məlumat verilib. 

Müəllif öz əsərindəqədim təbabətprinsipləri ilə müalicə aparmaq, yəni hər 
şeydən öncə xəstənin məzacını (təbiətiini) müəyyən etməyi xüsusi vurğulayır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, qədim təbabət prinsiplərinə əsasən insanın 
orqanizmini təşkil edən dörd materiyadan hansının üstün olmasını aydınlaşdırmaq ən 
mühüm amillər idi. Bunu da nəzər almaq lazımdır ki, bir insanda eyni zamanda 
nəinki bir, bəzən hətta iki materiya (xılt) üstünlük təşkil edə bilər. 

Belə ki, qanın artıq olmasının əlamətləri bunlardır: başda ağırlıq hissi, gözdə 
qızartı, üz rənginin qızarması, üzdə sızanaqların olması, ağızda şirinlik hissi 
(xüsusilə də səhərlər yuxudan oyanandan sonra), yuxuda qırmızı şeylər görmək. 

Səfranın üstünlüyünü göstərən əlamətləri: üzün və bədənin rənginin sarılığı, 
göz ağında bir qədər sarılıq, ağızda acılıq dadı, susuzluq, iştaha zəifliyi, ürək 
bulanması, yuxuda od və sarı əşyalar görmək və s.  

Bəlğəmin üstün olmasının göstəriciləri: üzün və dərinin rənginin ağlığı, ağız 
suyunun çoxluğu, səhərlər ağızda xoşagəlməz qaz hissi, susuzluq hissinin olmaması, 
iştaha zəifliyi, yuxulu olma, hiss orqanlarının kütləşməsi, yuxuda su, çay, dəniz və s. 
görmək. 

Sövdanın üstün olmasının əlamətləri: bədəndə müəyyən quruluq, dərinin qara 
rəngdə olması ağızda turşluq dadı, yalançı iştaha, həmişə fikirli olmaq, mədədə sancı 
hissləri, qorxulu yuxular görmək. 

Xəstəliyin və onun səbəblərinin müəyyən edilməsindən və onun hansı bədən 
üzvünə (beyinə, ürəyə, qaraciyər və s.) aid olamsını bildikdən sonra təbib ilin fəslini, 
xəstənin yaşını və məzacını nəzərə almaqla müalicə növünü seçirdi. 

Qədim təbabətdə tətbiq olunan müalicə üsulları bunlar idi: ishal və\ ya qusma 
yolu ilə mədənin təmizlənməsi, qanalma, pəhriz təyini, içilmək üçün müxtəlif 
dərmanların təyini, məlhəm və təpitmələrin qoyulması, iyləmə üsulu ilə müalicə, 
yağların sürtülməsi, müəyyən hərarətdə olan suda çimmək və ya, vanna qəbul etmək. 

Müalicə zamanı hər bir orqanizmin özünəməxsus təbiəti nəzərə alınır və hər 
adama onun təbiətinə müvafiq dərman və müalicə üsulları seçilirdi. 

Məsələn, soyuqluq yaradan dərmanları soyuq təbiətli adamlara təyin eymək 
olmazdı. Çünki soyuqluq xüsussiyətinə malik olan dərman bitkiləri və yeməklər 
soyuq təbiətə malik orqanizmi daha da soyutmaqla xəstəliyi ağırlaşdıra bilər. 

Beləliklə, rütubət və soyuqluğun coxluğundan yaranan xəstəlik quruducu və 
isidici maddələr vaitəsilə müalicə edilirdi; soyuqluq və quruluğun üstünlüyündən 
əmələ gələn xəstəliyin müalicəsi üçün isə istilik və rütubət yaradan dərmanlardan 
istifadə etmək lazım idi. 

Həm də belə hesab edilirdir ki, hər bir xəstəliyin müalicəsi üçün təbiətdə 
lazımı qədər dərman mövcuddur. Ona görə də əsas məsələ xəstəliyi yaradan 
səbəbləri və bu səbəbləri aradan qaldırmaq üçün lazım olan dərmanları 
müəyyənləşdirməkdən ibarət idi. 

Hər hansı bir dərmanı qəbul etmək xəstə üçün xoşagəlməzdirsə, həmin 
xüsusiyyətlərə malik başqa dərman tapmaq lazım idi. 
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Buna da nəzər yetirmək vacidir ki, “Xəfi-Əlayi” əsərində sağlamlığı qorumaq 
və sağlam həyat tərzi sürmək kimi çox vacib bir mövzuya yer ayrılmışdır. 

Müəllif qeyd edir ki, xəstələnməmək üçün insan öz sağlamlığının qaydına 
qalmalı, ona təsir edən səbəbləri öyrənib onlara riayət etməlidir. 

Hava, belə vacib amillərdəndir ki, insanın ona böyük ehtiyacı var. Hava 
dincəltmək və təmizləmək, nəfəs almaq və sıxıntıları dəf etmək üçündür. Ciyərlərə 
gedən hava ruhu möhkəmləndirir, onun hərarətinin artırmasına səbəb olur, insanı 
sakitləşdirir, sonra buxarlanaraq xaricə çıxır. 

İnsan təmiz hava almalı, yaşadığı məkan düzgün seçməli, evini lazımı tərzdə 
tikdirməli, geyimlərinə fikir verməli, fəsillərə uyğun geyinməli, düzgün qidalanmalı, 
təmiz su içməli, yuxulayamaq və oyaq qalmaq, hərəkət və istirahət qaydalarına 
riayət etməli, vaxtaşırı bədənini xıltlardan təmizləməli, qusma dərmanı içməli, ishal 
etməli və qanalma tədbirləri aparmalı, düzgün tərzdə cima icra etməli, mənəvi 
durumuna fikir verməlidir. 

Əsərdə yaşlı insanlara aid olan və səfərə çıxan insanlar üçün qaydalar ayrıca 
qeyd edilmişdir. 

Burada vurğulanır ki, yaşlı insanlara soyuqluq üstün gəlir. Onların riayət 
etməli olduqları qaydalar bədəni isti saxlamaq, çoxlu maye qəbul etmək, hərəkətdə 
olmaq, vaxtı-vaxtında yuyunmaq və az qidalanmaqdır. Gün ərzində bir neçə dəfə 
yeyənlərin isə öd və bəlğəm yaradan qidalardan imtina etmələri məsləhətdir.  

Yaşlılar ət suyu, şorba, buğda həlimi, süd və bal kimi təamlar yeməlidirlər. 
Onlara qan itirmək zərərdir. 

Səfərə çıxanlara gəldikdə, onlara bədəndəki qalıqları xaric etmək məsləhət 
görülür. Bundan başqa onlar bədəni yavaş-yavaş hərəkət etdirməyə başlayıb tədricən 
hərəkəti artılmalıdır. Səfər zamanı baş verə biləcək aclıq, susuzluq, yuxusuzluq, 
piyada gəzmə və digər hallara hazır olmaq lazımdır. Susuzluq yanğısı gətirən 
yeməklərdən çəkinmək gərəkdir.İsti havada səyahətə çıxarkən gündən qorunmaq 
üçün başı örtmək lazımdır. Soyuq havada yola düşənlər və soyuqdan qorunmalıdır, 
isti geyinib ağız burnunu örtməlidir. 

Beləliklə, tam əminliklə demək olar ki, Zeynəddin Əl-Curcani öz əsərində 
qədim təbiblərin təcrübəsindən istifadə edərək, qədim şərq təbabətinin bütün 
sahələrini əhatə etməyə çalışmışdır. 

Və bu gün dünya tibb elminin qazandığı nailiyyətlərə görə , məhz “Xəfi-
Əlayi” kimi çox saylı dəyərli əsərlərə borcludur. 
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ВКЛАД ЗЕЙНАДДИНА АЛ- ДЖУРДЖАНИ 
В ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ  

 

Резюме 
 

В статье анализируется роль, медицинского трактата под названием 
«Хаф-и Алайи», написанного в ХII веке Зейнаддином Ал-Джурджани. 
Отмечается, что данная рукопись имеет большое значение в истории разви-
тия медицины. Здесь дается описание здорового образа жизни, способы 
поддержания и сохранения здоровья человека, а также способы и методы 
лечения известных в то время заболеваний с применением различных 
лекарственных растений, минералов, драгоценных и полудрагоценных 
камней, средств животного происхождения и т. п. 

 
Zemfira Macid Mammadova 

 

ZEYNADDIN AL-JURJANI CONTRIBUTION TO THE 
DEVELOPMENT OF MEDICINE 

 
Summary 

 
The Institute of Manuscripts of the Azerbaijan National Academy of 

Sciences has a collection of medical documents, which include manuscripts dating 
from the 9th century. These manuscripts are written in Arabic, Turkic and Persian, 
“Khafe – Alayi” (top secrets [ of Medicine] ) №A-576/20963 was written in the 
XII – th century. The book provides descriptions of pharmaceutical properties of 
medicinal herbs, animal substances, minerals and complex medicines. It 
influenced the development of countries in Middle Ages. There are information 
about scientific – philosophic systems which include not only information on 
healing of furious diseases, but also teaching about prevention of ailments, 
healthy lifestyle and correct nutrition. 
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QƏDİM TƏBABƏTDƏN ƏLYAZMA 
 

Açar sözlər: Məhəmməd Nidai, “Mənafeün-nas”, tarix, təbabət, təbib 
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XVI əsr türk təsəvvüf şairi və alim təbibi Dərviş Məhəmməd Nidainin 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda iki əsərinin 
əlyazması saxlanılır: “Mənafeün-nas” və “Kitabi-tibbi-mənzum”. Birinci əsər 
nəsrlə yazılmış, lakin ara-sıra mənzum hissələri də vardır. İkinci əsər isə adından 
da göründüyü kimi nəzmlə qələmə alınmışdır. Türkiyədə müəllifin bir çox 
əsərləri, o cümlədən təsəvvüfə aid mənzumələri tədqiqata cəlb edilmiş, haqqında 
əsərlər yazılmışdır. Azərbaycanda isə Nidai yaradıcılığına ilk dəfədir ki, müraciət 
edilir. Hər iki əsərdə diqqəti çəkən cəhətlərdən biri də qədim tibbi müalicə 
üsullarıdır. Bu üsulların bəziləri bugünümücədək gəlib çatmışdır. “Mənafeün-nas” 
əsərində dərmanterapeya, cərrahi müdaxilə və fiziki üsullarla müalicədən başqa 
bir də qeyri-ənənəvi üsullarla müalicənin şahidi oluruq. Müəllif əsasən aşağıdakı 
üsullardan istifadə edir: qan almaq, həcəmət etmək, noxud miqdarı həbblər edib 
udmaq, çeynəmək, dərmanı ağızda saxlamaq, qarqara etmək, qoxulamaq, sürtmək, 
dürtmək, çəkmək, yaxma etmək, dərman düzəldib dəriyə əkmək, duz, şəkər 
əkmək, biz ilə dəlmək, başı ovmaq, qusdurmaq, şərbət içirtmək, qulağa, gözə 
dərman damızdırmaq, ishal etdirmə, tərlətmə, pəhriz edib, toyuq və göyərçin əti, 
un aşları yemək, tüstü verib tərlətmək, buğa tutma, hamamda isti su tökmə, yaxma 
edib hamamda köpük vura-vura yumaq, məcun qəbul edib bürünüb yatıb tər-
ləmək, suya oturmaq, vanna etmək, bitkilərdən yağlı dərman düzəldib dörd gün 
sürüb, yatırdıb tərlədib, yeddinci gün hamamda köpük ilə yumaq, şərab işirmək, 
xaç şəklində kəsik aparmaq, şam qoymaq, qanı kül ilə kəsmək, heyvanın buynu-
zunun külü ilə, əti ilə, ödü ilə müalicə etmək, kəlbətinlə dişi çıxarmaq, cərrahi 
üsulla deşmək, ilkin duadan uzaq olmamaq, dua suyu içmək, üzük taxmaq, üzük 
taxmaq, ördək dili yemək və s. Oxucuları əsərdəki bəzi xəstəliklər və onların 
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müalicə üsulları ilə tanış etmək istəyirik.  
İlkin başa üz verən bir sıra xəstəliklər və onların müalicəsi haqqında 

məlumat alırıq. Müəllif göstərir ki, baş ağrıları malxulyadan (sövdayi xıltlardan), 
qandan, səfradan, bəlğəmdən, sövdadan, soyuqdan, istidən, rütubətdən, çox 
yeməkdən, nəzlədən və s. olur. Malxulya zamanı başa toyuq yağı dürtmək, 
qərənfil şərbəti içmək, lasurardan üzük döydürüb taxmaq, baş ağrısı sövdadan 
olarsa, zəfəranı gülabla əzib başa sürtmək, kafuri suyla əzib başa sürmək, səfradan 
olarsa, qabaq yağını başa sürmək, gəlincik pipiyinin suyunu sirkə ilə qarışdırıb 
başa dürtmək, baş ağrısı qanın çoxluğundan olarsa, baş damarından qan aldırmaq, 
həcəmət etdirmək, əfyun qoxulamaq və suyla əzib burun dəliklərinə sürmək, baş 
ağrısı bəlğəmin çoxluğundan olarsa, sirkəncəbini turp suyu ilə içib qusmaq, 
fiqərabirlə qarqara etmək, baş ağrısı nəzlədən olarsa, (yəni çox yedikdə buxar ba-
şa qalxır), bir neçə mürəkkəb dərman ilə yaxma etmək, baş ağrısı rütubətdən olar-
sa, başı təraş edib soğan, duz və sirkədən hazırlanmış dərmanla ovmaq, müxtəlif 
dərmanlarla yaxma etmək məsləhət görülür (vər. 17). 

Üzdə olan xəstəliklərdən bəhs edərkən Nidai göstərir ki, günəşdə, yeldən, 
soyuqdan üz yarılarsa, yumşaltmaq üçün üz yağı çəkmək, üzdə cığ əmələ gələrsə, 
darçını balla qarışdırıb üzə dürtmək, üzdə çivid olarsa, açı badam yağı, pissun, 
zəfəranla nişasta sürtmək, üzdə sıcanaqlar olarsa, qifal damarından, qulaq 
ardındakı damardan və başın başqa damarlarından qan almaq, saç, saqqal, kiprik 
tökülmələri zamanı sadə və mürəkkəb dərmanlar sürtmək lazımdır. (vər. 19). 

Buruna üz verən xəstəliklərdən danışan müəllif yazır ki, burun içində başbirt 
olarsa, burnun uçundan qan almaq, burun qanı dayanmazsa, öküzün buynuzunun 
külünü buruna üfürmək,burundan sarı su damlasa, göz pınarı içindəki səqəleyn 
damarından qan almaq, burun rayihə almazsa, buruna şöyniz suyu damızdırmaq, 
burun beyindən tutulsa hamama gedib başa isti su tökmək faydalıdır (vər. 20). 

Qulağa üz verə xəstəliklərdən bəhs edən Nidai qulağın karlığında sarımsaq, 
sirkə, qoyun ödü və suyu qaynadıb isti halda damızdırmağı, qulaq guruldamasında 
və qulaq çəkilməsində və karlığında sirkənin ağzını xəmirlə bağlayıb əmzik 
qoymaq, atəşdə qaynatmaq, qulağı əmzikdən gələ buğa tutmağı, qulaqdan irin 
gəlməsində sərt sirkəni isidib qulağa damızdırmağı, qulaq ağrısında təkə ödü ilə 
öküz ödünü qarışdırıb qulağa damızdırmağı, ahu ödünü, bəbəquş qanını, turp ya-
ğını damızdırmağı məsləhət görür(vər. 20b-21a).  

Ağızda və boğazda olan xəstəliklərdən söz açan Nidai yazır ki, dodaqda, 
ağız içində yaralar əmələ gələrsə, yaraları sağaltmaq üçün dərmanı ağızda 
saxlamaq, ağızdan pis qoxu gələrsə, onu aradan qaldırmaq üçün bir sıra dərmanlar 
var ki, ağızda saxlamaq, çeynəmək və ya udmaq, boğaz içində dəliklər olarsa, 
dərmanı boğaza üfürmək, boğaza sülük keçərsə, qarqara etmək gərəkdir (vər. 21). 

Dişlərə üz verən xəstəliklərdən və onların müalicəsindən danışan müəllif 
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bildirir ki, diş ağrısını aradan qaldırmaq üçün ağrıyan dişin üstünə dərman 
çeynəyib tutmaq, dovşanın dişini qoymaq, dişə sirkə tutmaq, dişin dibinə dərman 
sürmək, dərmanla məzməzə etmək, sağalmasa diºi kəlbətinlə çəkmək, diºlər 
qaralsa və ya saralsa, tizab, əqrəb zəhəri və s. sürmək, dişlər qanasa, dodaq 
içindəki damarlardan qan aldırmaq, dil ağırlaşsa dil altındakı damardan qan 
aldırmaq məsləhətdir (vər. 22). 

Gözə üz verən xəstəliklərdən bəhs edən müəllif göstərir ki, gözə ağ düşsə, 
qara su ensə, günəşdən, atəçdən ağrısa, gözdən su axsa, baxarkən görməz olsa, 
gecə korluğu əmələ gəlsə, göz qanla dolsa, dərman hazırlayıb gözə çəkmək, 
sürmək, damızdırmaq lazımdır. Əgər gözdə tük bitərsə, üst qapağından qamışla 
bağlayıb əl vurmamaq gərəkdir. Tük bitən yerə tükü çəkib kinə çəkilsə, düyə və 
ya davarın budu arasına yapışan həşəratın qanı sürtülsə, daha tük bitməz. Tükü çə-
kib yerini dağlasalar, tük bitməz. Müəllif yazır ki, unsan bədənində gözdən lətif 
bir üzv yoxdur. Ona qırx cür xəstəlik üz verə bilir. Lakin ustaddan görməyincə bu 
işə baş qoşmaq olmaz. Gözlə bağlı qırxa yaxın müalicə verilir(vər. 24-26). 

Bərəs və behəq xəstəliklərindən (dəri xəstəlikləri) söz açan Nidai bir neçə 
dərman təklif edir. Ağ və qara behəqin müalicəsində başqa-başqa dərmanlardan 
istifadə edir. Ağ behəqdə bəlğəmi ishal etdirmək, şərbət içirmək, bəlğəm artıran 
qidalardan pəhriz etmək, qızıl boyanı sirkə ilə döyüb dəri üzərinə dürtmək 
lazımdır. Hamamda tərlədikdən sonra fitə ilə həmin yerləri qızarana kimi sürtmək, 
kəndisi fərfyun yağı ilə sürüb, üç gündən sonra hamama getməli. Əgər pəhriz 
saxlanmasa behəq bərəsə dönür. Bərs zamanı xəstəni qusdurmaq, ishal etdirmək, 
yəni mədə-bağırsağı təmizləmək, şərbət içirmək, isti və quru yeməklər yedirtmək 
lazımdır(vər. 26-27a) 

Uyuz və gicig xəstəliklərindən bəhs edən müəllif yazır ki, iki növ olur və 
biri bəlğəmin rütubətindən, biri isə quruluğundandır. Əldə, ayaqda, barmaqların 
arasında olursa, duzlu su ilə yumaq xeyirlidir. Bədənin hər hansı yerində olarsa, 
bir neçə bitkidən yağlı dərman düzəldib sürmək, üç gündən sonra hamama gedib 
yumaq lazımdır. Burada bir neçə sürtmə dərmanı verilir və bir bitkinin toxumunu 
udmaq məsləhət görülür (vər. 29). 

Firəng zəhməti bəlğəmin çoxluğundan baş verir, yeddi növ olur. Biri 
çiçəkdir ki, ağca mərcimək kimi bütün üzvvərində ola bilir, biri dinaridir ki, 
bədəndə yeriyir, biri cətanidir ki, fındıq kimi qabarır, biri rəxneyi-firəngidir ki, 
dəlik-dəlik olur, biri atlasidir ki, əl ayası kimi parə-parə olur, biri sızıdır ki, 
biləklər, inciklər sızıldayır, biri əglədir ki, öz-özünə yenir. Nidai burada hər növün 
simptomlarını qeyd edir və öz ustadından gördüyü dərmanları təklif edir. (vər. 30-
32a). 

Cüzamdan söz açan müəllif yazır ki, bu xəstəlik bəlğəmin qatı xıltının çox-
luğundan olur. Üz yeyilir, qaş, kiprik tökülür. Əgər qadın aybaşı zamanı cinsi 
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əlaqədə olarsa, toxum həmin qanla qarışsa, doğulan uşaq cüzam ola bilir. Nidai 
göstərir ki, xəstəlik sonradan yaranırsa, müalicəsi mümkündür. Hətta öz 
təcrübəsində neçə-neçə insanı bu xəstəlikdən qurtardığını bildirir. Nidai cüzam 
olana sünnət oğlanın kəsilən parasını dögüb müşk ilə qarışdırıb su ilə içməyin, 
eşşək əti yeməyin, tülkü ətini şorba edib içirməyin , hüdhüdün gözlərini götürüb 
saxlamağın xeyri olduğunu da qeyd edir.(vər. 32-33a). 

Əldə, ayaqda olan şəqaqdan və bəvasirdən bəhs edən müəllif yazır ki, şəqaq 
əksərən bəlğəmin rütubətindən və yübusətindən əmələ gəlir, ona el arasında duzlu 
bəlğəm də deyirlər. Rum böyükləri və ərəb hükəmaları bu xəstəlikdə fərnin 
həbbindən istifadə edərmişlər. Bu xəstəlik kiminin ağzına uğrar, dişləri, boğazı 
xəstələndirər, bəziləri sağalar, bəziləri yox. Nidai özünün hazırladığı həbdən 
səhər-axşam üç dənə qəbul etməyi, bitkilərdən hazırladığı yağlı məlhəmi sürməyi 
məsləhət görür, lakin elə etmək ki, üç gün su dəyməsin. Öz təcrübəsində neçə 
insanı sağaltdığını bildirir. (vər. 33). 

Ayaq xəstəliklərindən bəhs açan müəllif onları üç fəslə bölür və birinci 
fəsildə yazır ki, baldır damarlarına sövdaya dönmüş qanın yığılır ki, bu da əsasən 
hammallar, həllaclar, dabbaqlar və s. ağır işlər görən insanlarda olur. Bu vaxt 
sövda artıran qidalardan imtina etmək, damarlardan qan alıb qəliz qanları 
boşaltmaq lazımdır. İkinci fəsildə göstərir ki, ayaqda şiş olarsa, ayaq barmaqları 
arasında dəri sürtülüb gedərsə, cırılarsa bitkiləri döyüb üzərinə əkməli, ayaqdakı 
yaraları yumalı, üstünə məlhəm çəkməli, içkilərdən pəhriz etməli, fərnin həbi 
qəbul etməli və 15 gündə bir xəstəni qusdurmaq lazımdır. Nüçüncü fəsildə qeyd 
edir ki, nəzlə başdan arxaya töküləndə qulunc, ondan enib yana töküləndə 
ərənnisa, yol alıb topuqlardan keçib baş barmağa getsə, nəqriz xəstəliyi baş verir. 
Bu, əgər qandan olursa, başdan, sağ ayaqda olarsa sağ qoldan, sol ayaqda olarsa 
sol qoldan qan aldırmaq və dərmanlar vermək, səfradan olarsa bir-iki dəfə ishal 
etdirmək, sonra qan almaq, bəlğəmdən olarsa, istifraq etmək, yəni 
qusdurmaqlazımdır. Müəllf göstərir ki, xəstəyə doyunca yemək yedirtmək, həzm 
mərtəbəsinə çatana kimi gözləmək, ondan sonra qusdurmaq lazımdır. Nəqrizin 
müalicəsində sümüyü qaynadıb on səkkiz gün suyunu içmək, saf su içməmək, la-
zım gələrsə nəcir suyu içmək, dizdə ağrı olarsa yaxma qoymaq, məlhəm çəkmək 
məsləhətdir. (vər. 33b-35a). 

İnsan bədənində zühur edən bəzi sirli-sehirli varlıqları üç fəsildə izah edən 
müəllif birinci sərhdən bəhs edərək yazır ki, bu beyin yoluna dağılır və nəfsani 
ruhu nüfuz etməkdən saxlayır. Əsasən iki növ olur: sövdadan və bəlğəmdən. 
Amma bəzən qandan və səfradan da ola bilir. Bunun bir növü cinlə bağlıdır. Nidai 
qeyd edir ki, hükəmadan cinni inkar edənlər də olur, lakin Həzusa cinnin haqqında 
Quranda işarətlər vardır. Müəllif yazır ki, məzaca görə məğlab, sonra şərbət 
vermək, qarnında sərrəsi olanlara bəzi dərmanlar hazırlayıb yaxma etmək, 



Elmi əsərlər №1, 2016 

84 
 

yeməkdən əvvəl dərman içmək lazımdır. Bəzi insanların içinə cinn afəti girdiyinə 
görə dəli olarsa, müəllif Qurandakı Cin surəsini yazıb, xəstə yatarkən suyunu 
həlqə kimi onun ətrafına səpməyi. Daim sərh olan adama dağ keçisinin 
buynuzunu yandırıb külünü şəkərlə qarışdırıb içirməyi, dəliyə çaqqal ətini yedirt-
məyi, divanənin başına aslan və tülkü ödünü sürməyi və qızıl sarımsağıın qabığını 
yandırıb tüstüsünü verməyi faydalı sayır. Burada duaların, xüsusən “La hövlə vəla 
qüvvətə illah və billah əliyyül-əzim”in istifadə olunmasını da xeyirli hesab edir. 
Müəllif göstərir ki, fəsli-səktə bir tamam sərrədir ki, beynin toxumalarına dağılır 
və nəfsani ruhun yoluna gedib üzvlərin hiss və hərəkətlərinə mane olur. Bu zaman 
baxanda xəstəni ölmüş zənn etmək olur. Fəsli-fələc isə süstlükdür və səbəbi 
beyində soyuq rütubətin olması və sinirlərə tökülməsi, hiss və hərəkəti 
saxlamasıdır. Müalicəsində bir sıra yaxma və təlalardan istifadə olunur (vər. 38b-
39). 

Dalaq xəstəliyindən söz açan Nidai bildirir ki, əksərən soyuq su içməkdən 
və həmmi zəhmətlərdən olur. Sol böyürün altında maddə yığılır, getdikcə artır. Bu 
xəstəliyin müalicə olunduğunu qeyd edən müəllf ilkin öz təcrübəsindən bir 
müalicə təqdim edərək yazır ki, əvvəlcə gecə yatan vaxt fərfyun yağı ilə dalağı 
ağarana kimi ovmaq, o qədər ki, yumşalsın və hər iki tərəf bərabər olsun. Sonra 
məğlab, məzacına görə şərbət içə, ishal etdirə, xilas ola. Burada başqa müalicələr 
də vardır: it kəlləsini yandırıb, dalaq böyüklüyündə məşənin üzərinə bal çəkib 
həmin külü üzərinə əkib dalağın üstünə qoysalar, uzağı yeddi günə sağalar. Sirkə 
ilə arpa ununu dalaq üzərinə yaxma etmək, dalaqda şiş olarsa, acı badam yağını üç 
gün içmək, dalağın vərəmini və qatılığını aradan qaldırmaq üçün sirkə ilə filfili 
döyüb içmək, dalağa yaxma etmək, üzərrik toxumunu döyüb balla qarışdırıb həm 
yemək, həm də yaxma etmək, yalan boncuğun on iki dənəsini limon suyunda 
isladıb hər səhər bir qaçıq içmək, ənciri sirkədə bişirib, bir az göyərçin zılı qatıb 
dalaq üzərinə zəmad etmək və s. çox faydalıdır. Müalicə metodları: qan almaq, 
həcəmət etmək, dərmanı udmaq, çeynəmək, qoxulamaq, sürtmək, dürtmək, 
çəkmək, yaxma etmək, başı ovmaq, qusdurmaq, qarqara etdirmək, şərbət içirtmək, 
üzük taxdırmaq damızdırma, buğa tutma, hamamda isti su tökmə, dərmanı ağızda 
saxlamaq, qarqara etmək, dişin üstünə heyvan dişi qoymaq, kəlbətinlə dişi çı-
xarmaq, ishal etdirmə, tərlətmə, ilkin duadan uzaq olmamaq, noxud miqdarı 
həbblər edib udmaq, pəhriz edib, toyuq və göyərçin əti, un aşları yemək, tüstü 
verib tərlətmək, yaxma edib hamamda köpük vura-vura yumaq, bitkilərdən yağlı 
dərman düzəldib dörd gün sürüb, yatırdıb tərlədib, yeddinci gün hamamda köpük 
ilə yumaq, dərman düzəldib dəriyə əkmək, şərab işirmək, xaç şəklində kəsik 
aparmaq, duz, şəkər əkmək, biz ilə dəlmək, şam qoymaq ,qanı kül ilə kəsmək, 
heyvanın buynuzunun külü ilə, əti ilə, ödü ilə müalicə etmək (vər. 40). 

Gövdədə olan yellərdən bəhs edən Nidai bu xəstəliyin qarışıqların bir-birinə 
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müxalifətindən əmələ gəldiyini bildirərək yazır ki, bu rənc bədəndə daim gəzər 
gah maddə kimi yumalanır, gah qulunc kimi, gah bəvasir kimi, gah da qasıq yeli 
kimi təzahür edir. eyni zamanda dəvaları da göstərən müəllif bu xəztəliyin hər 
hansı növü olursa, on beş günə onu sağaltmaq olur. Öz təcrübələrinə dayanaraq, 
xəstənin məzacına görə 3-5 gün həblər verib, sonra təbiətinə görə şərbətlər verib 
ishal etdirməyi, yatanda fərnin həbi verməyi və səhər yeməməyi məsləhət görür. 
Bildirir ki, qulunc yeli olan xəstə acqarına məcun qəbul edib, bürünüb yatıb 
tərləyərsə tez şəfa tapar. Quluncu olanın qalay qabdan şəb suyu içməsinin faydalı 
olduğunu qeyd edir. Yel yanda, baldırda, dizdə və biləklərdə olarsa, üç gündə bir 
bitki yağlarından sürməyi, əgər yağ ilə getməsə ələddin məcunundan yeməyi 
məsləhət bilir. Həmçinin göstərir ki, diz ağrısında sabunu həna ilə yoğurub vur-
maq, bel ağrısında yulğun yemişin bal ilə məcun edib yemək yaxşı təsir edir. 
Qasıq yeli zamanı əbməköməcini şərabla əzib içirmək, vərəmə yaxma etmək, sərv 
yarpağı ilə quzuqulağını döyüb qasıq yarığına yaxma etmək, soğanı təzə tərə yağı 
ilə qovurub, şəkər qatıb bir neçə gün yemək faydalıdır. Qapalı bağanı suda bişirib 
qasığı yarılanı o suda oturtsalar, yarıq bitişər. Xaya şişi zamanı süsən kökünü gül 
yağı ilə səhəq etmək, nanəni qızıl üzümlə döyüb mərhəm kimi istifadə etmək, duz, 
kəpək ilə sarı yağı bulməc edib yaxma etmək məsləhətdir. Xaya çox şişərsə, onu 
neştər ilə deşmək və içindəki sarı suyu axıtmaq lazımdır. (vər. 41b-43a). 

Döş qəfəsinə üz verən zeyqənnəfs, vərəm və öskürək kimi xəstəliklərdən 
bəhs edən Nidai onların əsasən soyuqdan, soyuq su içməkdən, tərli-tərli soyuq 
yeməklər yeməkdən baş verdiyini və müalicəsində bir sıra dərmanlardan istifadə 
edildiyini diqqətə çatdıraraq yazır ki, zeyqənnəfs üçün gərməd yağını şərabi-zufa 
ilə qarışdırıb içmək, müxtəlif bitkilərdən dərman hazırlayıb saxlamaq, lazım gələn 
vaxtda qəbul etmək, əlli dirəm eşşək südü içmək, xətmi çiçəyin bal ilə qarışdırıb 
yemək və bir neçə bitkidən hazırlanmış həblər udmaq, səs tutulduqda ağ soğanı 
quyruq yağı ilə bişirib yemək, öskürək zamanı bənövşə yarpağını döyüb suda 
qaynadıb, şəkər və ya bal qatıb su yerinə içmək, vərəm zamanı at yağı tiryaki qə-
bul etmək məsləhətdir. (vər. 46-47a). 

Yərqan (sarılıq) xəstəliyindən danışan Nidai yazır ki, bu, səfranın (ödün) 
bədənə yayılmasıdır və bu, xəstənin üzünü, gözünü, bütün üzvlərini əhatə edir, 
rəng saralır, insan arıqlayır. Öz təcrübəsinə dayanan müəllif əvvəlcə şərbət verib 
xəstəni ishal etdirməyi, sonra xəstəni istifraq etdirməyi (qusdurmağı), hər səhər 
acqarına bir fincan şəkər şərbəti içirməyi məsləhət verir və üç günə qədər xəstənin 
sağala biləcəyini bildirir. Burada yərqan xəstəli üçün müxtəlif dəvalar verilir: sarı 
həlilə qabığı, səbir isqəturu və saqmoniyanı döyüb, ələyib üç nəcəş edib üç gün 
səhərlər xəstəyə vermək, dəvənin südü ilə sidiyin qatıb xəstənin bütün bədəninə 
sürmək, xəstənin sidiyini özünə içirmək, itin ağ nəcisini bal şərbəti ilə əzib 
xəstəyə içirmək, kəhrəbanı döyüb bal ilə yedirmək və ya əzib su ilə içirmək, keyik 
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ödünü suyla qaynadıb hamamda xəstənin gövdəsinə sürmək, nanə suyun qaynadıb 
içirmək. (vər.51b). 

Uşaq xəstəliklərindən geniş bəhs açan Nidai bir sıra dəvaları da 
göstərmişdir. Müəllif yazır ki, uşaqlarda zor olsa, üzərliyi döyüb sarı yağla 
qarışdırıb anası südü ilə yedirmək, uşağın qarnı gedərsə, oğlaq mayasını anasının 
südü ilə qarışdırıb içirmək, ağzında ağrı olarsa təbaşir sürmək, nəmazburi olarsa, 
dəli paxlanı və ya kərdəmə toxumunu, və ya üzərrik toxumunu balla qarışdırıb 
yedirmək, noxudu sirkədə isladıb yedirmək, uşaqda soxulcan olarsa, şaftalı 
yarpağını döyüb göbəyinə vurmaq, uşağın qarnı ağrısa, sumağı yaxma etmək, bə-
dəndə sulcular olsa, polad parçasını boynuna bağlamaq, hərarəti çox olsa, 
zərdəçöpü səhəq edib suyla əzib qarnına, köksünə sürmək, uşağın sidiyi tutulsa, 
yumurtanı yuyub , möhkəm səhəq edib, şəkər qatıb vermək, uşaq qusarsa, nanəni 
su ilə qaynadıb, gül suyu qatıb içirmək, uşağın ürəyi şişərsə, turpu çəkib zeytun 
yağı ilə qaynadıb qarnına yaxma etmək, sidik yolundan qan gəlsə, hüvəc 
toxumunu döyüb, şəkər qatıb yeddi gün yedirtmək, uşaq ağlağan olsa, eşşək 
südünü içirmək, döşəgə işəyən olsa, bədnusi-əbkəni qurudub döyüb içirmək, uşaq 
öskürərsə, ənciri bişmiş südün içinə qoyub, dadı südə çıxandan sonra südü içir-
mək, ənciri yedirmək məsləhətdir. Burada ağlağan uşağın boynuna dua bağlamaq 
da tövsiyə olunur. Eyni zamanda göstərilir ki, gözləri göy olan uşağa qara qadının 
südü verilsə, gözləri qara olar. (vər. 51b-53b). 

Yanıqlar və onların müalicəsindən söz açan Nidai göstərir ki, adamın 
bədənində bir üzv oddan yansa, böyürtkən yarpağını qurudub, döyüb ta quruyansa 
kimi hər gün yara üzərinə əkmək, bir üzv oda köynəsə, və ya isti su ilə, isti qan ilə 
yansa, sidiyi badam yağı ilə təla etmək, ağ süsəni gül ilə bişirib, sirkəylə xılt edib 
göynəmiş yerə təla etmək, sığır dərisini əbsələ vurub, qoyun qığını gül yağıyla 
zəmad etmək, kirəc suyu ilə şiruğəni xılt edib, ağ mərhəm kimi olana qədər 
çalxayıb, yanmış yerə təla etmək yanıqları sağaldır. (vər. 59a). 

Göründüyü kimi, bu üsulların bəziləri müasir təbabətdə istifadə edilir, 
bəziləri türkəçarə kimi nənələrimiz tərəfindən aparılır, bir sıra üsullar isə müasir 
insanlara məlum deyildir.  

Nidainin “Mənafeün-nas” əsəri nəşrə hazırlanmışdır. 
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РУКОПИСЬ О ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Резюме 

 
Одной из привлекательных особенностей в произведении тюркского 

суфийского поэта, ученого и врача ХVI века Дервиша Мухаммеда Нидаи, 
хранящемся в Институте рукописей НАНА им. М.Физули «Манафеун-нас» 
это древние медицинские методы лечения. Кроме хирургического 
вмешательства, фармакологических и физических методов, встречающихся 
в произведении, мы встречаем и нетрадиционные способы лечения, 
некоторые из этих методов дошли до наших дней. В статье говоритсяо 
некоторых болезнях и методах их лечения, описанными в произведении. 
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THE MANUSCRIPT ABOUT THE ANCIENT MEDICINE 

 
Summary 

 
One of the noteworthy features in “Manafeun-nas” work by Darvish 

Mahammad Nidai, Turkish Sufi poet, scientist and doctor of the 16th century is 
ancient cure method. The work is preserved in the Institute of Manuscripts. 
Besides the drug therapy, surgical intervention and physical therapy, we find in 
the mentioned work non-traditional cure methods. Some of these methods have 
reached to our period. We would like to introduce to the readers some diseases 
and their treatment methods in this article. 
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Giriş 

Klassik Şərq ədəbiyyatında istər “Divan” sistemi daxilində, istərsə də 
müstəqil əsər olaraq rübailərdən mürəkkəb çoxsaylı nümunələr mövcuddur. Qəzəl 
və qəsidədən sonra ən məşhur nəzm şəkli sayılan rübai ərəb dilində “dördlü, 
dördlük” mənalarına gəlir. Dörd misradan ibarət olub həzəc bəhrində söylənilir. 
Fars ədəbiyyatında ilk dəfə Rudəki ilə yarandığı nəql edilən rübai dubeyt 
adlandırılmışdır. Bu janr fikri qısa və lakonik ifadə etməyə imkan verdiyi, 
təsəvvüfhəyəcanını dörd misralıq bir nəzm qəlibi içərisində təsvirə yaradığı və 
musiqi-şeir rabitəsi də güclü olduğu üçün təsəvvüfi çevrədə rəğbət görmüşdür. 
(25, s.177) Təsəvvüfi rübainin fars ədəbiyyatında ilk müəllifi olaraq Əbu Səid 
Əbül-Xeyr (v: 1049) anılır. Rudəki (v: 941), Əbu Səid Əbül-Xeyr (v: 1049), Ömər 
Xəyyam (v: 1132), Mövlanə Cəlaləddin Rumi (v: 1132), sultanul-aşiqin İbnül-
Fariz (v: 1235), Ruhi Bağdadi (v: 1605/1606) üç dildə bu janrın ən gözəl 
örnəklərini yaratmışlar. 

 
İbrahim Gülşəni Bərdəinin ərəbcə yaradıcılığı 

Ərəb dilində “Divan” bağlamış şairlərin əksəriyyəti klassik ənənəyə sadiq 
qalaraq “Divan”larını rübai örnəkləri ilə zənginləşdirmişlər. Bu şairlərdən biri də 
XV-XVI əsrlər təsəvvüf ədəbiyyatının önəmli simalarından olan İbrahim 
Gülşənidir (v: 1534). Hər üç dildə əsər müəllifi olan şeyx-şair Seyid Yəhya 
Bakuvinin (v: 1466) məktəbinin yetirməsi, Anadolu sufiliyinin aparıcı 
simalarından olan Dədə Ömər Rövşəninin (v: 1487) tələbəsidir. Təbrizdə başlamış 
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təsəvvüfi həyatı Misirdə öz adına nisbətlə Gülşənilik təriqətini qurması ilə 
nəticələnmişdir. Qahirənin Babuz-Zuveylə girişinə yaxın bir yerdə xanəgaha sahib 
olan İbrahim Gülşəninin indiyə kimi ondan artıq əsəri təsbit edilmişdir. (22, s.91) 
Bunlar arasında ərəb dilində yeganə əsəri “Divan”ıdır. Dissertasiyamıza mövzu 
olaraq tədqiqata cəlb etdiyimiz bu “Divan”ın iki əlyazma nüsxəsi aşkar edilmiºdir: 
AMEA Əlyazmalar İnstitutunda B-778/I şifrli (bundan sonra B-778/I) və digəri 
Ankara Universiteti Dil, tarix, coğrafiya fakültəsinin kitabxanasındakı Üniversite 
A 421 şifrli əlyazma (bundan sonra A-421). Həmçinin, İstanbul Universitetinin 
professoru Abdullah Kızılcık “Divan”ın Ankara nüsxəsini Şamda 50 səhifəlik 
giriş yazısı ilə nəşr etdirmişdir.  

Qeyd edək ki, ərəbcə “Divan” üzərində araşdırmalar göstərmişdir ki, şair bu 
əsəri, əsasən, Qahirədəki müridlərinə təsəvvüfi təlim vasitəsi olaraq tərtib 
etmişdir. Daha açıq ifadə edəsi olsaq, təsəvvüf yoluna girən taliblərin bu yolda 
keçməli olduğu mərhələlər, qarşılaşacağı çətinliklər, ümumiyyətlə, seyrü sülukun 
mahiyyəti barədə rəmzi üslubda tövsiyələr vermişdir. Lakin sələflərindən Seyid 
Yəhya Bakuvidə olduğu kimi müntəzəm, mürəttəb deyil, bir qədər dağınıq 
şəkildə.  

Diqqəti çəkən bir xüsus da bundan ibarətdir ki, Gülşəni türkcə “Divan”ında 
hər şeirdə andığı mürşidi Rövşəninin adını ərəbcə “Divan”ında heç çəkməmişdir. 
Bu “Divan”da istifadə etdiyi Xəlil təxəllüsünü də rübailərin hamısında deyil, 
bəzisində görürük. 

 
Ərəbcə “Divan”ın nüsxələrinin paleoqrafik müqayisəsi 

Əldə etdiyimiz iki (B-778/I və A-421 şifrli) nüsxənin paleoqrafik 
xüsusiyyətlərinə gəlincə, Rövşəni “Divan”ı ilə eyni əlyazma kitabında yerləşən 
Bakı nüsxəsi sonradan bərpa edilmişdir. Üzünə zoğalı meşin cild çəkilmişdir. 
Vərəqlərin vəziyyətindən çox zədələndiyi sezilir. Qeyd edək ki, bu B-778/I şifrli 
əlyazma kitabında Gülşəni “Divan”ının üzə çıxarılması və əlyazmanın bərpası 
professor Azadə Musabəylinin səylərinin nəticəsidir. Alimin tədqiqlərinə əsasən, 
əlyazmanın köçürülmə tarixi 1580-1585-ci illərə təsadüf edir. Bütün səhifələr 
qırmızı mürəkkəblə çərçivəyə alınmış, şeirlərin başlıqları da qırmızı mürəkkəblə 
fərqləndirilmişdir. (22, s.113) Sətirlərin sayı hər səhifədə 19-dur, nəsx xəttilə iki 
sütun şəklində yazılmışdır. 

Ankara nüsxəsinə gəlincə, daha sağlam olub, hər iki üzünün cildi vardır, 
cildi qəhvəyi rəngli dəridir, ortasında basma şəmsəsi vardır, kənarları bir qədər 
yeyilmişdir, 1b vərəqində kitabın adı və müəllifi yazılmışdır:  

دس اهللا سره العزیز بالعربي و ھو من كالمھ تماًما گلشنی قالھذا دیوان حضرت الشیخ ابراھیم   
(Bu, Həzrəti əş-Şeyx İbrahim əl-Gülşəninin -Allah əziz sirrini müqəddəs 

qılsın- ərəbcə “Divan”ıdır və bütünlüklə onun dilindəndir). 
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Bu qeyd əlyazmanın dəyərini daha da artırır, çünki nüsxə bu “Divan”ın və 
Xəlil təxəllüsünün Şeyx İbrahim Gülşəniyə aid olduğunu qəti şəkildə sübut edir. 
Kitabın 1a vərəqində əsərin adından sonra İmam Busirinin məşhur “Qəsideyi-
Bürdə”sinin ilk misrası son sözü əksik olmaqla yazılmışdır. Əlyazmanın 85a 
vərəqində 4 ədəd möhür mövcuddur. 85b vərəqində Şərq ənənəsinə uyğun olaraq 
əbcəd hesabı ilə tarix düşürüldüyü ehtimal edilən altı ədəd söz və altında 
hesablama vardır. Hesablamanın nəticəsi 914-dür. Əgər həmin bu 914 rəqəmini 
hicri ili olaraq qəbul etsək, miladi təqvimlə 1508/1509-cu illər edir. Təəssüf ki, bu 
tarixin istinsax, yoxsa “Divan”ın yazılma tarixi olduğunu hələ ki müəyyən edə 
bilmirik. Kağızın ölçüləri 20,2x13,7 sm, yazı sahəsinin ölçüləri isə 16x8,4 sm, 
kataloqdakı məlumata əsasən, filiqranlıdır. Lakin cəhdimizə baxmayaraq, əlyazma 
ilə təmasa imkan verilmədiyi üçün filiqrandan tarixi müəyyənləşdirmək 
məqsədiləfaydalana bilmədik. Arxa qapağın iç üzündə tərsinə  كتبھ الفقیر الحقیر
 şəklində yarımçıq bir bildiriş də vardır. Bu (...bunu yazdı həqir, fəqir, adı) المعترف
ifadə iki yerdədir. “Divan” iki sütun şəklində nəsx xəttilə yazılmışdır. Yazısı 
oxunaqlıdır, tamamilə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Əlyazmanın aşağı qismlərinin 
rəngi bir qədər tündləşmişdir, zaman içində zədə gördüyü bəlli olur. Hər vərəqin 
birinci səhifəsində pavərəq mövcuddur.  

Nüsxələrin müqayisəsi göstərir ki, heç biri avtoqraf nüsxə deyildir. İki 
nüsxənin mətninin çox cüzi fərqlərlə, hərəkələnməsinə qədər eyni olması iksinin 
də eyni nüsxədən köçürüldüyü qənaətini hasil edir. Lakin bir-birilərinin arxetipi 
deyildirlər. Bəzi yerlərdə Ankara nüsxəsindəki əlavələr bunu deməyə əsas verir. 
Xətlərinin oxşarlığı bu iki nüsxənin eyni xəttatın əlindən çıxdığı ehtimalını 
düşünməyə şərait yaradır.  

Bu iki əlyazma nüsxə ilə yanaşı İstanbul Universitetinin professoru 
Abdullah Kızılcıkın Ankara nüsxəsi əsasında çap etdirdiyi nəşr variantını da 
müqayisəyə cəlb etmiºik. Müəllifin əməyini yüksək qiymətləndirmək gərəksə də 
bunu qeyd etməliyik ki, nəşrdə bir çox diqqətsizlik xətaları mövcuddur. Bəzi 
şeirlər gözdən qaçmış, hərəkələnmə və ümumən oxuma xətalarına yol verilmişdir. 

 
Ərəbcə “Divan”dakı rübailər və onların struktural təhlili 

İbrahim Gülşəninin “Divan”ında rübailərdən başqa iki irihəcmli qəsidə, 54 
qəzəl vardır. Məqaləmizin mövzusu olan rübailəri “Divan”ında ən parlaq şeirlər 
sayıla bilər. Ədib haqqında məlumat vermiş bəzi qaynaqlar onun ərəb dili 
biliyinin səviyyəsini aşağı qiymətləndirsə də, (40, s.494-495) bu iddianı rübailəri 
ilə bir daha təkzib edə bilirik. 

Qeyd etdiyimiz kimi, iki nüsxənin müqayisəsi nəticəsində ümumilikdə 171 
rübai təsbit edildi. Bakı nüsxəsində əlyazma kitabının 19a yarpağından başlanan 
rübailər “Və ləhu rübaiyyat” başlığı altında qəsidə və qəzəllərdən ayrılmış və 31b 
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yarpağına qədər davam etmişdir. Həmçinin qırmızı mürəkkəblə çəkilmiş çərçivə 
içərisinə alınaraq daha səliqəli olmuşdur. Ankara nüsxəsində isə, xüsusi başlıq 
ayrılmamış, 70b yarpağında qəzəllərin ardınca birbaşa rübailərə keçilmiş və 84b 
yarpağında başa çatmışdır. Bu səhifələnmə əlyazma kitabının səhifələrinə 
əsasəndir. Ankara nüsxəsində 159 tam və bir rübainin ilk beyti vardır. 71b 
yarpağından sonra vərəq düşümü mövcuddur. Vərəq düşmə hadisəsi pavərəq 
uzlaşmazlığı nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir. 11 ədəd rübai olan iki yarpaq 
düşmüşdür, bu əksik rübailər Bakı nüsxəsindən tamamlanır. Bakı nüsxəsində isə, 
167 tam rübai təsbit edildi. Lakin hər iki nüsxə yarımçıq bitir. Bakı nüsxəsində 
olmayan 3 tam bir yarım rübai Ankara nüsxəsindən tamamlanır. Və yekun olaraq 
171 tam rübai və bir beyt ortaya çıxır.  

 
Rübailərin filoloji təhlili 

“Divan”ın iki əlyazma nüsxə əsasında tərtib edilən mətnində ilk rübai 
budur:  

 بالَفْصل لنا َوْصل حبیب بمنا
 ذا الَفْصل بنا وصل ھنّي بفنا

 في الُبعد لنا قرُب وصاٌل عجبا
قرب بعیٍد بلنایا َلْیت لنا   

(B-778/I, 19a; A-421, 70b) 
 

Ölümdəki ayrılıqda (fəsl) bizim üçün həbibin, sevgilinin vüsalı (vəsl) vardır, 
Aləmi-fənada buayrılıq (fəsl) bizim üçün xoş bir vüsaldır (vəsl). 
Bu’dda (yardan uzaqda) bizim üçün vüsal qürbü (yaxınlığı) vardır, 
Kaş ki, bu’dda (yardan uzaqda) ikən qürbü (Yarın yaxınlığını) dadaydıq. 
 
Son rübai isə yarımçıq olub sadəcə iki misrası vardır:  

 الشرع كمال بطل النقص بھ
 حكم ازلّي ابدا فاض بھ

(A-421, 84b) 
Şəriət nöqsanı aradan qaldıran kamillikdir, 
Əzəli hökm əbədiyyən onunla feyzlənmişdir.  
 
Rübailərin filoloji təhlilinə başlarkən, qeyd etmək lazımdır ki, İbrahim 

Gülşəninin dili olduqca istilahidir. Təbi məşhur, eyni zamanda Gülºəninin də 
təsirləndiyi bəzi sufilər, məsələn Mövlanə Cəlaləddin Rumi (v: 1273), Yunus 
Əmrə (v: 1320 [?]) fikirlərini rəmzi də olsa, danışıq dilinə daha yaxın təhkiyə 
tərzində ifadəyə üstünlük vermişlər. Lakin İbrahim Gülşəninin şeirlərində təsəv-
vüfi terminlər bol istifadə edilməklə rəmzilik yaradılmışdır. Təlimi mahiyyətdə 
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olduğu üçün müridlərə yol göstərmək niyyətilə üslubunu formalaşdırdığı güman 
oluna bilir. Türkcə “Divan”ı ilə müqayisədə ərəbcə “Divan”ı daha texniki 
təəssürat oyadır. İbrahim Gülşəninin, sələfləri arasında Mövlanə Cəlaləddin Rumi 
və sultanül-aşiqin İbn Farizlə yanaşı İbn Ərəbidən (v: 1240) təsirləndiyi daha 
öncəki tədqiqatçılar tərəfindən təsbit edilmişdir. (22, s.175; 20, s.152) Ərəbcə 
“Divan”ının istilahiliyinin digər səbəbi də bütün varlıqlara isim verməklə 
özünəməxsus bir “dil” yaratmış İbn Ərəbi təsirilə izah edilməlidir. “İbn Ərəbi 
təsəvvüfi təcrübəsindən ayrılıb, onu təhlil etməklə vəcd və hallar səviyyəsindən 
məntiq və nəzəriyyə sahəsinə daşıyan ilk sufilərdən birisidir. Bu səbəblə bəzi 
kimsələr onun “soyuqluğunu” qəbul edərkən bəziləri də bilinməyən sufiləri bu 
aləmə daşıdığı üçün onun üstünlüyünü qəbul etmişlər. İbn Ərəbi zəngin və əngin 
təsəvvüfi təcrübəsilə yanaşı bu təcrübəni ifadə və nəql etmə qabiliyyətini də 
ortaya qoymuºdu.” (7, s.10) “Divan”ında İbn Ərəbi izləri çox bariz şəkildə sezilən 
Gülşəninin Qarabağ mollalarına “Füsusul-hikəm” haqqında şərhlər verdiyini 
mənqəbələr nəql edir. (9, s. 167) 

Məlumdur ki, təsəvvüf yoluna talib olan salikin təsəvvüfi kamilləşmə 
prosesi hallar və məqamlarda yüksəlişi hesabına başa gəlir. Odur ki, hal və 
məqam təsəvvüfi sistemin iki əsas anlayışıdır. Hal ilə məqam bir-birindən 
fərqlidir. Belə ki, hal vəhbidir, Allah tərəfindən qula lütf olunmuş varidatdır. 
Qulun çalışması ilə əldə edilməz və dəyişkəndir, sabit, qalıcı deyildir. Məqam isə 
qulun riyazətlə, nəfsi tərbiyə ilə, təkrar edə-edə qazandığı vərdiş halına gətirdiyi 
ədəb və əxlaqdır.1 (33, s.154) Şairimiz rübailərində təsəvvüfi hal və məqamlardan 
çoxuna (fəsl, hicr - vəsl, vüsal; qürb-bud; cəm-fərq; fəna-bəqa; vəhdət-kəsrət; 
sahv-səkr; xof-rəca; eşq, məhəbbət; vəcd, şövq) toxunmuş, sufiliyin əsas 
prinsiplərini (fəqr, şühud, vücud, şath) özünəməzsus rəmzi üslubu, daha bəlağətli 
ifadə etsək, özünəməxsus quş dili ilə ilə fikrini oxucuya çatdırmışdır, bəzən təlqin 
tərzində, bəzən də sual qoyaraq onu izah şəklində.  

İbrahim Gülşəninin ərəbcə “Divan”ında da türkcə “Divan”da olduğu kimi, 
ən çox izaha, izhara çalışdığı məqam “eşq, vüdd, hubb”dur. Ümumiyyətlə, 
sufilərin sevgiyə münasibəti “Mən gizli bir xəzinə idim, bilinməyi istədim, onun 
üçün məxluqatı yaratdım” (41, s.132) hədisi və “Allah onları sevər, onlar da 
Allahı sevərlər” (Maidə:54) ayəti-kəriməsinin üzərində quruludur. Bu iki istinad 
nöqtəsini mənimsəyən şairin rübailərində İbn Ərəbinin dördlü sevgi təsnifinin 
izlərini görürük. İbn Ərəbi hubbun (sevgi) bir məqam olaraq dörd adla 
adlandırıldığını yazır: həva, hubb, eşq və vüdd. Bunlar sevginin dörd mərtəbəsidir 
əslində. “Həva” iki cürdür. Birincisi, onun qəlbə düşməsidir. Yəni həvanın qəlbdə 
                                         
1 Sührəverdi hal ilə məqamı iç-içə hesab etmiş, hallar yüksək səmavi mevhibələr (Allahın bəxşişi), 
məqamlarsa onların yollarıdır. Hər halın içində məqam, hər məqamın içində hal vardır. Biri-birinin 
nəticəsidir, demişdir. (Bax: 31, s.607-608) 
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bilinməzlikdən zühura çıxmasıdır. İkinci həva insanın arzusu mənasındadır. 
“Hubb” həvanın insandan qopub Allaha yönəlməsidir. Odur ki, “həva” Haqq 
uğrunda olduqda və başqa ortaq qatılmadığında, arınmışlığı və duruluğu səbəbilə 
“hubb” adlandırılır. “Hubb” insanı tamamilə sarıb, sahibini sevdiyindən başqa hər 
şeyə qarşı kor etdikdə, bu həqiqət bədəninin bütün parçalarına, qüvvətlərinə və 
ruhuna işlədiyində, qanın damar və ətdə axması kimi axdıqda, bütün oynaqlarını 
titrətdiyində, varlığıyla birləşdiyində və o şəxsdə başqa bir şeyi sığdıracaq bir 
nöqtə qalmadığında “eşq” adlandırılır. “Vüdd” isə sevginin, həvanın yaxud eşqin 
davamlılığı, sürəkliliyi deməkdir. Sevgi növlərindən birinə sahib olan şəxs o halda 
səbat göstərib heç bir halı dəyişmədiyi və sevgisinin hökmünü göstərmədiyində 
bu cür sevgi “vüdd” adlandırılır. Sevginin bir çox halı vardır: şövq, qaram 
(tutulma), həyam (özündən keçmə), kəlf (düşkünlük), büka (ağlamaq), hüzün, 
kəbəd (yorğunluq), zəbul (bitkinlik), inkisar (qırıqlıq) və s. (7, s.301-302) Bu 
halları əyanən yaşayan Gülşəni deyir: 

 للعشق مقام و سلوك بمقال
ترى منھ نزول و رحال في الحال  

 للحب ملوك بدیار و بالد
 احكام كالٌم و العراف رجال

(B-7/I78, 27a; A-421, 79a) 
 

Eşqdə məqam və süluk quruca sözdür, 
Hal olduğundandır, gördüyün istiqrar və yerdəyişmə (get-gəllər). 
Ölkələrdə, məmləkətlərdə məhəbbət hökmdarları vardır, 
(Buralarda) Hökm kəlamındır (Qurani-Kərim), ərrafların deyil. 
 
Rübaidəki “eşq üçün məqam quruca sözdür” deyərkən Sührəverdinin (v: 

1234) sevgi haqqında fikirləri yada düşür. Sührəverdi də sevginin məqam 
olmadığını, Allah tərəfindən verilən vəhbi hal olduğunu, yəni çalışmaqla əldə 
edilməyəcəyini söyləyir. “Kim sevilənlər küçəsində yola başlarsa, məqam 
mərhələlərini bitirər, məqamlar artıq onu bağlamaz, o, məqamları bağlar və onları 
onlardan ən xalisini almaq üçün həbs edər”. (31, s.653-654) Yəni Allah süluk üzrə 
olan quluna sevgi lütf edərsə, o qul artıq yolun çox pillələrini keçmiş sayılır, 
fənaya yetişməyinə az qalıb.  

Rübainin ikinci beytindəki “hökm Quranındır” deyərkən İbn Ərəbinin 
verdiyi “hubb” tərifini də təsdiqləmiş olur: “Həva”nın Haqqa yönəlməsidir 
“hubb”. 

“Divan” boyunca sevginin digər şəkillərilə əlaqəli də fikirlərini söyləyir 
Gülşəni. Növbəti məqalələrdə bu bəhs ayrıca işləniləcəkdir.  
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Gülşəninin bu dünyanın faniliyinə, sadəcə bir xəyal olduğuna dair 
düşüncəsini “dəhr”lə bağlı rübailərində görə bilirik.  

 ما الدھر اال كخیال و منام
 اضغاث حلوٍم بقعود و قیام

قبل ممات نفسك لترى مت  
 ما دھرك اال كسراب بدوام

(B-778/I, 28a; A-421, 80a) 
 

Dəhr (dünya) sadəcə xəyal və yuxudur, 
İçərisində durub-oturduğumuz qarmaqarışıq yuxu xəyallarıdır. 
Ölmədən əvvəl öl ki nəfsinə əyan olsun, 
Sənin dəhrin uzanıb gedən bir sərabdan ibarətdir. 
  
“Ədğasu-hülum” ifadəsi Qurani-Kərimin Yusuf surəsinin 44-cü ayəsindən 

alınmışdır. (Dedilər ki: “Bunlar qarma-qarışıq xəyallardır. Biz belə xəyalların 
izahını bilmirik) Dillərdə yuxu olaraq tərcümə edilsə də, yuxunun ziddi olan bir 
şey olduğunu məhz bu ayə sayəsində öyrənirik. Mənası yaşı və qurusu bir-birinə 
qarışmış ot topaları kimi, yenisi ilə köhnəsi bir-birinə qarışmış bir silsilə xəyal və 
vəhmlər deməkdir. Yəni “əhlam, hülum” yuxu deyildir. Röya, mənalı və insanın 
daxili aləmi ilə bir rabitəsi olan psixolojik hadisədir. Yuxuda görülən xəyal o 
həqiqətin insanın iç dünyasında təməssül etməsidir. Hülum isə mənası olmayan 
nəfsani yaxud şeytani bir vəhmdir. Odur ki ayədə röya olmadığı üçün təbir 
edilməsinin də mümkün olmadığı ifadə edilir. (8) 

Şeyx-şairin rübailərində ən çox rast gəlinən digər məsələ “mövt” (ölüm) 
məsələsidir. Yuxarıda verdiyimiz rübainin ikinci beytində də “ölmədən öncə 
ölünüz” (41, s.290) hədisinə təlmih vardır. Sufilər ölümü iki yerə ayırırlar: mövti-
iradi/mövti-ixtiyari/mövti-mənəvi digəri isəmövti-təbii/mövti-iztirari/mövti-suri. 
Birincisi, təsəvvüfi çevrədə çox yayğın olan, həmçinin, dirayət baxımından doğru 
hesab edilən “ölmədən öncə ölünüz” hədisindən qaynaqlanan ölməzdən qabaq 
ölmək halıdır. Mustafa Rasim əfəndi İsmail Rusuxi Ankaraviyə istinadən mövti-
iradini belə izah edir: Mövti-iradidən murad təəllüqat və təəyyünatdan fənayi-
küllidir. Hətta öz vücudunu mülahizədən belə fənadır. Necə ki, mövti-təbiidə də 
hal belədir. Meyyit nə özünü nə də qeyrini bilməz. (30, s.1098-1099) Fəna 
məqamına çatmaq üçün salikdən tələb olunan şərtlərdən biri də məhz bu ölmədən 
öncə ölmək, yəni qəbrini kürəyində daşımaqdır. Zahirən dünyadan qopmaz, amma 
daxilən sadəcə Haqq ilə vardır. Kəsrətdən qopub vəhdətə qovuşmuşdur. Həyatı-
sani də derlər. Mövti-təbii deyə istilahlaşdırılan ölüm isə fiziki ölümdür ki, hər 
canlı mütləq bir gün dadacaqdır (Ali-İmran: 185). Tövhid və fənaya yetişmək 
üçün nəfsin mücahidə və riyazətlə bəşəri sifətlərdən qurtulub Allahın istədiyi və 
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razı olduğu sifətlərlə bəzənməsi niyyətilə ölmədən öncə ölməlidir salik. Nəfsi-
mardiyədə gerçəkləşir bu hal. Gülşənilərin çox sevdiyi Mövlanə də ölümə əslində 
dirilmək kimi baxır: “Ey igid. Gerçəkdən də mənim həyatım ölümümdədir. 
Yerimdən-yurdumdan nə qədər ayrı qalacağam.” (29, s.237) 

Aşağıdakı rübaidə ölmədən öncə ölmək mövzusunda yenidən İbn Ərəbi 
təsirini hiss edə bilirik. İbn Ərəbi “Fütuhatı-Məkkiyyə”sində ölümü dörd növə 
ayırır. Əslində belə dördlü təsnif ondan öncə Xatəm əl-Əssam (v: 237) tərəfindən 
aparılmışdır. Ərəbi bir yenilik qatmamışdır. (7, s.120) Sadəcə onunla daha 
məşhurlaşmışdır. 

1. Ağ olüm, cu’ (aclıq). Sufilərə görə aclıq, az yemək içi aydınladır, qəlbin 
üzünü parladır. (5, s.433) İbrahim Gülşəninin rübailərində bu ağ ölümün öz əksini 
tapdığının şahidi oluruq. Cu’un qəlbi parlatdığına dair: 

 
 الجوع جالء لفواٍد بضیا
 للقلب تجل كبروق بسنا

 كالشمس اضا تلمُع من ُجوٍع ارا
 قلبي بضیاِء الجوع تبرق علنا

(A-421, 72a) 
 

Cu’ fuadı ziyalandırıcı ciladır, 
Onda qəlb üçün şimşək çaxmasına bənzər təcəllilər vardır. 
Günəştək işıq saçıb parlayar, 
Görürəm ki, qəlbim cu’un ziyasıyla bərq vurar. 
 
“Cu” (aclıq) təsəvvüfi tərbiyədə çox mühüm vasitədir. Belə ki, sufilər 

Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsinə əsasən, “Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az 
aclıq, bir az da mal, can (övlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ya 
Rəsulum! Belə imtahanlara) səbr edən şəxslərə müjdə ver!”aclığın zahirən bir 
bəla kimi görünsə də müşahidənin açarı olduğuna inanırlar. Fars dilində ən əski 
təsəvvüfi qaynaq sayılan Hucvirinin (v: 1077) “Kəşfül-məhcub”unun “cu” 
bəhsində belə deyilir: Bədən üçün aclıq bəla olduğuna görə, qəlb üçün ziya, ruh 
üçün səfa və sirr üçün liqadır. Sirr liqaya, ruh səfaya, qəlb ziyaya sahib olarsa bu 
halda bədənin bəlada olmasının nə mənası vardır? (12, s.467; 39, s.194) Təsəvvüf 
tarixində aclıq və gecə ibadətinə önəm verdiyi üçün Cuiyyə adıyla tanınan Şam 
sufi məktəbi də olmuşdur. (33, s.114) İbrahim Gülşəninin də cu’ya çox önəm 
verdiyi şeirlərindən görünür. Onun qəlbi saflaşdırıb müşahidə təcəllilərini açdığını 
söyləyir. Müridlərə tərbiyə niyyəti burada da sezilir: 

 الجوع غداء و جالء لفواد
 للَقْلب حیاٌة و تجلٍّ لعباد
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 بالجوِع تشاھد صور الغیب برّب
 یا نعم مذاٍق فمن الذوق رشاد

(B-778/I, 23b; A-421,75a) 
 

Aclıq fuadı bəslər və cilalar 
Qəlb üçün onda həyat vardır, qullar üçünsə təcəllilər 
Cu ilə qeybin surətlərini müşahidə edə bilərsən, 
Elə gözəl zövqdür ki, doğru yol da onun sayəsində tapılar. 

 
Sufinin riyazət yolunda riayət etməli olduğu düstura (qilləti-təam, qilləti-

mənam, qilləti-kəlam) əsasən, cu’, yəni aclıq mükaşifəyə murad edən talibin 
qarşısında duran əsas şərtlərdəndir. XIX əsr Azərbaycan sufisi Mir Həmzə Nigari 
(v: 1886) bu barədə yazır: 

“Aclıq, könlün piyini əridir və bu ərimə sayəsində qəlb, riqqət kəsb edir. 
Riqqət isə, mükaşəfənin açarıdır. Necə ki, qəlbin qatılığına bais hicabdır. 
Qəlbdəki qan azaldıqda düşmənçilik yolu da o dərəcədə daralır, cövlan yeri 
nöqsanlaşır, çünki düşmənin cövlan yeri şəhvətli qan dolu damarlardır. Təcrübə 
ilə müəyyən olmuşdur ki, aclığın qəlbi nurlandırmaqda faydası çox açıq bir işdir.” 
(1, s.60) 

 
2. Qırmızı ölüm – nəfs və onun istəklərilə müxalifət. Bu ölümün qırmızı 

rənglə adlandırılmasının səbəbi odur ki, kim nəfsinə müxalif gəlir onu qətl etmiş, 
kəsmiş olur. Kəsərkən də çıxan qanın rəngi qırmızı olduğundan belə 
adlandırılmışdır.  

3. Yaşıl ölüm – yamalı qiyafə geyinmək. Bu qiyafə yer üzüdür, üstündəki 
yamaqlar yer üzündəki çiçək və bitkiləri andırır.  

4. Qara ölüm – Əziyyətlərə məruz qalmaqdır. Çünki bu əziyyətlərdə nəfsin 
qəm çəkməsi vardır. Nəfsin qəm çəkməsi də nəfsin zülmətidir. Zülmət də 
rənglərdən qaraya uyğundur.  

Sufinin əvvəl zövq alıb sonra isə imtahana çəkildiyi hallar içərisində səkrin 
xüsusi yeri vardır. Leksik mənası “sərxoşluq” demək olan səkr halı salikin 
qüvvətli bir təcəlli ilə özündən keçmə halında qəlbinə varid olan təlatüm və ruhi 
zövqlərə dalmasıdır. (33, s.214) Qeybət, yəni özündən keçmək, özünü hiss 
etməmək halında gələn varidatla sərxoş olmasıdır. Əbdürrəzzaq Kaşaniyə (v: 
1335) görə “səkr” “qüdsiyyət aləmindən gələn bir hal” şəklində izah edilə bilər. 
(18, s.303) Səkrin əksi sahvdır, sahv isə ayıqlıq, hüzur halıdır. Bəzi sufilər səkri, 
bəziləri sahvı üstün tutmuşlar. Bəyazid Bistami (v: 848?) səkrin, Cüneyd Bağdadi 
(v: 909) sahvın müdafiəçisi olmuşdur. Abzasın başında dediyimiz sufinin imtahan 
edilməsi bununla bağlıdır ki, səkr halında olan salik camal təcəllisinin tamaşası ilə 
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özündən keçdikdə zahirən şəriətə zidd olan sözlər sərf edə bilir. Bir növ ilahi 
sirləri ifşa edir. İlahi sirlərin aşkara vurulması anında sözün gücü yetmədiyi, aciz 
qaldığı üçün ilk baxışda şər’ə müxalif hesab edilən bu sözlər tarix boyunca 
tənqidə məruz qalmış, (bax: 21) şathiyyat adı verilən bu ifadələr səbəbilə çox dar 
ağacları qurulmuşdur. Eşqin şəhidi Həllac Mənsur (v: 922), şeyxi-əkbər ikən 
şeyxi-əkfər adlandırılan İbn Ərəbi, “cübbəmin içində Allahdan başqası yoxdur 
deyən” Bəyazid Bistami, “ənəlhəqq” nidasıyla aşiqlərin könüllərini dağlayan, 
ancaq dərisi soyularaq dara çəkilən Nəsimi (v: 1417?) səkrin qurbanlarıdır. Səkr 
halı salik üçün çox təhlükəlidir, halını nəzarətə ala bilməzsə sapması çox asandır. 
O səbəbdən istiqamət üzrə olan əksər sufilər sahv halına üstünlük vermiş, daha 
çox kamillik işarəsi saymışdırlar. Sahv mənəvi sərxoşluğa dalmadan daimi hüzur 
və şüur halında olmaqdır. Hucviri bu iki halın biri-birini tamamladığını yazır. İbn 
Ərəbi də səkrin ardınca sahvın gəldiyini qeyd edir. Səkr də ardınca sahv gəlirsə, 
təhlükəli deyildir. Əgər salik bu halda ilişib qalarsa qorxuludur.  

Şairimizin rübailərində səkrin qələbəsini hiss edə bilirik. Ümumiyyətlə, 
İbrahim Gülşəninin səkr düşüncəsi İbn Farizin səkr anlayışı ilə üst-üstə düşür. İbn 
Fariz “Qəsideyi-Taiyyə”sində səkr halını belə əsalandırır: Ayıqlıq sona yetib 
sərxoş olunca, qorxu aradan qalxır və Hz.Məhbubəyə2qovuşmağı istəyirsən. 
Halbuki, mənə o sevgilinin könül rahatlığında qorxumun sıxıntısı da gəlməmişdi. 
O baxımdan ayıqlıqda (sahv halında) Sevgilinin böyüklüyü və nəfsin həqirliyi 
müşahidə edilir. Bunun nəticəsi qəbz və qorxu olur. Sərxoşluqda qorxu qalxar və 
ümid və iç geniºliyi olar. (2, s.59) 

Mənim sərxoşluğum və zövqüm zatı-ilahinin təcəllilərindəndir, şərabdan 
deyildir. Eşq şərabı ilə özündən keçib məskur olan Gülşəni də ona sərxoş 
deyənlərə belə cavab verir:  

 
 ھل تحسب یا منكر سكري بمدام

 ماء غلي من عنب صار حرام
 سكري بمذاق حّب حبیب بدوام

 ذا سكر مباح و حالل لكرام
(B-778/I, 29b; A-421, 81b) 

 
Ey (bizim yolumuzu inkar edən) münkir, zənn edirsən ki, sərxoşluğum 

(səkrim) şərabdandır, 
(Xeyr) Üzümün qıcqırmış suyu bizə haramdır (haram qılındı). 
Mənim sərxoşluğum Sevgilinin (Həbibin) məhəbbətinin ləzzətindəndir müdam 
                                         
2 Allahu-taalanın müənnəsdə zikr edilməsinin səbəbi onun zatına işarə vurulmasındadır. Zat sözü 
müənnəs olduğu üçün məhbubə deyir. İbrahim Gülşəninin də İbn Farizin Taiyyəsinə nəzirə 
yazdığı söylənilən ərəb “Divan”ındakı qəsidələri müənnəs cinsin əlaməti olan “ətun” ilə bitir) 
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Ki, bu səkr (sərxoşluq) kirama (şərəf sahiblərinə; təriqətin böyüklərinə) mübah və 
halaldır. 

 
Ariflər və Haqq aşiqləri Allah sevgisini şəraba bənzədirlər: ikisi arasındakı 

əlaqə və ya bənzərliyi “Qəsideyi-taiyyə” şarihi İsmayıl Rusuxi Ankaravi belə izah 
edir: 

1. Şərabın ilk məqamı və əsl olduğu yer şərab küpünün dibidir, qaynama və 
qələyan vasitəsilə çıxmağa və görünməyə meyl edir. Eyni şəkildə məhəbbət 
aşiqlərin sinəsində və müştaqın qəlbinin ortasında gizli ikən küpdəki şərabın 
qələyanı kimi, şiddət və iştiyaqın üstün gəlməsi nəticəsində zühura məcbur qalır.  

2. Maddi şərab bütün orqanlara necə sirayət edirsə, məhəbbət də aşiqin 
vücuduna o şəkildə sirayət edir. 

3. Şərab, içən şəxsi səxavətli və əliaçıq etdiyi kimi, eləcə də eşq aşiqi, xəsis 
olsa dəxi, əliaçıq edir. Burası var ki, şərabla sərxoş olan para-pul verərkən, eşq 
sərxoşu qərarı qaçmış canını ortaya qoyur. 

4. Hər ikisi də sərxoş, kirli və laübali-məşrəbdirlər. Qorxudan uzaqdırlar. 
İkisi də şirin canlarından bezmiş, kibr və həya pərdəsini qaldırmış, namus və 
qorxu örtüsünü yırtmış, varlıq qeydindən qurtulmuş və sərxoşluqdan zövq 
almaqda ixtisas sahibi olmuşdurlar. 

5. Bənzərliyin biri də təvazö və yalvarıcılıqdır. Şərab və məhəbbət içəni və 
aşiqi üstünlük və başı yüksəklərdə olmaqdan qulluq eşiyinə və boynu büküklüyə 
endirir, cahanın necə böyüklərini izzət zirvəsindən zillət çuxuruna ataraq zəlil və 
həqir edir.  

6. Sonuncu bənzərlik isə sirləri ifşa etməkdir. Necə ki, şərab içən içindəki 
sirri ifşa edir. Diri olan aşiq də həqiqətləri, iç tapıntılarını ortaya çıxarır. Allahın 
çox vəliləri mənalara və həqiqətlərə söz libası geydirərək əqli olanları duyğularla 
anlaşıla biləcək səviyyəyə endirirlər. (2, s.50-51) 

İbrahim Gülşəni çox işlək təsəvvüfi rəmzlərlə yanaşı çox nadir işlənən 
rəmzlərə də baş vururdu. Məsələn “eºq qəhvəsi” ifadəsi. Həbəşistanda öncə 
yemək olaraq ortaya çıxan qəhvə XV əsrdə Yəmənə oradan da Misir və 
Osmanlıya yayıldı. Bu ərəfədə təsəvvüfi çevrədə çox rəğbət gördüyü söylənilir. 
Hətta, Yəmənə qəhvəni ilk gətirən Şazəli şeyxlərindən Əli b.Osman və ya 
Aydərusiyyə məşayixindən Əbu bəkr bin Abdullah olduğu rəvayət olunur. 
Yuxunu qaçırtmaq və gecəni ehya etmək üçün qəhvə içilirmiş ayinlərdə və buna 
“əl-qəhvətul-mənəviyyə”, yaxud “əl-qəhvətüs-sufiyyə” deyilirdi. (5, s.340) Bu 
minvalla “eşq qəhvəsi” ifadəsi rəmzləşmişdir. Hətta, oyanıq saxlama xüsusiyyəti 
səbəbiləbir müddət mübahisələr getmişdir, qəhvənin mübah olub-olmayacağı 
xüsusunda.Gülşəninin “eşq qəhvəsi” tələb etdiyi rübailərdən birində belə deyilir: 
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 ناول لي قھوة الحّب یا ساقي المالح
 حفي شربھا من الذوق للّطالب فال

 كّرر لنا مدامًا في الدور من سالف
 ذا القھوة المصفى في الشرب اقتراح
(B-778/I, 23a; A-421, 74a) 

Məhəbbət qəhvəsi ver mənə, ey gözəl saqi, 
Onun dadından nicat tapar talib (salik). 

O şərbəti aramızda dövr etdir müdam, 
Bu müsəffa (saf) qəhvəyə içdikcə tələb var. 

 
Gülşəni təkkəsindəki ayini təsvir etmiş, özü də bir Gülşəni dərvişi olan 

Evliya Çələbi də ayində qəhvə paylandığını göstərməkdədir: 
“Və bəzi füqəralar fitələr içrə şəkərlə qaplanmış badam və ləbləbi və şam 

fıstığı, qabığı soyulmuş Rum fındığı və cürbəcür noğullar, müənbər, müməssək 
içəcəklər rəngarəng fağfur kasalarında paylayırlar. Ardınca bir rəmma füqəralar 
dəxi cəmi məclis əhlinə dəbdəbəli və mücəvhər qəhvələr və çay, badyan, səhləb, 
məhləb, baludə və xalis süd və baharatlı içəcəkləri tərəf-tərəf güli-Gülşəni 
füqəraları paylayarlar.”(26, s.255) 

Nəticə 
Hazırladığımız məqaləyə qoyulan tələblər çərçivəsində İbrahim Gülşəninin 

ərəbcə rübai yaradıcılığının bir hissəsini işıqlandırmağa çalışdıq. Daha geniş 
miqyasda apardığımız tədqiqatın tamamını növbəti məqalələrdə və dissertasiyada 
əks etdirmək niyyətindəyik. Sadəcə rübailərin təhlili belə İbrahim Gülşəninin 
gözardı edilməyəcək bir fəaliyyətə sahib olduğunu göstərir. Həm ölkəmizdə, həm 
də dünyada ilk dəfə geniş tədqiqata cəlb edilən bu əlyazma əsər Bərdədən 
Qahirəyə uzanan bir düşüncə sisteminin ortaya çıxarılması və Azərbaycan 
ədəbiyyatının zənginləşdirilməsində özünəməxsus rol oynayacaqdır.  
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Фарида Аловсат гызы Алиева 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА ИБРАГИМА ГЮЛЬШЕНИ  

НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ РУБАИ ИЗ РУКОПИСЕЙ 
 

Резюме 
 

Рубаи,в восточной литературе считаются самой распространенной 
стихотворной формой после газелей и гасид, на арабском языке означает 
"четверостишие". Данная форма стиха состоит из четырех строк и 
повествуется в бахре хиджаз. Этот жанр выражает мысль коротко и 
лаконично, поэтому он приветствовался в среде суфиев. Лучшие образцы 
этого жанра на трех языках были написаны Рудеки (-941), Абу Саид Абуль-
Хейр (- 1049), Омар Хайам (-1132), Мевлана Джелаледдин Руми (-1132), 
Ибнуль-Фариз (-1235), Рухи Багдади (-1605/1606). В статье также 
отражается творчество суффийского поэта XV-XVI веков Бердели Ибрагима 
Гюльшени, в котором повествуется тематика рубаи. В арабском Диване, две 
копии которого были нами выявлены и привлечены к исследованию, 
имеется 171 рубаи, что свидетельствует о своеобразном подходе поэта к 
вопросам тасавуффа. 

 
Farida Alovsat Aliyeva 

 
STUDY OF IBRAHIM GÜLŞENI’S ARABIC WORKS ON THE 

BASIS OF HIS RUBAIS 
 

Summary 
 

 “Rubai” is considered the most common verse form after gazal and kasidah 
of oriental literature. İn arabic language it means “four, quad”. It consists of four 
hemistics and in has written in hazac of aruz. Because of opportunity for short and 
concise expression, that genre has seen demand in the mystical circles. Rudaki (d: 
941), Abu Sa'id Abu'l-Khayr (d: 1049), Omar Khayyam (v: 1132), Mevlana 
Jalaluddin Rumi (v: 1132), Sultanu'l-lover Ibn Fariz (v: 1235), Ruhi Bagdadi (d: 
1605/1606) have created the most beautiful examples of this genre in three 
languages. Sufi poet of XV-XVI centuries Ibrahim BerdeliGulshani who we chose 
as a subject for our article, also has rubais. There are 171 rubais in the Arabic 
Diwan of poet which we found two copies of its manuscript and have also 
investigated. Poet demonstrated a unique approach about tasawwuf problems. 
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A.A.BAKIXANOV HAQQINDA RUSİYA VƏ GÜRCÜSTAN 

ARXİVLƏRiNDƏ OLAN SƏNƏDLƏR  
 

Açar sözlər: Bakıxanov, arxiv, Rusiya, Gürcüstan, sənədlər. 
Key words: Bakikhanov, archive, Russia, Georgia, documents. 
Ключевые слова: Бакиханов, архив, Россия, Грузия, документы. 
 

Hər bir xalqın gələcəyi nəsildən nəsilə keçən yazılı abidələrdə həkk 
olunmuş elm və mədəniyyətlə sıx bağlıdır. Elmi yaradıcılığı ilə yanaşı maarifçilik 
fəaliyyəti ilə seçilən həmvətənlilərimizdən ilk olaraq Abbasqulu Aga 
Bakıxanovun adı çəkilə bilər. Dünya görüşü,zəkası və elm aləmində qazandığı 
hörmət türk dünyasının görkəmli nümayəndəsi hesab edilən A.A.Bakıxanovun adı 
vətənindən çox-çox uzaqlara səs salmışdı. Heç təsadüfi deyil ki, AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan şəxsi fondların 
təməli məhz A.A. Bakıxanovunarxivi ilə qoyulmuşdu.1934-cü ildə keçmiş 
Əlyazmalar Fondunda F-1 şifrəsi altında mütəfəkkirin arxivini təşkil edən 
sənədlər yerləşdirilmişdir.Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, 
A.Bakıxanovun Məkkə ziyarətindən qayıdaraq dünyasını dəyişməsi bir gədər 
gözlənilməz olduğundan onun Qubadaki evində olan əlyazmaları,şəxsi sənədləri 
və o dövr üçün çox zəngin kitabxanası izi  demək olar ki, itirildi. Ömrünün 
mənasını xalqının maarifi ,inkişafı və səadətinə həsr edib,yorulmadan çalışan 
böyuk şəxsiyyətin kitablarını ələ keçirmək üçün S.Peterburqdan yüksək rütbəli 
məmurlar belə Qubaya təşrif buyurmuşdular. 

İllər keçdikcə yalnız  fədakar insanların səyi nəticəsində A.A.Bakıxanovun 
şəxsi arxivivini təşkil edən materialları zərrə-zərrə əldə edərək,qismən bərpa 
olunmuşdur. 

Hərtərəfli savada malik görkəmli bu şəxsiyyətin arxivi 56 saxlama 
vahidindən ibarətdir. Bu sənədlərin arasında təliqələr, məktubların fotosurətləri , 
ərizələr və fotoşəkillər mövcuddur. 

Xronoloji baxımından nəzər salsaq   materialların əksəriyyəti 1939-1971-ci 
illər ərzində əldə olunub və 1819-cu ilin sonundan 1847-ci illəri əhatə edir. 
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Bu sənədləri Azərbaycana Gürcüstan Baş Arxiv İdarəsindən, S.Peterburq 
arxivlərindən və bəzi muzeylərdən gətirilməsi Gürcüstan Panteonun müdiri İvan 
Konstantinoviç Yenikilopovun əməyi nəticəsində baş verib. 

Bu materialları araşdıraraq, biz A.A.Bakıxanovun həyatı, hərbi xidməti, 
elmi yaradıcılığı və o dövrdə baş verən bəzi tarixi hadisələrdən əsəvvür yarada 
bilirik. 
 Təliqələrə gəldikdə isə onlar qraf Karl Vasilyeviç, general P.A.Kləynmixel, 
İnfanteriya generalı, Yevgeniy Qolovin,Çar Rusiyasının Tədris şöbəsinin müdiri 
Həqiqi mülki müşavir.Fyodor Adelunq və ss. tərəfindən yazılmışdır.Rusiya və 
Gürcüstan arxivlərində olan sənədlər və təliqələr bizə makina çapı şəklində gəlib 
çatmışdır. 

Arxivimizdə olan fotoşəkillər aşağıdakılardır: 
1. S.v.41 - Bakıxanovun şəkli. 
2. S.v.42 -  Bakıxanovun retuşa edilmiş böyük şəkli. 
3. S.v.43 -  Bakixanovun cavanlıq dövrünün şəkli, əlində xəncər. 
4. S.v.45 - Qacar Abbas Mirzənin rus generalı Paskeviçlə ilk görüşü, 1827 il, 

Dehgargəh. Rəsmin müəllifi V.D. Maşkovdur. Şəkildə təsvir olunanların 
arasında Bakıxanovun yanında A.S.Qriboyedov dayanib.  

5. Növbəti şəkildə rəssam Vlasov karandaşla Puşkin və Bakıxanovu söhbət 
zamanıtəsvir edir. 

6. S.v.46 – Bakıxanovlar ailəsunə məxsus Ramanıda, Əmircanda və Qubada 
olan evlərinin görüntüləri əks olunub. 

 Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, S.Rüstəmova ünvanladığı 
məktubların birində Yenikolopov yazır: “... в Центральном Архиве Грузии в 
ф.2 оп.3 дело № 677 «Походный исходящий журнал» за 1828 год сказано в 
записи от 13 сентября за №685  «Открытое предписание Аббас Кули аге», 
содержимых нет». Yəni, papkanın içindəkilər yoxdur. Həmin məktubda 
Bakıxanovun fars qrammatikası ilə əlaqədar “Delo”-da Yenikolopov bildirir: 
“...там имеется помимо писем Санковского Бакиханову, 2 собственных 
письма Бакиханова. Дал перепечатать машинистке». Bu məktubdan yeni əldə 
etdiyimiz məlumat o olur ki, Gürcüstan Mərkəzi Arxivində Bakıxanovun fars  
dilində yazdığı bir əlyazması saxlanılır ki, Yenikolopov onu belə adlandırır: 
“История отдаленных иранских провинций», (yazı aydın oxunmur, ola bilsin 
ki “oтделенных») - və qeyd edir ki, “...в «Гюлистане-Ирам» она не 
упоминается» (7, с. 95).  

 Daha sonra tədqiqatçı məlumat verir ki, Gürcüstan muzeyində saxlanan 
“Gülüstan-İrəm”in rus dilinə tərcüməsini nəzərdən keçirərkən, karandaşla 
yazılmış  “Novruzov” sözü gözünə dəydi.  Bu ad ya tərcüməçinin , ya rəyçinin adı 
olmasını ehtimal etmək olar. 
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Bu məktuba cavab olaraq, S.Rüstəmov 5/VI-1956-ci il tarixində Moisey 
Zaxaroviç Arqutinski-Dolqorukovun şəxsiyyəti ilə maraqlanaraq, yazır: «Я 
нашел один документ, вернее стихи в 14 строк Бакиханова, где он говорит, 
что «Гюлистан-Ирам»  я написал по поручению Моисея, далее идет 
отчество, очень искаженное переписчиком. Не то Сохрабыч, не то Зохрабыч, 
а фамилии и вовсе нет. Но я уверен, что это Моисей Захарьевич  
Аргутинский… О том, что Аргутинский был близок к семье Бакихановых, у 
меня нет сомнений». 

Şəxsi fondda mühafizə olunan sənədlərdən bəlli olur ki, çar Rusiyasının 
yüksək vəzifəli şəxsləri Hərbi Nazir, Qafqaz Canişini, Xarici İşlər Nazirliyinin 
Asiya Departamentinin müdiri, Təhsil Nazirliyinin işçiləri və s. hərtərəfli savada 
malik  həmvətəniminin  xidməti və alicənablığına yuksək qiymət verirdilər. 

Məsələn, Knyaz Varşavski, K.K.Rodofinikin 12 may 1834-cü il tarixli 
məktubunda  belə yazır: “Поручая сего отличного чиновника благосклонному 
расположению Вашего Превосходительства…» (5, surət 31), də ya Qraf  
K.V.Nesselrode Gürcüstan Baş İşlər Müdiri Baron Q.V.Rozenə ünvanladığı 29 
iyun 1834-ci tarixli məktubunda Bakixanovun xıidmətini belə qiymətləndirir: 
«Покорнейше прося по вниманию к его усердной службе не оставить его 
благосклонным покровительством Вашим» (5, surət 39), “…благородние 
качества…ему известны сношения в Персию и весь ход нашей Персидской 
политики». 

Məhz bu yüksək qiymətin nəticəsində, ona baxmayaraq ki, Bakıxanov 
artıq hərbi xidmətdə  deyildi, onu 1833-cü ilin sonundan Xarici İşlər Nazirliyinin 
sərəncamına keçırməklə aldığı məvacibləri saxlamaq qərarına qəlirlər: “...и тем 
сохранить нам на будущее человека хорошего и полезного» Qraf Paskeviç, 
Varşava, 30 noyabr 1833-cü il (5, surət 26.) 

Hərbi xidmətdən asudə vaxtlarini xalqa faydalı olmaq məqsədi ilə 1826-
1829-cu illərdə Bakıxanov Fars qrammatikasını tərtib edir. Bu əsəri Asiya 
Departamentinin məmurları nəzərdən keçirib, Dövlət Xəzinədarlığın hesabına çap 
olunmasına qərar verirlər.  

Rus İmperatoruna Nesselrode təqdim etdiyi məktubun üzərinə Alihəzrət öz 
xətti ilə  icra olunmasına göstəriş verib. O məktubda deyilir: “...я совершенно 
согласен с его (Граф Паскевич- И.В.) мнением, что испытанные познания 
Аббас Кули Аги в языках восточных ручаются за достоинство в пользу 
ученого труда им представленного» (6, № 3). 

Həttə gələcəkdə də onu faydalı işıərə sövq etmək niyyəti ilə müəllifi 
mükafatlandırmağı İmperatora işarə edırlər. 

Elmi əsərini sona çatdırdıqdan sonra Bakixanov əməyini İmperatorun 
yüksək adı ilə bəzəmək üçün izn istəmək arzusu ilə 1830-cu il dekabr 12-də 
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Əlahəzrətə məktubla müracıət edəcək, öz vəsaiti hesabına kitabı çap etdirməyi 
xahiş edir. 

16 yanvar 1830-cu il tarixində Saray Naziri Knyaz Pyotr Mixayloviçə 
ünvanlanmış təliqədə İmperator  tərəfindən bu izni verilməsi və qiyməti  1500 
rubl olan brilyant üzüyü  Bakıxanova  bağışlaması haqda məlumat verilir. 

Fars qrammatikasının məziyyətinin etiraf edilməsinə baxmayaraq, onun 
çap olunması böyük çətinliklərlə qarşılaşır və bir sıra təliqələrdən göründüyü kimi 
bu kitabın işıq üzünü görməsi yalnız 12 ildən sonra baş tutacaq (5, surət 70). 

2 аprel 1842-ci  il tarixli məktubun məzmunundan məlum olur ki, Tiflisdə  
5 mart 1939 il tarixli məktubunda Arzanovların mətbəəsində çap olunmuş 

Fars qrammatikasının 100 nüsxəsi Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilir və 400 nüsxəsi 
müəllifin ixtiyarına verildı (5, surət 71).  

 I.K. Yenikolopovun və S.Rüstəmovun ailəsi Əlyazmalar institutuna 
təqdim etdiyi məktublardan müasir tədqiqatçılar dir çox məlumat əldə elə bilərlər. 

A.Ələskərzadə Feyzulla Qasımovla Bakıxanova aid materiallar topladığını 
və şəklində nəşr etmək fikrində olduqlarını bildirərək, Yenikolopovu bu işdə 
iştirak etməyə dəvət edir. 

Bu təklifin nəticəsındə küllü miqdarda sənəd Rusiya və Gürcüstanın 
arxivlərindən İ.K.Yenikolopov tərəfindən böyük səylə araşdırılıb tapılaraq, 
Bakıya göndərildi və Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix institutunun Elmi 
şurasının qərarına əsasən 1959 ildə Bakıda “Muasirləri Bakıxanov haqqında” 
kitab işıq üzü gördü. (5, surət 14, 15, 56).  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi fondumuzun arasında SSRİ-nin Elmlər 
Akademiyasının sərəncamına əsasən 1935-ci il derabr ayında Mikayıl Rəfili 
“Тюркские западники” adlı elmlər namizədi dərəcəsini almaq ərəfəsində dərc 
etdirdiyi Tezislərdə XIX əsrin I yarısının azərbaycan ədəbiyyatına rus və qərb 
təsirindən bəhs edərək, belə qənaətə gəlir ki, A.A.Bakıxanovun Tiflisdə 
A.S.Qriboyedovla birqə xıdmət etməsi, A.S.Puşkinin “köhnə dostu” Sankovski və 
Simon Konarskinin işi ilə baqlı Qafqaza sürgün edilmiş polyak inqilabçılarla (şair 
Zado Zablotski) sıx əlaqəsi onun fəlsəfi baxışlarının formalaşmasına təsir 
göstərmişdir. Bu tezislər müəllif tərəfindən Yenikolopova hədiyyə olunmuşdur və 
üzərində M.Rəfilinin   imzası ilə karandaşla belə yazı var: “Tiflis görüşünün 
xatirəsi olaraq yold.Yenikolopova” (6, surət, 54). 

Bakıxanovun həyatı və elmi fəaliyyəti, vətənpərvərliyi və maarifçiliyi 
haqqında sənədləri toplamasında İ.K.Yenikolopovun böyük rolundan tədqiqatçı   
Tsatur Pavloviç Ağayan da qeyd edir. O, Bakıxanovun həyat yolunu şərh edərək, 
yazır: “ Бакиханов изучив памятники и развалины древних городов 
Азербайджана, пришел к заключению, что «этот край был всегда  
местопребыванием важных как в духовном, так и в учебном отношении  
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людей». Великий азербайджанский гуманист любил свою родину горячим 
чувством патриота. Он вполне верил, что его родина со временем будет 
цветущей страной,  и, заканчивая свой труд, писал: «Горжусь 
происхождением из этого края» (“Gülüstane-İrəm”). 

Daha sonra Ağayan qeyd edir ki: «Бакиханов не раз выступал против 
гнусной политики царизма». 

 Bakıxanovun baxışlarında baş vermiş dəyişiklər nəticəsində Knyaz 
M.S.Vorontsov məktubların birində Bakıxanova etibar etməməyi tövsiyə edir. 

1837-ci ildə Qubada baş vermiş kəndli üsyanı ilə əlaqədar, hətta 
Bakıxanovu  Tiflisə çağırılması haqda məlumat da mövcuddur. 

Azərb.SSR Elmlər Akademiyası 1947-ci il “Xəbərlər”ində Ts.Ağayanın 
«Некоторые дополнительные данные к материалам по истории рода 
Бакихановых» tədqiqatinda məlumat verir ki, “Matenadaran” Əıyazmalar  
xəzinəsində 1946-cı ilin may ayında “Диван Катaликоса» adlı fondda erməni  
dilində «Библиографические сведения о возникновении рода бакинских 
ханов» 1870-ci il № 102 müəllif tərəfindən aşkar olunmuşdu. Əlyazmanı Bakı 
uyezdinin rəisi Lazarev qələmə almışdı, sifarişi isə Bakının hərbi qubernatoru  
Kolyubyakin vermışdi. Əlyazmanı erməni dilindən rus dılınə tərcümə edən bakılı 
müəllimi Qabriel Papovyan olub. Bu da onu göstərir ki, üzdən iraq qonşularımız  
neçə əsr əvvəl Bakının tarixi ilə yaxından maraqlanıblar. 

Sənədlərdən göründüyü kimi çarizmin yırtıcı siyasətindən məyus olan 
Bakıxanov xidmətdən uzaqlaşıb, ailəsinin yanında Qubada yaşamaqa üstünlük  
vermişdir. Sonralar isə, ərizə ilə müraciət edib, Avropaya siyahətə və 1846-cı ildə  
Məkkəyə ziyarətə yollanır. 

14 noyabr 1846 il  tarixli Knyaz M.S.Vorontsova Misirdən müraciət 
ədərək, məzuniyyətini daha bir il müddətinə uzadılmasına xahiş edir. Lakin vəba 
xəstəliyinə tutulur və Suriyadan Baş Konsul Bazılı  2 fevral 1847-ci il tarixli 
məktubunda Diplomatik dəftərxanaya polkovnik Abbas Quluaqa  Bakıxanovun 
vəfatı haqqinda məlumat aldığını xəbər verir.  
 Səfər zamanı Bakıxanova xidmət göstərən adamlar Rusiyaya qayıtmaq  
niyyəti ilə Dəməşqə yollandıqları da bildirilir. Mərhumun qohumlarına xəbər 
çatdırmaq üçün səfirliyə məktub verirlər (8, д.1476). 
 Rusiya və Gürcüstan arxivlərində mühafızə olunan materiallar alovlu  
vətənpərvər, XIX əsrin şəxsiyyətlərindən biri olan polkovnik Abbasqulu ağa 
Bakıxanovun həyatı, xidməti və elmi fəaliyyəti haqqında geniş məlumat əldə 
etmək imkanı verir. 
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ДОКУМЕНТЫ О А.А.БАКИХАНОВЕ В АРХИВАХ РОССИИ И 
ГРУЗИИ 

 
Данная статья посвящена изучению документов о А.Бакиханове, 

хранящихся в архивах России и Грузии. Автор тщательно изучает эту мало 
исследованную тему в отечественном источниковедении. В выше 
упомянутых архивах хранятся документы не только о военной службе в 
царской армии, но и научной деятельности А.Бакиханова. 

 
Irada Qamid Vezirova 

 
DOCUMENTS ABOUT A.A.BAKIKHANOV IN THE ARCHIVES OF 

RUSSIA AND GEORGIA 
  
     This article is dedicated to the documents about A.A.Bakikhanov from the 
Russian and Georgian archives. Author of the article researches in detail this 
little-studied project in Azerbaijani source studies. In above-mentioned archives a 
number of documents about not only Bakikhanov’s military service in Tsarist 
army, but his scientific activity are collected. 
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ƏHMƏD ƏRDƏBİLİNİN “ƏQAIDÜL-İSLƏM” ƏSƏRİNDƏ 

QƏDİR-XUM HADİSƏSİ 
 
Açar sözlər: Əhməd bin Məhəmməd, Ərdəbil, Əli bin Əbi Talib, şiə, 

imamət. 
Ключевые слова: Ахмад бин Мухаммaд, Ардебиль, Али бин Аби Талиб, 

шиа, имамат. 
Key words: Ahmad bin Mohammad, Ardabil, Ali bin Abi Talib, shia, 

imamate. 
  
       Qədir-Xum islam aləmində həm də, vida həcci (həccətül-vida) kimi 

xatırlanan mühum tarixi hadisələrdən biridir. Hicrətin 10-cü ilində (m.632-ci il) 
islam Peyğəmbəri ömrünün sonuncu həcc səfərinə çıxmışdır. Qədir-Xum hadisəsi 
müsəlmanların həcc ziyarətini yerinə yetirdikdən sonra geriyə qayıdarkən Cohfə 
adlı məntəqədə baş vermişdir. Bu məntəqə özündən şimala gedən yolda Mədinəni, 
Şərqə gedən yolda İraqı, Qərbə gedən yolda Misiri, Cəbuna gedən yolda isə 
Yəməni ayırırdı. Hazırda Cohfə məntəqəsində yaşayış yoxdur, bu məntəqə Məkkə 
və Mədinə şəhərləri arasında yerləşir. (1) 

 Qədir-Xum Cəfəri məzhəbinə görə nübuvvətin imamətə təhvil verildiyi 
hadisə kimi qiymətləndirilmişdir. Bütün islam məzhəbləri isə Peyğəmbərin vida 
həccini və Qədir-Xum hadisəsini qəbul etmişlər. Sadəcə olaraq bu hadisəyə 
baxışlar fərqli olmuşdur. Bu barədə bir sıra kitablar yazılmış,  tədqiqatlar 
aparılmışdır. 

Qədir-Xum hadisəsinə XVI əsr Azərbaycan islam alimi Əhməd Ərdəbili də  
nəzər salmış və “Əqaidül-isləm” əsərində İmamət bəhsində işıqlandırmışdır. 
Əhməd Ərdəbili dövrünün öndə gedən fəqihlərindən biri olmaqla zəmanəsinin 
ariflərindən olmuşdur. O, XVI əsrin əvvəllərində Ərdəbil şəhərinin yaxınlığında 
yerləşən Niyar kəndində kasıb bir ruhani ailəsində anadan olmuş (2, səh. 3) və ilk 
təhsilini dövrünün ən böyük riyaziyyatçı, astronom alimi-dayısı Əllamə İlyas 
Ərdəbilidən almışdır. (3, səh. 11)  

Daha sonra elmini artırmaq məqsədilə İraqın Nəcəf  şəhərinə köçmüş və 
ömrünün sonunadək Nəcəf şəhərində yaşamışdır. (2, səh. 4) Əhməd Ərdəbili çox 
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keçməmiş Nəcəf elmi mərkəzinin rəhbərliyini öz öhdəsinə götürmüş və bu elmi 
hövzəni inkişaf etdirmişdir. (4, səh.5) Bu barədə Ayətullah seyyid Həsən Sədr  
yazır: “Əhməd Ərdəbilinin zamanında Nəcəf şəhərinə elmi səfərlər yenidən 
dirçəlməyə başladı. Elmi mərkəz qüvvətləndi və camaat digər məntəqələrdən və 
şəhərlərdən ora üz tutdular və bu şəhər ən böyük elmi mərkəzə çevrildi.” (5) 

Əhməd Ərdəbili bir sıra sahələrdə o cümlədən islam hüququ, kəlam, əqaid, 
əxlaq barəsində yazılan kitabların müəllifidir. Alimin əsərlərinin əksəriyyəti ərəb 
və fars dilində olmaqla yanaşı yaradıcılığında doğma dilinə yer ayırmış və iki 
kitabını məhz Azərbaycan dilində yazmışdır. Azərbaycan dilində olan “Risələtül-
əxlaq” əsəri hazırda bizlərə məlum olmasa da, haqqında ayrı-ayrı kitablarda 
məlumatlar verilmiş və mənbə kimi istifadə olunmuşdur. Digər bir kitabı 
“Əqaidül-İsləm” əsəridir ki, bu günə qədər qorunub saxlanılır. Bu kitabın əlyazma 
nüsxəsi AMEA-nın Milli kitabxanasında F-956 və F-1743 şifrəsi altında mühafizə 
olunur. 

Əhməd Ərdəbilinin yazdığı elmi əsərlər bu günə qədər İran və İraqın dini 
təhsil ocaqlarında tədris olunmaqdadır. Bu şəxsiyyətin Azərbaycan 
islamşünaslığında tutduğu yeri əvəzolunmazdır. Bu böyük alim 1585-ci ilin iyul 
ayında (h.q 993-cü ilin rəcəb ayı) dünyasını dəyişmişdir. Böyük Azərbaycan 
aliminin məzarı islamın dördüncü xəlifəsi Əbu Talib oğlu Əlinin məzarının 
yaxınlığında, İraqın Nəcəf şəhərindədir. (6, səh. 1645) 

Məqalədə Peyğəmbərdən sonra seçiləcək xəlifənin-imamın elan olunması 
məsələsini önə çəkən alim Qurani-Kərimin ayələri və hədislərlə yanaşı bir çox 
əhli-sünnə mənbələrinə yer ayırmışdır. 

İlk olaraq Əhməd Ərdəbili hadisəni bu cür nəql etmişdir: “Və onun qissəsi 
həccətül vidadan qayıdarkən Qədir-Xum adlı mənzildə Cəbrəil nazil olub bu ayəni 
gətirdi ki, “Ey tanrının rəsulu! Əmr olubdur ki, xalqa buyurasan ki, səndən sonra 
xəlifə Əli bin Əbu Talibdir və əgər bu əmri xalqa yetirməsən, elə bil ki, heç 
Peyğəmbərliyini yerinə yetirməmisən.” (Maidə surəsi, 67-ci ayə) (2, səh. 155) 

Şeyx Əbu Cəfər Məhəmməd bin Həsən ət-Tusi (d. 385, ö. 460, h.) “ət-
Tibyan fi təfsirül-Quran” əsərində Maidə surəsinin 67-ci ayəsi barəsində 
nəzərlərin düzgünlüyü və üstünlüyü haqqında heç bir söhbət açmadan bu ayənin 
təfsirində belə deyir: “Bu ayənin nazil olma səbəbi barəsində dörd nəzəriyyə 
mövcuddur: 

1. Məhəmməd bin Kəb əl-Qürəzi və başqaları bu fikirdədilər ki, günlərin 
birində bir çöl ərəbi həzrət Peyğəmbər qətlə yetirmək istədiyi vaxt qılıncı əlindən 
yerə düşür. Bu vaxt o ərəb başına ağaca elə vurur ki, burnu möhkəm yaralanır və 
bu səbəblə də ölür. 

2. Peyğəmbərin qəlbində “Qüreyş” qəbiləsinin vahiməsi olduğu üçün, Allah 
bu ayəni nazil etməklə vahiməni aradan qaldırır. 
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Həmçinin deyilənə görə, həzrət Peyğəmbərin öz səhabələrində qorxusu var 
idi. Bu ayə nazil olduqda, həzrətin qorxusu aradan qalxaraq belə demişdir: 
“Həqiqətən də Allah məni camaatın şərrindən qorudu”. 

3. Peyğəmbər xanımı Ayşə deyibdir: “Bu ayənin nazil olma səbəbi budur ki, 
camaatın zehnində yaranan Peyğəmbər “təqiyyə” (pəhriz etmək, qorunmaq) 
baxımından bəzi ilahi vəhyləri ümmətindən gizlədir”-şübhəsi aradan qalxsın. 

4. İmam Baqir və imam Sadiq buyurublar: “Allah Peyğəmbərə Əli bin əbu 
Talibi özünə canişin təyin etməyi vəhy etdikdə, Peyğəmbər  qorxdu ki, bu məsələ 
onun bəzi səhabələrinə ağır gəlsin. Allah da bu ayəni nazil etdi ki, Peyğəmbər ona 
vəhy olunan bu əmri yerinə yetirməkdə ürəkli olsun”. (7) 

Əbu Cəfər Məhəmməd bin Cərir bin Yezid bin Kəsir Ğalib Təbəri (d. 838, 
ö. 923, hicri) “Təfsiri-Təbəri” əsərində Maidə surəsinin 67-ci ayəsinin xristian və 
yəhudilərə görə nazil olmasını bildirmişdir. Ayə haqqında mövcud olan digər 
baxışları “Bir bədəvi ərəbin Peyğəmbəri öldürmək istəyi” və “Peyğəmbərin 
Qüreyşdən qorunaraq gəzməsi” kimi qeyd etmişdir. (8 ) 

Fəxrəddin Razi şiə inanclı insanların xilafət-imamət məsələsində dəlil 
gətirdikləri Maidə surəsinin 67-ci ayəsini əslində hicrətin 10-cü ilində xristian və 
yəhudilər barəsində nazil olaraq Peyğəmbər barədə bir pislik etmələri haqqında 
olduğunu qeyd etmişdir. (9) 

Daha sonra “Bəs əvvəl həzrət bir isti gündə nuzul eliyib xalqı hazır etdi və 
dəvə cihazlarından bir minbər qayırıb üstünə çıxıb xütbə dedi, ondan sonra 
buyurdu ki, “Ey müsəlmanlar! Mən sizdənəm və sizə hakim və rəhbər 
deyiləmmi?” Cümlə dedilər: “Bəli, ya Rəsuləllah! Onda şah vilayətin əlindən 
tutub yuxarı çəkdi və buyurdu: “Hər kimə ki, mən rəhbər və hakiməm, bu Əli bin 
Əbitalib də ona rəhbər və hakimdir”. Bu sözdən sonra əllərini qaldırıb dua etdi ki, 
“Bar xudaya! Dostluq elə Əliyə, Əliylə dostluq edənə və düşmən ol Əliyə 
düşmənlik edənə və kömək elə, Əliyə kömək edənə. Xəvarlıq elə, Əliyə xəvarlıq 
edənə.” Ondan sonra xəlqə buyurdu ki,  şah vilayətə beyət edin. Ən əvvəl Ömər 
bin Xəttab şah vilayətin əlindən tutub buyurdu ki, “bəh-bəh mübarək olsun sənə 
ey möminlərə xəlifə olan. Bəs Həssan bin Sabit ki, Peyğəmbərin məddahı idi şah 
vilayətin şənində qəsidə inşa elədi.” Bu hadisələrdən sonra Maidə surəsinin 3-cü 
ayəsi nazil oldu. (2, səh. 155-157) 

“....Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi (Məkkənin 
fəthi, islamın mövqeyinin möhkəmlənməsi, Cahiliyyət dövrünün bir sıra zərərli 
adətlərinin aradan qaldırılması və i. a.) tamamladım və sizin üçün din olaraq 
islamı bəyənib seçdim.”  (Maidə surəsi, 3)(1) 

Dr. Haydar Baş “İmam Əli” kitabında “İhqaqül-haqq” kitabına istinadən 
qeyd etmişdir ki, “Əbu Səid Xudri tərəfindən belə söylənilmişdir: “Həzrəti 
Peyğəmbər (s) zilhiccə ayının 18-i cümə axşamı günündə Qədir-Xum deyilən yerə 
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gələndə insanları Əliyə dəvət etdi və onun biləyindən tutaraq o qədər yuxarı 
qaldırdı ki, insanlar Peyğəmbərin qolunun ağartısını gördülər. Peyğəmbər (s) 
buyurdu: “Allahu Əkbər! Dinin kamilləşməsinə, nemətin tamamlanmasına, 
mənim risalətimə və məndən sonra Əlinin vilayətinə razı olan Allaha həmd olsun! 
Mən kimin mövlasıyam Əli də onun mövlasıdır.” (10, səh. 102) 

Hadisənin əzəmətini Azərbaycan islamşünası Mirəziz Seyidzadə belə qeyd 
edir: “Zülhiccə ayının on səkkizində günortanın qızmar günəşi şiddətlə Qədir-
Xum çölünü döyəcləyirdi. 120 mindən artıq olan izdihamlı dəstə Peyğəmbərin (s) 
əmri ilə miniklərdən yerə enib o günün tarixi hadisəsinin intizarını çəkirdilər. 
Onlar istinin təsirindən əbalarını iki yerə bölərək birini başlarına, digərini isə 
ayaqlarının altına atmışdılar.” (11, səh. 71) 

Əhməd bin Hənbəlin nəql etdiyi rəvayətə görə Peyğəmbər səfərlərinin 
birində Xum deyilən yerdə ayaq saxlamış, zöhr namazını qıldırdıqdan sonra 
həzrəti Əlinin qolundan tutub, “Mən kimin mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır!” 
demişdir. Bu hadisədən sonra həzrəti Ömər həzrəti Əliyə “Ey Əli sən hər bir 
möminin mövlası oldun”  deyərək onu təbrik etmiºdir. (12) 

Həmin kitabın başqa bir yerində Əhməd bin Hənbəl hədisin sonunda 
“Allahım ona dost olana səndə dost ol, düşmən olana sən də düşmən ol!” 
cümləsini əlavə etmişdir. (12) 

Müslimin rəvayətində Rəsuli-Əkrəmin Məkkə və Mədinə arasında Xum 
adlanan bir yerdə ölümünün yaxınlaşdığını bildirmiş, səhabələrinə Allahın kitabı 
olan Quranı və Əhli-beytini yadigar qoyduğunu sonra Allahın kitabına 
sarılmalarını tövsiyyə etmiş və Əhli-beyti barəsində isə Allahı xatırlatmışdır. (13, 
səh. 36) 

Osman bin Məhəmməd əl-Xəmis hadisədə keçən “Movla” kəlməsini bu cür 
izah etmişdir:  

1. Hədisdə keçən dost və düşmən sözləri “Movla” ifadəsini açıqlayır. Bu 
söz Əli bin Əbu Talibin insanlar tərəfindən sevilməsi üçün deyilən sözlərdir. 

2.Əli bundan və bundan da artığına layiqdir, amma Peyğəmbər bu yerdə 
Əliyə görə dayanmamışdı. Peyğəmbərin bu yerdə dayanmasının əsas məqsədi 
Məkkədən Mədinəyə gedərkən 6-7 günlük yol yorğunluğunun alınmasından ötrü 
idi. Xum adlı yerdən başqa da Peyğəmbər bir neçə yerdə istirahət üçün dayanardı. 
Bu dayanacaqda insanlara Allahın kitabını və Əhli-beytini xatırlatmışdır.  

3. Ərəb dilində “Movla” sözünün dəlalət etdiyi mənalar, bu sözün kömək 
və sevgi mənasında olmasını göstərir. (14, səh 276-277) Necə ki, ibn əl-Əsir 
deyir: “Mövla” sözü Allah, mülk sahibi, nemət verən, kömək edən, sevilən, and 
bağlayan, əsarətdə və ya azad olunan kölə, əmi oğlu, kürəkən mənalarında 
işlədilir. (15, səh 228) 
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4. Hədisdə Əlinin rəhbərliyinə dəlalət edən heç bir məna yoxdur. Əgər 
Peyğəmbər bu hədisdə Əlinin xəlifəliyini bəyan etmək istəyirdisə, bunu açıq-aşkar 
bildirərdi. Onun belə deməsi daha doğru olardı: “Məndən sonra Əli mənim  
xəlifəmdir, yaxud Əli məndən sonra rəhbərdir və ya mən öləndən sonra Əli bin 
Əbu Talibi eşidib, itaət edin.” 

5. Movla vəsfi, Peyğəmbərin zamanından qiyamətə qədər Əli bin Əbu 
Talibin daimi simalarındandır. Əli Peyğəmbərin zamanında möminlərin mövlası 
olduğu kimi, onun ölümündən sonra da möminlərin mövlasıdır. 

6. Əgər Peyğəmbər rəhbər mənasını qəsd edirdisə o zaman mövlam deyil, 
valimdir (xəlifəmdir) sözünü ifadə edərdi.  

7. Allah İbrahim peyğəmbərin tayfası haqqında Ali-İmran surəsinin 68-ci 
ayəsində deyir: “Şübhəsiz ki, insanların İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca 
gedənlər, bu Peyğəmbər (Məhəmməd) və ona iman gətirənlərdir. Allah 
möminlərin dostudur!” (16) Ayədə adı çəkilənlərin İbrahimə yaxın olmaları, onun 
üzərində ağalıq etmələri anlamına gəlmir.  

8. İmam Şafei (Əbu Abdullah Məhəmməd bin İdris əl-Şafei, m.767-820) 
Zeyd bin Ərqəmin hədisi barədə deyir: “Bu hədisdə Peyğəmbər islam dostluğunu 
nəzərdə tutur.”   

 Əhli sünnə alimlərinin Qədir-Xum hadisəsi barədə yekun rəy Həzrəti Əliyə 
məhəbbət bəsləməyən Peyğəmbəri sevməmişdir, Peyğəmbəri sevməyən isə Allaha 
iman etməmişdir kimi qiymətləndirmək olar. (17, s.161) 

Əhməd Ərdəbili əhli sünnə alimlərinin bu hədis haqqında verdiyi rəyi qəbul 
etməmiş böyük islam alimlərindən olan Molla Əli Quşçunun “Şərhi Təcrid” adlı 
əsərindəki nəzərinə bu cür cavab vermişdir: “Əvvəl, deyubdur ki, bu xəbər 
mutəvatir deyil və illa gərək idi ki əshab bu hədisə əməl eyliyələr. 

İkinci, deyibdir ki, bu hədis səhih olsa gərək idi ki, Əmirəlmöminin öz 
haqqını əda eyliyə, və hal o ki əda eyləmədi. 

Biz sabit edək ki, əhli sunnət kitablarında mötəbər isnadlarla bu hədis 
mutəvatir nəql olunubdur. 

Əvvəl Əhməd Hənbəlin “Musnəd” kitabında, İkinci Əbu Davud “Sunən” 
adlı kitabında, Üçüncü ibn Məğazli “Mənaqib” adlı kitabında, dördüncü Sələbi 
təfsirində, beşinci “Məşkatül məsabih”də, altıncı Tirmizi səhihində ki, həzrət rəsul 
sələllahu aleyhi və alihi Qədir-Xum günü buyurdu ki, “Xəlayiq bilirsiz ki, mən 
sizin üstünüzə hakim və sahib göndərilmişəm”. Cümlə dedilər ki, “Bəli ya 
rəsuləllah” Rəsuləllah buyurdu ki, “Hər kimə hakiməm, bu Əli bin Əbutalib ona 
hakimdir” Ondan sonra Əli bin Əbitalib üçün dua etdi. (2, səh. 158) 

 Daha sonra digər əhli-sünnə kitablarından iqtibaslar gətirərək qeyd 
etmişdir ki, bu hadisə iyirmi yeddi səhabə tərəfindən nəql olunmuşdur. 

Bunlar: 



  
1. Əbu Bəkr bin Quhafə 
2. Ömər bin Xəttab 
3. Təlhə 
4. Zubeyr 
5. Səd bin Əbu Vəqqas 
6. Əbdurrəhman bin Of 
7. İbn Abbas 
8. Zeyd Ərqəm 
9. Bəri bin Ğazib 
10. Bureydə  
11. Əbu Hureyrə 
12. Cabir Ənsari 
13. Əbu Səid 
14.  Abdullah bin Abbas 

15. bin Cünadə 
16.  Abdullah bin Ömər 
17. Əmmar Yasir 
18. Əbu Zər Ğəffari 
19. Salman Farsi 
20. Əsəd bin Zurarə 
21. Xüzeymə bin Sabit 
22. Əbu Əyyub Ənsari 
23.  Səhl bin Hənif 
24. Xudeyfə bin Yəmani 
25. Səmrə bin Cündəb 
26. Zeyd bin Sabit 
27. Ənəs bin Malik 
                           (2, s.159) 

  
Qədir-Xum hadisəsi Əhməd bin Hənbəl, Müslim, İbn Macə və Hakim ən 

Nişapuri kimi əhli-sünnə hədis alimləri tərəfindən nəql etdikləri hədislərdə 
keçməkdədir.  

Bu isə o deməkdir ki, Qədir Xum hadisəsi islamın bütün qaynağları 
tərəfindən qəbul edilərək İslam tarixinə “həccətül-vida” kimi düşmüşdür. İslamın 
iki əsas əqidəsinə görə bu hadisəyə yanaşma fərqlidir. Birinci dəstədən olan əhli-
sünnə əqidəsində olanlar hadisəni sadəcə Peyğəmbərin özündən sonra islam 
ümmətini haqqa ədalətə dəvət etməsiylə yanaşı Quranı və Əhli-beytini 
unutmamağı tapşırmış kimi qiymətləndirmiş, ikinci dəstəyə aid olan şiələr isə 
Peyğəmbərin özündən sonra canişin təyin etməsi qənaətindədirlər. 

Əhməd Ərdəbili kimi bütün şiə əqidə daşıyıcıları olan islam alimlərinin 
fikirləri bu mövzuda üst-üstə düşür. Qədir-Xum hadisəsi haqqında Əli bin Əbu 
Talibin Peyğəmbərdən sonra xilafəti təhvil alması qənaətinə gəlmişlər. 

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, Qədir Xum hadisəsinə islam alimlərinin 
yanaşması fərqlidir. Əhməd Ərdəbili məsələyə nə qədər həssas yanaşsa belə 
“Əqaidül isləm” əsərində Qədir Xum hadisəsini bir tərəfli şərh edərək, müdafiə 
etmişdir. 

Alimin yaşadığı zaman və məkanı təhlil etdikdə bizlərə bu yanaşma 
aydınlaşır. Günün reallığı isə bu cür məsələləri qabartmamaq və məzhəblərarası 
fikir ayrılığı salmamağı vacib edir.  Çalışdığımız qədər məqalədə təfriqə yarada 
biləcək fikirlərdən yayınmış və bu fikirləri şərh etməkdən çəkinmişik. 
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СОБЫТИЯ ГАДИР-ХУМА В ПРОИЗВЕДЕНИИ АХМАДА 
АРДАБИЛИ «АКАИД АЛ-ИСЛАМ» 

 
Резюме  

 
В данной статье исследуются события Гадир-Хума, описанные в 

произведении азербайджанского исламоведа Ахмада Ардабили «Акаид ал-
Ислам», с точки зрения  подхода к этому важному историческому событию 
ученых-исламистов. Автор статьи показывает, что подход ученого к 
событиям Гадир-Хума зависел  от  времени и пространства, где он жил. 

События Гадир-Хума исследованы с использованием достоверных 
источников, в том числе произведения «Акаид ал-Ислам». 
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Samid Qambar Quliev 

 
THE EVENT OF GHADIR-KHUM IN THE WORK OF AQAIDU’L-

ISLAM BY AHMAD ARDABILI 
 

Summary 
  

In this article it was casted a glance at the event of Ghadir-Khum  in the 
work of “Aqaidu’l-Islam”  by the medieval Azerbaijani scholar Ahmad Ardabili 
and the work with historical significance was investigated with the approach of 
Muslim scientists.  

The author notes that the approach of the scholar to the event of Ghadir-
Khum was connected with the time and the place which he lived in.  

In this article the event of Ghadir-Khum was investigated by using the work 
of Aqaidu’l-Islam and reliable sources. 
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Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 

(НАБРК) -одна из молодых национальных библиотек мира. Ее нахождение в 
Астане накладывает особый отпечаток и ответственность. Ведь Астана - это 
не просто один из городов Казахстана, это новая столица, которая находится 
в процессе своего становления. Одной из главных стратегических целей 
успешного развития Астаны является повышение уровня и качества жизни 
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населения путем наилучшего использования всех имеющихся 
возможностей. Конечно же, библиотека не может оставаться в стороне. Она 
вовлечена в этот бурный и увлекательный процесс. Тем самым вносит свою 
посильную лепту в решение поставленной задачи. Несмотря на свой юный 
возраст (в этом году исполняется 10 лет), НАБРК накопила некоторый опыт 
в информационном обеспечении различных групп общества. Одним из 
главных предназначений библиотеки стало обеспечение доступа к 
информации и знаниям, всемерная информационная поддержка 
непрерывного образования и развития казахстанской науки и исследований. 
Сегодня НАБРК занимает особое место в системе учреждений 
информационно-документной сферы Казахстана. Информационное 
обеспечение казахстанской науки и образования организовано в двух 
ведущих направлениях: 

- поддержка научно-исследовательских, социально значимых 
разработокв различных областях науки и производства; 

- поддержка образовательного процесса высших учебных заведений 
Астаны и страны в целом (в дистанционном режиме), проводящих 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов 
различного профиля. 

Учитывая тот факт, что в последние годы в Казахстане взят курс на 
развитие отечественного наукоемкого производства, разработку и освоение 
новых иформационных технологий, ориентированных на получение 
конкурентоспособной продукции и обеспечение интересов национальной 
экономической безопасности и развития промышленного и научно-
технического потенциала республики, библиотека прилагает усилия для 
расширения научного информационного потенциала. Это,прежде всего, 
научные труды и сборники, вестники высших учебных заведений и научно-
исследовательских институтов, материалы научных конференций, 
бюллетени и дайджесты, учебники и справочники, полнотекстовые 
электронные базы данных. Посколькудокументный фонд библиотеки 
находится в процессе формирования(по итогам 2013 года он представляет 
всего лишь книжных изданий – более 400 тыс., электронных – около 121 
тыс. единиц хранения), большинство информационных запросов 
рассматриваемой группы пользователей удовлетворяется за счет доступак 
удаленным базам данных, выписываемых библиотекой ежегодно и 
открытых ресурсов Интернет. В частности,библиотека имеет доступ к 
полнотекстовым и реферативным отечественным и зарубежным научным 
базам данных ИС «Параграф» «Медицина», "Эталон" "Закон"/"Зан" 
ElibraryUSA, Elsevier, eLIBRARY.RU, East View Publi¬cations, ЭБС 
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"КнигаФонд", ЭБ научно-технической информации Нефть и Газ, 
Polpred.com Обзор СМИ, Рубрикон, Электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки. Также обращение к таким базам 
данных открытого доступа Agricola, CenterforResearchLibraries (CRL), 
Cochrane Library, DissOnline, Europeana, Gallica, Hathi Trust, Informa¬tion 
Bridge OpenAccess, OpenLibrary, PubMed, WorldDigitalLibraryи др. помогает 
найти релевантную информацию на запросы пользователей. НАБРК вошла в 
список учреждений, получившей доступ к информационным ресурсам 
компании «Thomson Reuters» (США) и«Springer» (Германия) по 
национальной лицензии. Это стало возможным благодаря поручению Главы 
государства по обеспечению доступа казахстанских исследователей кцелому 
пластунаучной информации глобального масштаба. 

Доступ к электронной базе данных диссертаций Российской 
государственной библиотеки - успешный пример использования в нашей 
практике технологии виртуального читального зала для научных 
иссле¬дований. Напомню, несколько лет назад была начата реализация 
проекта "Виртуальные читальные залы Электронной библиотеки 
диссер¬таций Российской государственной библиотеки в национальных 
библиотеках стран СНГ" в рамках мегапроекта «Купола Содружества» 
Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств - 
участниковСНГ (МФГС). Инициатива явилась мощным стимулом для 
межкультурного диалога в научной среде стран СНГ. Подобные залы 
работаютв национальных библиотеках Азербайджана, Украины, 
Таджикистана, Узбекистана, Кыргыз-стана, ряде университетских библиотек 
стран СНГ.Услуги Виртуального Читального Залаоткрылиновые 
возможности, новые горизонты для развития науки и образования в 
казахстанском обществе, они содействуют мощному импульсудля развития 
конкурентоспособной отечественной науки. Представители научного 
сообщества, специалисты – практики Казахстана активно используют эту 
возможность. Это подтверждает статистика обращений: 248 / 2009 
г.,1175/2010 г., 2080/2011 г, 1151/2012 г., 867/2013 г.Основные группы 
пользователей этого ресурса ученые-исследователи, профессорско-
преподавательский состав вузов и сотрудники научно-исследовательских 
институтов, специалисты отраслей экономики, техники, социокультурной 
сферы, а также государственные служащие. Часто запрашиваемыми 
документами являются диссертации по гуманитарным наукам (более 60%) - 
экономика, юриспруденция, политология, филология, педагогика, 
социология. Для работы с Электронной библиотекой специально приезжают 
ученые, научные работники, специалисты из других городов Казахстана - 
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Кокшетау, Павлодар, Караганда, Актобе, Семей и др. Пользователи 
отмечают удобный интерфейс, возможность полнотекстового поиска по 
документу. Таким образом, среди многообразия электронных библиотек и 
коллекций в области науки и образования электронная библиотека 
диссертаций Российской государственной библиотеки является крупнейшим 
уникальным ресурсом, востребованным различными категориями 
пользователей, что определяет его научную значимость. 

Наряду с выше упомянутым электронным ресурсом существует 
стабильный спрос на научные труды казахстанских ученых. К сожалению, 
подобного богатого ресурса как ЭБДРГБ, сегодня мы не можем предложить 
нашим пользователям. Более того, в силу своей молодости НАБРК пока не 
имеет столь обширного фонда казахстанских диссертаций. С целью 
удовлетворения подобных запросов обращаемся к удаленному ресурсу 
Национального центра научно-технической информации посредством 
услуги электронной доставки документов (г. Алматы). Конечно, это 
занимает определенное время и влечет финансовые затраты. Формированию 
диссертационного фонда мы придаем особое значение. Как библиотека, 
носящая академический статус и направленная на приоритетное 
библиотечно-информационное обслуживание научной общественности 
Казахстана, мы прилагаем всяческие усилия в создание диссертационного 
пространства. С нашей стороны за последние годы были неоднократные 
попытки в расширении фонда диссертаций. И только в 2013 году, благодаря 
решению Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
библиотека в обязательном порядке начала получать электронные копии 
диссертаций казахстанских ученых. Только за небольшой период времени, с 
момента принятия решения, фонд пополнился 126 диссертациями 
казахстанских ученых. Следуя современной тенденции в работе с подобным 
ресурсом, сегодня есть опыт создания электронной библиотеки.  Будущем 
намерены расширят работу с авторами диссертационных работ с целью 
пополнения документного фонда и электронной библиотеки в соответствии 
с действующим Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и 
смежных правах». 

Доступ к удаленным электронным ресурсам обогащает 
информационные возможности любой библиотеки. В этом мы убеждаемся 
насобственном опыте. К примеру, подпискак электронному ресурсу 
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU позволяет нам закрыть 
лакуны в фонде журнальных изданий. С учетом анализа информационных 
потребностей пользователей нами отобрано 22 наименования научных 
журналов, имеющих высокий импакт-фактор. Ежегодные мониторинги 
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обращений к электронным ресурсам показывают тенденцию роста 
использования подписных баз данных. Сегодня более 25% от общей выдачи 
документов составляет электронный ресурс. При положительном 
бюджетном финансировании библиотека намерена расширять список 
подписных баз данных. С этой целью мы выявляем новые ресурсы, 
тестируем и на основе отзывов принимаем решение о подписке на тот или 
иной ресурс. За последний период были изучены электронные библиотеки 
Worl de Book Library Trial, Oxford University Press,Euromonitor International – 
Passport и др.  

Отмечу, что наряду с информационным ресурсом, эффективному 
поиску информации и работе с источниками способствует организационная 
структура библиотеки. Созданию комфортной и творческой атмосферы для 
пользователя уделяется особое внимание. В специализированных залах 
обслуживания – зале литературы по искусству, научном читальном зале, 
залах Центра международной книги, зале электронных ресурсов и залах 
информационно-библиографического сервиса можно получить доступ к 
печатным и электронным носителям информации, Интернет и мультимедий-
ным изданиям. Конечно, не во всех перечисленных залах есть возможность 
обустроить открытый доступ к документам, который дает больше свободы 
выбора источников. Практики в этом убеждены. Но, по мере возможности 
мы стараемся открывать свои коллекции, используя традицию организаций 
выставок и просмотров, тематические подборки на Днях открытых дверей, 
Днях информации и т.д. В последние 2-3 года начата работа по 
формированию модели информационного обеспечения рассматриваемой 
группы пользователей, проводятся первые шаги внедрения системы 
информирования в режиме ИРИ, постоянный мониторинг пользовательских 
потребностей, использование возможностей современных коммуникаций. 
Учитывая поступательное развитие научного потенциала Астаны, открытие 
новых научных центров (например, в области здравоохранения, образования 
и т.д.) библиотека активно изучает информационные потребности 
настоящих и потенциальных пользователей с целью налаживания 
сотрудничества. Таким образом, сегодня в числе партнеров ведущие 
научные и образовательные заведения столицы: Евразийский Национальный 
Университет им.Л.Гумилева, АО «Назарбаев Университет», Казахстанский 
филиал Московского Государственного университета им.М.Ломоносова, 
Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные 
школы», Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, АО 
«Национальный научный центр материнства и детства», Республиканский 
диагностический центр, НИИ травматологии и ортопедии Министерства 
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здравоохранения Республики Казахстан, Академия государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан, Институт истории 
государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан, Военный институт Министерства обороны Республики Казахстан 
и др.  

В основе информационного обслуживания пользователей заложена 
кооперация. В этом залог успеха. Именно благодаря взаимопомощи нам 
удается выполнять разной степени сложности информационные 
потребности пользователей. За годы своей работы, НАБРК укрепила связи с 
держателями информации – ведущими библиотеками и информационными 
центрами Казахстана и России: Национальный центр научно-технической 
информации, Национальная библиотека Республики Казахстан (Алматы), 
Российская национальная библиотека, Российская государственная 
библиотека и др. С каждым годом этот круг расширяется. 

Электронный каталог библиотеки - еще один инструмент доступа к 
информации. На настоящий день объем библиографической базы данных 
составляет 166 тысяч записей. С целью создания дополнительных точек 
доступа к документу научного содержания практикуется оцифровка 
обложки и его оглавления, с последующим прикреплением к 
библиографической записи. Более 4 тысяч подобных документов уже 
представлены таким образом в электронном каталоге НАБРК. Эту работу 
мы намерены продолжить в более активном режиме путем изученияи 
выявления наиболее ценных научных изданий в фонде прошлых лет 
издания. 

С приходом новых технологий в нашу жизнь, у современных ученых – 
исследователей и научных работников появилась возможность разместить 
результаты своих исследований на библиотечных ресурсах. В реализации 
такой возможности НАБРК имеет позитивный опыт, который можно 
считать весомым вкладом в поддержку научно-исследовательской 
деятельности научного сообщества Казахстана. Эта работа ведется в рамках 
проекта «Казахстанская национальная электронная библиотека» (КазНЭБ). 
Создавая электронную библиотеку и публикуя в ней труды ученых, 
исследователей, материалы научно -практических конференций, вестники и 
другие текущие издания высших учебных заведений и научно-
исследовательских центров, НАБРК содействует распространению научных 
знаний и удовлетворению пользовательских запросов. Начатый в 2009 году 
проект по созданию национального электронного ресурса, сегодня 
востребован всеми категориями пользователей, и в первую очередь 
академической общественностью Казахстана, ближнего и дальнего 
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зарубежья. Это подтверждает статистика: по итогам 2013 года статистика 
посещений портала составила 127 134 заходов, из которых 78 778 сеансов 
внешних посетителей из 70 стран мира. Что дает этот ресурс казахстанцам? 
Во-первых, это свободный доступ к интеллектуальному научному наследию 
казахского народа с любой точки страны, где есть доступ во всемирную сеть 
Интернет. Достаточно набрать адрес www.kazneb.kzв поисковой строке, 
осуществить поиск и начать пользоваться электронными копиями 
документов, размещенных в соответствии с действующим нормативно-
правовым актом по копирайту. Население страны через 12 тысяч 
казахстанских библиотек имеет бесплатный доступ к цифровому контенту 
КазНЭБ, тем самым снижается информационное неравенство между 
городом и селом. По сути КазНЭБ – это ответ вызовам глобализации. С 
одной стороны мы интегрируемся в мировое информационное пространство, 
с другой – сохраняем свою культуру, язык, идентичность нации и создаем 
условия для улучшения качества образования, науки и получения новых 
знаний. Следует отметить, что создаваемая нами электронная библиотека – 
один из первых ресурсов, представленный в глобальной сети на 
государственном (казахском) языке, что придает ей особую значимость и 
ценность. Учитывая тот факт, что создание электронной библиотеки 
является долговременным и затратным процессом (опыт зарубежных стран 
тому подтверждение), мы придаем важное значение объединению усилий 
коллективных и индивидуальных партнеров. Всего с момента запуска 
проекта Соглашения о сотрудничестве на настоящий день подписали более 
80 организаций и 500 авторов из Казахстана, ближнего и дальнего 
зарубежья. В их числе - научные библиотеки вузов, индивидуальные авторы 
и коллективы научных и исследовательских центров и институтов. 
Благодаря активному участию и заинтересованности с их стороны, 
пользователи КазНЭБ получили доступ к редким изданиям прошлого 
столетия и современным научным трудам казахстанских ученых. Сегодня 
работа продолжается. Есть определенные трудности. Самая главная – 
соблюдение копирайта, с которой сталкиваются все библиотеки, создающие 
электронные коллекции. К сожалению, мы не можем взять с полки все 
книги, которыми мы располагаем, оцифровать и выставить в общественное 
пользование. Есть Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и 
смежных правах», который не позволяетнам этого делать. Да, есть издания, 
которые перешли в общественное достояние, а потому не обременены 
авторским правом. Здесь проблем нет. Наша задача с подобными изданиями 
– выявлять, принимать решение о размещении в КазНЭБ и оцифровывать. 
Эта работа идет постоянно при содействии наших партнеров. Но, есть 
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издания, на которые распространяются охрана авторского права. В ряде 
случаев мы договариваемся напрямую с авторами либо правообладателями. 
Действующее законодательство позволяет библиотекам заключать договора 
с авторами либо правообладателями с целью воспроизведения документа в 
цифровом формате на основе передачи не исключительного права. И здесь 
мы стараемся соблюсти разумный баланс между общественными 
интересами сделать информацию доступной и личными интересами авторов 
либо правообладателей. Также при создании электронного ресурса мы 
сталкиваемся с еще одной проблемой социального характера. Это – 
определенная неготовность научного сообщества участвовать в создании 
КазНЭБ. С первых дней создания интеллектуального электронного ресурса 
как КазНЭБ мы видели в качестве главных партнеров-казахстанских ученых. 
Отношение и участие ученых очень важно для электронной библиотеки, так 
как от этого возрастает ее интеллектуальная составляющая, рост научного 
потенциала и интенсивность расширения фонда. Как было ранее отмечено, 
одним из главных составляющих контента КазНЭБ являются научные 
монографии, материалы конференций и вестники высших учебных 
заведений и научно-исследовательских организаций страны. Чем шире будет 
представлен научно-исследовательский пласт информации, тем ценнее 
будет национальный электронный продукт! Убедить авторов размещать 
работу в КазНЭБ - одна из приоритетных задач, которую сегодня решают 
специалисты Национальной академической библиотеки. Здесь важно понять 
преимущества Казне, имеющие особое значение для ученых: 

во-первых, электронное хранилище КазНЭБ предоставляет 
стабильную, безопасную и профессионально поддерживаемую среду, в 
которой они могут хранить свои цифровые научные статьи, результаты 
исследований и учебные материалы, управлять ими;  

во-вторых, есть доказательства, что предоставление открытого доступа 
к научно-исследовательским публикациям, находящимся в электронных 
библиотеках, обеспечивает более широкий доступ к ним и увеличение 
цитируемости, что означает рост влияния в мировом научном сообществе.  

Размещение публикаций в КазНЭБ способствует налаживанию 
сотрудничества как внутри отдельных коллективов, так и между 
различными группами по сфере интересов. Тем самым, опубликованные 
труды ученых, исследователей в КазНЭБ, будут способствовать их 
распространению в среде мирового академического сообщества. 

От уровня информационной компетентности ученого, исследователя, 
специалиста зависит уровень востребованности ресурсов и услуг 
современной библиотеки. Насколько наш пользователь будет уверенно 



Elmi əsərlər №2, 2015 

125 
 

работать с базами данных, открытыми ресурсами Интернет, формировать 
грамотно свой запрос и затратит минимум времени на получение 
релевантной информации зависит от нас, библиотекарей. А потому, 
повышение цифровой грамотности пользователей – одна из задач на 
сегодняшний день. Ведь у каждого создаваемого библиотечного 
электронного ресурса есть пользователь, есть своя потенциальная 
аудитория. Не будем забывать о том, что некоторая часть пользователей не 
желает менять свои привычки отказываться от традиционных печатных 
носителей в пользу электронного формата. Но, тем не менее, мы 
заинтересованы быть полезным обществу, активно продвигать ресурсы и 
услуги современной библиотеки, деятельность которой основана на 
цифровых технологиях. А вместе с этим и обучать наших пользователей, т.е. 
формировать их информационную компетентность. Эта работа идет в стенах 
библиотеки с первых дней ее создания. Семинары, тренинги и консультации 
- это неотъемлемая часть работы библиотеки. В связи с реализацией задачи 
по интеграции казахстанской науки в мировое научное пространство у 
наших пользователей появился профессиональный интерес к таким темам, 
как «Как опубликовать научную работу в зарубежных журналах», «Как 
определить рейтинг цитируемости статьи, монографии, научного журнала». 
Это вполне закономерно. Это новый виток развития, новый шаг к 
совершенствованию. И мы, библиотекари стали практиковать проведение 
мастер-классов, консультаций по повышению информированности ученых, 
исследователей, научных работников с привлечением компетентных 
спикеров и тренеров. В этом видим одно из главных предназначений как 
академическая библиотека.  

Подводя итоги выше написанному, можно утверждать, что создание 
комплексной системы информационной поддержки научной 
общественности на основе эффективного и рационального использования 
потенциала библиотек и продиктовано инновационным развитием 
казахстанского общества. Задача трудная, емкая и требующая вдумчивости, 
системности, неравнодушного отношения, высокой профессиональной 
компетентности и ориентира на результат. Но, несмотря на это, эта задача 
была и остается приоритетом в настоящей и будущей деятельности 
библиотеки.  
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Xülasə 
 
 Məqalədə Qazaxıstan Respublikasının Milli Akademiya Kitabxanasının 

ənənəvi və elektron texnologiyaların istifadəsi ilə Kazaxıstan elmi birliyin 
informasiya dəstəyi işıqlandırılıb. Eyni zamanda KR MAK-nın istifadəçilərin 
təlabatının ödənilməsi istiqamətində fəaliyyətindən, milli elektron resursların 
yaradılmasından, alimlərin informasiya səriştəsindən bəhs olunur. Məqalədə 
həmçinin rəqəmsal elmi informasiya əlyetərliyi təmin edilməsi problemlərinə də 
toxunulur. 
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Summary 
 
There was reviewed the experience of the National Academic library of the 

Republic of Kazakhstan about informational support of needs of scientific 
community of Kazakhstan with the using of traditional and electronic. There were 
highlighted activities of NAL RK about expanding of informational potential for 
satisfaction of researcher needs of users, creating national electronic resource, 
increasing information competence of scientists - researchers, scientists and 
professionals. There were raised the problems of access to scientific information 
in the digital environment.  
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tətbiqi ilə bağlı dövlət siyasəti, təhsildə informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarından istifadə, elektron təhsil texnologiyalarının üstünlükləri. 
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Biliklərə əsaslanmış iqtisadiyyatın təşəkkül tapdığı şəraitdə informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafı ölkənin intellektual və elmi 
potensialının vacib göstəricilərindən biridir. Qloballaşan dünyada ölkələrin 
rəqabət qabiliyyəti ilk növbədə onların İKT-dən səmərəli istifadəsi ilə müəyyən-
ləşməklə formalaşır. Hazırda respublikamızda mütəxəssislərin bütün fəaliyyət 
sahələrində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə işləmək və 
onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına çox böyük önəm verilir. İKT biliyinə 
mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu isə əsasən təhsil müəssisələrindən 
başlayır. 

Ölkəmizdə İKT-nin inkişafı, informasiya cəmiyyətinin formalaşması ulu 
öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun 17 fevral 2003-cü ildə imzaladığı 
"Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları üzrə (2003-2012-ci illər) Milli Strategiya" 10 ilə yaxın müddətdə 
müasir informasiya texnologiyalarının Azərbaycanda tətbiqi sahəsində prioritet 
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vəzifələri müəyyənləşdirmişdir [6]. Əsası ulu öndər tərəfindən qoyulan bu 
strategiya hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

Hələ 2003-cü ilin dekabrında BMT və UNESCO-nun Cenevrədə keçirilən 
İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Ümumdünya Sammiti üçüncü minilliyin əsas 
vəzifəsini-informasiya cəmiyyəti qurulması vəzifəsini bəşəriyyətin inkişafının 
mühüm şərti kimi vurğuladı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
həmin sammitdə çıxış edərək ölkəmizdə İKT-nin gündəlik həyatımızın tərkib 
hissəsinə çevrildiyini, mütəxəssislərimizin informasiya və kompüter texnologiya-
ları üzrə müxtəlif layihələri həyata keçirdiklərini bildirmişdir. 

Bu gün informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ictimai-siyasi, 
sosial-iqtisadi, mədəni sahələri əhatə edərək cəmiyyətin inkişafına güclü təsir 
göstərən əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. Hazırda informasiya və kommuni-
kasiya texnologiyalarının tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin zehni və elmi 
potensialının, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın və demokratiyanın inkişafının, so-
sial-iqtisadi problemlərin həllinin, yoxsulluğun aradan qaldırılmasının əsas 
göstəricilərindən hesab olunur. 

Son illərdə ölkəmizdə cəmiyyətin sənəd-informasiya tələbatını, o cümlədən 
ədəbiyyata olan tələbatını daha dolğun şəkildə ödənilməsi və bu işdə İKT-dən 
istifadə sahəsində bir sıra ciddi addımlar atılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 22 oktyabr 2005-ci 
il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında rabitə və 
informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı (Elektron Azərbaycan)" rabitə və informasiya texnologiyalarının geniş 
tətbiqinə imkan yaradan, habelə bölgələrdə geniş yayılmasını təmin edən 
mükəmməl fəaliyyət konsepsiyasına çevrilmişdir [2]. 11 avqust 2008-ci il tarixli 
"Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı 
üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramının (Elektron Azərbaycan)" təsdiq 
edilməsi haqqında sərəncam da bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir [3]. 

Artıq İKT Azərbaycanda digər sahələrdə olduğu kimi, təhsil sistemində də 
geniş şəkildə tətbiq edilir. Təhsil cəmiyyətin əsas aparıcı qüvvəsi olmaqla ölkələr, 
müxtəlif mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı anlaşmanın yaxşılaşdırılmasına, müna-
qişələrin sülh yolu ilə həllinə, cəmiyyətin bütün üzvlərinin fiziki və mənəvi 
təkmilləşdirilməsinə, iqtisadi inkişafa dəstək olmaqla yoxsulluğun azaldılması və 
həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə birbaşa təsir edir. İKT-nin təhsildə tətbiqi 
Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara malik olan yeni nəs-
linin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli məsələdir. 

Son illər təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkiºaf etdirilməsi və 
təhsildə İKT-nin tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması ölkəmizdə 
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prioritet istiqamətlərdən biridir. Bu dövrdə təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi 
sahəsində müxtəlif layihə və tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilmişdir ki, bu da 
ölkənin təhsil sahəsində aparılan islahatların çox vacib mərhələlərindən biri 
olmaqla təhsil ocaqlarında İKT infrastrukturunun qurulmasına yönəlmişdir. Bu 
baxımdan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 21 avqust tarixli 355 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil 
məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı 
Proqramı (2005-2007-ci illər)” xüsusi əhəmiyyətə malikdir [4]. Proqramın həyata 
keçirilməsi nəticəsində ölkənin ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları ilə əsasında qurulmasına diqqət xeyli artmışdır. 

Ölkədə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təhsil sisteminə 
inteq¬rasiyası və təhsil prosesinin məzmunca modernləşməsi sahəsində əməli 
işlərdən biri də 10 iyun 2008-ci il tarixində ölkə başçısı tərəfindən qəbul edilmiş 
"2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiya-
laşdırılması üzrə Dövlət Proqramı"dır [5]. Bu proqramda İKT-dən istifadə etməklə 
ölkəmizdə beynəlxalq standartlara uyğun keyfiyyətcə yeni təhsil modelinin 
qurulması, vahid elektron təhsil məkanının yaradılması və təhsil sisteminin dünya 
təhsil məkanına inteqrasiya etdirilməsini əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. 
Dövlət proqramının əsas məqsədi təhsilin bütün pillələrində müasir informasiya 
və kommunikasiya texnologiyalarının səmərəli tətbiqi və istifadəsi ilə vahid 
ümummilli təhsil mühitinin formalaşdırılması və bu zəmində əhalinin bütün 
təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsi, habelə 
ölkənin təhsil sisteminin dünya təhsil məkanına inteqrasiya olunması üçün şərait 
yaradılmasıdır. 

İKT-nin təhsildə tətbiqi, eləcə də adı çəkilən proqramın icrası baxımından 
Təhsil Nazirliyi ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi arasında sə-
mərəli əməkdaşlıq mövcuddur. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının əsas 
istiqamətlərindən biri də infrastrukturun inkişafıdır. Bu prosesdə RİTN və Təhsil 
Nazirliyinin yaxından əməkdaşlığı nəticəsində “Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsi” 
(AZEDUNET) yaradılmışdır. Dövlət proqramı çərçivəsində yaradılan 
AZEDUNET ölkəmizin təhsil sistemini vahid bir informasiya məkanında 
birləşdirmək məqsədini daşıyır. AZEDUNET-in əsas məqsədiölkənin bütün təhsil 
ocaqlarını vahid yüksək sürətli internet şəbəkəsi çərçivəsində birləşdirməkdən 
ibarətdir. Vahid təhsil şəbəkəsinin mövcudluğu ölkə çərçivəsində təhsil ocaqları 
arasında yüksək sürətli məlumat mübadiləsini təmin etməyə imkan yaradacaq və 
bununla da milli elektron təhsil şəbəkəsinin inkişafına təkan verəcək. Bundan 
əlavə, təhlükəsiz informasiya sistemlərinin fəal istifadəsi ilə təhsil ocaqları ardıcıl 
surətdə internetə çıxışla təmin olunur. 
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Qeyd edək ki, 2010-cu ilin Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Təhsildə İKT ili” 
elan olunmasını da Azərbaycanda bu sahədə görülən işlərin zirvəsi hesab etmək 
olar. “Təhsildə İKT ili” çərçivəsində elektron resursların yaradılması barədə yeni 
layihələr və tədbirlər həyata keçirilmişdir. Artıq respublikamızda bütün təhsil 
pillələri üçün İKT üzrə proqramlar hazırlanıb təsdiq edilmiş, distant təhsil üzrə ilk 
eksperimentlər aparılmağa başlanılmışdır. Hazırda təhsil portalının informasiya 
resursları formalaşmaqdadır, bəzi təhsil müəssisələrinin saytları yaradılmış və 
aktiv halda saxlanılır. Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemlərinin yaradıl-
ması, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının ümumtəhsil məktəb-
lərində tətbiqi və ümumtəhsil məktəbləri üçün informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları sahəsində ixtisaslı pedaqoji, həmçinin köməkçi heyət kadrlarının 
hazırlanması üzrə işlərə başlanılmışdır. 

Məlum olduğu kimi, təhsil sisteminin informasiyalaşdırlması prosesində 
müəllim əsas yer tutur. Təhsilin informasiyalaşdırlmasının müvəffəqiyyəti məhz 
müəllimin İKT sahəsində biliklərinin səviyəsindən və onun bu sahədə olan 
vərdişlərinin tədrisdə tətbiqindən birbaşa asılıdır. E-tədris və təhsilin idarə 
edilməsi, elektron dərsliklərin yaradılması texnologiyalarının, bu sahədə olan 
beynəlxalq standartların araşdırılması, elektron dərsliklərin istifadəsi, ekspertizası 
və qiymətləndirilməsi istiqamətində təklif və tövsiyələrin hazırlanması, təlimin 
informasiya texnologiyalarının təhsil müəssisələrində tətbiqi, bu sahədə elmi 
əsaslara söykənmiş tədqiqatların aparılması məsələlərinin həlli olduqca önəmlidir. 
Professor Rasim Əliquliyev qeyd edir ki, “artıq tabaşir, lövhə, kağız qələm yox, 
müəllimlə tələbə arasında müasir kompüter vasitələri olmalıdır. Ona görə artıq 
müəllim öz biliklərini ənənəvi mühazirə qaydasında yox, multimedia bilikləri 
şəklində təqdim etməlidir” [6]. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə qurulan müasir təhsil 
modeli məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni tələblər və vəzifələr qoyur. 
Müəllimlərin tək öz seçdikləri fundamental biliklər, pedaqogika və psixologiya 
sahəsində deyil, informasiya sahəsində də yenidən təlim alması olduqca 
aktuallaşır. Artıq yeni nəslin müəllimlərindən konkret öyrətdikləri fənnin struktur 
məzmununa və məqsədinə uyğun, tələbələri individual xüsusiyyətlərini nəzərə 
alan onların harmonik inkişafını mümkün edən texnologiyaları seçib tədrisdə 
tətbiq etmək tələb olunur [7,198]. 

İKT vasitələri öz geniş imkanları ilə təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu 
dinamik və çevik edir. "Müəllim - tələbə - dərslik" tədris modelinə kompüterin də 
əlavə edilməsi tədris prosesini individual proqram üzrə təşkil etməyə, tələbənin 
dərsə marağını və istəyini stimullaşdırmağa imkan verir. Kompüterlə aparılan 
dərslər çox cəlbedici və yaddaqalan olur. Multimedia vasitələri, avtomatlaş-
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dırılmış öyrədici sistemlər, kompüter tədris proqramları, animasiya qrafikası, 
rəngarəng illüstrasiyalar öyrənənlərin idrak aktivliyinə müsbət təsir göstərir. 

Tədris prosesində interaktiv lövhədən istifadə edilməsi dərsin əsas 
prinsiplərindən birini - onun əyaniliyini təmin edir. Elektron lövhənin sensorlu, 
yəni hissiyyatlı səthinə xüsusi qələmlə və ya barmaqla yavaşca toxunmaqla onun 
üzərində interaktiv rejimdə kompüterdə mümkün olan bütün əməliyyatları 
aparmaq olar. "Ağıllı" lövhə, həmçinin kompüterə qoşulan mikroskop, skaner, 
rəqəmli fotoaparat, videokamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri də proyektor 
vasitəsilə qəbul edə bilir ki, bu da tədris müəssisələrində virtual laboratoriyaların 
təşkilində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Tələbələr kimyəvi reaksiyanın, fiziki, 
bioloji, coğrafi proseslərin izahını və videogörüntülərini, müxtəlif cihazların, 
qurğuların, texniki vasitələrin işləm prinsiplərini "möcüzəli" ekranda izləyə 
bilərlər. Bu isə nəzəri metodoloji biliklərin, praktiki bacarıq və təcrübələri 
inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırır, tələbələrdə yaradıcı yanaşma, düşün-
mə, təşəbbüskarlıq, tədris materialını dərindən dərk etmə qabiliyyətini daha da 
artırır. "Ağıllı" lövhənin bir üstün cəhətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, onun 
üzərində aparılan bütün əməliyyatları, dərsin gedişini, hazırlanmış şab-lonları, 
modelləri kompüterin daimi yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə istifadə etmək olar. 
Belə imkanlar müxtəlif səbəbdən dərsləri buraxanlar və ya təlimdən geri qalanlar 
üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, tələbə iştirak edə bilmədiyi dərsin 
elektron variantı ilə sonradan tanış ola bilər və ya təlimdən geri qalanlar həmin 
materialı tam qavrayana kimi təkrar-təkrar kompüterdə izləyə bilərlər. 

İKT-nin imkanlarından tədrisdə uğurla istifadə edən müəllimlər qeyd edir 
ki, interaktiv rejimdə keçilən dərslərdə tələbələrin mərkəzi fiqur olması təmin 
edilir. Müəllim əsasən tələbənin məsləhətçisi, onun fərasətini və orijinal 
bacarığını qiymətləndirən, onu aktivliyə, müstəqilliyə, təşəbbüskarlığa 
həvəsləndirən rolunda çıxış edir. Elektron tədrisdə uşaqların hamısı lövhəyə çıxıb, 
müəllimin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə həvəsli olurlar. İnteraktiv 
rejimdə keçilən dərslər bütün uşaqların, o cümlədən passiv, utancaq, müəyyən 
fiziki və ya psixoloji qüsuru olan tələbələrin dərs prosesinə aktiv qoşulmasına 
şərait yaradır. 

Ümumiyyətlə, ölkədə bütün təhsil pillələri üçün İKT üzrə proqramlar 
hazırlanıb təsdiq edilmiş, distant təhsil üzrə ilk eksperimentlər aparılmağa baş-
lanılmışdır. Hazırda təhsil portalının informasiya resursları formalaşmaqdadır, 
bəzi təhsil müəssisələrinin saytları yaradılmış və aktiv halda saxlanılır. Təhsilin 
idarə olunmasının məlumat sistemlərinin yaradılması, informasiya və kommuni-
kasiya texnologiyalarının ümumtəhsil məktəblərində tətbiqi və ümumtəhsil mək-
təbləri üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində ixtisaslı 
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pedaqoji, həmçinin köməkçi heyət (laborant) kadrlarının hazırlanması üzrə işlərə 
başlanılmışdır. 

Lakin təəssüflər olsun ki, ölkənin təhsil sistemində müasir informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin hazırkı səviyyəsi istər dinamik in-
kişaf edən iqtisadiyyatımızın mövcud imkanları, istərsə də dünya təhsil məkanına 
inteqrasiya baxımından qənaətbəxş hesab edilə bilməz. Ölkədə təhsil ocaqlarının 
kompüter avadanlığı ilə təminatındakı irəliləyişlərə rəğmən, bütövlükdə təhsil 
sisteminin informasiya infrastrukturunun səviyyəsi hələ ki, günün tələbləri 
səviyyəsində deyil. 

Müasir təhsil texnologiyalarının genişmiqyaslı tətbiqi ilk növbədə təhsil 
müəssisələrinin kompüter avadanlığı ilə təminatının köklü şəkildə yaxşılaşdırıl-
masını nəzərdə tutur. Tələbə (şagird) / kompüter nisbətinin bütövlükdə ölkə üzrə, 
xüsusilə də bölgələrdə və kənd yerlərində optimallaşdırılması qarşıda duran ən 
vacib problemlər sırasındadır. Lakin bu gün ölkənin təhsil sisteminin bütün 
pillələrində kompüterlərə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi zərurəti ilə yanaşı, 
İKT avadanlığının daha səmərəli istifadə olunmasının, o cümlədən texniki nəzarət 
və dəstək sisteminin təkmilləşdirilməsinin aktuallığı qabarıq şəkildə hiss olunur. 
Xüsusən də rayon səviyyəsində texniki nəzarət və dəstək sisteminin mövcud 
olmaması, yaxud günün tələbləri səviyyəsində qurulmaması artıq quraşdırılmış 
kompüter avadanlığından, rəqəmsal təhsil resurslarından tam səmərəli şəkildə 
bəhrələnmək imkanlarını məhdudlaşdırır. 

Respublikada təhsil prosesində rəqəmsal texnologiyaların geniş istifadəsinə 
maneçilik törədən əsas amillərdən biri rəqəmsal şəbəkə infrastrukturunun zəif 
inkişaf etməsi, təhsil ocaqlarının ölkədaxili intranet şəbəkəsi ilə yetərli səviyyədə 
əhatə olunmaması və yüksək sürətli internet əlaqəsi ilə təmin olunmamasıdır. Belə 
ki, hazırda respublikanın ali məktəblərində internet əlaqəsi tam təmin olunsa da, 
orta təhsil məktəblərinin və orta ixtisas məktəblərinin internetə çıxış imkanlarında 
problemlər var. Təhsil müəssisələrinin böyük əksərinin veb-səhifələri yaradılma-
mış, müəssisədaxili rəqəmsal şəbəkələri, həmçinin vahid ölkədaxili təhsil portalı 
formalaşdırılmamışdır. Bununla yanaşı, multimedia xarakterli dərsliklərin və 
digər tədris vasitələrinin işlənilməsi, yayılması və təhsil prosesində tətbiq olun-
ması ləngiməkdədir. İKT-nin tətbiqi üzrə elmi-metodiki bazanın təkmilləşdiril-
məsi, ümummilli səviyyədə vahid elektron təhsil məkanının təşəkkül tapması 
günün əsas tələbi olaraq qalır. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin islahatları ilə bağlı ən aktual 
məsələlərdən biri də İKT tətbiq etməklə təhsilin idarə olunmasının təkmilləşdiril-
məsidir. Bu sırada təhsildə İKT-nin tətbiqi sahəsində yerli özünüidarə və dövlət 
orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləş-
dirilməsi, təhsil sahəsində effektiv idarəetmə üçün zəruri olan və bu sahənin 
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vəziyyətini xarakterizə edən elektron məlumat bazası sistemi hazırlanıb tamam-
lanması xüsusi diqqət tələb edir. Həmçinin ölkənin təhsil sisteminin yüksək İKT 
bilik və bacarıqlarına malik pedaqoji və inzibati kadrlarla təminatının müasir 
standartlar səviyyəsinə çatdırılması təxirəsalınmaz məsələ kimi qarşıda durur. 

Ölkəmizdə informasiya və kompüter texnologiyalarının, ümumiyyətlə, elek-
tron təhsil texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar aşağıdakı 
təklif və tövsiyələri qeyd etmək istərdik: 

- ölkə daxilində təhsilin, xüsusilə distant təhsilin inkişaf etdirilməsi üzrə 
tədbirlərin həyata keçirilməsi: əsasən multimedia texnologiyalarının tətbiqi ilə 
müasir elektron dərsliklərin hazırlanması və yayılmasının genişləndirilməsi; 

- bütün fənlər üzrə müasir elektron elmi-metodiki vəsaitlər, elektron 
dərsliklər kompleksinin işlənilməsi və yayılması; 

- elektron təhsil (e-Learning) resursları bazasının yaradılması və tədris 
prosesinə inteqrasiyası; 

- təhsildə İKT-nin tətbiqi üzrə məlumat və resurs mərkəzlərinin yaradılması; 
- vahid təhsil portalının yaradılması və mütəmadi dəstəklənməsinin təmin 

olunması; 
- təhsildə dünya informasiya resurslarından səmərəli istifadənin təşkili, 

interaktiv tədris imkanlarından daha geniş istifadə olunmasının dəstəklənməsi. 
Hazırda informasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiş yolu bəşəriyyətin gələcə-

yinə gedən yol kimi dəyərləndirirlər. Artıq alimlərin proqnozuna görə, informa-
siya cəmiyyətinin tam formalaşdığı mərhələdə insanların əsas əmək predmeti 
informasiya, əmək alətləri isə İKT olacaq. Ona görə də bu gün respublikamızda 
təhsilin bütün pillələrində İKT-nin tətbiq və istifadə edilməsi, eyni zamanda İKT-
nin özünün tədris olunması, gənclərdə müstəqil şəkildə informasiya toplamaq, 
analiz etmək, ötürmək qabiliyyətinin formalaşdırılması onların gələcəkdə infor-
masiya cəmiyyətinin qiymətli üzvlərinə çevrilməsində mühüm rol oynaya bilər. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Резюме 
 
В статье освещены государственная политика и государственные 

программы, принятые решения, распоряжения по применению информа-
ционно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности,в 
частности, в системе образования. Расссмотрены вопросы информатизации 
и компьютеризации системы образования, реализации различных ИКТ 
проектов стратегического значения, создания сетевой инфраструктуры 
образования и т.д. 

 
   



Elmi əsərlər №1, 2016 

136 
 

 
Sevda Abbasqulu Khalafova 

 
SIGNIFICANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN INFROMATIZATION OF EDUCATION 

SYSTEM 
 

Summary 
 
 The article includes ICT’s various spheres in our republic, especially state 

policy on its application in education system, passed decision, information about 
order and state programs, informatization and computerization of education 
system, implementation of various strategic ICT projects, building of education 
network infrastructure and other issues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elmi əsərlər №2, 2015 

137 
 

 
UOT: 025.1 

Orxan Fəxrəddin oğlu Ağamirzəyev, 
M.Füzüli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı 

 
orhan-aqamirze@yandex.ru 

 
 

KİTABXANALARIN MENECMENT ƏSASINDA İDARƏ 
OLUNMASI VƏ ONUN ƏHƏMİYYƏTİ 

 
 

Açar sözlər: kitabxana işinin idarə olunması, kitabxana-informasiya menec-
menti, kitabxana meneceri. 

Ключевые слова: управление библиотечным делом, библиотечно-
информационный менеджмент, менеджер библиотеки. 

Key words: management, librarianship, library and information mana-
gement, librarian-manager. 

 
XXI əsrin başlanğıcında cəmiyyətimizdə baş verən sosial-iqtisadi və siyasi 

dəyişikliklər kitabxanaların sosial stutusunu, rolunu və vəzifələrini qaçılmaz 
dərəcədə dəyişdirir. Bu da kitabxanaların idarəetməfəaliyyətinə yeni yanaşma 
tələb edir, çünki kitabxanalar müasir dövrün və cəmiyyətin tələblərinə tam 
mənada uyğunlaşmalıdır. (1.62)  

Kitabxana işini yeni qayda və tələblərə uyğun şəkildə təkmilləşdirmək 
yollarımüxtəlifdir. Bunların içərisində menecment mühüm yer tutur. 

Dünya kitabxanaçılıq təcrübəsi sübut edir ki, hər bir ölkədə kitabxana işinin, 
əhaliyə kitabxana xidmətinin tərəqqisi həlledici dərəcədə bu mürəkkəb prosesin 
idarə olunmasının səviyyəsindən asılıdır. Bu baxımdan kitabxana işinin idarə 
olunmasının daha ali, daha mütərəqqi vasitəsi olan kitabxana menecmentinin 
formalaşması xüsusi aktuallıq kəsb edir(3.4).  

Menecmentnədir?  
Menecment ingilis dilində “management” sözündən götürülmüş, idarəetmə, 

bacarıq, qabiliyyət və öhdəsindən gəlmək mənasını verir(6). 
Menecmentin ilk dəfə meydana gəlməsi əməyin təşkili metodlarının tətbiqi 

ilə bağlıdır. 1911-ci ildə F.U.Teylorun “Elmi idarəetmənin prinsipləri” adlı 
kitabının nəşri idarəetmə işlərinə olan marağı əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. Əslinə 
qalanda müasir istehsal menecmentinin özü məhsuldarlığı artıran səmərəli əmək 
təşkili metodlarına, işçi heyətinin stimullaşdırması sisteminə, insan fəaliyyətinin 
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koordinasiya edilməsi prinsiplərinə əsaslanır. İdarəetmə elminin universal prinsip-
lərinin, funksiyalarının irəli sürülməsində və onun dövlət idarəetmə sistemində 
tətbiqində A.Fayolun böyük rolu olmuşdur(8). 

Menecment sistemli bir elm sahəsi kimi XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
50-70-ci illərində geniş inkişaf etmişdir.  

Menecment idarəçilik fəaliyyəti sistemidir. Həmin fəaliyyət sistemi özündə 
idarəetmə prosesini, fəaliyyətin təşkilini, icraçılar arasında funksiyaların və 
məsuliyyətin bölüşdürülməsini, resursların səmərəli seçimi və istifadəsini, 
çoxvariantlı qərarların qəbul edilməsini, iş üslubunun müəyyən edilməsini və 
bütün bunlar üçün xüsusi idarəetmə strukturunun mövcudluğunu nəzərdə tutur. 

Menecment həm də istehsalın və ya ticarətin idarəedilməsi, gəlirlərin 
artırılması və istehsalın səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə işlənib hazırlanmış 
və inkişaf etdirilmiş idarəetmənin forma, prinsip, üsul və metodlarının 
məcmusudur.  

Menecmentin obyekti bazar münasibətləri şəraitində müxtəlif fəaliyyət 
sahələri ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatlardır. Menecmentin subyektləri 
dedikdə isə, idarə edən və idarə olunan sistemlər başa düşülür. 

Kitabxana menecmenti konsepsiyasımenecmentin ümumi nəzəriyyəsinin 
elmi əsaslarından istifadə edir, lakin onu tam şəkildə təkrarlamır, əksinə, onu 
kitabxana ºəraitinə adaptasiya edir (4.70-80). 

Kitabxana fəaliyyətinin idarə olunmasının kökündən dəyişdirilməsində 
menecmenti nəzəri və metodoloji mövqelərinin tətbiqi heç də xarici ölkə 
təcrübəsinin mexaniki köçürülməsi prosesi deyildir. Bu, kitabxana sferasında baş 
verən mürəkkəb və birmənalı olmayan proseslərininobyektiv xarakteri ilə 
şərtləndirilən yeni idaretmə qərarlarının yaratdığı axtarışdır. Təəssüf ki, bir çox 
kitabxanaşünas alimlər hələ də menecmenti kitabxanaların idarəolunması kimi 
qəbul edir və yadəbdə olan ingilisdilli terminlərin milli kitabxanaşünaslıq elminə 
mexaniki inteqrasiyası kimi başa düşür. 

Kitabxanalar rmürəkkəb sosial iqtisadi sistem kimi kitabxana menecmen-
tinin obyekti hesab olunur.Kitabxana menecmentinin predmeti dedikdə isə 
kitabxananın idarəetmə fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarınəzərdətutulur. 

«Kitabxana menecmenti» termini ilə kitabxananın sosial-praktiki fəaliy-
yətinin xüsusi forması, bu sferanın öyrənilməsi və onun həyata keçirilməsi üçün 
praktiki tövsiyələrin işlənilməsi vəzifəsini həyata keçirən elmi fənn ifadə edilir. 
Kitabxana menecmentinin nəzəri fənn kimi spesifikasını hər şeydən öncə onun 
praktiki məsələlərə istiqamətlənməsi müəyyənləşdirir. Bundan əlavə, kitabxana 
menecmentinin əsas özəlliyi ondadır ki, o menecmentin müxtəlif elm sahələri 
üçünişlənib hazırlanmış elmi bilik və konsepsiyaların milli və xarici 
kitabxanaşünaslıqda geniş şəkildə istifadəsinə icazə verməklə bərabər, həm də 
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fənlərarasıxarakter daşıyır. Başqa sözlə, kitabxana menecmenti konsepsiyasında 
ideoloji və ya dar professional çərçivəli məhdudiyyətlər yoxdur. Bu mənada da 
müasir kitabxanaların idarəetmə fəaliyyətində kitabxana menecmentinin təməlini 
bir çox elmlərin nailiyyətlərinin tətbiqininnəzəri əsasları təşkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kitabxana işində «idarəetmə» və «menecment» 
terminləri yalnız ümumişlək mənada bir-birinin sinonimi hesab olunur. 
Kitabxanaşünaslıq sahəsinin terminlər sistemində bu anlayışların mənası bir-
birindən fərqlənir. Kitabxana işinin idarəolunması özündətexniki, texnoloji 
obyektləri, iqtisadiyyatı və təsərrüfatlaşmanı əks etdirməklə daha böyuk məna 
kəsb edir. Kitabxananın qarşıya qoyulmuş məqsədlərin həllinə yönəldilən və me-
necment prinsiplərindən istifadə edən idarəetmə metodologiyasının istifadəsi üçün 
isə «kitabxana menecmenti» termini daha məqsədəuyğun hesab olunur. 

Kitabxana menecmenti, ilk növbədə, yalnız kitabxana işinə aid olan spesifik 
qanunauyğunluqları, onun hərəkət mexanizmini və aşkara çıxma formalarını 
öyrənir. Onun başlıca məqsəd və vəzifəsi kitabxanalarda mühafizə edilən infor-
masiya daşıyıcılarından, kitabxanaların imkanlarına əsaslanmaqla bəşəriyyətin 
informasi-ya potensialından səmərəli istifadə olunmasını təmin etməkdən 
ibarətdir(3. 5). 

Kitabxana işində menecmentin nəzəri aspektlərininöyrənilməsi və tətbiqi iki 
nöqteyi-nəzərdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir:  

1.Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində kitabxanalarda idarəetmənin 
mütərəqqi forma və metodlarının tətbiq edilməsi; 

2.Kitabxanaların dünya informasiya bazarına çıxması, beynəlxalq kitab 
mübadiləsi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün menecment 
təcrübəsinin dərindən mənimsənilməsi.  

Kitabxana-informasiya işi sahəsində menecment anlayışı kitabxananın bazar 
münasibətləri şəraitində fəaliyyət proseslərinin idarə olunmasını əks etdirir və 
onların idarəetmə nəzəriyyəsi kimi səciyyələndirilir. O: 

-kitabxananı istifadəçilərin tələb və təklifinə uyğunlaşan informasiyaya elə 
yönəltməlidir ki, nəticədə həm yüksək gəlir əldə etmiş olsun, həm də göstərilən 
kitabxana-informasiya xidmətinin kəmiyyət və keyfiyyət səviyyəsi artmış olsun; 

-müstəqil qərarlar qəbul etməklə tam təsərrüfat sərbəstliyi şəraitində 
keyfiyyətli kitabxana-informasiya xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində«bolluq» 
yaratmış olsun; 

-informasiya bazarının inkişaf tendensiyaların asılı olaraq qarşıya qoyulan 
məqsədlərə nail olsun; 

Beləliklə də, aydın olur ki, menecment bazar münasibətləri şəraitində 
kitabxananın təsərrüfat fəaliyyətinin təşkil olunmasını vəonun müstəqil olaraq 
həyata keçirilməsini əhatə edir.  
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Menecment kitabxana işinin idarəolunmasının əməli konsepsiyası kimi ilk 
növbədə konkret və real rəhbərlik yollarını və metodlarını axtarıb tapmağa kömək 
edən seçim imkanı iləxarakterizə olunur(5.4). 

Kitabxana menecmenti, ümumiyyətlə, aşağıdakı faktorlarla xarakterizə 
olunur. 

- insanların birgə fəaliyyət bacarıqlarının inkişafı və insan potensialının 
səmərəli istifadəsi; 

- düzgünlük və insanlara inam əsasında formalaşmış təşkilatçılıq 
mədəniyyətinin formalaşması 

- mövcud strukturun tədricən yeni şərtlərə yönəldilməsi; sistem və metodların 
inkişafı; 

- təşəbbüskarlıq və yaradıcı yanaşmaəsasında idaretmə qərarlarının çevikliyi;  
- insanlar arasında kommunikasiyanın formalaşması və ümumi nəticə üçün 

hər bir iºçinin fərdi zəhmətinin müəyyənləºdirilməsi.  
Başqa sözlə, menecment kitabxananın daha az maddi, əmək və maliyyə 

ehtiyatlarından istifadə edərək səmərəliliyi yüksəltmək və mənfəəti artırmaq 
məqsədi ilə həyata keçirdiyi idarəetmə fəaliyyəti, bu idarəetmə fəaliyyəti ilə bağlı 
bütün funksiyaların, metodların, prinsiplərin, strategiyaların və formaların məc-
musu kimi başa düşülür.  

Menecment nəzəriyyəsinin aktiv şəkildə tədqiq olunması müasir kitabxana-
şünaslığın bütün tərəfləri üçün stimulverici əhəmiyyət kəsb edir. Bir tərəfdən 
kitabxanaşünaslığın ənənəvi elmi sahələrində işlənilmiş əsas metodoloji mövqe-
lərinin əhəmiyyətinin qiymətlənldiriliməsi üçün imkanlar açılır, digər tərəfdən isə, 
yeni xüsusimetodoloji araşdırma tələb edənyeni problemlər meydana çıxır. Belə 
problemlərə əsasən strateqiyasının işlənilməsi, innovasiya proseslərinin idarə-
olunması, adaptiv təşkilati strukturların yaradılması, kitabxana fəaliyətinin sosial-
psixoloji aspektlərinin idarəolunmasıvə s.şamil edilir (7.36-40). 

Son illərdə menecmentə aktiv marağın artması kitabxanaların bu istiqa-
mətdə yeni mütəxəssislər hazırlamasına zəruri ehtiyacını əks etdirdir. 

Kitabxana menecerikitabxananın idarə edilməsi sahəsində hüquqi və digər 
məsələlərdə səriştəsi olan mütəxəssis hesab edilir.Bir sözlə, müasir rəqabət və 
dəyişkən xarici mühitdə kitabxana menecerləri informasiya resurslarından daha 
yaxşı istifadə edilməsi sahəsində bilik sisteminin daşıyıcılarıdır (10). 

Kitabxana menecerləri aşağıdakı vəzifələri həyata keçirməlidirlər: 
1. Menecer, ilk növbədə, məqsədi müəyyənləşdirir: hər hansı məqsəd 

nəticəyə yönəlir və bu istiqamətdə müsbət nəticəyə nail olunması yolları 
aydınlaşdırılır. Bunun üçün müvafiq qərarlar qəbul edilib, icraçılara çatdırılır.  

2. Kitabxana meneceri təşkilatçı olmalıdır. Təşkilatçılığı həyata keçirmək 
üçün o, təşkilati planlaşdırmanı yerinə yetirməli, sonra isə lazım olan bütün əmək 
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və maddi-texniki resursları səfərbər etməlidir. Bu isə menecerdən kitabxana işi 
sahəsindənəzəri-təcrübi bilik və yüksək idarəetmə məharəti tələb edir. 

3. Menecer motivasiya və kommunikasiyanı təmin etməlidir. Kitabxana 
meneceri müxtəlif işlərə cavabdeh olan kitabxanaçılardan ibarət komanda 
yaratmalı və tabeliyində olanicraçılar və həmkarları ilə daim əlaqə saxlamalıdır. 

4. Kitabxana meneceri daim nəticələri təhlil etməli, qiymətləndirməli və 
izah etməlidir. Bu barədə isə hər olduğu kimi kitabxana rəhbərliyinə, 
həmkarlarına və tabeçiliyində olan icraçılaraməlumat verməlidir. 

5. Özü də daxil olmaqla, kitabxana işçilərinin maddi və mənəvi inkişafını 
təmin etməlidir(9). 

Kitabxanalarda aşağıdakı vəzifə sahibləri menecer hesab oluna bilər:  
1. Kitabxana rəhbərləri.  
2. Kitabxananın təşkilati struktur vahidlərinin (şöbələrin, bölmələrin) 

rəhbərləri. 
3. Kitabxanada hər hansı fəaliyyət sahələrinin funksional icraçıları. 
Kitabxanada idarəetmə prosesinin təşkili və hansı prinsiplər əsasında həyata 

keçirilməsi kitabxana rəhbərinin və ya menecerin idarəetmə bacarığından, 
qabiliyyətindən və metodikasından, bu sahədəki əldə etdiyi nəzəri-təcrübi 
biliklərinin vəhdətindən irəli gəlir. Kitabxana meneceri idarəetmə prosesini elə 
qurmalıdır ki, bu proseskitabxananın son məqsədə nail olmasına xidmət etsin (11). 

Kitabxana meneceri kitabxananın idarəetmə fəaliyyətini həyata keçirmək 
üçün daim informasiyalar əldə etməlidir. Çünki informasiyaya malik olmadan 
düzgün qərar qəbul etmək mümkün deyildir. 

Kitabxanalarda menecmentin nəzəri və metodoloji problemlərinin işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsi bazar münasibətlərinə keçid şəraitində 
kitabxanaların qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. Bazar iqtisadiyyatı 
və azad rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərmək istəyən hər bir kitabxana 
menecmentin prinsiplərini, onların mahiyyətini, tətbiqi xüsusiyyətlərini bilməklə 
və idarəetmə fəaliyyətində zamanında həmin prinsiplərəəməl etməklə uğur qazana 
bilər.Elə bu səbəbdən də kitabxana menecmentin iqtisadi mexanizmi, hüquqi 
tənzimlənməsi, metodları, funksiyaları, prinsipləri texnologiyası barədə zəruri 
bilik, bacarıq və vərdişə malik kitabxana rəhbərlərinin hazırlanması birinci 
dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən məsələyə çevrilməlidir. Professor A.Xələfovun 
qeyd etdiyi kimi, "Müasir şəraitdə cəmiyyətimizdə bazar iqtisadiyyatının tətbiqi 
bütün sahələrdə olduğu kimi, kitabxana işinin idarə edilməsi sahəsində də 
menecmentin tətbiqinə böyük ehtiyac meydana çıxarmışdır. Çünki kitabxana 
işinin idarə edilməsində elə sahələr var ki, bunlar menecmenti öyrənmədən, onun 
müddəala-rından istifadə etmədən keçinə bilməz" (2. 284). 
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Bu gün respublika kitabxanalarında yeni təsərrüfatçılıq bölmələrinin 
qurulmasında menecmentin klassik və müasir prinsiplərinin nəzərə alınması 
olduqca əhəmiyyətli və vacib məsələdir. Kitabxanalarımızda menecment əsasında 
işlənilmiş idaretmə metodlarının tətbiqi bu sahədəyeni konstruktiv perspektivlər 
açır.  
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Bu gün ən demokratik və ən çox tələb olunan mədəniyyət müəssisəsi kimi 

kitabxanaların qapıları sosial statusundan, gəlir səviyyəsindən, təhsilindən, 
milliyyətindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş üçün 
açıqdı. Bundan əlavə onlar xalqın maddi-mənəvi sərvətləri və mədəni poten-
sialının mühüm tərkib hissəsi olan informasiyaları toplayır, qoruyur vətəndaşların 
istifadəsinə təqdim edir. Ənənəvi olaraq kitabxanaların əsas məqsədinə əhalinin 
informasiya tələbatını ödəmək, mütaliə mədəniyyətini inkişaf etdirmək və 
kitabxana-biblioqrafiya aparatından, kitabxana fondundan, informasiya resurs-
larından istifadə, sənəd axını haqqında məlumatlandırma, informasiya axtarışının 
metodları, informasiya xidməti və s. proseslər daxildir. 

Kitabxanalar cəmiyyətin fəal üzvləri olan oxucularla, yəni şəxsiyyətlərlə 
birbaşa təmasda olduqlarından, əhalinin maariflənməsi, mədəni cəhətdən inkişaf 
etməsi, informasiya ilə təmin olunmasında bilavasitə iştirak etməklə mədəni 
tərəqqiyə xidmət edirlər. 

Hazırda kitabxanaların inkişafında sosial-mədəni dinamika müşahidə edilir 
və bu gün tədqiqat obyekti kimi kitabxana məkanı araşdırılır, yeni iş prosesləri 
təhlil edilir. Kitabxananın texniki imkanlarının genişlənməsi, oxuculara təqdim 
edilən xidmət növlərinin məzmunca keyfiyyətinin yaxşılaşması və kəmiyyətcə 
artması kitabxana məkanına “sərhədsiz informasiya aləmi” kimi baxmağa əsas 
verir. 
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Kitabxanalar müasir informasiya cəmiyyətində biliklərin idarə olunmasında, 
cəmiyyətlə-insan, insanla-informasiya arasında qarşılıqlı informasiya kanallarının 
yaradılmasında və əlaqələndirilməsində, ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməsində, 
sürətlə islahatlar aparmaq və yeniləşmək vəzifəsi qarşısında dayanmışdır. [1, 
S.149.] Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətli həlli cəmiyyətdə kitabxanaların nüfuzunun 
yüksəlməsinə xidmət edir. 

Lakin bu gün fəaliyyət göstərən kitabxanaların oxucuların informasiya 
tələbatlarını ödəyə bilməsi, onlara geniş informasiya axınında istiqamət verməsi, 
lazımi informasiyanı əldə etməkdə və ondan istifadə etməkdə əsas vasitəçi rolunu 
oynaması və yeni axtarış vərdişlərinin əldə edilməsində yol göstərməsi və biz 
tədqiqatçıları düşündürən digər məsələlərin tam real vəziyyətini müəyyənləşdir-
mək çox önəmlidir. Apardığımız tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan oxucu-
larının informasiya mədəniyyətinin səviyyəsini öyrənmək, onların bugünkü infor-
masiya tələbatlarının ödənilməsində və gələcək elmi fəaliyyətlərində kitab-
xanaların bir elm, informasiya və mədəniyyət müəssisəsi kimi necə vasitəçilik 
etdiyini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

İlk növbədə onu qeyd edək ki, oxucuların informasiya mədəniyyətinin 
səviyyəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə təcrübədə geniş vüsət almış anket 
üsulundan istifadə edilmişdir. Anket sorğusunun məqsədi: 

• Oxucular tərəfindən “informasiya mədəniyyəti” termininin dərk edilməsini 
və onların müxtəlif informasiya mənbələrinə münasibətinin xüsusiyyətlərini 
müəyyənləºdirmək; 

• Peºəkar əhəmiyyətli informasiyanın müstəqil axtarışı və emalı prosesində, 
onlayn bazalardan istifadə zamanı oxucuların-istifadəçilərin təcrübi bacarıqlarını 
səciyyələndirmək və onların yeni texnologiyalardan istifadə bacarıq və vərdiş-
lərini öyrənmək; 

• Oxucuların, gələcək mütəxəssislərin informasiya mədəniyyətinin formalaş-
masında kitabxanaların, kitabxana işçilərinin rolunu müəyyənləşdirmək. 

Oxucuların informasiya mədəniyyəti bir tərəfdən, peşəkarcasına əhəmiyyətli 
problemlərin və məsələlərin geniş dairəsini əhatə edən informasiya tələbatı ilə 
səciyyələnir, digər tərəfdən - peşə əhəmiyyətli vəzifələrin həlli üçün informa-
siyanın qavrayışı və emalında, müstəqil axtarış zamanı təcrübi bacarıq-ların 
səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Ona görə də cəmiyyət üzvlərinin informasiya 
mədəniyyətinin formalaşması probleminin tədqiqi çox aktualdır. 

Qeyd etmək istərdim ki, bu anket sorğusu 118 nəfər oxucu arasında 
keçirilmişdir. Əsasən Azərbaycan Milli Kitabxanasının oxucuları olan anket 
iştirakçıları içərisində ən kiçik yaşlı oxucu 16 yaş, ən yaşlı oxucu isə 67 yaşında 
olmuşdur. Anketdə 62 qadın, 52 kişi iştirak etmiş, onlardan 57 nəfər ali, 23 nəfər 
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doktorant, 21 nəfər ali magistr, 13 nəfər natamam ali təhsilli, 4 nəfər isə orta 
təhsilli olmuşdur. 

İlk olaraq təqdim edilən “Kitabxanada Sizi nə cəlb edir?”sualına anket 
iştirakçıları müxtəlif cavab variantlarını seçmiş və onlardan 50 %-i kitabxanada 
xoş abu-hava və rahatlığın olması, 44,91 %-i elektron kitabxana, 33 %-i elektron 
kataloq; 22,88 %-i internetin olması, 22,03 %-i isə “heçnə cəlb etmir, sadəcə 
tədris və ya iş fəaliyyəti ilə əlaqədar kitabxanadan istifadə etməliyəm” cavab 
variantını seçmişdir. Bu sualda anket iştirakçıları bir neçə cavab variantını seçmək 
imkanına malik olmuş və nəticələrdən də göründüyü kimi daha çox kitabxanada 
xoş abu-hava və rahatlığın olması, elektron kitabxana və elektron kataloq variantı 
seçilmişdir. Sevindirici haldır ki, bu gün oxucularımız kitabxanalarda müasir 
texniki vasitələrin tətbiqinə müsbət yanaşır və onlardan istifadə vərdişləri 
mövcuddur. Artıq müasir oxucuları ənənəvi vasitələrdən çox elektron vasitələr 
cəlb edir. 

Bu gün informasiya əsrində əhalinin günbəgün artan tələbatını hansı 
vasitələrlə ödədiyini, kitabxanaların insanların həyatında yerini müəyyən etmək 
məqsədilə anket iştirakçılarına “Sizə lazım olan informasiyanı necə əldə edirsiz?” 
sualı ilə müraciət etdik. Sorğuda iştirak edənlər bir neçə variant seçə bilərdilər və 
onlardan 68,64 %-i “internet vasitəsilə”, 58,47%-i “kitabxanalardan”, 21,18 %-i 
“dövri mətbuat səhifələrindən”, 11,86 %-i “televiziya vasitəsilə”, 8,47 %-i “iş 
yoldaşlarım və yaxınlarım vasitəsilə” əldə etdiklərini bildirmişlər. İnformasiya 
əsrində təbii ki, informasiya əldə etmək üçün İnternetin əsas vasitə olması təəccüb 
doğurmur, lakin İnternetə azad çıxışın olması kitabxanaları əvəz edə bilməz, rəyi 
soruşulanların 58,9 %-i hesab edir ki, “kitabxanaların yoxluğu cəmiyyət üçün 
böyük itki olardı”. Odur ki, kitabxanaların internetdən sonra insanların 
informasiya əldə etmək üçün müraciət etdikləri əsas informasiya mərkəzi kimi 
seçilməsi cəmiyyətdə, ictimai həyatın bütün sferalarında kitabxanaların 
əhəmiyyətini bir daha təsdiq etmiş olur. 

Oxucuların geniş spektrli informasiya ilə işə inteqrasiyasında kitabxana 
işçiləri xüsusi rol oynayır. Respondentlərin 63,8 %-i düşünür ki, kitabxanada 
lazımi informasiya mənbəyini axtarmaq və əldə etmək üçün kitabxanaçıların 
köməyinə ehtiyac var və 36,2 % oxucu düşünür ki, onların informasiya 
mənbələrində axtarış vərdişləri və texniki vasitələrdən istifadə bacarıqları 
mövcuddur, kitabxanaçıların köməyi olmadan da istənilən informasiyanı əldə edə 
bilərlər. 

Hazırda biz tədqiqatçıları düşündürən mühüm məsələlərdən biri də cəmiyyət 
üzvlərinin mütaliə maraqlarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Əgər verilən 
cavabların doğruluğuna və səmimiliyinə inansaq nəticələri qənaətbəxş 
qiymətləndirmək olar. Çünki “Siz daha çox hansı informasiyanı axtarırsız?” 
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sualına verilən cavablardan məlum olur ki, anket iştirakçılarının 50%-i elmi 
tədqiqat işi ilə bağlı, 45,76 %-i tədrislə bağlı, 41,52% ölkədə və dünyada baş 
verən hadisələrlə bağlı, 14,40 %-i informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə 
bağlı, 5,08% oxucu isə əyləncə və yumorla bağlı informasiyaya daha çox tələbat 
duyur. Faizlərdən də görünür ki, bu gün elmi tədqiqat və tədris məqsədilə 
informasiyaya ehtiyac duyan və bununla da başlıca elm, təhsil, informasiya 
mərkəzi olan kitabxanalara müraciət edən oxucular üstünlük təşkil edir. 

Anket sorğusunda təqdim edilən bir neçə sual oxucuların müasir 
informasiya texnologiyaları ilə işləmək üzrə təcrübi bilik və bacarıq səviyyəsinin 
müəyyən edilməsinə yönəlmişdir. Verilən cavablara əsasən belə bir nəticə 
çıxarmaq olar ki, oxucuların əksəriyyəti xüsusən də tələbələr informasiyanın 
elektron kataloqda müstəqil axtarışı və emalını, elektron resurslardan istifadəni 
bacarsalar da bu zaman bir sıra çətinliklər çəkirlər. 

Yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar 
kitabxanalarda daha çox elektron resurslardan - elektron kataloq, elektron 
kitabxanadan istifadə geniş vüsət almışdır. Anketdə təqdim edilən Elektron 
kataloqda sərbəst axtarış apara bilirsinizmi?sualına 80,50 % bəli, 19,49% xeyr 
cavabını vermişlər. 

Sevindirici haldır ki, elektron resurslardan istifadə edənlərin sayı faiz 
etibarilə (80,50 %) elektron resurslardan istifadə edə bilməyənlərdən çoxdur. 
Elektron resurslardan istifadə etməyənlər əsas səbəb kimi “ənənəvi informasiya 
daşıyıcıları ilə işləmək rahatdır” variantını seçmiş (15,25%), oxucuların 12,71 %-
inin fikrincə isə elektron resurslardan istifadəyə ehtiyac yoxdur, yalnız 3,38 % 
istifadəçi informasiya şəbəkələrində məlumat bazaları ilə işləmək bacarığının 
olmadığını səbəb kimi qeyd etmişlər. 

Xidməti proqramlarla (faylların DVD və CD disklərə yazılması, arxivin, 
ZİP və RAR faylların yaradılması) işləyə bilirsinizmi sualına oxucuların 55,93% 
bacarıram, 28,81% bəzi çətinliklərim var; 15,25% bacarmıram cavabını vermişdir. 
Baxmayaraq ki, xidməti proqramlarla işləməyi bacaranlar üstünlük təºkil edir, 
lakin bu proqramlarla “iºləməyi bacarmayanlar” və “çətinlik çəkənlər” heç də az 
deyil. 

Günümüzdə bir çox sahələrdə mütəxəssislərin müraciət etdikləri slayd 
təqdimatların yaradılmasına gəldikdə sorğu aparılan 118 nəfərdən PoverPoint 
proqramında tam işləyə bilənlər 39,66% olsa da, təqdimat hazırlamağı 
bacarma¬yanlar isə 32,20% təşkil edir. Slaydlarda təkcə mətn və şəkil qoya 
bilənlər 23,72 %, mətn və şəkillərlə yanşı animasiya və diaqramlardan da istifadə 
edənlər 14,40% dir. Təəssüf ki, slayd təqdimatlar hazırlaya bilməyənlərin faiz 
göstəricisi heç də az deyil. (32,20%) 
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İnternet bütün dünya üzrə müxtəlif kompyuterlər arasında ünsiyyət üçün 
imkan yaradan və operativ informasiya mübadiləsini təmin edən qlobal şəbəkədir. 
İnternet istifadəçilərin “məlumatın saxlanması, paylanması və rahat əldə 
olunması” istəkləri nəticəsində yaranmış bir texnologiyadır. [2] Bu texnologiyanın 
köməyi ilə insanlar məlumatları rahat şəkildə, istənilən məkanda, istənilən 
həcmdə informasiyanı əldə edə bilirlər. İnterneti bir məlumat dənizinə, yaxud çox 
böyük bir informasiya mərkəzinə- kitabxanaya bənzədə bilərik. Keçirdiyimiz 
sorğuda da respondentlər ən çox müraciət etdikləri mənbə kimi İnternet şəbəkəsini 
göstərmişdir, bəs internet şəbəkəsindən istifadə bacarıqları hansı səviyyədədir? 
Bunu yoxlamaq məqsədilə bir sıra suallarla müraciət etdik. Elektron poçtdan fəal 
şəkildə istifadə edənlər 39,83%, “e-mail ünvanım var və bəzən işlədirəm” 
deyənlər 38,13 %, “e-mail ünvanım yoxdur” deyənlər 22,04 % təşkil edir. 
“Elektron Azərbaycan” hökumətinin təşəkkülü şəraitində elektron poçtdan istifadə 
etməyən və hətta e-mail ünvanı olmayan cəmiyyət üzvlərinin sayının 22,04% 
olması fikrimizcə kifayət qədər çoxdur. İnternetdə şəxsi veb resurslar yaratmaq 
sorğu keçirilən anket iştirakçıları üçün ən çox çətinlik çəkdikləri prosesdir desək 
yanılmarıq. Belə ki, internet saytlarında şəxsi veb resurslar yarada bilməyənlər 
60,16% təşkil edir. 

Sorğu vasitəsilə həmçinin oxucuların internetdən hansı məqsədlərlə istifadə 
etməsi də bizi narahat edən məsələlərdən biri idi. İnternet vasitəsilə lazımlı infor-
masiyanı əldə edənlər 82,20%, elmi tədqiqat və şəxsi təhsil məqsədilə internetdən 
istifadə edənlər 32,20%, internet vasitəsilə filmlərə baxıram, oyun oynayıram 
deyənlər 20,33%, müzakirələrdə və internet konfranslarda iştirak edənlər 13,55%-
dir. Göründüyü kimi internet bu gün insanların həyatında çox mühüm rol oynayır 
və lazımi informasiyanı əldə etmək üçün müraciət edilən kütləvi qlobal 
vasitəçidir. 

Anketdə iştirak edən bir sıra respondentlər “informasiya daşıyıcıları ilə 
işləyərkən çətinlik çəkirsiz?” sualına 24,57% bəli, 75,42% xeyr cavabını vermiş-
dir. Bəli deyənlər informasiya daşıyıcıları ilə işləyə bilmədiklərinin səbəbini 
avtomatlaşdırılmış rejimdə (elektron kataloq, elektron kitabxana, saytlar, məlumat 
bazaları, İnternet və s.) axtarış etməyi bacarmadıqları və informasiya mənbələri ilə 
işləyə bilmədikləri ilə izah etmişlər. 

Anketin maraqlı sorğularından biri də “informasiya mədəniyəti” ilə əlaqədar 
idi. Bu gün cəmiyyətdə hər bir fərdin təhsilli, dünya görüşlü, yüksək intellektli 
şəxsiyyət kimi yetişməsində informasiya mədəniyyətinin əhəmiyyəti böyükdür. 
Lakin təəssüf ki, bu gün cəmiyyət üzvlərinin əksəriyyəti, xüsusilə də gənc nəsil 
“informasiya mədəniyyəti” anlayışı barədə məlumatsızdırlar. “İnformasiya 
mədəniyyəti” deyəndə nə baºa düºürsünüz? sualını cavablandıran oxucuların 
52,54 %-i yanlış, 27,11 %-i doğru cavab vermişlər. Bu nəticələr ürəkaçan olmasa 
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da reallığı əks etdirir. Hətta anketdə iştirak edənlərin 53,84%-i bu anketə qədər 
informasiya mədəniyyəti anlayışına rast gəlmədiyini bildirmişlər. 

“Siz öz informasiya mədəniyyətinizin səviyyəsini necə qiymətləndirirsiz?” 
sualına respondentlərdən 54,23 %-i orta, 24,57 %-i yüksək, bilmirəm deyənlər 
15,25 %, aşağı cavabını verənlər isə 5,93 % təşkil edir. Lakin respondentlərin 
çoxunun informasiya mədəniyyəti anlayışını doğru şərh etmədiklərini nəzərə alsaq 
öz informasiya mədəniyyətlərinin səviyyəsini də doğru qiymətləndirmədikləri 
ortaya çıxar. 

Anketdə iştirak edən oxuculardan 38,13%-i informasiya axtarış systemlə-
rində və məlumat bazaları ilə işləmək üçün məşğələlərə, köməyə ehtiyac 
duyduğunu, 35,59%-i buna ehtiyac olmadığını bildirmiº, 2627 % oxucu isə bəzən 
cavabını vermişdir. Ancaq fikrimizcə anketin nəticələrinə görə cəmiyyət 
üzvlərinin informasiya mədəniyyətinə yiyələnmək sahəsində məşğələlərə çox 
böyük ehtiyacı vardır. 

Əldə etdiyimiz nəticələrdən demək olar ki, cəmiyyət üzvlərinin bir qisminin 
informasiya mədəniyyəti aşağı inkişaf səviyyəsinə malikdir və informasiya-axtarış 
sistemləri və onlayn bazalardan istifadə sahəsindəki bacarıqları da aşağı 
göstəricilərlə səciyyələnir. Cəmiyyətin informasiya resursları və informasiya 
mədəniyyəti sahəsində nəzəri və təcrübi biliklərə malik olan şəxslər, xüsusən də 
tələbələr təəssüf ki, azlıq təşkil edir. 

İnformasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması prosesi oxuculara fərqli 
yanaşmanı, peşəkar ixtisaslaşmanı nəzərə almaqla tədris proqramları və 
metodikanın seçilməsini, onların informasiya tələbatı və informasiya hazırlığını, 
kompyuter texnikası ilə işləmək vərdişlərinə yiyələnməyi tələb edir. Kitabxanaya 
müraciət edən oxucuların informasiya tələbatının diapazonu hədsizdir. Ona görə 
də informasiya təhsili üzrə tədbirlərin təşkilini üç səviyyədə həyata keçirmək 
məqsədəuyğundur: 

1. Kitabxanadan istifadənin ənənəvi tədrisi (kitabxanada istiqamətlənmək 
təkcə kitabxana fondları, kataloqu, kitabxanada mövcud xidmət sistemi haqqında 
məlumat verməklə məhdudlaşmır); 

2. Biblioqrafik təhsil, informasiya üzrə axtarış metodları və biblioqrafik 
mənbələrin öyrənilməsi; 

3. Kompyuter texnikasının tətbiqi ilə elektron onlayn məlumat bazalarından, 
elektron daşıyıcılarda olan informasiyadan istifadənin tədrisi.[4] 

Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq fəaliyyəti 
yeni informasiya mühitini formalaşdıran, təkcə kitab “dənizi”ndə bələdçi deyil, 
həm də kompyuter şəbəkələrinin naviqatoruna çevrilən kitabxana iºçilərinin 
informasiya mədəniyyətinin yüksəldilməsi problemi də bu gün çox aktualdır. 
Elementar olaraq kitabxanaçının informasiya mədəniyyəti olmasa nə özü 
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professional əməliyyatları yerinə yetirə bilər, nə də başqasında informasiya 
mədəniyyətini formalaşdıra bilər. Yeni kitabxana-informasiya infrastrukturu üçün 
elə mütəxəssislər lazımdır ki, həm informasiya sistemləri ilə işləmək bacarığı 
olsun, əldə etdiyi informasiyanı qiymətləndirə bilsin, həm də oxcunu informasiya 
bolluğu şəraitində düzgün istiqamətləndirməyi bacarsın. Odur ki, şəxsiyyətin 
informasiya mədəniyyəti problemi - tükənməzdir və kitabxanada müasir 
səviyyədə həll olunmalıdır. 

Son zamanlar təhsil sahəsində baş verən dəyişikliklər, yeni islahatların təhsil 
prosesinə tətbiqi ali məktəblərin qarşısında da yeni tələblər qoymuşdur. Artıq ali 
təhsil ocaqları təkcə ali təhsilli kadr yetişdirməklə kifayətlənmir, öz məzunlarının 
sosial həyata hazırlıqlı olmasını da təmin edirlər. Tələbədə ümumbəşəri, milli və 
mədəni dəyərlər formalaşdırmaqla yanaşı, qarşıya xüsusi bir məqsəd də qoyulur-
professional mədəni mütəxəssis yetişdirmək. [3] 

Mütəxəssislərin yüksək səviyyəli hazırlıq sisteminə keçməsi informasiya 
mədəniyyətinin əsasları üzrə fənlərin tədrisinə yeni yanaşmanı tələb edir. Gələcək 
mütəxəssislər üçün informasiya mədəniyyətinin əsasları üzrə zəruri keyfiyyətlərin 
müəyyənləşməsində təhsil standartlarına uyğun tədris pilləsi (orta təhsil, bakalavr 
və magistr pilləsi, doktorantura və s.) ilə bağlı tədris-metodiki kompleksin 
hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. [5] 

Bu məqsədlə BDU-nun kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin müəllimləri, 
həm də respublikanın aparıcı kitabxana mütəxəssisləri tərəfindən fənlərin tədris-
metodik kompleksinin - bakalavr pilləsi üçün “İnformasiya mədəniyyətinin əsas-
ları”, magistr pilləsi üçün isə “Magistrin informasiya mədəniyyəti” fənləri üzrə 
proqramların hazırlanması və tədrisi məqsədəuyğun olardı. 

Lakin təhsil müəssisələri ilə yanaşı yaxşı olardı ki, kitabxanalarda da 
“İnformasiya mədəniyyətinin əsasları”nın tədrisi üzrə məşğələlər təşkil edilsin. Bu 
məqsədlə ilk öncə informasiya mədəniyyətinin tədrisi üzrə proqram hazırlamaq 
müəyyən oxucu qrupları arasında təbliğat aparmaq, onları bu prosesdə iştiraka 
cəlb etmək zəruridir. 

Oxucuların informasiya mədəniyyətinin səviyyəsini artırmaq məqsədilə 
təşkil edilən biblioqrafik axtarış və mənbələrlə işləmək metodikası barədə fərdi 
məsləhətlər (informasiya mədəniyyətini inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək 
yolları barədə, dünya informasiya sistemlərindən istifadə üsullarını müəyyənləş-
dirmək və s.); elektron və ənənəvi informasiya resurslarından istifadə üzrə təcrübi 
məşğələlər, İnternetdən istifadə metodikası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Oxucuların informasiya mədəniyyətinin inkişafına kömək məqsədilə müxtəlif 
ədəbiyyat göstəriciləri, yaddaşlar, kitabxana üzrə bələdçilər, soraq kitabları nəşr 
edilməli, elektron vasitələrlə fərdi tədrisi təmin edən xüsusi proqramlar 
hazırlanmalıdır. [6] Sevindirici haldır ki, bu gün Azərbaycanın qabaqcıl ali təhsil 
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müəssisələrindən olan “ADA” Universitetinin kitabxanasında tələbələrin informa-
siya mədəniyyətinin formalaşmasına xüsusi önəm verilir və bu məqsədlə artıq 
2013-cü ildən “İnformation literacy” (İnformasiya mədəniyyəti) dərsləri tədris 
edilir. Öncədən müəyyən edilmiş oxucu qrupları arasında tədris edilən bu 
dərslərin əsas məqsədi tələbələri kitabxananın strukturu, informasiya mənbələri, 
fondları, məlumat bazaları ilə tanış etmək, onlar vasitəsilə axtarış aparmaq, onlayn 
məlumat bazaları ilə işləmək və ədəbiyyat sifarişini həyata keçirmək bacarığını 
aşılamaqdan ibarətdir. Yeni tədris həyatına qatılan gənc tələbələrin gələcək elmi 
fəaliyyətində və iş həyatında bu bilik və bacarıqların əhəmiyyəti böyükdür. 

Beləliklə, vətəndaşları cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesinə cəlb 
etmək məqsədilə cari informasiyaya əlyetərliyi təmin etmək, bütün həyatı 
boyunca şəxsin təhsilində iştirakını təmin etmək, cəmiyyət üçün intellektli və 
informasiya ilə işləməyi bacaran vətədaşlar yetişdirmək, eləcə də informasiya 
mədəniyyətinin formalaşması mərkəzinə çevrilmək məqsədilə müasir kitabxanalar 
öz prioritet funksiyalarını yenidən nəzərdən keçirməli, iş prosesində yeni iş 
üsullarını və dünyaca qabaqcıl təcrübəni tətbiq etməlidirlər. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Резюме 

 
В статье исследована проблема формирования информационной 

культуры в Азербайджане, анализированы результаты опроса, проведенного 
среди читателей с целью определения роли библиотек в этой области.Также 
освещаетсянынешнее состояние формирования информационной культуры 
и даны рекомендации о перспективах развития. Результаты опроса показали, 
что часть членов общества и особенно студенты имеют низкий уровень 
информационной культуры. 

 
 

Adila Tariyel Abdullayeva 
 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF FORMATION OF  
INFORMATION LITERACY IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

 
Summary 

 
The problem of formation of information literacy in Azerbaijan was 

investigated in the article, results of survey conducted among readers with the 
purpose to define a role of libraries in this area were analysed, also have been 
made recommendations about a present condition of formation of information 
literacy and futuredevelopment prospects. 

According to results of questionnaire part members of society especially 
students have low level of development of information literacy. 
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Hələ XX əsrin sonlarından başlayaraq İKT cəmiyyətin inkişafına əsaslı təsir 

göstərən əsas amillərdən birinə çevirilmişdir. İKT-nın tətbiqi səviyyəsi hər bir 
ölkənin intellektual və elmi potensialının, sosial vəziyyətnin, iqtisadi inkişafının 
əsas göstəricilərindən biridir. 

Gələcəkdə iqtisadiyyatın inkişafı isə əslində təhsilin qloballaşması ilə 
bağlıdır. Məhz buna görə də, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 avqust 
2004-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
ümümtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə 
təminatı proqramı (2005-2007-ci illər)” təhsilin qarşısında yeni və əhəmiyyətli 
vəzifələr qoydu.  

İnformasiya texnologiyalarının inkişafı bu gün prioritet sahələrindən birinə 
çevrilmişdir. Bu məqsədlə də son zamanlar respublikamızda informasiya 
texnologiyaları, təhsilin və insan kapitalının davamlı inkişafı xüsusi dövlət qayğısı 
ilə əhatə edilmişdir.  

Müasir informasiya-təhsil məkanının yaranması bir sıra məsələlərdən 
asılıdır.  

1.Təhsil müəsisələrinin İKT ilə təminatı – pedaqoji kadrların İKT-dən 
istifadə etməyi bacarığı 

2.Müasir standartlara cavab verən kitabxanaların yaranması - kitabxana 
işçilərinin İKT-dən istifadə etməyi bacarığı 

3.Təhsil müəssisələrinin müasir təlim texnologiyalarına uyğun öyrədici və 
qiymətləndirici proqramlarla təminatı 

III minilliyin əvvələrində dünyanın qlobal problemləri elmi-tədqiqat və 
sosial-iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətinə çevrilmişdir. Qloballıq anlayışı 
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kompleks elmi tədqiqat istiqaməti kimi bir çox elmlərin tədqiqat predmetinə daxil 
olmuşdur.  

Qloballıq hər şeyi əhatə edən, irimiqyaslı, planetar əhəmiyyətli anlayış kimi 
bütün dünyanın, bəşəriyyətin taleyinə toxunan problemləri özündə əks etdirir. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi “....bu gün dünyada belə 
bir tendensiya var: qloballaşmış cəmiyyət formalaşdırmaq. Buna isə elmin, 
təhsilin gələcək uğurları və insanların təfəkkürünün yeniləşməsi hesabına nail 
olmaq olar”. Ümumiyyətlə, qloballaşmanın əsas səbəbi kimi müasir informasiya 
texnologiyalarının yaranması və inkişafı xüsusi qeyd edilir.  

Kitabxanalar ən böyük informasiya mənbəyi olduğundan, informasiyalaşmış 
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda onun rolu əvəzsizdir. Müasir kitabxanalar elm, 
informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə müəssisəsi kimi çap əsərlərini və digər 
informasiya daşıyıcılarını toplayıb, mühafizə edən, onların sistemli istifadəsini 
təşkil edən, cəmiyyətin intellektual və mənəvi potensialının inkişafına təsir 
göstərən sosial institut olmaqla, informasiyalaşmış vətəndaş cəmiyyətinin əsas 
göstəricisi olan qlobal informasiya mühitinin yaradılmasında, informasiyanın 
əmtəəyə çevrilməsində, informasiya və bilik bazarının yaradılmasında və inkişa-
fında, təhsil sisteminin və səviyyəsinin təkmilləşməsində, beynəlxalq, milli və 
regional səviyyədə informasiya mübadilə sistemlərinin imkanlarının genişlənməsi 
hesabına cəmiyyətin peşə və ümumi mədəniyyət səviyyəsinin artmasında aparıcı 
rol oynayırlar. Müasir kitabxanalar ən yeni kompyuter-telekommunikasiya texni-
kası ilə təchiz olunmuş, kitabxana-informasiya texnologiyasının son nailiyyətləri 
tətbiq olunan, yüksək ixtisaslı mütəxəssis potensialına malik, müasir oxuculara 
coğrafi uzaqlıqdan asılı olmayaraq, sutkanın 24 saatı müddətində on-line xidmət 
göstərən informasiya müəssisələridir. (4,s.13) 

Nobel mükafatı laureatı, akademik S.Kapitsa demişdir: “Təhsil gələcəyə 
yönəlmiş sənaye sahəsidir.” Bu sözlər keçən əsrin 80-ci illərində təəccüblü 
görünsə də, hal hazırda akademikin kəlamları özünü doğrultmaqdadır.  

Son illər qlobal təhsil məkanında “Dünya səviyyəli universitet” anlayışı tez-
tez işlədilir. Bu anlayış peşə təhsilində elm və tədris fəaliyyətinin yüksək 
keyfiyyətini, peşə təhsili xidməti üzrə dünya bazarında rəqabətətdavamlılığa 
təminat verən, yüksək potensiallı yeni biliklərin yaradılması və yayılması 
sahəsində səmərəli fəaliyyəti əhatə edir. Bu gün tələbələr milli sərhədlərdən asılı 
olmayaraq, iqtisadi cəhətdən onlara uyğun olan universitetlərdən ən yaxşısının 
tələbəsi olmağı arzu edir, hökümətlər isə öz növbəsində universitetlərə qoyulan 
investisyalardan maksimum fayda qazanmağa çalışırlar. Bu səbəbdən təhsil 
müəssisəsinin qlobal səviyyədə yüksək reytinqə malik olması dünyanın bütün 
universitetləri üçün zəruridir. Digər tərəfdən “Dünya səviyyəli universitet 
anlayışı” paradoksal xarakter daşıyır: hamı yüksək reytinq qazanmaq istəyir, 
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bunun ən səmərəli yolu isəhələlik məlum deyil. Beynəlxalq reytinq cədvəli əsasən 
“Tayms” qəzetinin “Ali təhsil üzrə əlavəsi” və Şanxay Universitetinin hazırladığı 
“Dünya universitetlərinin akademik reytinq cədvəli” hesab edilir. Bu reytinq 
cədvəlləri universitetlərin özlərindən, həmçinin digər mənbələrdən alınmış 
obyektiv və subyektiv məlumatlar əsasında müəyyən edilir. “Tayms” dünyanın ən 
yaxşı 200 universitetini müəyyən edir. Həyata keçirilən bu layihənin məqsədi 
qlobal miqyasda universitetlərin akademik səviyyəsini qiymətləndirməkdir. Bu 
zaman universitetlərdə icra edilən tədqiqatların keyfiyyəti, tədris səviyyəsi, 
kitabxanası vəuniversitetin beynəlxalq nüfuzu nəzərə alınır.  

Beynəlxalq reytinq cədvəlində ilk 30 yeri tutan universitetlərin ümumi 
xarakteristikası aşağıdakı kimidir:  

1. İstedadların yüksək dərəcədə konsentrasiyası (qabliyyətli müəllim və 
tələblərin əksəriyyət təşkil etməsi),  

2. Universitetdə innovasiyaların tətbiqinə imkan verən strateji idarəetmə 
sisteminin mövcudluğu,  

3. Təhsil və tədqiqatlar üçün maksimum imkan yaradan keyfiyyətli 
resurslarla istfadəçiləri təmin edən kitabxananın olması. 

“Tayms” qəzetinin “Ali təhsil” üzrə əlavəsinin reytinq cədvəlində I yeri 
Harvard universiteti, II yeri Kembric universiteti, III yeri Oksford və Yel 
universitetləri bölüşürlər. Ümumiyyətlə bu siyahıdan ilk 100 universitetin 50-si 
ABŞ və Böyük Britaniyaya məxsusdur.Bu üç universitetdə təhsilin bu qədər 
inkişaf etməsi bir çox sahələrlə yanaşı yüksək standartlara cavab verən 
kitabxanalarının olması və kitabxana fəaliyyətinin peşəkar səviyyədə həyata 
keçirilməsi ilə bağlıdır.  

Amerika təhsilinin birinci pilləsi məktəb tədris sistemidir. Amerika təhsil 
sistemində aparıcı rol oynayan müəssisələlərdən biri də ali təhsil müəssisələridir. 
ABŞ dünyada ən inkişaf etmiş ölkələrdən biri kimi böyük və geniş təcrübəsi olan 
təhsil sisteminə malikdir.  

1636-cı ildə açılmış Harvard Universitetinin kitabxanası öz fondunu 
çoxəhəmiyyətli ədəbiyyatlarla zənginləşdirmişdir. Harvard Universitetinin 
Kitabxanası (ABŞ) özündə kollec, muzey, məktəb, elmi-tədqiqat mərkəzləri və s. 
olmaqla 100-ə yaxın müəssisənin kitabxanasını birləşdirir. Bu dünyada ən böyük 
akademik kitabxana sistemidir. Bu cür sistemin təməli 1638-ci ildə qoyulmuşdur. 
Kitabxana Con Harvard adlı zadəganın adı ilə adlandırılır. Hazırda kitabxananın 
ümumi kitab fondunun həcmi 16 milyon nüsxədən artıqdır və Konqres 
Kitabxanasından sonra ABŞ-da ikinci böyük kitabxana hesab olunur.  

Harvard kitabxana sisteminin ən böyük kitabxanası 1907-ci ildə bu kollecin 
məzunu olmuş Harri Vaydnerin adını daşıyan kitabxanadır. Kitabxanada slavyan, 
Yaxın Şərq və yəhudi ədəbiyyatı nümunələrindən ibarət 5 milyon nüsxəlik kitab 
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fondu, həmçinin 3000-ə yaxın inkunabul (Avropada kitab çapına başlanılan 
gündən 1501-ci ilədək kustar üsulla çap olunan kitablar belə adlanır) və XVI-
XVII əsr Avropa mədəniyyəti, incəsənəti və tarixinə aid kitablar qorunur. Böyük 
Britaniyada da kitabxana sistemi, kadr potensialı, informasiya ehtiyatları olduqca 
mükəmməl və müasir tələblərə cavab verən səviyyədədir.  

Hal hazırda elmi, ümumiyyətlə, elmi fəaliyyəti dəstəkləyən, bu sahədə 
mövcud problemlərin həlli ilə müntəzəm məşğul olan UNESCO, UNDP, WIPO, 
ICSU, ISTC, ICSTI, CODATA, WTO və s. kimi beynəlxalq qurumlar 
mövcuddur. UNESKO kitabxana işi sahəsində də beynəlxalq əməkdaşlığı 
dəstəkləyir. Dünyanın ən iri peşəkar birliyi olan İFLA qeyri-hökumət təşkilatı 
olaraq yarandığı vaxtdan bütün növ kitabxana-informasiya xidmətinin 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə köməklik etməkdədir. Təşkilat təhsildə və tədrisdə 
kitab-xanaların rolunu səciyyələndirən bir sıra vəsaitlər dərc etmişdir. 
“İFLA/UNESCO məktəb kitabxanası bələdçi” adlı vəsaitdə təhsil və təlimdə 
məktəb kitabxanalarının rolunu əks etdirmişdir. Vəsaitdə missiya və siyasət, 
məktəb kitabxanalarının maliyyələşmə mənbəyi və büdcəsi, maddi texniki bazası, 
audiovuzual vəsaitlərlə təminatı, kitabxana əməkdaşları, kitabxanaçının təhsildə 
rolu, müəllimlər və kitabxanaçılar arasında əlaqə və s. məsələlərdən bəhs olunur.  

Bütün bu proseslərin geniş vüsət almasında İKT-nin, xüsusən də İnternetin 
mühüm rolu vardır. Qloballaşmanın sürəti informasiyanın, elmin, ideyanın qlobal 
xarakter daşıması, bu proseslərdə İKT-nin həlledici rolu ilə müəyyən edilir. 
Qlobal və biliyə əsaslanan iqtisadiyyat formalaşır, inkişaf edir. Belə iqtisadiyyatın 
əsasında elm, təhsil, innovasiya, informasiya axını durur. Bu iqtisadiyyatın əsas 
vəzifəsi və texnologiyası da elə İKT-dir. İnformasiya cəmiyyətinin bazisi təhsil, 
üstqurumu isə biliyə əsaslanan iqtisadiyyatdır. Bütün bu məsələlər Təhsi-İKT-
Kitabxana üçlüyünü bir arada təhlil etmə fikrini zəruri edir. Bugünki gündə İKT-
nin tətbiqi nəticəsində yaranan yeni təhsil sistemi insanların intellektual imkan-
larının dəfələrlə artırır, daha çox informasiyanı daha az vaxt ərzində və keyfiyyətli 
şəkildə mənimsəməyə imkan verən kitabxana texnologiyalarının tətbiqisayəsində 
yeni elektron kitabxanaların təsir dairəsi genişlənərək dövlət strukturlarını, 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, iqtisadi və sosial sahələri, elm və təhsili, 
mədəniyyəti bütövlükdə cəmiyyəti əhatə edir. Bu baxımdan informasiya 
cəmiyyətinin əsas atributu olan və bu prosesə qoşulan kitabxanalar müasir 
kitabxana, sənədlərin ictimai istifadəsini təmin edən ənənəvi xidmətlərdən savayı 
informasiyanın ötürülməsi, nəşriyyat fəaliyyəti məhsullarının istehsalı, 
informasiyanın analitik-sintetik işlənməsi proseslərini də mənimsəməli, verilənlər 
bazalarıyaratmalı və istismar etməli, hipermətn, multimedia, telekommunikasiya 
texnologiyalarına yiyələnərək bununla da kitabxana proseslərinin kompyuter-
ləşdirilməsinə öz əvəzsiz töfhəsini verməlidir. Son dövrlərdə informasiya istehsalı 
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və servisinin müxtəlif növlərinin inteqrasiyası hesabına kitabxanalar öz texniki 
potensialını kifayət qədər zənginləşdirmişdir. Kitabxana texnologiyasının əsas 
komponenti kitabxana prosesləri hesab edilir. Müasir kitabxananın çoxplanlı 
fəaliyyətinə aşağıdakılar aid edilir: 

•İstehsal prosesləri – (kitabxana fondunun formalaşdırılması, informasiya 
məhsullarının yaradılması, informasiya xidmətinin göstərilməsi); 

•Təminedici proseslər – (təsərrüfat, təchizat, infrastruktur fəaliyyəti, təmir, 
profilaktik xidmət, iş şəraitində müəssisə, binaların kommunikasiya və 
avadanlıqların işçi vəziyyətdə saxlanılması); 

•Elmi-tədqiqat prosesləri – (statistik təhlil, biblioqrafik monitorinq, sosioloji 
və marketinq tədqiqatları, peşəkar ekspertiza, kitabxana fəaliyyətinin monitorinqi 
və proqnozlaşdırılması və s.);  

•İdarəedici proseslər – (strateji və operativ planlaşdırma, maliyyələşdirmə, 
uçot, fəaliyyətə nəzarət, heyətin menecmenti, texnologiyaların menecmenti, 
keyfiyyətin menecmenti, innovasiya layihələri ilə idarəetmə və s). (6,s.172) 
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İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ KİTABXANA İŞİNƏ  
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Bəşər cəmiyyətinin öz tarixi inkişaf prosesində əldə etdiyi ən mühüm 

nailiyyətlərdən biri kirabxanaların yaradılması olmuşdur. Yarandığı ilk dövrlərdə 
məhdud forma və məzmun daşıyan kitaxanaların sosial rolu və mahyyəti, 
fəaliyyət istiqamətləri müəyyən tarixi zaman kəsiyində əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişmiş və onlar cəmiyyətin ictimai və informasiya həyatına daha çox təsir 
etməyə başlamışlar. Təbii ki, bütün bunlar kitabxananın inkişafına təsir edən bir 
sıra xarici və daxili amillərlə bağlı olmuşdur. Elmin ayrı-ayrı sahələrinin 
yaranması, sənəd axınının çoxalması, informasiyaya olan tələbatın artması, bu 
tələbatın keyfiyyətli və vaxtında ödənilməsi zərurəti kitabxanaların üzərinə 
mühüm vəzifələr qoyurdu. Bu vəzifələrdən ən mühüm olanı isə kitabxana işinin, 
kitabxana xidmətinin təkmilləşdirilməsi idi. Sözsüz ki, kitabxana işinin 
təkmilləşdirilməsinə müxtəlif üsul və vasitələrlə nail olunsa da bu proses özünün 
ən yüksək inkişaf səviyyəsinə informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə qədəm 
qoydu. Burada digər bir vacib məsələ isə informasiya texnologiyalarından 
istifadənin qlobal ənənələrinə malik olmaq və informasiya məkanının virtual-
laşdırılması idi.  

Kitabxana işinə informasiya texnologiyalarının tətbiqində ən mühüm addım 
elektron kataloqlar və bu işlərin həyata keçirilməsi üçün proqram təminatının 
yaradılması oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, ilk elektron kataloqlar və sistemlər 
əsasən ABŞ-da yaradlmışdır. Onlardan bir neçəsinin yaranma tarixi və fəaliyyəti 
haqda aşağıda qısa məlumat verilmiºdir.  



Elmi əsərlər №1, 2016 

160 
 

Dünyada ilk elektron kataloq 1970-ci ildə Amerikanın Ohayo ştatında 
yaradılmış və OPAC (Online Public Access Catalog-Onlayn İctimai İstifadə 
Kataloqu) adını almışdır. Lakin bu proqram interaktiv olmamışdır, yəni burada 
predmet axtarışı, istinadlar bölməsi omamış, yalnız kartoçka kataloqu səviyəsində 
fəaliyət göstərmişdir. Bu həm də kompyuter təminatının məhdud imkanlara malik 
olmasında irəli gəlirdi. Lakin sonradan onun imkanları bir qədər artmış və o 
Kanada, Avstraliya, Böyük Britaniya və s. ölkələrdə tətbiq olunmağa başlamışdlır.  

OPAC-la yanaşı həmin ştatda 1985-ci ildən NOTIS-dən (Northwestern 
Online Total Integrated System- Şimal-Cənub Onlayn Tam İnteqrasiyalaşdırılmış 
Sistem) də istifadə olunmuşdur.  

1977-ci ildən MELVYL-dən- Kaliforniya universitetinin sistemindən 
istifadə olunmağa başlanmışdır. Bu sistem məşhur kitabxanaçı, Universal Onluq 
Təsnifatın yaradıcılarından biri Melvil Dyuinin şərəfinə adlandırılmışdır.  

LİAS (Librari İnformation Access System-Kitavxana-İnformasiya İstifadəsi 
Sistemi) – Pensilvaniya universitetində yaradlmış, hazırda istifadə edilməkdədir. 
Kitabxananın elektron resurslarına 350-dən çox verilənlər bazası daxildir. 

SULİRS (Syracuze University – Libraries İnformation Retrieval System-
Sirakuza Universiteti- Kitavxana İnformasiya Axtarış Sistemi) – Sirakuza 
universitetinin sistemidir, 1973-cü ildən fəaliyyət göstərir. 

CARL (Colorado Allianse of Research Libraries-Kolorado Elmi 
Kitabxanaları Alyansı) – Kolorado ştatı elmi kitabxanalarının avtomatlaşdirilmış 
sistemidir. 1974-cü ildə yaradılmışdır, Koloradoda fəaliyyət göstərən akademik, 
ictimai və digər kitaxanaların ümumi kataloqunu özündə birləşdirir. 

VTLS (Virginia Technical Library System)- Virciniya ştatındakı politexnik 
institutunda yaradılaraq istifadə olunmağa başlanmışdır. Bu sistem 1974-cü ildə 
yaradılmış, 1980-ci illərdə proqram təminatında dəyişikliklər edilərək 
inteqrasiyalı kitabxana sisteminə çevrilmişdir.1987-ci ildə VTLS ABŞ-da MARK 
formatını tam dəstəkləyən yeganə proqram olmuşdur. 1989-cu ildə proqramın 
istifadəçi interfeysinə çoxdilli dizayn daxil edilmişdir ki, bu da istifadəçiyə öz 
istifadə müddəti ərzində proqram dilini dinamik olaraq dəyişməyə imkan verir. 
1998-ci ildən VTLS Virtua kompleks kitabxana sistemini yaratmaqla 
kitabxanaların avtomatlaşdırılmasının yeni dövrünə qədəm qoymuşdur. Bu sistem 
özündə klassik VTLS-in funksional imkanlarını cəmləşdirsə də, onun proqram 
təminatında tamamilə yeni arxitekturadan istifadə edilmişdir ki, bu da bütün 
sistem çərçivəsində UNİMARC formatını tam dəstəkləməyə imkan verir. Onu da 
qeyd etmək yerinə düºərdi ki, bu sistem dünyanın 500 kitabxanasında, o cümlədən 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bir neçə kitabxanada, xüsusilə də M.F.Axundov 
adına Milli Kitabxanada istifadə olunur.  
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Bunlarla yanaşı, keçmiş sovetlər birliyi tərkibində olan dövlətlərdə 
avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi olan İRBİS-dən istifadə olunur.  

İRBİS sistemi avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin 
beynəlxalt təşkilatı olan EBNİT tərəfindən həyata keçirilir. 3 nəsil İRBİS 
proqramı mövcuddur: İRBİS 32, İRBİS64 və İRBİS128. Qeyd edək ki, AMEA-
nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında İRBIS-64 sisteminin imkanlarından geniş 
istifadə olunur. 

Kitabxana işinə informasiya texnologiyalarının tətbiqi təkcə elektron 
kataloqun yaradılması ilə yekunlaşmır. Müasir informasiya cəmiyyətində hər bir 
kitabxananın üstünlüyü onda elektron kitabxananın fəaliyyət göstərməsi ilə 
bağlıdır.  

Elektron kitabxana- müxtəlif növ elektron sənədlərin, o cümlədən kitabların 
naviqasiya və axtarış vasitələri ilə təchiz olunmuş nizamlı kolleksiyasıdır. Bu, 
veb-sayt ola bilər. Veb-saytlarda yerləşdiriləm mətnlər, mediafayllar istənilən vaxt 
oxucu üçün əlyetərlidir.  

Elektron kitabxanalar bir neçə formada ola bilər: 
Universal- burada daha geniş material seçimi toplanır. Məsələn Maksim 

Moşkovun və ya Librusekin kitabxanası. 
İxtisaslaşdırılmış- bu kitabxana ayrı-ayrı müəlliflərə və sənəd tiplərinə 

istiqamətlənmiş olur. Məsələn: Fundamental elektron kitabxanavə ya “Setevaya 
Slovesnost” layihəsi.  

Elektron kitabxananı saytın ona yaxın struktur növlərindən fərqləndirmək 
lazımdır. Məsələn, internetə daxil edilmiş çap nəşri olan jurnallardan fərqli olaraq 
elektron kitabxana buraxılışlara bölünmür və yeni materialların meydana çıxması 
ilə əlaqədar ardıcıl olaraq yenilənir. Baºqa formada müstəqil nəºrlərə malik 
saytdan fərqli olaraq, elektron kitabxana bir qayda olaraq, layihənin 
koordinatorunun istəyinə uyğun formalaşır.  

Bu baxımdan yuxarıda göstərilən amilləri aydınlaşdırmaq üçün dünya 
elektron kitabxanaların tarixinə və təcrübəsinə nəzər salaq. 

Elektron kitabxananın yaradılması üzrə ilk layihə 1971-ci ildə “Qutenberq 
layihəsi” olmuşdur. Belə ki, 1971-ci ildə Maykl Hart İlinoys ştatındakı 
universitetin operatorlarından orada istifadə edilən Xerox Sigma V kompyuterinə 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı əldə etmiş və Müstəqil ABŞ Deklarasiyası 
adlı ilk elektron kitabı yaradaraq onun mətnini kompyuterə daxil etmişdir. 
Beləliklə də çox sayda kitabların elektron surətlərinin yaradılması ilə “Qutenberq 
layihəsi” başlanmışdır.  

Elektron kitabxanaların yaradılması ilə offlayn kitabxanaların oxucuları 
azalmağa doğru getmişdir. Belə ki, 1977-2002 –ci illər ərzində ABŞ-ın Aydaho 
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ştatında yerləşən universitetdə kitabxanaya gələnlərin sayı 20% azalmış, elektron 
kitabxana istifadəçilərinin sayı isə 1999-2002-ci illərdə 50%-ə qədər artmışdır.  

1990-cı ildə ABŞ Konqres Kitabxanasında “Amerika xatirəsi” adlı layihə 
başlanmışdır. Layihə çərçivəsində Amerika tarixi üzrə elektron materiallara 
sərbəst və pulsuzdaxil olmaq imkanı yaranmışdır.  

2002-ci ildə Google kitabların rəqəmsəlləşdirilməsi üzrə öz layihəsini 
başlatmışdır. 2004-cü ildə “Google Print” kitabxana layihəsinin işə başlaması elan 
edilmiş və bu layihə 2005-ci ildə “Google kitab axtarışı” adlandırılmışdır.  

2008-ci 20 noyabr tarixdən ümumavropa rəqəmsəl kitabxanası olan 
Europana fəaliyyətə başlamışdır. Bu kitabxananın məqsədi Avropa mədəniy-
yətinin müxtəlif aspektlərini əks etdirən kitabları əldə etməyə imkan yaratmaqdır. 
Yarandığı gündən Avropanın mədəni irsinin 2 milyon müxtəlif obyektləri 
(kitablar, jurnallar, qəzetlər, rəsm əsərləri və s.) burada rəqəmsəl formada 
yerləşdirilmişdir. Saytın əməkdaşlarının dediyinə görə bu rəqəm 2015-ci ildə 15 
milyona çatacaqdır. Burada indi ingilis, fransız və alman dillərində informasiya 
toplanmışdır. Sonrakı illərdə Avropanın müxtəlif dillərində də mənbələr sayta 
daxil ediləcəkdir. 2008-ci ilin statistikasına əsasən bu kitabxananın yaranmasına 
ən böyük töhfəni Fransa vermişdir- 50%, sonra Böyük Britaniya – 10%. İspaniya 
– 1,4%, Almaniya 1%. 

Dünyanın ən böyük kitabxanalarından biri olan ABŞ Konqres 
Kitabxanasında 2007-ci ilin məlumatlarına görə 142 milyon kitab və sənədlərdən 
10%-i rəqəmsəlləşdirilib. İlk növbədə burada 1923-cü ilədək olan kitablar 
elektron formaya salınmışdır ki, bu da onlar üzərində müəlliflik hüququnun 
olmaması ilə bağllıdır. Hər gün kitabxanada 75-dən 200-dək sənəd skaner-
ləşdirilir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə kitabxananın bütün fondunun 
rəqəmsəlləşdirilməsi üçün bir neçə onillik tələb olunur.  

2000-ci ilin dekabrında Birləşmiş Ştatların Konqresi bütün materialların 
gələcək nəsillərə çatdırılması üçün rəqəmsəl formada saxlanmasının 
vacibliyihaqqında qərar qəbul etmişdir (Public Law 10b-554). 

Fransa Milli Kitabxanasında 1997-ci ildən “Gallica” layihəsi həyata 
keçirilir. Nəticədə 80 min kitab və 70 min təsvir skanerdən keçirilmiş, rəqəmsəl 
formaya salınmış və internetdə yerləşdirilmişdir. 

Britaniya Milli Kitabxanası 2005-ci ildə öz fondunun elektron formaya 
salınması istiqamətində layihəni həyata keçirməyə başlamışdır. Kitabxananın 
press-relizində bildirildiyinə görə, 2020-ci ilə qədər Britaniya alimlərinin elmi 
işlərinin 90%-i rəqəmli formaya keçiriləcəkdir və internetdən onlara çıxış imkanı 
olacaq. Bununla yanaşı, yaxın zamanlarda dərc olunmuş tədqiqat əsərləri həm 
rəqəmli, həm də çap formasında saxlanılacaq və məqalələrin yalnız 10%-ni ancaq 
kağız üzərində oxumaq olacaq.  
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Elmi əsərlərdən başqa, Britaniya kitabxanasının bütün fondunun rəqəmsəl 
formaya keçirilməsi planlaşdırılır. Buraya 160 milyon kitab, əlyazma, audioyazı, 
patent, kart və qəzet daxildir. Ehtiyatsız davranış üzündən materialların itməsinin 
qarşısını almaq üçün hər nəşrin 3 surəti çıxarılacaq. Həm də bir surət sistemin 
qəfil və tam dayanması ehtimalına görə ayrıca qorunub saxlanılacaq. 

2003-cü ildən başlayaraq Rusiyada “Milli Elektron Kitabxana” layihəsi 
həyata keçirilir. Həmin ilin yanvar ayında Rusiya Dövlət Kitabxanası Rusiya 
Federasiyası Mədəniyyət Nazirliyinə milli elektron kitabxananın yaradılması 
təşəbbüsü ilə müraciət etmiş və bu təşəbbüs dəstəklənmişdir. 2003-cü ilin 
fevralında elektron kitabxananın yaradılması layihəsinə Rusiya Milli Kitabxanası 
da qoşulmuşdur. 2008-ci ilin 17 dekabrında Rusiya Dövlət kitabxanası Milli 
Elektron Kitabxanın yaradılması layihəsinin başa çatmasını elan etmişdir. Bu 
kitabxanada Rusiyanın bütün əsas kitabxanalarından toplanmış nadir kitablar və 
əlyazmalar, dövri nəşrlər və notlar saxlanılır. Buraya həmçinin Prezident Kitabxa-
nasının kitabları və dissertasiyaların elektron kitabxanası daxildir. 2008-ci ilin 
məlumatlarına görə arxivin həcmi 162 Tbayta çatmışdır ki, bu da 3 milyon kitaba 
bərabərdir. Hazırda Milli Elektron Kitabxana özündə vahid interfeysə, axtarış 
sisteminə və istifadəçi bazasına qoşulmuş lokal ictimai-populyar elektron 
kitabxanaların şəbəkəsini (Rusiya Milli Kitabxanası, Dövlət Elmi-Texniki 
Kitabxanası) birləşdirir. 

2009-cu il 21 aprel tarixdən Ümumdünya rəqəmsəl kitabxanası açıq elan 
edilmişdir.  

Bu Kitabxananın yaradılmasında əsas məqsəd: 
- xalqlar və mədəniyyətləarası qarşılıqlı anlaşmaya təsir göstərmək; 
- internetdə mədəniyyətyönümlü materialların həcminin genişləndirilməsi 

və müxtəlifliyinə nail olmaq; 
- pedaqoqlara, alimlərə və bütün maraqlı olan şəxslərə ehtiyatların təqdim 

olunması: 
- ölkə daxilində və xaricində partner-müəssisələr arasında olan məsafənin 

qısaldılmasını təmin etmək və s.olmuşdur. 
Dünya kitabxanalarında elektron kitablar müxtəlif formatlarda olan fayllarla 

yayılır,məsələn: sadə mətn (plain text), HTML- hipertext markup language 
(hipermətnlərin qeyd dili), Elektronic Publication (.epub)- açıq formatlı elektron 
kitab, OpenDocument, SGML, XML, FictionBook, TeX, PDF, PostScript, e 
Reader, ExeBook və s.  

Kitabxanalarda yazılı formatlarla yanaşı materialın növündən asılı olaraq 
digər növ formatlardan da istifadə olunur. Məslən: qrafik fayllar –TİFF, 
JPEG,DjVu, multimedia kitabları – SWF, EXE, audio kitablar, Mobil qurğular 
üçün kitablar – java (J2ME). 
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Yuxarıda göstərilənlərə əsasən əgər elektron kitabxanaları, elektron 
resurslarıənənəvi kitabxana resursları ilə müqayisə etsək xeyli dərəcədə 
üstünlüyün olduğunu görərik.Bu üstünlüklər aşağıdakılardır: 

• kiçik ölçüdə olması- elektron, optik elektron daşıyıcılarında 10 və 100 
minlərlə kitab saxlanıla bilir. 

• tam mətnli axtarış imkanı; 
• şriftlərin tez və sadə yolla dəyişdirilməsi imkanı; 
• dinləmək imkanı; 
• zəif işıqlanma şəraitində kitab oxumaq imkanı; 
• yayımın az xərc tələb etməsi (kompyuter şəbəkələrində, fiziki daşıyıcılarda 

olan informasiyanın yalnız ölçüsünə görə pulunun ödənilməsi). 
Bunlarla yanaşı, elekron resursların yaradılması və istifadəsində xeyli 

çatışmazlıqların olduğu da görmək mümkündür. Buraya, 
• proqram təminatının uyğun gəlməməsi; 
• ekran ölçülərinin şəkillərə uyğun gəlməməsi; 
• materialın daşınmasının məhdudluğu (aparatın batareyasının bitməsi); 
• böyük həcmli illüstrasiyaların, fotoalbomların, xəritələrin görünüşündəki 

məhdudiyyətlər və s. aiddir. 
Buna baxmayaraq, informasiya texnologiyalarının, kitabxana işində istifadə 

olunan müxtəlif texniki vasitələrin, proqram təminatının günü-gündən 
yeniləşməsi, artan xətlə inkişafı bu sahədə olan çatışmazlıqların qısa zaman 
kəsiyində aradan qalxacağını deməyə əsas verir.  

Göründüyü kimi, kitabxana işinə informasiya texnologiyalarının tətbiqi 
dünya kitabxana ictimaiyyətinin daim diqqət mərkəzində olmuş, daha yeni, 
müasir və təkmil üsul və vasitələrdən istifadə etməklə informasiya tələbatçılarına 
keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün daim 
prioritet məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Digər bir mühüm məsələ isə 
kitabxanaların qlobal informasiya məkanına inteqrasiyası, beynəlxalq informasiya 
mübadiləsində yaxından iştirakıdır. Nəticədə demək olar ki, hər bir kitabxananın 
uğurlu fəaliyyəti onun müasir informasiya texnologiyalarından istifadə 
səviyyəsinə əsaslanır, onun masir informasiya cəmiyyətində yerini və rolunu 
müəyyənləºdirir. 
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Müsəlman Şərqinin digər ölkələrində olduğu kimi orta əsrlər Azərbaycanında 

da mədəniyyətin, elmin, klassik poeziyaya və incəsənətə dair marağın inkişafı ilə 
əlaqədar olaraq əlyazma kitabının incəsənəti meydana çıxır və intensiv şəkildə 
inkişaf edir. Əlyazma kitabının incəsənəti tədricən bədii yaradıcılığın aparıcı 
sahələrindən birinə çevrilir. Müsəlmanlar arasında yazı və kitab müqəddəs hesab 
olunur. Buna görə də, nəinki yazının gözəlliyinə və dəqiqliyinə, eləcə də, bütün 
kitabın bədii tərtibatına böyük diqqət ayrılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ XV-XVI əsrlərdə Yaxın Şərq ölkələrində şəhər 
mədəniyyətinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq feodal cəmiyyətinin aristokratik hissəsi 
olan kübar məzmunlu əsərlərə böyük maraq göstərmişdir. 

Bəzən Nizaminin “Xəmsə”-sindən, Caminin “Yeddi”-liyindən, Nəvai və 
Dəhləvinin əsərlərindən götürülmüş ayrı-ayrı lirik və fəlsəfi-didaktik əsərlərdən 
ibarət olan və bədii qaydada tərtib olunmuş kiçik formatlı əlyazma kitabları 
meydana çıxır. Ədəbiyyatın antologiyaları, lirik şairlərin qəzəllərindən ibarət 
məcmuələr və müasir müəlliflərin ayrı-ayrı əsərləri yaradılır. Bu, təbii olaraq, 
əlyazmalar kitabının həcminin və ölçülərinin azalmasına gətirib çıxarmışdır və bu 
isə yeni vərəqlərin kompozisiyalı-dekorativ tərtibatının yeni üsullarını şərtləndirir. 
Əlyazmalar incəsənətinin görkəmli Azərbaycan tədqiqatçısı K.Kərimovun yazdığı 
kimi «kitabxanaların məzmunu şahlara məxsus idi. Lakin bir illüstrasiyalı 
əlyazmanın hazırlanmasına uzun illər sərf olunurdu» (3, səh. 71). 
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Kalliqraflar və əlyazma kitabının yaradılması ilə məşğul olan digər ustalar 
sexlərdə birləşərək, ziyalı təbəqənin nümayəndələri və sadə insanlar—
kolleksionerlər və azarkeşlər üçün işləri fərdi qaydada yerinə yetirirdilər. 

Əgər erkən dövrə məxsus olan, dövrümüzə qədər gəlib çatan və 
Azərbaycanda yerinə yetirilən əlyazmaların nüsxələri kalliqraflar tərəfindən 
köçürülüb sənədləşdirilirdisə, o zaman bir qədər sonra, yəni, XV—XVII əsrlərdə 
əlyazma kitabının yaradılmasında və sənədləşdirilməsində istifadə olunurdu. 

Burada müxtəlif peşə sahibləri - mütəxəssislər iştirak edirdi: kalliqraflar, 
miniatürçü-rəssamlar, qızılı naxışları vuran naqqaşlar və bədii cildləmə ustaları. 
Onlardan savayı, ustalar da kitab sənətinə öz imzalarını çəkirdilər. 

Digər 3 zərif bədii sənət və texniki ixtisaslar arasında bunları göstərmək 
mümkündür: üzlükçülər, lak ustaları, dəri üzərində incə naxışları oyan ustalar, ağ, 
“mərmər” və rəngli kağızı hazırlayan ustalar, karton, lak, lyapis-mavi rəng və sairə. 
Qeyd etmək lazımdır ki, işlərin qeyd olunan bədii-texniki növlərindən bir çoxları 
geniş diapazonlu ustalar hesab olunan aparıcı rəssamlar və əlyazmaların 
tərtibatçıları tərəfindən yerinə yetirilmişdir. 

Kalliqraf əlyazmanın illüstrasiyalarının süjetlərini təyin edərək müvafiq 
səhifələrdə miniatürlər üçün boş yer saxlayırdı. Bu zaman o, illüstrasiya olunası 
parçaları tamamlayırdı. Miniatürçü isə, ilk növbədə, yaratdığı illüstrasiya üzərində 
boş yer qoyaraq onları bir, iki və ya üç kiçik düzbucaqlılar şəklində çərçivələrə 
salırdı. Daha sonra əvvəllər kalliqraf tərəfindən qoyulan və miniatürdəki təsvirdən 
bəhs edən parçalar həmin boş yerlərə daxil edilirdi. Miniatürə daxil edilən mətnin 
parçaları ikili rol oynayır. Birincisi, onlar səhifənin və ya dönüşün qalan hissəsində 
miniatür ilə mətni əlaqələndirən element kimi bədii-formal rolu yerinə yetirirlər. 
İkincisi, onlar miniatürü müşayiət edən izahatlar kimi təsvirin məzmununu 
tamamlayırlar. 

Hətta əsərin mətni ilə tanış olmayan oxucu yalnız illüstrasiyaları nəzərdən 
keçirərək və onları müşayiət edən şer parçalarını oxuyaraq, onun bəzi epizodlarının 
və bütün kitabın məzmunu haqqında təsəvvürə malik olurlar. Bəzi interpolyasiyalar 
və sərgilər keçirən kalliqraf kimi rəssam da bəzən ədəbi mətndən uzaqlaşır və 
illüstrasiyaya öz münasibətini ifadə edərək bir sıra əlavə personajları və səhnələri 
kompozisiyaya daxil edir. 

Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, əgər ədəbi əsərin siyahısının mətni böyük 
sərgilərə və interpolyasiyalara malik deyildirsə, o zaman adətən, bu siyahının 
miniatürləri şərhinə görə mətnə daha yaxındırlar. 

XYI əsr əlyazmalarının rəssamlarının və kalliqrafının yüksək vəzifəli 
sifarişçinin tələblərinə cavab vermək cəhdi əsasən miniatürlərin süjetlərində təzahür 
edir. Xüsusilə də, Şah I Təhmasib üçün yerinə yetirilən “Xəmsə” əlyazmasının 
illüstrasiyaları şah sarayının ideya-estetik tələblərinin süjet seçiminə və şərhinə 
təsirini parlaq şəkildə xarakterizə edir. Şah sarayının təmtəraq və zövqü- səfa meyli 
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süjetlərin seçimini şərtləndirir. Burada sarayda qəbul, ziyafət, yarışlar və ov 
səhnələri üstünlük təşkil edir. 

Kitab sənətinin ustaları və XIH-XVTI əsrlərdə Azərbaycanda, İranda yə Orta 
Asiyada yerinə yetirilən üzlük əlyazmaların bəzək elementlərinin öyrənilməsi 
təcrübəsi haqqında məlumatlardan göründüyü kimi dekorativ B, “Orta əsr 
əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda 
XIVelmi konfransın materialları tərtib olunaraq, XV əsrdən başlayaraq aranjemançı 
mütəxəssisə həvalə olunurdu və o, kalliqrafdan və rəssam-miniatürçüdən sonra 
əlyazma üzərində işi davam etdirmişdir. Əlyazmaların səhifələrini qızıl suyuna 
salan mütəxəssisin və orrnamentçinin funksiyalarını uzlaşdıran rəssam- 
aranjemançının sənəti bədii yaradıcılığın zərif sahələrindən biridir. Yüksək ixtisaslı 
ornamentçi-ustalar, bəzən isə miniatürçü-rəssamlar bununla məşğul olmuşdurlar. 
Bu sənət zəruri materialları hazırlamaqda ustadan böyük zövq, ciddi bədii vərdişlər 
və bacarıqlar tələb edir: yarpaq şəklində qızıl və gümüş, qızılı və gümüşü toz, maye 
qızıl və gümüş, lak, lyapis-mavi və digər materiallar. 

Əksər hallarda kitab səhifəsinin sətirləri zərif tonlar ilə boyanan «mərmər» və 
ya rəngli kağızlardan yerinə yetirilmişdir. Bu cür əlyazmalarda rəngli səhifələr 
kontrast prinsipinə əsasən əvəzlənir. Bu isə kitaba rəngli çalar verir. Bu halda mətnli 
hər bir vərəqin mərkəzi hissəsi ağ kağızdan hazırlanır. 

Rənglli fonu olan əlyazmalarda üzərində mətnin həkk olunduğu ağ yarpaqları 
böyük ustalıqla bu fona daxil edərək onları səliqə ilə yapışdırır və kənarları 
çərçivənin altında gizlədirdi. Sonuncu paralel xətli bir neçə müxtəlif rəngdən ibarət 
olub, onların bir qismi üzərində mətnin həkk olunduğu yarpağa çəkilir, qalan qismi 
isə rəngli fonda təsvir edilirdi. Beləliklə, bu cür üsulun tətbiqi ilə işləri icra edən 
şəxs hərtərəfli usta və yüksək ixtisaslı rəssam-dekorator idi. 

Titul vərəqlərinin və əlyazmanın səhifələrinin fonunu bəzəmək üçün o, kağızı 
müxtəlif rəngə boyayaraq rəngli materiallar hazırlayırdı. Tərtibatçı-rəssamlar bu. 
rənglərin hazırlanması, məktub və miniatür üçün kağızın hazırlanması, maye qızılın 
və gümüşün alınması, fonun rənglənməsi və bəzədilməsi kimi məşğələni 
ikincidərəcəli sənət hesab etmirdilər. Bütün bunlar peşəkar rəssamın vəzifələrinə 
daxil olaraq bu işdə çeviklik onun üstünlüyü hesab olunurdu. 

Uzun müddətə qoruyub saxlamaq üçün əlyazmanı dəri cildin içərisinə salaraq 
cildin üzərinə müvafiq bədii tərtibat verirdi və buna kifayət qədər zaman və 
vasitələr sərf olunurdu. Orta əsrlərdə bu cür orijinal sənət bədii yaradıcılığın sərbəst 
sahələrindən biri idi. Dini mühakimələrə əsasən XV əsrə kimi müsəlman ustaları - 
cildçiləri ümumiyyətlə cildi rəngli (qiymətli) metallar ilə bəzəmirdilər və bu, 
göstərilən sənətin qərb ustaları üçün xarakterikdir. 

Erkən orta əsrlərdə cildlər sadə tərtibatı ilə fərqlənirdi: həndəsi omament və 
hər hansı bir qızılı çalar olmadan tünd rəngli naxışların vurulması - dekorun yeganə 
elementləridir. Hələ XIV əsrlərdə məişətə daxil olmuş dəri üzərində incə kəsim 
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xüsusilə də, forzasın - cildin qapağının daxildən tərtib olunması zamanı daha da 
təkmilləşir.  

Cildçilik sənəti XVI və XVII əsərlərdə Təbrizdə və Qəzvində, eləcə də, digər 
şəhərlərdə fəaliyyət göstərən saray emalatxanalarında bədii və texniki üsullarını 
daha da zənginləşdirir; cildlərin bəzədilməsi təsviri omament motivləri ilə daha da 
zənginləşərək rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Əgər XVI əvvəlinə kimi onların 
hazırlanması üçün dəri istifadə olunurdusa, o zaman əsrin ortalarında laklı rəsmlər 
ilə bəzədilən karton cildlər dəbdə idi. Cənubi Azərbaycanın paytaxtı olan Təbrizdə, 
I İsmayılın və I Təhmasibin saray yanı emalatxanalarında yaradılan müxtəlif tipli 
cildlər dekorativ tərtibat üslubu ilə fərqlənir. Bu isə əlyazmaların təmtəraqlı 
bəzədilməsinə və miniatürlərin rəngarəngliyinə uyğun idi. 

XVI əsrdə Təbrizdə sonrakı inkişaf üçün münbit şərait tapan bədii cildləmə 
sənəti yeni zirvələrə nail olur. Yarpaqşəkilli və maye qızılın tətbiqi ilə relyefi tünd 
rəngli dəri cildlərdən savayı şəbəkəli kəsimə malik dekorativ qaydada işlənmiş dəri 
cildlər və müxtəlif rəngli dəri ilə naxışlanmış cildlər meydana çıxır. Bunun üçün 
dərinin ən yaxşı çeşidlərindən istifadə olunur: parlaq səthi ilə fərqlənən Həmədan 
tumacı və bəzən qızılı naxışlar ilə işlənən qırmızı, yaşıl, tünd qırmızı, qəhvəyi və 
qara rənglər ilə bəzədilən dərilər. 

XV-XVIII əsrlərin ustaları tərəfindən sonrakı nəsillərə verilən praktiki 
nəsihətlər və məsləhətlər, eləcə də, materialların hazırlanması reseptləri əyani olaraq 
onların yaradıcılığa qarşı həddən artıq yüksək tələbkarlığı haqqında şahidlik edir. 

Beləliklə, XIII-XIX əsrin Azərbaycan kitab sənəti və miniatür naqqaşlığı 
müstəqil ənənələr yaratmışdır və bu ənənələr Yaxın Şərqin digər mədəni 
mərkəzlərində kitab sənətinin və miniatür nəqqaşlığının sonrakı inkişafına yardım 
göstərmişdir. Azərbaycan kitab sənəti yeni istiqamət yaradaraq Yaxın Şərqdə orta 
əsrlərin cild üzərində əlyazmasının tərtibatı sənətinin ən yüksək inkişaf fazası 
olmuşdur. Bu istiqamət qonşu ölkələrdə - İranda, Orta Asiyada, Osmanlı 
Türkiyəsində və Monqol Hindistanında əlyazmanın tərtibatı sənətinin inkişafına 
müəyyən şəkildə təsir göstərmişdir. 

Keçmişdə hər bir rəssam tətbiq olunan materialların keyfiyyətini mükəmməl 
şəkildə öyrənərək onları hazırlamaq bacarığına malik olmuşdur. Kitab sənətinin 
ustalarının hər bir nəsli işin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına nail olaraq ayrı-ayrı 
proseslərin texnoloji xüsusiyyətlərini və xassələrini təkmilləşdirməyə can atırdılar. 

Köçürən şəxsin əməyini də qeyd etmək lazımdır: Şərqdə bu peşənin 
nümayəndələrinin sosial statusu Avropada və Rusiyadakı həmkarlarının vəziy-
yətindən fərqlənmişdir. Avropada olduğu kimi (XVI əsrə əsasən), (“Orta əsr 
əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda XIV 
elmi konfransın materialları 106) Rusiyada da (XVIII əsrə əsasən) əlyazma 
kitablarının buraxılması kilsələrin və monastırların nəzdində fəaliyyət göstərən 
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xüsusi emalatxanalarda (skriptoriyalarda) cəmlənirdi. Köçürən şəxslərin əsas 
tərkibini monaxlar təşkil edirdi. 

Bu əlbəttə, muzdlu qaydada və ya bazarda işləyən “icmaçı” mirzələrin yoxlu-
ğuna işarə etməsə də, onların sayı monastır mirzələrinin sayından qat-qat az idi. 

Müsəlman şərqində bir qədər fərqli mənzərə müşahidə olunur. Daima saray 
və dövlət kitabxanalarında, kübar feodalların xüsusi kitabxanaların ştatında işləyən 
ustalar adətən, bir qayda olaraq, kübar əsərlər ilə əlaqədar olan rəhbərlərinin 
sifarişlərinin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olmuşdur. Ümumilikdə, hər kəs 
tərəfindən istifadə olunan kitabxanalarda, bir sıra məscidlərdə və mədrəsələrdə 
ənənəvi sabit təcrübə mövcud olmuşdur və bu zaman bu kitabxanalardan götürülən 
bu və ya digər əsərləri özü üçün köçürmək ilə bağlı icazə fərdi şəxslərə təqdim 
olunur. Bunlardan savayı, məlum olduğu kimi onları kitabxanalara bağışlayan şəxsi 
külliyyatların sahibləri bağışlama sənədlərində kağızın və ləvazimatların alınması 
üçün gəlirlərindən ayırdıqları məbləğləri xüsusi olaraq göstərirlər. Onlar kitab 
sahibləri tərəfindən bağışlanan hər hansı bir siyahıdan surəti çıxarmağı arzulayan 
hər kəsə pulsuz şəkildə verilməlidir. 

Daimi xidmət sahəsində çalışan, köçürmə ilə məşğul olan şəxsin kateqoriyası 
bu sənətlə məşğul olan böyük bir ordunun cüzi hissəsini təşkil edirdi. Lakin, ədalət 
naminə qeyd etmək lazımdır ki, onlar sifariş götürmək kimi qanuni normaların 
yerinə yetirilməsi hüququna və ya imkanına malikdirlər. Çox güman ki, kitab 
mirzəsinin vəziyyəti həddən artıq sərbəst idi və o, çox güman ki, nəinki dövlət 
nəzarətindən və dini nəzarətdən, eləcə də, onun məhsuluna dair istehlak 
tələbatından asılı idi. 

«Əlyazmaların yerinə yetirilməsinin geniş və münasib təcrübəsi bizə məlum 
olan mənbələrdə və rəsmi sənədlərdə əks olunmamışdır. Bu mənbələr (birincilər 
məhdud, ikincilər isə geniş) yerli hakimlərin, canişinlərin, iri feodalların 
saraylarında fəaliyyət göstərən yüksək bədii siyahıların tərtib olunması ilə məşğul 
olan “xüsusi” emalatxanalar qeydə alınmışdır. Bu emalatxanalarda hazırlanan 
əlyazmalar ölkədə kitab məhsullarının miqyaslarını təyin etməmişdir. Çünki, onlar 
saraydan kənara çıxmamış və onların taleyi əvvəlcədən məlum idi - rəhbərin və 
sahibin şəxsi kitabxanasının rəfində yer tutmaqdan ibarətdir. Bundan savayı, onlar 
az sayda istehsal olunaraq, həddən artıq bahalı olmuş və varlı mesenatlar ilə 
həvəskarların yalnız məhdud sayı üçün münasibdir» (1, c. 21). 

Deməli, əlyazmaların əsas həcmi bu cür emalatxanaların divarlarından 
kənarda yaradılırdı, sonluqlarda əksini tapan lakonik ifadələr isə «elə oradaca 
göstərilmişdir», və əlyazmaların köçürüldüyü ərazilərin coğrafiyasını vurğulamaqla 
bizi bir daha buna inandırır. Bu, mütaliənin məcburi hesab olunduğu və cəmiyyətin 
istənilən zümrəsi tərəfindən kitabın asanlıqla əldə olunduğu Şərqdə savadın mövcud 
olmasına dair çoxsaylı sübutlardan biridir. 
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Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası 
əlyazma kitablarının unikal kolleksiyasını ehtiyatla qoruyub saxlayaraq onların 
sayını daha da artırır. Bu kitabların əksəriyyəti nəinki postsovet məkanında, eləcə 
də beynəlxalq miqyasda da biblioqrafik və bədii dəyərə malikdir. 

Bu kolleksiyaların hər bir nüsxəsi- Şərqdə kitab işi mədəniyyətinin yüksək 
səviyyəsinin təsdiqidir. 
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Elmin tədqiqinə bibliometrik yanaşma bütünlükdə elmin və onun ayrı-ayrı 

sahələrinin vəziyyətinin tədqiqində informasiyanın sənəd axınının kəmiyyət 
göstəricilərini istinad kimi tələb edir. 

Müasir bibliometrik tədqiqatlar məlumat - bibliometrik elektron resursların 
köməyi əsasında aparılır. Bunlar müxtəlif məlumat bazaları - biblioqrafik, 
faktoqrafik və ya referativ və onlarla əlaqəli xidmətlərdir. Müəssisələrin və 
universitetlərin bibliometrik hesablama üçün vasitə rolunu oynayan resurslardan 
istifadə etmək vacibliyi əlavə sübutlar, dəlillər tələb etmir. 

Bibliometriya nəyə əsaslanır? Elm – hər cür biliyin deyil, qəbul olunmuş 
meyarlara müvafiq olan, uyğun gələn yeni biliyin istehsalıdır. Alim özünün sosial 
missiyasını, vəzifəsini növbəti vacib şərtlərlə, şəraitdə yerinə yetirir: O elə bir 
bilik yaradacaq ki, ona qədər elmin yaddaşına yazılmamış olsun. Amma onun 
şəxsi, individual nailiyyəti sosial aprobasiya və təsdiq almadan heç bir məna 
daşımır. Tədqiqatçılar və alimlər onun iddia və tələbləri ilə razılaşmalıdır. Çünki 
məhz o, elmi həqiqət kimi qiymətləndirilməyə layiq olan bilik əldə etmişdir. Elm 
aləmi bu barədə alimin nəşrlərinə istinad formasında xəbər verir. Tədqiqatçının öz 
işindəki yeniliyi digər işlərlə müqayisə etmək, qarşılaşdırmaq üçün digər yolu, 
üsulu yoxdur. Buna görə də, tədqiqatın nəticələrini nəşr etməklə o, təkcə meydana 
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çıxarılmış fakt və nəzəri məlumatları izah etmir, həm də öz mətninə digər 
tədqiqatçılar tərəfindən yazılmış məlumatları daxil edir, onların iş yerlərinə 
göndərir, istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısını təklif edir. 

Bibliometriyanın məsələlərindən biri mətnlər arası əlaqələrin 
öyrənilməsidir. Buna görə də "istinad etmək" və "istinad edilmiş" terminləri 
birmənalı şəkildə izah edilməlidir. "İstinad edilmiş" termini dar mənada hər hansı 
mətndən müəllifə və (və ya) mənbəyə istinadla müşayiət olunan hərfən sitat 
gətirməkdir. Bu, geniş mənada müəllifin öz mətninə hər hansı digər mətn 
fraqmentini daxil etməsidir. Bu terminə sinonim kimi "alınma (iqtibas etmə)", 
"daxili, gizli məna", "allyuziya", "reminissensiya (başqa əsərin izi, təsiri)" sözləri 
istifadə olunur. İstinad etmənin əsas məqsədi əvvəllər digər müəlliflər tərəfindən 
ifadə olunmuş ideyalara münasibətdə intellektual düzgünlüyün təzahürüdür. 
İstinad etmək özündə çap edilmiº elmi iºdə istifadə olunan müəllifin, sərlövhənin, 
mənbənin nəºr yerinin (jurnal, kitab və ya digər nəşr) və ilin təsdiqini əks etdirir. 
Bu cür istinad etməni istinad edilmiş elmi işin istifadəsi və təsir dərəcəsi hesab 
etmək olar. İstinad etmək dərəcəsi ayrıca məqaləyə (ona nə qədər çox istinad 
edilir); müəllifə (istinad etmənin ümumi sayı və ya məqaləyə edilmiş istinad 
etmənin orta sayı); jurnala ( jurnalın impakt-faktoru və ya jurnalda çap olunmuş 
məqalələrə istinad etmənin orta sayı) müraciət etmənin sayıilə hesablanır[2,s.100]. 

Elmi bilik özü özlüyündə hiss olunan, gözə çarpan deyil. Elmi tədqiqatların 
nəticələri olan yazılı informasiya isə özünün mövcudluq obyektini təqdim edir və 
öyrənilə bilər. Bilik məhsulunun hesablanmasının, ötürülməsi və istifadəsinin bir 
sıra vacib komponentləri bu biliyin ifadə olunduğu elmi nəşrlərdən əldə oluna 
bilər. Elmi əməkdaşların əsas hissəsi, xüsusən daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə 
fundamental elm sferasında çalışanlar öz tədqiqatlarının nəticələrini açıq milli və 
beynəlxalq elmi jurnallarda çap etdirirlər. Öz nəşrlərində müəlliflər nə etdikləri, 
kiminlə işlədikləri, bu tədqiqatın harada və nə vaxt aparılması barədə məlumat 
verirlər. 

Gündəlik olaraq elmi jurnalların redaksiyalarına çap olunmaq üçün on 
minlərlə məqalə, qeyd, yazı, xülasə və bu məqalələr içərisində milyonlarla 
istinadlar daxil olur. Bunlar bilik kommunikasiyasına və elmdə genişləndirilmiş 
proseslərə nüfuz etmə yolunu və bilavasitə tədqiqatın əhəmiyyəti barədə empirik 
məlumatları və bilik istehsalının vahid, nadir elmi fəallığını təmin edir. Məqalələr, 
istinadlar və patentlər elmi məhsuldarlığın etibarlı göstəriciləri olmaqla, elmi 
tədqiqatların mahiyyətini kəsb edir və prioritetlərdən biridir. Onlar elmi cəmiyyət 
daxilindəki əlaqələri, həmçinin elmi tədqiqat ilə təcrübə arasındakı əlaqəni 
nümayiş etdirir. Düzgün istifadə edilmiº məqalələr, istinadlar, patentlər haqqında 
məlumatlar müəssisələr, elmi fənnlər və ölkələr arasında əsaslı müqayisə 
aparmağa imkan verir. Elmi məqalələrdəki müəllifliyə görə məlumatlar da elmi 
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əməkdaşlığın miqyası, müxtəlif təşkilatlar, fənnlər, ölkələr arasında əməkdaşlığın 
model və tendensiyaları haqqında vacib informasiyanı əks etdirir. İstinadlar elmi 
məhsuldarlığın görülmüş işin əvvəlki tədqiqatlara təsirini müəyyənləşdirən 
göstərici hesab olunur. Patentlərdəki elmi məqalələrə istinadlar elmi tədqiqatın 
innovasiyaya təsir etmək dərəcəsini üzə çıxara bilir.  

İstinad etmənin əsas məqsədi:  
a) nümunə çəkdiyiniz fikrə diqqət çəkirsiz və ya təsdiq etdiyiniz fikri sübut 

edirsiniz;  
b) yazılı işə nümunə kimi istinad edirsiniz və ya təsdiq etdiyiniz fikri sübut 

edirsiniz. 
c) kimi isə rəsmi olaraq mühakimə etmək; 
ç) hesabat və ya digər sənəddə kimi isə cəsarətli və ya digər xüsusi 

əhəmiyyətli hərəkətin icrasına görə rəsmi olaraq xatırlamaq [3, s.11]. 
Elmi əsərlərdə, xüsusilə monoqrafik kitablarda faktlara istinad və ya sitat 

gətirmələr çox yer alır. Təhlillər göstərir ki, çox zaman fakt və sitat əsassız yerə 
sayca çoxaldılır, yəni heç də onların hamısı müəllif fikrini sübut etmək funksiyası 
daşımır. Rast gəlinən bir çox hallarda isə istinad edilən mənbədən gətirilən 
nümunələri tapmaq mümkün olmur. Bunun qarşısını almaq üçün istinadlar seçmə 
üsulu ilə yoxlanılmalı, şübhə doğuran sitatlar əsli ilə tutuşdurulmalıdır[1, s.319]. 

Elmi ədəbiyyatda mətnə hərfən istinad etmək müəllifin fikrinin təhrif 
edilmədən ötürülməsi üçün qəbul edilmişdir. Mənbəyə istinad etmək sərhədlərin 
formalaşdırılması şərti ilə plagiat hesab olunmur. Mətnin müəlliflik hüququ 
müəllifə aid olduğuna görə həmin mətnə istinad edən şəxs bu mətnə görə 
məsuliyyət daşımır[2,s.104]. 

Elmi istinad etmə haqqında informasiyanın çatdırılmasında əsasən 
"Thomson Scientific" və "Elsevier"şirkətləri fəaliyyət göstərir. İSİ istinadlar 
göstəricisinə kompakt-disk və jurnallardan başqa girişWeb of Knowledge (WoK) 
məlumatlar bazası qrupuna daxil olan Web of Science saytı vasitəsi ilə də 
mümkündür. "Elsevier" nəşriyyatında əvvəlcə "Scopus", sonra isə "Scirus" şəbəkə 
vasitəsi işlənmişdir.Müasir dövrdə "Elsevier" tərəfindən hazırlanmış"SciVal" əsas 
şəbəkə vasitələrindən biri hesab olunur. İstinad etmək elmi mühitdə vacib 
davranış norması hesab olunur və onu elmi kommunikasiya vasitəsi kimi nəzərdən 
keçirmək olar[2,s.106]. 

"Thomson Reuters" kimi elmi nəşrlərin referativ məlumatlar bazası 
istinadları istinad edilən və istinad edən elmi işlər kimi ayıraraq indeksləşdirir. 
Bu, əvvəl nəşr olunmuş elmi işlərə kimin istinad etdiyinə baxmağa imkan 
verir[2,s.114]. 

Bir çox bibliometrik tədqiqatlar elmdə istinad etmək şəbəkələri və 
modellərinin açılması və interpretasiyasına həsr olunmuşdur. Elmi ənənə alimin 
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tədqiqat mövzusuna aid olan əvvəlki elmi işlərə öz məqaləsində istinad etməsini 
tələb edir. 

Müxtəlif elm və təhsil müəssisələrinin, elmi kollektivlərin və ayrı-ayrı təd-
qiqatçıların fəaliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsi üçün elmmetrik göstəri-
ciləri, daha dəqiq istinadetmə indeksi, Xirşa indeksi, impakt-faktor, operativlik 
indeksini nəzərə almaq lazımdır. 

İstinad etmə strukturunun təhlili və bibliometrik göstəricilərin müəyyən-
ləşdirilməsinin əsasını təkcə jurnal nəşrləri haqqında biblioqrafik məlumatlar 
(müəllif, sərlövhə, jurnalın adı, il, cild, buraxılış, səhifələr) deyil, həmçinin istinad 
edilən ədəbiyyatın məqaləiçərisi siyahısı toplanmış referativ məlumatlar bazası 
təşkil edir. Bu, müəyyən məqalələrdə istinad edilən nəşrlər kimi bu məqaləni 
istinad edən nəşrləri tapmağa imkan verir. Bu üsulla istifadəçi öz sorğusuna uyğun 
olan bütün biblioqrafiyanın effektiv axtarışını apara bilər. Eyni zamanda, bu cür 
məlumatlar bazasına xüsusi əlavə kimi daxil edilmiş jurnallar haqqında 
məlumatlar mütəxəssislər üçün dövrü nəşrlərin bibliometrik göstəricilərinə giriş 
verir. 

Daha məşhur istinad edilən məlumat bazaları: 
1.Scopus - intizamlı referativ baza (tammətnli deyil). Bu, dünyada hər gün 

yeniləşən ən böyük referativ məlumatlar bazasıdır. 
2.Web of Science (Thomson Reuters) – elmi jurnallardan alınmış bütün 

məqalələrin biblioqrafik təsvirlərini saxlayır və əsasən aparıcı beynəlxalq və milli 
jurnallardakı elmin fundamental bölmələri üzrə nəşrləri əks etdirir. Elmi istinad 
edilməWeb of Science-in məlumatlar bazası hər həftə yenilənir və 3 əsas 
məlumatlar bazasından ibarətdir: 

-  Science Citation İndex Expanded: təbii elmlər üzrə baza; 
- Social Sciences Citation İndex: sosial elmlər üzrə baza; 
- Arts and Humanities Citation İndex: incəsənət və humanitar elmlər üzrə 

baza. 
3.Science Citation İndex Compact Disc Edition (SCİ) – “Elmi istinadların 

göstəricisi” “Thomson” şirkətinə daxil olan Elmi İnformasiya İnstitutu 
(Filadelfiya, ABŞ) tərəfindən buraxılır. Bu məlumatlar bazasının unikallığı elmin 
ayrı-ayrı sahələri arasında sədd qoymamağında və nizam-intizamlı olmağındadır. 
Bundan əlavə, köhnə və yeni nəşrlər burada birlikdə verilərək, yeni nəşrlərin daxil 
edilməsində istinad edilmiş bütün ədəbiyyat əlavə olunur. SCİ sistemi dəWeb of 
Science kimi 3 məlumat bazasını məcmu şəklində özündə əks etdirir[7,s.4].  

Tədqiqatçılıq fəaliyyətində istinad etməkdən istifadənin 3 aspektini ayırmaq 
olar: 

1.Sənədlərin axtarışı ( təcrübi aspekt); 
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2. Nəşrlərin və ya ayrı-ayrı alimlər qrupunun səviyyəsinin müəyyənləşdiril-
məsində istinad etmək barədəməlumatların istifadəsi; 

3. Elm və ya bilik sahəsində bütövlükdə strukturun müəyyənləşdirilməsi və 
onun inkişafında istinad etməkdən istifadə[6,s.5]. 

Science Citation İndex - SCİ ("Elmdə istinad etmək göstəricisi") 1963-cü 
ildən ABŞ-da(Filadelfiya şəhəri, Pensilvaniya ştatı) Elmi İnformasiya İnstitutunda 
(İnstitute for Scientific İnformation- İSİ) işlənmişdir. Onun yaradıcısı və həyata 
keçirilməsinin baş ideya rəhbəriY.Qarfild (Eugene Garfield) eyni zamanda, İSİ-
nin prezidenti olmuşdur. Sovet İttifaqında bu sistem digər adlarla məşhur idi: 
"Qarfild indeksi", "İstinad edilmiş ədəbiyyatın göstəricisi", "Elmi istinad indeksi". 
SCİ-nin prototipi 1873-cü ildən ABŞ-da mütəmadi olaraq çap olunan "Şepardın 
federal qanunvericiliyinin istinadlar göstəricisi"("Shepard's İndex") idi[6,s.8]. 

Elmdə ilk istinad etmək göstəricisi 1961-ci ildə nəşr olunur. Bura 1959-
1960-cı illərdə çap olunmuş işlər haqqında məlumatlar daxil idi. 1963-cü ildən bu 
göstərici mütəmadi olaraq çap olunur. 1964-cü ildən SSRİ-də SSRİ Elmlər 
Akademiyası Ümumittifaq Elmi və Texniki İnformasiya İnstitutunda (ВИНИТИ) 
meydana gəlir. Hazırda SCİ sistemi dünyada çox məşhurdur[6,s.9]. 

SCİ sistemi 3 məlumat bazasının məcmusunu təqdim edir: 
1. Təbii və texniki elmlərin məlumatlar bazası (1963-cü il). 
2. Sosial elmlərin məlumatlar bazası (1973-cü il). 
3. İncəsənət və humanitar elmlərə dair nəşrlər daxil edilmiş məlumatlar 

bazası (1978)[6,s.16]. 
SCİ-nin yaradıcısıY.Qarfild hesab edirdi ki, istinad etmək – alimlərin 

həmkarları ilə hesablaşdıqları mükafatlar sistemidir, xırda puldur. Elmi işlərdə 
mənbəyə istinad etməmək plagiatın bir formasıdır. Müəlliflər ümumi təcrübədə öz 
keçmiş elmi işlərinə də istinad edirlər. İstinad edilmiş məqalənin həmmüəlliflər 
qrupu məqaləyə istinad edərkən bu vəziyyət tez-tez yaranır. Özünə istinad 
edərkən bura aid olan məlumatlara ehtiyyatla yanaşmaq lazımdır[2,s.107]. 

Nəşrlərin elmi əhəmiyyəti bütöv faktorlar ilə müəyyən olunur və daha çox 
koqnitiv strukturlarda yeni biliyin istinad edilməsi zamanı inteqrasiyaya kömək 
edən proseslərlə şərtlənir. İstinad etmə mexanizmlərinin nəzəri əsaslarının 
işlənməsində adətən 3 istiqaməti ayırırlar: 

1.Normativ inteqrasiya, şərh, izah (1965-ci ildə təklif olunmuşdur); 
2İnterpretasiya olunmuş hesablama (1977-ci ildən işlənir); 
3.1978-ci ildə irəli sürülmüş istinad edilmiş sənədlərin ümumi simvollar 

kimi baxılması ilə razılaşan “simvolik perspektiv” (simvolik görünüş). 
İlk2nəzəri istiqamət sosial prinsiplərə aid edilir, 3-cü isə özü ilə sosial 

prinsiplərdən linqvistik prinsiplərə müəyyən edilmiş keçidi təqdim edir. 
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Yeni elmi bilik izahlı və ya izahsız, şərhsiz, xüsusi və ya diffuz, qarışıq, 
dağılmış formada bibliometrik təhlil vasitəsi ilə elmi cəmiyyət tərəfindən elmi 
nəşrlərin köməyi ilə mexanizmləri aşkar etməyə imkan verir.  

İstinad etmə proseslərinin sosial interpretasiyası nəzəri biliyin, eksperi-
mental, təcrübi və sınaq tədqiqatlarının “yuva” sistemi kimi baxılan elmin prin-
siplərinin dərk edilməsinə imkan verir. 

Hesablamanın aparılması və ya elmin təyin edilməsi üçün istinad etmə 
təhlilindən istifadə müxtəlif fikirlərin əhəmiyyətli miqdarı, həmçinin “istinad 
edilmə qiymətləndirmənin qanuni vasitəsidirmi?” sualının qoyuluşu ilə müşayiət 
olunurdu. İstinad etmə təhlilinin müxtəlif formaları bibliometrik təhlilin vacib 
komponenti hesab olunur. Bibliometriyada istinad etmək sosial institut olaraq 
elmin tədqiqat obyekti kimi möhkəmliyinə xidmət edir. 

İstinad etmək fenomeni şübhəsiz ki, elmdə vacib etik normadır və ümumi 
elmi tənzimçi ("requlyator", elmin fəlsəfi dilində) olmaqla elmi kommuni-
kasiyanın vacib vasitələrindən biri hesab olunur.  

Təxminən XIX əsrin ortalarında, elmi jurnal sosial institut və alimlər 
arasında münasibətin ayrılmaz vasitəsi kimi baxılmağa başlayanda istinad etmək 
elmdə standart etik normaya çevrilir. Elmdə istinad etmənin etik funksiyasından 
başqa, qeyd etmək lazımdır ki, nəşrlərdəki istinadlara da elmi kommunikasiya 
vasitəsi kimi baxmaq olar. Elmi işlərdəki istinadları müşahidə etmək bu və ya 
digər ideyanın qonşu sahələrdə də mövcudluğunu, inkişafını izləməyə imkan 
verir. 

D.Prays qeyd etmişdir ki, istinad etmək bütün işləri vahid kompleksdə 
əlaqələndirən şəbəkə rolunu oynayır. Hər bir məqalə digər məqalələrin əsasında 
yaranır və öz növbəsində növbəti məqalə üçün başlanğıc, əsas məqamlardan 
birinə çevrilir. 

Əksər elmi jurnallarda təxminən 1850-ci ildə sələflərin işlərinə açıq istinad 
etmək, müraciət etmək ənənəsinin meydana gəlməsini görmək olar. Nəşrlərdə 
göstərilən biblioqrafik istinadların siyahısı işin xüsusi, orijinal, fərqli kontekstini 
yaradır, baxılan problemlərin, nəşrlərdə qoyulmuş ideyaların başa düşülməsində 
açar rolunu oynamaq üçün ilkin təqdimat verir. Hipotez ondadır ki, istinadlar özü 
ilə elmi konsepsiyaların simvolunu vəY.Qarfildin fikrincə istinad etmə 
göstəricilərinin nəzəri əsaslarını əks etdirir. 

Elmdə istinad etmə özünə 3 müxtəlif faydalı komponenti daxil edə bilər. 
Buna görə də o, bütövlükdə aşaöıdakıları əks etdirir: 

1.Nəşrlər (elmi işlər) arasında koqnitiv əlaqəni; 
2.Sələflərin işlərinə istinad etməyin mənəvi vacibliyi, dəbi; 
3.Sosial faktor. 
Bu komponentləri ayırmaq çox vaxt çətin olur. 
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Bibliometriya elmə bütövlükdə bağlı deyil. Amma tədqiqatın obyekti kimi 
daha dəqiq istinad etmə təhlili məhz elmdə effektivlidir. Məsələn, siyasətin 
tədqiqində istinad etmə təhlili yaxşı üsul hesab olunmur. Burada digər biblio-
metrik üsullar, məsələn, leksiki təhlilə əsaslandırılmış üsullar daha səmərəli ola 
bilərdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istinad etmə kimi bibliometrik göstərici elmi 
tədqiqatlarda tez-tez istifadə edilən standart göstəricidir. İstinad etmə təhlili elmin 
tədqiqində elmi işlərdə təqdim olunan başlanğıc, ilk istinadın izlənilməsi kimi 
istifadə olunan bibliometrik üsullardan biridir. 

Biblioqrafik istinadlar elmi ədəbiyyatın axtarışında (məşhur ənənəvi 
aparatla yanaşı), elmi işlərin elmi dərəcəsinin, səviyyəsinin ölçüsü, həddi, 
tədqiqatçıların məhsuldarlığı, ayrı-ayrı dövrü nəşrlərin əhəmiyyətlilik göstəricisi, 
həmçinin elmin inkişafının təhlili üçün vasitə kimi istifadə oluna bilər. Buradan 
tədqiqat fəaliyyətində istinad etməkdən istifadənin 3 aspektini, tərəfini ayırmaq 
olar: 

1.Sənədlərin axtarışı (təcrübi aspekt); 
2.Elmin ayrı-ayrı tədqiqat obyektlərinin bibliometrik qiymətləndirilməsi 

(alimlərin, nəºrlərin, jurnalların, institutların, ölkələrin və s.); 
3.İstinad etmənin bilik sahəsinin və ya bütövlükdə elmin strukturunun 

meydana gəlməsində istifadə olunması. 
İstinad etmə təhlilinin müxtəlif üsulları2 sinifdə birləşdirilə bilər: 
1.İstinad etmə statistikası; 
2.İstinad etmə şəbəkələrinin təhlili. 
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir məlumatlar bazasının strukturu elmi 

tədqiqat vasitəsi kimi daha mahir bibliometrik göstəricilərdən istifadə etməyə 
imkan verir. JCR və İMPACT FACTOR və İMMEDİACY İNDEXkimi ona daxil 
edilmiş, jurnalın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə istifadə edilən 
göstəriciləri nümunə göstərmək olar. 

Hələ də istinad etmə statistikasının alimlərin potensialının qiymətləndiril-
məsi üçün istifadə edilməsi məsələsi mübahisəli olaraq qalır. Burada xüsusi olaraq 
qeyd etmək lazımdır ki, nəşrlərin istinad etmə haqqında kəmiyyət məlumatları 
elmi cəmiyyətə tədqiqatın nəticəsinin təsirini, onun digər alimlər üçün fayda-
lılığını əks etdirir. 

Bu məlumatlar nəşrlərin keyfiyyətini ölçmür, onlara müvafiq elmi işin 
əhəmiyyətli olmasını göstərən göstəricilər kimi baxmaq lazımdır. İstinad etmənin 
hesablanması bibliometrik qiymətləndirmənin digər göstəricilərlə məcmu şəklində 
inkişafını genişləndirir. 

Qeyd edək ki, ayrı-ayrı alimlərin şəxsi işlərinin istinad edilməsi (məsələn, 
elmin xəritəsinin qurulmasında alqoritmlərin yığılmasında istinad etmənin və 2 
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işin istinad etmənin ümumi parametrlərindən asılı olan sosial faktorların təsirinin 
zəiflədilməsi üçün statistik düzəlişlər daxil edilir) cəhdləri süni, qeyri-təbii olaraq 
əks nəticəyə səbəb ola bilər.  

İstinad etmə göstəricilərini istifadə etməklə amerika alimləri Conatan və 
Stiven Koullar fiziklərin sosial stratifikasiyasını öyrənmişlər. Onlara verilən 
istinadların miqdarı elmi işin təsdiqi və vacibliyinin (faydalılıq mənasında) kobud 
həddi, ölçüsü kimi baxılmışdır. Bəzən hər-hansı elmi nəşrə istinad etmənin yüksək 
sıxlığı, tezliyiinnovasiyanın (yeni ideyanın, üsulun, açılışın, Nobel və digər 
mükafatın verilməsi) markeri ola bilər.  

SCİ-nin istinad etmə göstəricisi məlumatlarına görə bu cür işlərin miqdarı 
nisbətən azdı, baxmayaraq ki, elmdə istinad etmə mənbələrinin tam miqdarı 
kifayət qədər yüksəkdir: təxminən onlardan 1%-i1 il ərzində10və daha çox istinad 
edilir.  

İSİ və MİNÇtərəfindən son 25 ildə aparılmış çoxsaylı statistik tədqiqatlar 
istinad etmə statistikasının elmin vəziyyəti kimi operativ dəyişilməsini təsdiq edir. 
İSİ-nin müxtəlif məlumatlar bazasının meydana çıxması ilə istinadların təhlili 
təcrübi əhəmiyyət qazanır, müxtəlif bibliometrik göstəricilərin statistik 
məlumatları əsasında yaradılmış, elmin inkişafının yeni və vacib hesablanma 
xüsusiyyətlərinin istifadəsi öz həcminə, dəqiqliyinə görə indiyə kimi mövcud olan 
bu tipdən olan məlumatları geridə qoymuşdur. 

Elm tədqiqatçılarının qarşısında bu yeni xüsusiyyətləri elmin ayrı-ayrı 
sahələrinin inkişaf vəziyyətini göstərməyə qadir olan xüsusi, fərqli indiqatorlara 
çevirmək məsələsi meydana çıxır. Bu, müxtəlif ölkələrdə elmin bibliometrik 
tədqiqat spektrini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən İSİ-nin yeni məlumatlar 
bazasının – “National Science İndicators” yaranmasına səbəb oldu[8]. 

İstinad şəbəkələrinin riyazi modelinin qurulmasında nəzəri çoxluqlar 
aparatından istifadə oluna bilər.  

İsnadların təhlili SCİ sisteminin statistik məlumatlarının əsasında yaradılmış 
elmi nəşrlərin yeni və vacib xüsusiyyətlərinin meydana gəlməsindən sonra təcrübi 
əhəmiyyət kəsb etdi[6, s.168].  

Elmin idarə edilməsində və strateji məsələlərin həllində elmin inkişafının 
uzunmüddətli tendensiyalarının öyrənilməsi vacib və maraqlı hesab olunur. Bu 
tendensiyalar bibliometrik üsulların köməyi ilə aşkar edilir. İnformasiyanın 
istifadə olunmasında strateji aspekt böyük informasiya massivlərinin alqoritmik 
işlənməsi ilə bağlıdır. Science Citation İndex (SCİ) sisteminin yaradılması ilə bu 
cür tədqiqatlar geniş aparılmağa başlayır[6, s.3]. 

Elmi kommunikasiyaların təhlili vasitəsi istinadlar şəbəkəsi hesab olunur. 
Sovet tədqiqatçıları olan E.M.Mirski və V.N.Sadovskinin fikrincə istinad 
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şəbəkələri elmi kommunikasiyaların tədqiqində hər şeydən əvvəl müxtəlif 
kommunikasiya əlaqələrinin təhlil vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir[4, s.15]. 

İstinadlar sistemlərinin 2 təhlil üsulu daha geniş tətbiq olunur:  
- Biblioqrafik əlaqələndirmə üsulu (bibliographic coupling) 60-cı illərin 

ortalarında yaranmışdır; 
-Prospektiv əlaqələndirmə üsulu (co-citation) 70-ci illərin əvvəlində 

yaranmışdır. 
Hər 2 üsul müasir informasiya məlumat bazalarında təqdim olunan çoxsaylı 

sənədlərin formal, alqoritmik təsnifləşdirilməsi üsullarına daxildir. İstənilən təsni-
fat (təsnifləşdirmə strukturu) çoxlu sayda obyektlər haqqında zəngin informa-
siyanın qısa izahı vasitəsini təqdim edir. Buna görə də təsnifatlar həmiºə elmin 
dilinin vacib elementi olacaq. Bu metodlar 2 nəşr arasında qarşılıqlı əlaqənin 
müxtəlif prinsiplərdən ayrılması ilə əsaslandırılır. Bu üsullar arasında böyük 
oxşarlıqlar olsa da, onları fərqləndirmək lazımdır.  

Biblioqrafik əlaqələndirmə üsulu 1962-ci ildə Massaçuset Texnoloji 
İnstitutunun (ABŞ) əməkdaşı doktorM.Keslertərəfindən təklif olunmuşdur. O, 
göstərirdi ki, elmi məqalələrdə,onların məqaləiçərisi biblioqrafiyalarında bir və ya 
daha çox ümumi istinadlar varsa, onlar bir-biri ilə şüurlu əlaqəyə malikdir (onlar 
mövzu baxımından da əlaqəlidir)[9]. 

Biblioqrafik əlaqələndirmə - ümumi açar sözlərin, deskriptorların, istinad-
ların və digər sahə göstəricilərinin əsasında 2 sənəd arasında olan əlaqədir[11]. 

DoktorM.Kesleröz ideyalarının tənqid edilməsinə baxmayaraq, ümumi 
istinad verilmiş sənədlər arasında biblioqrafik əlaqələrin öyrənilməsi təcrübələrini 
davam etdirmişdir. O, böyük həcmdə texniki nəşrlərin mövzu cəhətdən əlaqəli 
qruplarının illüstrasiyalı təsnifatının tədqiqatını aparmışdır. 

1963-cü ildə EHM - in köməyi ilə 36 cilddən ibarət olan "Physical Review" 
jurnalındakı istinadların avtomatik işlənməsi məqsədi ilə proqram hazırlanır və bu 
nəticələr əldə olunur: 

- biblioqrafik əlaqələndirmə üsulu nəşrin leksikası və dilindən asılı deyil; 
- o, ekspertlərin qiymətləndirilməsini tələb etmir; 
- üsul mövcud sənəd üçün statik təsnifatı təmin etmir: sənəd qruplarının 

tərkibi ədəbiyyatın istifadəsində dəyişikliklərə uyğun olaraq dəyişir[10]. 
Qeyd etmək lazımdır ki, biliyin hər-hansı sahəsində yeni işlərin meydana 

gəlməsi ilə bu sahənin retrospektiv işlərinin əlaqəsi dəyişir və bu cür əlaqə 
prospektiv adlanır. Prospektiv əlaqə üsulu müstəqil olaraq demək olar ki, SSRİ və 
ABŞ-da 70-ci illərin əvvəllərində işlənmiş, haqqında ilk məlumat isə 1973-cü ildə 
dərc olunmuşdur[5, 12].Sənədlər arasında prospektiv əlaqə elmin inkişafından 
maksimum dərəcədə asılıdır və elmin strukturunun təhlili nöqteyi-nəzərindən daha 
maraqlıdır. 
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Q.Smoll təsdiq etdi ki, biblioqrafik əlaqələndirmə üsulu predmetlərin 
ələqələndirilməsinin daha az etibarlı göstəricisidir. Prospektiv əlaqə üsulunda 2 
nəşr arasında əlaqə gücü bu2 nəşrə eyni vaxtda istinad edən işlərin (sənədlərin) 
miqdarı kimi təyin edilir. Belə ki, 2 nəşr üçün istinadların ümumi sayı onların hər 
birinə istinadların yekun sayından asılıdır. Bu üsulda əlaqənin gücü istinad edilən 
nəşrlərin məşhurluğunun nəzərə alınması ilə təshih edilir. Nəşrin məºhurluq 
dərəcəsi dedikdə, bu nəºrə istinad etmiº işlərin ümumi sayı başa düşülür. 

Təxminən XX yüzilliyin ortalarında elmi jurnal sosial institut və alimlər 
arasında əlaqə vasitəsi kimi baxılmağa başlayanda istinad etmək etik norma 
standartı hesab olunmağa başlayır.  

Müəlliflər elmi sənədlərin ayrılmaz hissəsi hesab olunan biblioqrafik 
istinadların köməyi ilə “əlaqə” saxlayırlar. Elmi iş meydana gələn kimi oxunur və 
istinad edilir. İstinad etmək aktına görə istinad edən istinad edilən müəllifdən 
icazə almalı deyil. Bu zaman istinad edən və istinad edilən müəlliflər arasında öz 
istəklərindən asılı olmayaraq qərb ədəbiyyatında “kommunikasiya” adlandırılan 
əlaqə yaranır [3, s.4].  
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Azərbaycan xalq nağıllarına dair yazılı mənbələr folklorşünas alimlər 

tərəfindən orta əsrlərə aid əlyazma şəklində olduğu müəyyən edilmişdir. İlk nəşr 
nümunələri isə XIX əsrin ilk onilliklərinə təsadüf etmiş və başqa dillərə tərcümə 
edilmiş nağıllardan ibarət olmuşdur. Folklorşünaslar haqlı olaraq həmin nağılların 
tərcüməsi və nəşri zamanı məzmun problemlərinin meydana çıxdığı haqda iradlar 
bildirdirmişdirlər. Bu problemlər XIX əsrdən etibarən rusdilli mətbu orqanlarının 
yaranması ilə kök atmağa başlamışdır və “Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə 
dair materiallar toplusu”nun (“Сборникь материалов для описания местностей 
и племень Кавказа” - SMOMPK) dərcinə başlanılması bu prosesin davamını, 
yaxud geniş formada yayılmasını təşkil etmiºdir.  

Müasir tədqiqatçı alimlər o dövrdə mətbu orqanlarının yaradılması, folklor 
nümunələrinin toplanıb yazıya alınması kimi maarif proseslərinin meydana 
gəlməsini dövrün tələbləri olmaqla yanaşı, çar Rusiyasının müstəmləkəçilik 
siyasətinin bir qolu kimi də qiymətləndirirlər. Məsələn, folkloru öyrənmək xalqın 
milli, etnopsixologiyasını öyrənmək demək idi və əslində bu siyasətin davamı 
kimi “I Türkoloji qurultayın” (1926) təşkili və çağırılması, bu təşkilati və elmi 
işdə əmək sərf edən, yaxud heç dəxli belə olmayan insanların türkçülük damğası 
ilə repressiya dalğasında məhv edilməsi yekun mərhələsi idi.  
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1936-cı il 29 fevral tarixli “Ədəbiyyat qəzetəsi”ndə dərc edilmiş “Azərbaycan 
folkloru” adlı məqaləsində H.Zeynallı Azərbaycan folkloru haqqında danışarkən 
SMOMPK haqqında yazırdı: “Rus burjuaziyası öz müstəmləkə siyasəti nöqteyi-
nəzərindən türk xalqını türk ağalarından daha “qeyrətlə” öyrənməyə çalışırdı. Ona 
görə Tiflisdə Lopatinskinin redaksiyası altında Qafqaz yerlərini və tayfalarını təs-
vir edən bir məcmuə çıxarırdı. Bu məcmuə Zaqafqaziya maarif popecitelliyi tərə-
findən hər məktəbin kütübxanasına göndərilir və bütün yerlərdəki müəllimlərin bu 
məcmuədəiştrakı şərt qoyulmuşdu” (7). 

“Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu”nda 
(QƏXTMT) folklor nümunələrinin nəşr olunmağa başlanıldığı ilk dövrlər Azər-
baycan şifahi xalq ədəbiyyatının bir çox janrları ilə yanaşı, Azərbaycan xalq 
nağılları da toplanıb çap edilmişdir. Folklorumuzun epik növünün ən qədim və 
daha çox yayılmış janrlarından bir olan nağılların kütləvi nəşr tarixi təqribən bu 
dövrdən başlayır. “Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar top-
lusu” 1881-1915-ci illər ərzində Tiflisdə yerləşən Qafqaz Tədris İdarəsi tərəfindən 
işıq üzü görmüş, son 2 cildi isə (1926, 1929) Mahacqalada – Teymurxanşurada 
dərc edilmişdir. Məcmuənin səhifələrində milli folklorşünaslığın bütün janrlarına, 
həmçinin onlarla Azərbaycan xalq nağılı dərc olunmuşdur.  

Topluda həmçinin Qafqazda yaşayan çoxsaylı xalqların folkloru əhatə 
edilmişdir. Məcmuənin səhifələrində dərc edilmiş nağıllar ilk dəfə idi ki, işıq üzü 
görürdü. Bununla da Azərbaycan xalq nağıllarının rus dilinə tərcüməsinin geniş 
vüsət almasının, ermənilər tərəfindən plagiatlığa məruz qalmasının təməli 
qoyulmuşdur. Məcmuədə dərc edilmiş nümunələrin pasport qeydlərindən belə 
məlum olur ki, Qori Müəllimlər Seminariyasının müəllim və tələbə heyəti top-
lama işinə cəlb edilmişdir. Həmçinin həmin dövrdə yaşamış ziyalılar tərəfindən - 
R.Əfəndiyev, F.Sultanov, T.Bayraməlibəyov, M.Vəzirov, M.Səfiyev, A.Zaxarov 
və s. bu toplama və nəşr işində ara-sıra iştirak etmişdirlər.  

Dərginin səhifələrində 1882-cü ildə Salahlı kəndindən toplanmış “Məlik Məm-
məd və Məlik Cümşüd”, “Əvil Qasım və Əvil Məmməd”, “Şah Rüstəm”, 
“Şahzadə Qəmbər”, “Şah İsmayıl”, “Şərif” kimi xalq nağılımız 1883-cü ildə 
üçüncü buraxılışda B.Veniaminov tərəfindən nəşr edilmişdir. İlk azərbaycanlı 
müəllif - Həsən bəy Bağırovun nəşr etdirdiyi nağıl 1888-ci ildə 6-cı buraxlışda 
“Yelizavetpol quberniyası, Goranboy - Əhmədli əhalisinin bəzi səciyyəvi xüsusiy-
yətləri” başlığı altında ikinci şöbədə işıq üzü görmüş “Axmaq əkinçi”, “Bir-
birindən ağıllı” və s. beş nağılıdır. Bu nağılların nəşrinə qədər əvvəlki cildlərdə 
Azərbaycan xalq nağılları başqa müəlliflər tərəfindən bir neçə dəfə nəşr 
edilmişdir. Buraxılışların səhifələrində toplama və nəşr işində digər xalqlarla 
müqayisədə azərbaycanlı müəlliflər daha az-az görünmüşdürlər. Məsələn, növbəti 
nağıl İ.Əfəndiyev, M.Quliyev, A.Aslanov, O.Qayıbov tərəfindən 13-cü 
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buraxılışda 1892-ci ildə nəşr edilmişdir. Zaman-zaman bu buraxılışlarda nağıllarla 
bağlı məqalələr də dərc edilirdi. Bu yazılar daha çox L.Q.Lopatinskinin nağıl 
mətnlərinə giriş xarakterli yazdığı məqalələr idi. 

Buraxılışlarda nağılların tərcüməsi və tematikası haqqında A.V.Baqri “Azər-
baycan türk nağılları” adlı kitaba yazdığı ön sözdə qeyd edirdi: “İndiki vaxtda 
Rusiya və Avropa oxucuları bu nağılları demək olar ki tanımırlar, yeganə nəşr 
olaraq “Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu” 
məcmuəsi bilinir ki, burada türk nağıllarının tərcümələri kifayət qədər çox idi. 
Azərbaycan nağıllarının tərcüməsi zamanı onların mətnləri dəyişdirilmiş, ixtisar 
edilmiş, ruslaşdırılmış və azərbaycanlılıq koloritindən uzaqlaşdırılmışdır, bəzən 
onların türk, erməni, gürcü və s. dillərdən tərcümə edildiyini nağılların adlarından 
müəyyən etmək olur” (8). 

Folklorşünas alim N.Seyidov topluda işıq üzü görmüş nağılları təhlil edərkən 
yazırdı: “...məcmuə Azərbaycan nağıllarını ruscaya tərcümə zamanı çox 
dəyişdirilmiş, milli koloritin saxlanılmasına az fikir verirdi”. Məsələn, məcmuədə 
ilk dərc edilmiş nağıllardan “Şah İsmayıl” haqqında o, göstərirdi ki, bu nağılın 
tərcüməsi zamanı “yarıya qədər ixtisar edilmiş, bir sıra epizodlar, xüsusilə çətin 
tərcümə olunan idiomlaratılmışdır ki, bu da nağılın bədii cəhətdən sönük 
çıxmasına səbəb olmuşdur” (6). 

Onu da qeyd edək ki, bu topluda nəşr olunmuş xalq nağıllarımız elə o dövrdə 
də ermənilərin plagiatlığına çox məruz qalmış, Azərbaycan ərazisində yerli 
əhalidən topladıqları, yaxud yerli əhalinin - məsələn müəllimlərin qələmə aldıqları 
nağıllarımızı erməni nağılları adı altında nəşr etdirmişdirlər. Buna onlarla misal 
göstərmək olar. Məsələn, 1889-cu ildə 7-ci buraxılışda N.Kalaşev Bakı qube-
rniyası, Şamaxı qəzasından yazılmış erməni nağılları (2-ci şöb.-S.141-231.) 
başlığı altında aşağıdakı nağılları vermişdir: Şah İsmayıl (2-ci şöbə.- S.141-155.), 
Əlixan (2-ci şöbə.-S.155-164), Novruz (2-ci şöbə.- S.164-173), Çiqalı ( 2-ci şöbə.- 
S.173-180), Saxka Yusif (2-ci şöbə.- S.196-206), Çılpaq (2-ci şöbə.-S.187-196), 
Məlik Məmməd (2-ci şöbə.-S.206-213), Qulu xan (2-ci şöbə.- S.213-219), 
Dürüstlük və qızılgül kolu (2-ci şöbə.-S.219-223) və s. Bu nümunələrin sonunda 
göstərilmişdir: “İki sinifli Göyçay məktəbindən N.Kalaşev yazıya almışdır. 
Göyçay. 1888” (10). Nağılların bəzilərinin sonunda pasport qeydi verilmişdir. 
Söyləyicinin kimliyi göstərilməmişdir. Bu cür misalları kifayət qədərdir. 
Göstərilən qısa nümunədən, həmçinin ümumiyyətlə QƏXTMT-də dərc edilmiş 
milli xalq nağıllarımızdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan ərazilərindən 
nağıllar rus toplayıcıları tərəfindən də toplanılmışdır. Bəs nə üçün onlar erməni 
nağılı adlandırılmış, yaxud söyləyicilərin adları göstərilməmişdir? 

Erməni plagiatlığının konkret bir adı olmadığı kimi milli tədqiqat əsərlərində 
də onların iç dünyalarına zaman-zaman müxtəlif aspektlərdən yanaşmalar 
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olmuşdu. Məsələn: “Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətində 
filologiya məsələləri” adlı tədqiqat əsərində H.Xəlilbəyli İsgəndərlə bağlı nağıllar 
haqqında maraqlı fikirlər işıqlandırmışdır. İsgəndərin xəzinəsinin axtarışı ilə 
əlaqədar Şirvana edilmiş ekspedisiyalardan bəhs edərkən qeyd edir ki, 1872-ci 
ildə bu məsələ ilə daha bir erməni keşişi və ya arximandriti məşğul olmuşdur. 
Zəlzələdən dərhal sonra o, Şamaxıya gəlmiş və yalnız İsgəndərlə əlaqədar 
materialları - nağılları və rəvayətləri toplamışdır (5). Deməli, istər SMOMPK, 
istərsə də ayrıca nağıl kitablarında İsgəndərlə bağlı nəşr edilmiş “erməni nağılları” 
təsadüfi xarakter daşımır və bu yalnız nağıllara qarşı yönəldilmiş hərəkat da 
deyildir. Vaxtı ilə folklorşünas alim İ.Abbaslı XIX əsrə aid erməni mənbələrində 
Azərbaycan folklorunu tədqiq edərkən nəinki, bu məcmuədə, hətta digər 
məxəzlərdə belə erməni yalançılığının mövcud olması haqda yazmışdır: 
“Mənbələrdə erməni əlifbası ilə yazıya alınmış Azərbaycan nağılları da yox deyil. 
Toplayıcılar nağıllardakı pişrövləri ayrıca qələmə almış, onları ermənicəyə 
tərcümə etmiş və haqlarında izahat belə yazmışlar”(1).  

Topluda ara-sıra nağıllara dair pasport qeydi də verilmişdir. Lakin bu qeydlər 
vahid qaydada deyildir. Məsələn, 3-cü buraxılışda “Veniaminov B. Salahlı kəndi 
və ordan yazılmış tatar nağılları” sərlövhəsi altında xalq nağıllarımıza bu cür 
pasort qeydi yazılmışdır: “Salahlı məktəbinin müəllimiB.Veniaminov yazıya 
almışdır. Salahlı kəndi. 1882” (9). 

Göründüyü kimi nağılların pasport qeydinə individual yanaşılmamışdır, ümumi 
bir qeydlə kifayətlənilmiş, söyləyicilərinin göstərilməməsi və s./,yaranmasından, 
toplayıcılıq işinin geniş yayılmamasından və qeyri-peşəkarlıqdan irəli gələn 
məsələlərdən asılı idi. 

Məcmuənin daxili qurluşu çox fərqlidi və onu müasir dövr nəşrləri ilə 
müqayisə etmək olmaz. SMOMPK-da materiallar şöbələr daxilində 
yerləşdirilmişdir. Hər buraxılış üç, yaxud dörd şöbədən ibarət olmuş və hər 
şöbədə səhifələr növbəti dəfə yenidən nömrələnmişdir (yəni hər şöbə təkrar bir 
rəqəmi ilə başlayır). Toplunun quruluşundakı digər özəllik, ümumi başlıq altında 
bir neçə materialın nəşr edilməsi idi və bu gizli qalan yarımbaşlıqlar bəzi cildlərin 
mündəricatında göstərilsə də, daha çox əvvəlki buraxılışlarda öz əksini 
tapmamışdır. Topluda müəlliflərin ümumi giriş məqaləsindən sonra folklor 
nümunələri verilmişdir və bu kitabın mündəricatında çox vaxt nəzərə alınsa da, 
bəzən ümumi sərlövhə altında verilmiş, kitabın daxili sərlövhələri nəzərə 
alınmamışdır. Bir qismində isə mündəricatla kitabın daxilindəki sərlövhə 
(nağılların adları ilə) eyni deyildir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, sözügedən toplu xalq nağıllarımızın istər toplanma-
sı, istərsə də nəşri tarixində mühüm rol oynamışdır.  
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Müasir tədqiqatçılar da bu məcmuənin yalnız nağılların deyil, həmçinin 
folklorun digər janrları üçün də mühüm mahiyyət kəsb etdiyini, bünövrə rolunu 
oynadığını qeyd edirlər -“Mərkəzdə SMOMPK məcmuəsi olmaqla XIX əsr 
nəşrlərində və Azərbaycan milli mətbuatında başlanılan toplama- nəşr işləri həm 
geniş mənada Azərbaycan folklorunu çevrələyən, həm də ayrı-ayrı janrları əhatə 
edən perspektiv kitabların hazırlığı, daha doğrusu, “folklor kitabı” quruculuğu 
sahəsində sözün həqiqi mənasında möhkəm bir təməl - özül rolunu oynamışdır” (4). 
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Валида Вахид гызы Гасанова 

 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ : 

ПРОБЛЕМЫ ИЗДАНИЯ (по материалам СМОМПК) 
 

Резюме 
 

Статья посвящена азербайджанским народным сказкам, их первои-
сточникам на примере «Сборника материалов для описания местностей и 
племен Кавказа» (СМОМПК). 

 
Valide Vahid Hasanova 

 
AZERBAIJAN FOLK TALES: 

ISSUES PUBLICATIONS (based onCMDCTP) 
 

Summary 
 

Thearticle is about the Azerbaijan folk tales published in one of the 
firstpress organs named "The collection of materials about the description of 
Caucasus territories and people” (CMDCTP) where the Azerbaijani fairytales 
were published. 
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ELMİ  HƏYAT 
(elmi konfranslar, sessiyalar, beynəlxalq əlaqələr; 

təqdimatlar, tədbirlər, təltiflər) 
 

“Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin Mühafizəsi  
IX Beynəlxalq Simpoziumu – İncəsənət Sərgisi”, 

 (Verona ş., İtaliya) 
 

 
      Əlyazmalar İnstitutunun direktor müa-
vini, fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli 
7-11 sentyabr 2015-ci il tarixdə İtaliyanın 
Verona şəhərində keçirilən “Türk 
Mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin 
Mühafizəsi IX Beynəlxalq Simpoziumu – 
İncəsənət Sərgisi”ndə iştirak etmiş və 
sertifikata layiq görülmüşdür. 
Qeyd edək ki, Simpozium hər il Səlcuq 
Universiteti Türk Əl Sənətləri Araşdırma 

və Tətbiqetmə Mərkəzinin (Türkiyə), MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə 
Kömək İctimai Birliyinin (Azərbaycan) və Verona Universitetinin (İtaliya) birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilir.  

 
 
 

“Şəhriyar şeir ənənələri və müasirlik”, 
elmi- praktiki konfrans 

(Bakı ş.) 
 

   Sentyabrın 21-də AMEA-da Ədəbiyyat İnstitutu və İran İslam Respublikasının 
Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə XX 
yüzilliyin böyük şairi Məhəmmədhüseyn Şəhriyara həsr edilmiş “Şəhriyar şeir 
ənənələri və müasirlik” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. 
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Konfransda AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyli, AMEA 
Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi akademik Teymur Kərimli, 
akademik Vasim Məmmədəliyev, professor Məhərrəm Qasımlı, İranın 
Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pakayin, İran Mədəniyyət Mərkəzinin sədri, 
doktor İbrahim İbrahimli və digər ziyalılar, qonaqlar iştirak etmişlər. Konfransda 
Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik Teymur Kərimli “Ustad Məhəm-
mədhüseyn Şəhriyar haqqında söz” mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış 
etmişdir.  

 
 

X BEYNƏLXALQ BÖYÜK TÜRK DİLİ QURULTAYI, 
(Sarayevo ş., Bosniya-Herseqovina) 

 
 
 

 

 

 

 

     M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü 
Möhsün Nağısoylu 28 sentyabr – 1 oktyabr tarixləri arasında Bosniya və 
Herseqovinada keçirilən “X Beynəlxalq Böyük Türk Dili Qurultayında” iştirak 
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etmişdir. Alim Azərbaycan əlyazmalarının və dilimizin təbliği məqsədi ilə “Orta 
çağ Azərbaycan-türk tərcümə əsərləri əlyazmalarının dil baxımından 
dəyərləri” mövzusunda məruzə etmişdir. Konfrans Bilkənd Universiteti, Sarayevo 
Universiteti, Yunis İmrə İnstitutu və Türkiyə Azərbaycan Dostluq Əməkdaşlığı və 
Həmrəylik Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. 

 
III Beynəlxalq Xalq Mədəniyyəti Simpoziumu 

(Ankara ş., Türkiyə) 

    AMEA-nın M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi 
işçisi Saadiya Xanlarova 8-10 
oktyabr 2015-ci il tarixlərində 
Türkiyə Respublikası Ankara 
Universiteti və Kazan 
Bələdiyyəsi tərəfindən təşkil 
olunan III Beynəlxalq Xalq 
Mədə-niyyəti Simpoziumunda 
(III Uluslararası Halk Kültürü 
Sempozyumu) “Türk xalq 
Novruz adət-ənənələrində su 

kultu” mövzusunda məruzəsi ilə iştirak etmişdir. Məruzəçi konfransın sertifikatı 
ilə təltif olunmuşdur. 

VIII BEYNƏLXALQ ATATÜRK KONFRANSI 
(Gəncə ş.) 

 
      Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin və 
Türkiyə Cümhuriyyətinin 
Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın himayəsi altında dünya 
tarixçilərinin Beynəlxalq Atatürk 
Konfransı sayca səkkizinci 
toplantısını ilk dəfə olaraq Azər-
baycanda - qədim Gəncə şəhərin-
də reallaşdırdı. VIII Beynəlxalq 

Atatürk Konfransı 2015-ci il oktyabrın 13-15-də Azərbaycan Milli Elmlər 
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Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub 
Mahmudovun və Türkiyə Respublikası Atatürk Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri 
Mehmet Ali Beyhanın xüsusi səyləri nəticəsində keçirildi. Konfransada 
Əlyazmalar İnstitutunun baş elmi işçisi, t.ü.e.d. Tahirə Həsənzadə “XIX əsr Qacar 
dövrü səfərnamələrində Gəncə” məruzəsi ilə çıxış etmiş və konfransın sertifikatı 
ilə təltif olunmuşdur. 

 
Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni 

əlaqələrinin inkişafı, beynəlxalq konfrans 
(Naxçıvan ş., Naxçıvan MR ) 

 
      15-17 oktyabrda İnstitutun əməkdaşları Naxçıvan MR-da  “Naxçıvan” 
Universitetində keçirilən “Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni 
əlaqələrinin inkişafı” mövzusunda Beynəlxalq Konfransda  iştirak ediblər. 
      Konfrans “Naxçıvan” Universiteti, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan 
Dövlət Universiteti və Ərdahan Universitetinin təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdur. 
Əməkdaşlarımızın konfransdakı çıxışları böyük maraqla dinlənilib. 
      16 oktyabrda konfrans iştirakçıları Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
Naxçıvandakı abidəsini və Heydər Əliyev Muzeyini ziyarət etmışlər.  

 
“Tarix və kültür bağlamında Iğdır” 

beynəlxalq simpozium 
(Iğdır ş., Türkiyə) 

   
     Noyabr ayının 5-7-də AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin 
müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Möhsün 
Nağısoylu   Türkiyənin Iğdır şəhərində 
keçirilən “Tarix və kültür bağlamında 
Iğdır” adlı Uluslararası Simpoziumda iştirak 
etmiş və “Iğdır maniləri və onlarda işlənən 
fars mənşəli sözlər” mövzusunda məruzə ilə 
çıxış etmişdir. Məruzədə İğdır maniləri ilə 

Azərbaycan bayatıları arasında ortaq nöqtələrin olduğunu vurğulamış və bunun 
səbəbini həmin folklor nümunələrinin eyni kökdən qaynaqlanması ilə əlaqədar 
olduğunu qeyd etmişdir. 
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ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ELMİ ŞURASININ  

MÜŞTƏRƏK İCLASI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     29 sentyabrda AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun və 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şuralarının müştərək 
iclası keçirildi. Elmi Şuranın iclasının həmsədrləri- AMEA-nın vitse-prezidenti, 
Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru akademik İsa Həbibbəyli və Humanitar Elmlər 
Bölməsinin akademik-katibi, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru akademik 
Teymur Kərimli çıxışlarında bu iki elmi müəssisənin fəaliyyətinin koordinasiya 
edilməsini ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyat tariximizin inkişafı üçün faydalı 
olduğunu vurğuladılar. 
İclasda Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə 
elmlər doktoru Paşa Kərimov institutun son 20 ildə fəaliyyəti haqqında geniş 
məruzə ilə çıxış etdi. İclasın gedişində akademiyanın həqiqi və müxbir üzvlərinin 
həyat və yaradıcılığından bəhs edən qısametrajlı film nümayiş edildi. 
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun və Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
elmi fəaliyyətinin nəticələrini əks etdirən nəşrlərin sərgisi iclasdan öncə nümayiş 
olunmuşdur. 
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ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ELEKTRON RESURSLAR 

BAZASI ZƏNGİNLƏŞİR 

2015-ci ilin fevral ayında Misir Ərəb 
Respublikası Səfirliyinin mədəniyyət 
attaşesi – Misir Mədəniyyət Mərkəzinin 
müdiri dr.Əhməd Sami Elaydy AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun qonağı olmuşdur. Görüş 
zamanı Əlyazmalar İnstitutu ilə Misir 
Mədəniyyət Mərkəzi arasında qarşılıqlı 
əməkdaşlığın yaradılması ilə bağlı bir sıra 
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur.Artıq yaradılmış əməkdaşlığın 
nəticələrindən biri olaraq Misir Mədəniy-
yət Mərkəzi tərəfindən ərəb dilində 5 min 
adda kitabın elektron versiyası Əlyazmalar 

İnstitutuna hədiyyə olunmuşdur. Həmin kitablar islam tarixinə və ərəb ədəbiy-
yatına dair əsərlər, eləcə də ayrı-ayrı ensklopediyalar və poeziya toplularıdır. 
Onlardan bir-neçə nümunə aşağıdakılardır : 

1. Əhdəs ət-tərix əl-isləmi-Əbdüssəlam əttərmənini 
2. Çingizxan-Sərvət Akaşa 
3. Cəmhərət Əşar əl-arab fil-Cahiliyyə vəl-isləm- Əbu Zeyd Məhəmməd əl-Quraşi 
4. Simar əl-qulub- Əbu Mənsur əs-Səalibi 
5. Əl-əlam-Xeyrəddin Zirikli 
6. Qisas əl-ənbiya – Əbdülhəmid Cövdət əs-Səhar 
 
     Təqdim olunan nəşrlər arasında ərəb mühacirət ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi Cübran Xəlil Cübranın ingilis dilində yazdığı əsərlərinin ərəb dilinə 
tərcümələri, eləcə də Avropa ədəbiyyatından bir sıra digər tərcümələr də 
mövcuddur. 
     Qeyd edək ki, Əlyazmalar İnstitutuna hədiyyə olunmuş ərəbdilli kitabların 
hazırda elektron bazasının yaradılması prosesi həyata keçirilir. Yaxın zamanda 
ərəbdilli kitabların elektron bazası oxucularımızın istifadəsinə təqdim olunacaq. 
Ümidvarıq ki, bu nəşrlər elmi tədqiqatla məşğul olan alim və mütəxəssislərimiz 
üçün dəyərli mənbə olacaq. 
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IV Bakı beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkası, 

16-18 sentyabr 
 

 
     Sentyabrın 16-da 
Azərbaycan Respubli-
kası Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə keçi-
rilən kitab sərgi-
yarmarkasının açılışı 
oldu. Sərgidə Əlyaz-
malar İnstitutunun 
əlyazmalar əsasında 
nəşrə hazırladığı 
kitablar, türkdilli, 
farsdilli və ərəbdilli 

əlyazmaların çap kataloqları, əlyazmaların elektron 
ekspozisiya nümunələri, xarici dövlətlərin 
kitabxana və muzeylərində qorunan Azərbaycana 
aid əlyazmaların elektron versiyaları və 
fotofaksimelisi, institutun xəzinəsində saxlanılan 
nadir əlyazma nümunələri, nadir əski çap kitabları 
və s. nümayiş etdirilirdi. İnstitutumuz tərəfindən 
sərgilənən ədəbiyyat öz orijinallığı və unikallığı 
baxımından xüsusilə seçildiyi üçün yarmarkaya 
gələn yüksək səviyyəli dövlət xadimləri, ziyalılar, 
xarici qonaqlar, habelə kitab həvəskarları və geniş 
oxucu kütləsi tərəfindən maraqla qarşılandı və 
onlarda Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti barədə 
böyük təəssürat yaratdı.  
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KİTAB TƏQDİMATI 

 
 

IV Bakı Beynəlxalq Kitab 
Sərgi yarmarkasında 
Əlyazmalar İnstitutunun 
rəssamı Fəxrəddin Əlinin 
"Azərbaycan Muğamları 

Miniatürlərdə" adlı 
kitabının təqdimatı ke-
çirildi. Nəfis şəkldə tərtib 
olunmuş kitab "Şərq-
Qərb"ASC-nin nəşriyya-
tında çap 
edilmişdir.Əvvəlcə nəş-

riyyatın müşahidə şurası sədrinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri Əlişir 
Şükürlü kitabın rəssamı Fəxrəddin Əlini sərgi iştrakçılarına təqdim etdi. Sonra söz 
sənətkara - rəssam Fəxrəddin Əliyə verildi. O, qədim muğam sənətinin müxtəlif 
guşələrini öz rəsm əsərlərində ifadə etmək üçün apardığı axtarışlar barədə çox 
geniş məlumatla çıxış etdi.  

 
“Azərbaycan inciləri dünya kitabxanalarında”, 

sərgi 
(Azərbaycan Milli Kitabxanası) 

 
Sentyabr ayının 17-də Milli Kitabxanada Rusiya Milli Kitabxanasının fondlarında 
qorunan Azərbaycana dair qiymətli materialların və Azərbaycan ədəbiyyatı 
klassiklərinin əlyazmalarının elektron versiyasının Milli Kitabxanaya 
təqdimetməmərasimi, ilə Bosniya və Herseqovina Milli Kitabxanası arasında 
ikitərəfli qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə Memorandumunimzalanma mərasimi və 
“Azərbaycan inciləri dünya kitabxanalarında” adlı sərginin açılış mərasimi 
keçirilmişdir. 
        Mərasimdə çıxış edən Əlyazmalar İnstitutunu direktor müavini, fil.ü.e.d. 
Aybəniz Əliyeva-Kəngərli bildirmişdir ki, son illərdə dünya kitabxanalarında 
saxlanılan Azərbaycana aid kitabların araşdırılıb tapılması və onların ölkəmizə 
gətirilərək zəngin milli fondun yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülür. 



Elmi əsərlər №1, 2016 

198 
 

 Bu baxımdan Milli 
Kitabxananın hərtə-
rəfli fəaliyyətindən 
danışan A.Əliyeva-
Kəngərli qeyd etmiş-
dir ki, M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitut-
unun da rəhbərliyi və 
ailmlərinin səyi nəti-
cəsində həm Şərq, 
həm də qədim 
əlyazmalar, kitablar, 

xəritələr aşkar edilərək İnstitutun fonduna daxil edilməsində böyük nailiyyətlər 
əldə olunmuşdur. 
 
 
 

NƏSİRƏDDİN TUSİNİN ƏSƏRİNİN SURƏTİ PARİS MİLLİ 
KİTABXANASINDAN GƏTİRİLMİŞDİR 

 
Əlyazmalar İnstitutu böyük Azərbaycan alimi 

Nəsirəddin Tusinin “Zici-Elxani” əsərinin Paris Milli 
Kitabxanasında saxlanan əlyazmasının surətini əldə 
etmişdir. Məlumdur ki, bu əsər XIII əsrdə Marağa 
rəsədxanasında tərtib olunm uş səma cismləri kataloqu-
dur. Bundan başqa burada dünyanın müxtəlif 
xalqlarının təqvimləri barədə geniş elmi məlumat 
verilmişdir.Əsərin bir nüxsəsi də Əlyazmalar 
İnstitutunda saxlanır. 
       “Zici-Elxani”nin Paris Milli Kitabxanasında 
saxlanan 126 vərəqdən ibarət nüsxəsinin bir sıra 
vərəqləri pərakəndədir, vaxtı ilə düzgün 
səhifələnməmişdir. Tarixi qeyd olunmasa da, nüsxənin 
XV əsrdə köçürüldüyünü demək olar. 
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Görkəmli bəstəkarın Əlyazmalar İnstitutuna 

hədiyyəsi 
 

     Tanınmış bəstəkar Eldar 
Mansurov Əlyazmalar İnstitutuna ailə 
arxivində olan fotoşəkillərin elektron 
variantını və bu yaxınlarda tərtibi ilə 
çapdan çıxmış “Mansurovlar” 
kitabını İnstituta hədiyyə etmişdir. 
Onun təqdim etdiyi fotolar 
toplusunda “Mansurovlar” nəslinin 
taixinə dair 81 şəkil vardır. Eldar 

Mansurov bildirmişdir ki, ailə arxivində saxlanan digər fotoşəkil və sənədlərin 
sürətlərini də Əlyazmalar İnstitutuna təqdim etmək niyyətindədir. 

 
 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAQLARI 
 

 
25 noyabrda Ərəb Dövlətləri Liqasısının 
təhsil, mədəniyyət və elm məsələləri üzrə 
təşkilatının (ALESCO) baş direktoru Dr. 
Abdullah Hamad Muharəb və onun 
rəhbərlik etdiyi işçi qrupu AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun qonağı oldu. Qonaqlar İnstitutun 
ekspozisiyası zalında nümayiş olunan 
mulyajlar, əski-çap kitabları sərgisi, eləcə də 
institutun fondunda saxlanılan “Qurani-
Kərim” nüsxələri ilə yaxından tanış oldular və 
geniş məlumat əldə etdilər. Ekspozisiya 

zalında yerləşdirilən informasiya köşkü də qonaqların diqqətini cəlb etdi və 
onlarda böyük maraq oyatdı. Görüşün sonunda onlar Əlyazmalar İnstitutunda 
olmaqlarından məmnunluq duyduqlarını bildirdilər. 

 
 
 



Elmi əsərlər №1, 2016 

200 
 

*** 

 
      Noyabrın 17-də ABŞ-ın “Smithsonian” Təbiət Tarixi Milli Muzeyinin aparıcı 
tədqiqatçı antropoloqu, muzeyin Asiyanın mədəni tarixi proqramının direktoru 
Pol Teylor, bu ölkənin bir qrup alim və mütəxəssisi ilə AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda təşkil olunmuş görüşdə iştirak etdilər. 
Görüşdə institutun direktoru akademik Teymur Kərimli qonaqlara Azərbaycan 
əlyazmaşünaslığının tarixi barədə məlumat verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Əlyazmaların araşdırılması sahəsində dünyanın bir çox muzey, kitabxana və 
tədqiqat müəssisələri ilə institutun əlaqələri haqqında danışdı. Bildirdi ki, 
instittutumuz tədqiqat öz üfüqlərimini genişləndirmək üçün ABŞ-ın elmi tədqiqat 
mərkəzləri ilə də əməkdaşlıq qurmaqda maraqlıdır. Qonaqlar “Bakı-Tiblisi-
Ceyhan” neft boru kəməri boyunca arxeoloji, etnoqrafik abidələrin elektron 
xəritəsinin və məlumat toplusunun hazırlanması sahəsində azərbaycanlı 
tədqiqatçılarla əməkdaşlıqları barədə məlumat verdi. Görüşdən sonra amerikalı 
qonaqlar institutun ekspozisiya zalında əlyazmaların elektron versiyaları, 
mulyajları, əksi-çap kitablarının sərgisi və kataloqlaşdırılmış materiallarla tanış 
oldular, ekspozisiya zalının xatirə kitabına ürək sözlərini qeyd etdilər. 
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*** 
      Noyabrın 4-də YUNESKO-nun məsləhətçisi, əlyazmaların bərpası və 
saxlanması üzrə mütəxəssis Stavros Andreou (Kipr, Limosol) AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun qonağı oldu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Cənab Stavros Andreou Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən 
əlyazmaların saxlanma şəraiti və bərpası prosesi ilə maraqlanmış, bərpa 
laboratoriyasında əməkdaşların iş təcrübəsi ilə tanış oldu. O, gəlişinin tanışlıq 
məqsədi daşıdığını söylədi və bildirdi ki, təmsil etdiyi qurumun bütün dünya 
əlyazma mərkəzləri, kitabxanaları və laboratoriyaları ilə əlaqələri var, 
əlyazmaların qorunması və bərpası sahəsində onlarla əməkdaşlıq edir, məsləhətlər 
verir, lazım olan cihaz və preparatların alınmasına yardım edir. Qonaq Əlyazmalar 
İnstitutunda əlyazmaların qorunması və bərpası sahəsində gedən işləri yüksək 
dəyərləndirdi, bu müəssisəyə hərtərəfli köməklik göstərəcəklərinə söz verdi. 
İnstitutun direktor müavini fil.ü.e.d. Paşa Kərimov Əlyazmalat İnstitutunda 
əlyazmaların qorunması və bərpası sahəsində aparılan işlər və planlar barədə 
qonağa məlumat verdi. Məsləhətlərinə və əməkdaşlıq təkliflərinə görə 
YUNESKO mütəxəssisinə rəhbərlik və kollektiv adından minnətdarlıq bildirildi. 

 
*** 

Sentyabrın 23-də “AZİZ” beynəlxalq 
assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü, 
mədəniyyət qrupunun rəhbəri Yeganə 
Salman AMEA M.Füzuli adına Əlyaz-
malar İnstitutunun qonağı oldu. İllərdir 
ki, İsraildə Azərbaycan-İsrail Beynəl-
xalq Asso-siasiyası (AZİZ) fəaliyyət 
göstərir. Bu illər ərzində Assosi-asiya 
özünü Azərbaycan diaspora təşkilatları-
nın qabaqcıl təmsilçisi kimi təsdiq edə 
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bilib. Amerika, Avropa, Rusiya, Türkiyə KİV-də Azərbaycanın tarixi, zəngin 
mədəniyyəti, etnoqrafiyası, habelə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
konfliktinin tarixi kökləri, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, sülh danışıqlarında 
tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyi haqqında geniş, zəngin faktoloji bazaya 
əsaslanan materiallarla ardıcıl surətdə çıxış edib, Azərbaycan həqiqətlərinin 
təbliği işində böyük nəaliyyətlər əldə ediblər. 
     Təşkilatın mədəniyyət qrupunun rəhbəri Yeganə Salmanla Əlyazmalar 
İnstitutunda baş tutan görüşdə elmi işlər üzrə direktor müavini filologiya üzrə 
elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərli qonağa Əlyazmalar İnstitutunun tarixi, 
burda saxlanilan nadir fondlar, aparılan elmi-tədqiqat işlərinin spesifikası 
haqqında geniş məlumat verdi. İnstitutun arxivində saxlanılan N.Gəncəvinin 
“Xosrov və Şirin” poemasının İvrit əlifbası ilə köçürülmüş nüsxəsi və bir sıra 
digər maraqlı sənədlər Y.Salmanın böyük marağına səbəb oldu. Görüşdə 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini filologiya üzrə elmlər 
doktoru Paşa Kərimov, elmi katib filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əzizağa 
Nəcəfov və İnstitutun böyük elmi işçisi Yusif Günaydın iştirak edirdi. Görüşün 
sonunda Aybəniz xanım qonağa yeni nəşr olunan kitablar hədiyyə etdi. 

 
 

*** 
 
 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetinin "Bə-
dii yaradıcılıq və ekran drama-
turgiyası" ixtisası üzrə təhsil alan 
tələbələr oktyabr ayının 20-də 
"Mətnşnaslıq"  dərsləri çərçivə-
sində  Universitetin prorek-toru, 
fil.ü.e.d., prof. Gülşən Əliyeva-
Kəngərlinin rəhbərliyi ilə AMEA-
nın Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda olmuşlar. 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər 

üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov və elmi katib fil.ü.f.d. Əzizağa 
Nəcəfov ilkin olaraq tələbələri İnstitutun sərgi zalında qədim əlyazmaların 
mulyajları ilə tanış etmiş, ornamentli nadir əlyazmalar, qədim nadir əlyazmalar, 
qədim çap kitabları, müxtəlif elm sahələrinə aid mənbələr haqqında məlumat 
vermişlər. 
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TƏLTİFLƏR 

 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası əməkdaşlarının təltif edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı 

 
     Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram: 
 
      Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi münasibətilə, 
Azərbaycan elminin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif 
edilsinlər: 

 
“Tərəqqi” medalı ilə:                    Kərimov Paşa Əli oğlu 
                                                        Şərifov Kamandar Kazım oğlu 
 
 “Əməkdar mədəniyyət işçisi” :  
                                                        Əliyev Fəxrəddin Vəli oğlu 
                                                        Məmmədvəliyev Seyfəddin Mansum oğlu 
 
Bakı şəhəri, 3 noyabr 2015-ci il. 

 
*** 

 
                                                                   

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Humanitar Elmlər Bölməsi Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik 
yubileyi münasibətilə M. Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun bir qrup əmək-
daşını “Fəxri Fərman”a layiq görmüşdür. 
 
Həsənzadə Tahirə Dadaş qızı – tar.ü.e.d. 
Bağırov Əkrəm Daxil oğlu – fil.ü.f.d.                                                                
Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu – fil.ü.f.d. 
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*** 

 

      AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi 
işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Zərdabişünas alim Esmira Cavadova 
Azərbaycanın mətbu irsinin öyrənilməsindəki xidmətlərinə görə Ali Media 
Mükafatı ilə təltif edilmişdir. Mükafat, diplom, medal və döş nişanı 22 iyul 2015-
ci il tarixində “Milli mətbuatın 140 illik yubileyi” ilə bağlı keçirilmiş təntənəli 
mərasimdə Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov tərəfindən alimə 
təqdim olunub.  

*** 

Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı 
elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsə-
fə doktoru Nəzakət Məmməd-
li iyul-avqust aylarında Böyük 
Britaniyanın məşhur Oksford 
Universiteti nəzdindəki “Oks-
ford Dil Mərkəzi”ndə təşkil 
olunan tədris proqramında 
iştirak etmişdir. Kursu 
müvəffəqiyyətlə bitirən alim 
Mərkəzin sertifikatı ilə təltif 
olunmuşdur. 
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YENİ NƏŞRLƏR 

 
Böyük türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin “Divan”ı ilk 
dəfə olaraq Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan nüsxə 
əsasında nəşr etdirilmişdir. Əsərin mətni ilə bərabər 
fotofaksimilesi də verilmişdir. Akademik İsa Həbibbəylinin 
elmi redaktorluğu və ön sözü ilə çap edilən əsəri filologiya 
üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov, türkmən tədqiqatçıları 
Rəhmanverdi Qodarov və Rəhimməmməd Kurenov müasir 
əlifbaya transliterasiya etmiş, İsmixan Osmanlı türkmən 
dilindən Azərbaycan dilinə çevirərək qeyd və izahlar 
yazmışdır. Paşa Kərimov və İsmixan Osmanlı da kitaba ön 
söz yazmışlar. Kitabın rəyçiləri akademik Teymur Kərimli, 
Tükmənistan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

Annaqurban Aşırov və filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Məmməd 
Əliyevdir. 

 
*** 

 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə elmlər 
doktoru, professor Tərlan Quliyevin “Dədə Qorqud 
kitabı”: bir müqəddimə, üç boy...” adlı kitabı işıq üzü 
görmüşdür.Kitabda alimin son illərdə “Kitabi-Dədə 
Qorqud” ilə bağlı məqalələri toplanmışdır. Burada Dədə 
Qorqud şeirlərinin qafiyə və vəzn xüsusiyyətləri, 
dastandakı dini məsələlər ön plana çıxarılır. 
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      AMEA-nın 70 illik yubileyi ilə əlaqədar 
akademiyanın ilk təsisçilərindən olan Mirzə İbrahimov 
haqqında yeni monoqrafiya işıq üzü görüb. “Mirzə 
İbrahimov” adlı kitabın müəllifi AMEA-nın M.Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik 
Teymur Kərimlidir. Monoqrafiyada AMEA-nın beşiyi 
başında duranlardan biri, görkəmli Azərbaycan yazıçısı, 
dramaturqu, publisisti, ictimai-siyasi xadim, akademik 
Mirzə İbrahimovun həyatı, elmi və elmi-təşkilati 
fəaliyyəti tədqiqat obyekti kimi önə çəkilib. Kitab 
mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə 
tutulub. Kitabın baş məsləhətçisi və elmi redaktoru 
AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadədir. 

 
 

*** 
 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin 
redaktor olduğu “Könüllər şairi” adlı kitab işıq üzü 
görmüşdür. Kitab dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin 100 aforizmindən ibarətdir. Kitabda  şairin 
hikmətli kəlamları üç dildə - Azərbaycan, rus, ingilis 
dillərində verilmişdir. Kitabın tərtibçisi mərhum 
professor Rüstəm Əliyevdir. AMEA-nın prezidenti, 
akademik Akif Əlizadə bu kitaba “Filosof şairin ölməz 
kəlamları” başlıqlı ön söz yazmışdır.  
 
 

 
 
 
 
 

*** 
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Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Könül Bağırovanın 
"Azər Buzovnalı arxivinin təsviri" adlı kitabı üşıq üzü 
görmüşdür. Kitabda şair Azər Buzovnalının AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanan şəxsi arxiv materialları - tərcümeyi-hal 
sənədləri, əsərlərinin və tərcümələrinin əlyazmaları, 
məktubları və ona yazılmış məktublar, bir sıra digər 
sənədləri barədə məlumatlar verilmişdir. Kitabın 
redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehri 
Məmmədovadır. 

 
 

 
*** 

 
 

Əhməd Anatollunun 120 illik yubileyinə ithaf 
olunmuş “Öz aramızda qalsın” kitabı nəşr 
edilmişdir. Kitabı nəşrə hazırlayan və ön sözün 
müəllifi institutun böyük elmi işçisi Sona Xəyal 
(Hadıyeva), redaktorları fil.ü.f.d. Maarif Teymur və 
fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfzadədir. Kitabda respublikanın 
əməkdar artisti, tanınmış aktyor və şair Əhməd 
Anatollunun sağlığında çap olunmuş “Kupletlər” 
(1925), “Acı həqiqət” (1925), “Şapalaq” (1927) və 
“Çuvalduz” (1930) kitablarındakı şeirləri ilə yanaşı, 
Əlyazmalar İnstitutunun arxivində və müəllifin ailə 
arxivində qorunan şeirləri də yer almışdır. 
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Azərbaycan, Ukrayna və Rusiyanın arxivlərində, 
onlarca şəxsi arxivdə axtarışlar aparan professor 
Ə.Tahirzadə çar, Cümhuriyyət, sovet və müstəqillik 
dönəmləri dövri mətbuatını diqqətlə incələyərək, çoxlu 
ixtiyarların xatirələrinə baş vuraraq olduqca zəngin 
material toplayıb və tarixşünaslığımızda indiyədək 
öyrənilməmiş Aşurovlar nəslinin 300 illik tarixini 
ortaya qoyub. Çar dönəmində Bakı Şəhər Dumasında 
5 deputatla, Cümhuriyyət Parlamentində 1 deputatla 
və ilk müstəqil dövlətimizdə 1 nazirlə təmsil olunaraq 
dövlətçiliyimizə xidmət etmiş, Azərbaycan gəmiçiliyi 
tarixində önəmli yer tutmuş, erməni-müsəlman 
qırğınlarında soydaşlarımızın müdafiəsini təşkil 

etmiş... Aşurovların dünəni və bugünü əsərdə Azərbaycan tarixinin şərəfli bir 
səhifəsi kimi oxuculara təqdim edilir. 
 
 

*** 
 
 

Filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-
Kəngərlinin tərtibçi-müəllifi olduğu biblioqrafik 
göstərici Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri, Amerika 
Aeronavtika və Astronavtika İnstitutunun üzvü, Dövlət 
Mükafatı laureatı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 
professor Arif Mehdiyevin 1960-2015-ci illərdə 
Azərbaycan, rus və xarici dillərdə nəşr edilmiş 
monoqrafiyalarını, elmi sessiya, simpozium və konfrans 
materiallarında, dövri mətbuat səhifələrində dərc 
olunmuş məqalələrini əhatə edir.  
 

 
 

*** 
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 Filologiya üzrə elmlər doktoru Nailə Səmədovanın 
"Məmmədəli Sidqinin arxivinin təsviri" adlı kitabı 
çapdan çıxmışdır. Kitabın redaktoru filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Mehri Məmmədovadır. Kitabda 
görkəmli maarifçi-pedaqoq Məmmədəli Sidqinin 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan şəxsi arxiv 
materialları barədə məlumat verilmişdir. Qeyd edək ki, 
M. Sidqinin şəxsi arxivində cəmi 265 saxlama vahidi 
altında 800-ə qədər material vardır. Bunlar M. Sidqinin 
hekayə, pyes, məqalə və xatirələrinin aftoqraf 
nüsxələri, tərcümeyi-hal sənədləri, müxtəlif şəxslərin 
ona yazdığı məktublar, Məmməd Tağı Sidqiyə aid 
sənədlər, fotoşəkillər, çap kitabları, qəzet kəsikləri, 

kəbin kağızları, qəbalələr və s. daxildir.  
 
 

*** 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin “Azərbaycan milli mətbuatının 140 illik 
yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncamına uyğun 
olaraq AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda Həsən bəy Zərdabinin 1897-
1907-ci illərdə Bakı Şəhər Dumasındakı fəaliyyətini 
əks etdirən «Деятельность Гасан Бека Меликова 
(Зардаби) в Бакинской Городской Думе (1897-
1907)» kitab çapdan çıxmışdır. 
Kitabı tərtibçisi edən və ön sözün müəllifi  “Şəxsi 
arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin aparıcı elmi 
işçisi,tar.ü.f.d. Esmira Cavadova, elmi redaktoru 
elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa 
Kərimovdur. Kitabda ilk dəfə tanınmış ictimai 

xadim və vətənpərvər ziyalı Həsən bəy Zərdabinin Bakı Şəhər Dumasındakı 
fəaliyyəti “Kaspi” qəzetinin materialları əsasında işıqlandırılmış və dumanın 
iclasları haqqında şərhlər verilmişdir.  
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*** 

Əlyazmalar İnstitunun böyük elmi işçisi, ilahiyyat 
üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Həsənovun “Salman əl-
Farsinin erkən islam tarixində rolu” adlı elmi 
monaqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Əkrəm 
Həsənovun nəşr olunan elmi monaqrafiyası islamın 
ilkin mərhələlərindən müasir dövrümüzə qədər öz 
aktuallığını qoruyub saxlayan çox ciddi, işlənməyən 
bir mövzuya həsr olunmuşdur. Monoqrafiyada orta 
əsr ərəb, türk və fars mənbələri, eyni zamanda 
müasir dövrümüzdə qələmə alınan bir çox zəngin 
yerli ədəbiyyatlardan istifadə edilmiş, Səlman əl-
Farsinin həyatı institutun fondunda saxlanan 
əlyazmalar əsasında işıqlandırılmışdır. Mövzu geniş 
aspektdə işlənmiş, müxtəlif problemlər irəli 
sürülmüş və həllini tapmışdır. 

                                                             *** 

 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda “Orta əsr əlyazmaları və Azərbay-
can mədəniyyətinin tarixi problemləri”  XIV 
elmi konfransının materıalları nəşr olunmuşdur. 
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                                                                               *** 

Əlyazmalar İnstitunun doktorantı Günel 
Hacıyevanın “Azərbaycanda memarlığın 
kitabxana-informasiya təminat sistemi” adlı 
monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Monoqrafiyanın 
elmi məsləhətçisi Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər 
üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d Aybəniz Əliyeva-
Kəngərlidir. Monoqrafiyada tarixi inkişaf yolu 
keçmiş, milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamış 
memarlıq sənətinin kitabxana-informasiya təminatı 
sistemi kitabxana-şünaslıq aspektindən tədqiq 
edilmişdir.  

 

 

        *** 

 

   Əlyazmalar İnstitunun doktorantı Validə 
Həsənovanın “Azərbaycan xalq nağılları” adlı 
biblioqrafik göstəricisi çapdan çıxmışdır. Kitabda 
Azərbaycan, həm xarici dillərdə yazıya köçürülmüş 
Azərbaycan xalq nağılları, həm də doğma dildə nəşr 
edilmiş dünya xalqlarının nağılları, onlara həsr 
edilmiş  tədqiqat əsərləri haqqında biblioqrafik 
informasiya mənbələri əhatə olunmuşdur.  
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*** 

 Kitabın müəllifi AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı Nərminə 
Abdullayeva, elmi məsləhətçisi İnstitutun direktor 
müavini. fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, ixtisas 
redaktorları Əlyazmalar İnsitutunun Elektron resurslar  
şöbəsinin müdiri Firəngiz Hüseynova və Kitabxana və 
elmi informasiya şöbəsinin müdiri Qutiyera 
Cəfərovadır. 

Monoqrafiyada qabaqcıl xarici nəzəriyyə və 
təcrübədə kitabxana innovasiyalarının tətbiqi 
məsələləri, onların növləri, innovasiya fəaliyyətinə 
təkan verən zəruri amillər, innovativ kitabxana 
xidmətinin forma və metodları araşdırılmış, elmi-

təcrübi fəaliyyətdə kitabxanaların innovativ inkişafına təkan verəcək konkret 
təkliflər verilmişdir. 
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Həsənova Validə– M.F.Axundov adına Milli Kitabxanasının Kitabxanaşünaslıq 
elmi-tədqiqat şöbəsinin böyük kitabxanaçısı, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar  
İnstitunun doktorantı 
Xələfova Sevda– Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxana resursları və informasiya 
axtarış sistemləri kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Quliyev Samid- M.Füzuli adına  Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı 
Məmmədova Zemfira - AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun  
Multidistiplinar əlyazmalar və çap kitabları şöbəsinin  elmi işçisi 
Musayeva Azadə – AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun  Türk 
əlyazmalarının tədqiqi şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə  elmlər doktoru, professor 
Nağısoylu Möhsün –  AMEA-nın müxbir üzvü,  M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun  Fars dilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə  
elmlər doktoru, professor  
 Nəzərəliyev Elnur -  XXI əsr Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi, AMEA M.Füzuli 
adına Əlyazmalar  İnstitutunun dissertantı 
Vəzirova İradə - M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun İnstitunun Kitabxana və 
elmi informasiya  şöbəsinin elmi işçisi  
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N     N Ə Z Ə R İ N Ə ! 

 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun“Elmi Əsərlər” jurnalının redaksiyasına 

təqdim edilən elmi məqalələr göstərilən qaydalar əsasında 
tərtib edilməlidir: 

 
1. Məqalənin mətni Times New Roman-12 şrifti ilə (Azərbaycan dilində – 

latın əlifbası; ingilis dilində –ingilis əlifbası; rus dilində – kiril əlifbası ilə); 
format – A4; 1,0. intervalla çap olunmalıdır. 

2. Müəllif haqqında aydın məlumat verilməlidir: adı, atasının adı, soyadı açıq 
yazılmalı, işlədiyi və ya oxuduğu müəssisənin adı tam şəkildə yazılmalı, 
müəllifin elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

3. Məqalənin sonunda elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, 
iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir. 

4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinad olmalıdır. İstinad 
haqqında tam və dəqiq məlumat verilməlidir. 

5. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi 
məqalələrinə, monoqrafiyalarına və s. istinad olunmalıdır. 

6. Xülasə məqalə dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməli və hər bir 
xülasədə məqalənin və müəllifin tam adı göstərilməlidir. 

7. Məqalənin UOT indeksi göstərilməlidir. 
8. Açar sözlər 3 dildə verilməlidir (Azərbaycan, rus, ingilis). 
9. Məqalə çap olunmuş şəkildə disklə birlikdə təqdim olunmalıdır. Disklər geri 

qaytarılmır. 
10. Səhifənin parametrləri yuxarıdan 2,5 sm, aşağıdan 2,5 sm, soldan 3,5 sm, 

sağdan 1,5 sm olmalıdır. 
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К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В! 
 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала 
«Научные труды ЦНБ НАН Азербайджана» должны быть оформлены 

на основании указанных ниже правил: 
 
 
1. Текст статьи набирается на Times New Roman, шрифт – 12, межстрочный 

интервал - 1,0., формат -А4 (на азербайджанском языке - латинским 
алфавитом, на английском языке - английским алфавитом, на русском 
языке - кириллицей). 

2. Сведения об авторе даются следующие: имя, отчество, фамилия 
(полностью), место работы или учебы (все полностью), e-mail автора 
статьи. 

3. В конце статьи в понятной форме дается заключение, научная навизна 
работы, значимость ëë внедрения, экономическая эффективность и т.д. 

4. Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Ссылки 
должны быть полными и точными. 

5. Список использованной литературы дается в конце статьи. 
Использованная литература - научные статьи, монографии и т.д. должны 
быть за последние 5-10 лет.  

6. Резюме статьи дается на двух языках, помимо языка, на катором 
печатается статья, в каждом из них указывается имя автора (полностью). 

7. Указывается индекс УДК статьи. 
8. Ключевые слова даются на 3-х языках. 
9. Статья представляется в распечатнном варианте и на диске. Диск не 

возвращается. 
10.Параметры размещения статьи: сверху - 2,5см, снизу - 2,5 см, слева 3,5см, 

справа 1,5 см.  
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