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Türk mənəvi mədəniyyətinin kağız üzərindəki yazıya köçürülməsi sahəsində ilk 

irimiqyaslı işin müəllifi olan Mahmud Kaşqarinin 1072-1073-cü illərdə qələmə aldığı 

“Divani-lüğət-it-türk” adlı monumental əsərlə türk dillərinin öyrənilməsi, şərq-islam 

aləminə tanıdılması ilə yanaşı folklor örnəklərimizin də geniş şəbəkəli təqdimatı 

həyata keçirilir. XI yüzillikdə səlcuqluların simasında türklər yaxın Şərqin içərilərinə 

qədər getmiş, xilafətin mərkəzi olan Bağdadda və əsas mədəni-ticari şəhərlərindən 

sayılan Şamda (indiki Suriyanın Dəməşq şəhəri) yerləşmişdilər. Cəsur, qorxmaz, 

mərd, sadə təbiətləri ilə türk olmayan digər islam xalqları kimi ərəblərin də diqqətini 

çəkən türklərin dil və mədəniyyətini öyrənməyə böyük maraq yaranmışdı. Onlarla 

ticarət əlaqələri qurmağa, alış-veriş eləməyə, səmimi ünsiyyət münasibətləri 

yaratmağa ərəblərin həm dini-siyasi dairələrinin, həm də sadə təbəqələrinin meyli 

günbəgün güclənirdi. Ancaq türk dilinin təbiətini, qrammatik qayda-qanunlarını, 

lüğət tərkibini, sözlərinin yazılış və oxunuş xüsusiyyətlərini, eləcə də bu dili 

daşıyanların tarixi kimliyini, onların yerləşdikləri əraziləri, əsas tayfalarının adət-

ənənələrini, folklor və etnoqrafik dəyərlərini əks etdirən yazılı-öyrədici vasitənin 

olmaması bu vacib işin həyata keçirilməsinə ciddi maneçilik törədirdi. Sözü gedən 

tarixi zərurətin böyük mədəni və siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini görən dövrün 

müqtədir ziyalısı və elm adamı Mahmud Kaşqari müsəlman türklərin yaşadığı 

nəhəng coğrafiyanı el-el, tayfa-tayfa gəzib dolaşaraq onların dilləri, adət-ənənələri, 

davranış tərzləri, yemək və geyimləri, söz-musiqi sərvətləri barədə məlumatlar 

toplamağa başladı. Ağır və fədakar toplayıcılıq fəaliyyətindən sonra o, Bağdada 

dönərək özünün məşhur “Divan”nını yaratdı. Başqalarının qəzəl-qəsidə divanları 

yaratmaqla ad qazanmağa çalışdıqları zaman o mənsub olduğu xalqın mənəvi 

dəyərlərinin - dilinin, tarixinin, folklor və etnoqrafiyasının “Divan”ını yaratmaq 

yolunu tutdu. Şeir-sənət divanı yerinə elm divanı yazmaqla məşğul olan Mahmud 

Kaşqari yüzlərlə şairin, yüzlərlə şeir divanının görə bilməyəcəyi nəhəng bir işi 
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təkbaşına gerçəkləşdirməyi bacardı. Gərgin zəhmət bahasına əldə etdiyi zəngin 

materiallar əsasında türk dillərinin tarixi-coğrafi mənzərəsini, bu dillərin fonetik, 

leksik və qrammatik xüsusiyyətlərini konkret misallar əsasında səbr və təmkinlə 

aydınlaşdıran böyük alim ərəb dilində yazdığı elmi tədqiqat-təqdimatının hər 

məqamında mənsub olduğu xalqın mədəniyyətinə məhəbbət və ehtiramla yanaşan 

həqiqi bir vətənpərvər kimi çıxış etdi. Məhəmməd Peyğəmbərin türklər barədə 

söylədiyi məşhur hədisləri də Mahmud Kaşqari məhz elinə-ulusuna olan böyük 

məhəbbətin ifadəsi olaraq “Divan”da xüsusi şəkildə vurğulamışdır. Birinci hədisdə 

türklərin hərbi və siyasi avtoritetə çevrilməsinin, böyük güc və qüdrət sahibi 

olmalarının ilahidən qaynaqlandığı, uca Allahın hökmü iradəsi ilə gerçəkləşdiyi 

göstərilir: “Uca Tanrı: Mənim Türk adında ordum vardır, onları Şərqdə 

yerləşdirmişəm. Qəzəbləndiyim yerlərə onları hücum çəkdirirəm”. İkinci hədis də 

dolayısı ilə birinci hədisdəki fikirlərin davamıdır: “Türk dilini öyrənin, çünki onların 

hökmranlığı uzun sürəcəkdir”. Göründüyü kimi, hər iki-hədisdə türklərin hərbi- 

siyasi qüdrəti ilə hesablaşmaq və bu zərurətdən irəli gələrək də dillərini, mənəvi-

mədəni dəyərlərini öyrənməyin vacibliyi Allahın elçisi olan İslam Peyğəmbərinin 

adına bağlı olan hədislər vasitəsi ilə əsaslandırılmışdır. 

Türk dilini ərəblərə tanıtmaq və öyrətmək zərurətinin həm də bir Allah buyruğu 

olduğunu düşünən Mahmud Kaşqari illərlə üzərində çalışıb mükəmməl şəkildə 

ortaya çıxardığı “Divani-lüğət-it-türkü” özünün təbirincə desək, ‘Türk dillərinin 

qamusu”- ensiklopediyası kimi xəlifə Mühəmmədül Müktədiyə təqdim etmişdir. 

“Divan”ın təkcə dil tanıtma və öyrətmə kitabı deyil, geniş tutumlu ensiklopedik 

bir əsər olduğunu əsərin müqəddiməsində aşağıdakı şəkildə açıqlayan müəllif onun 

uzaqmənzilli strateji hədəflərə istiqamətlənən tarixi missiya və dəyərini dəqiq 

müəyyənləşdirmişdir: “Kitabda türklərin adətlərini, dünyagörüşlərini göstərmək üçün 

oraya şeir parçaları daxil etdim. Türklərin qayğılı və sevincli günlərində müdrikliklə 

söylədikləri savları da (atalar sözlərini, hikmətamiz kəlamları - A.Ə.) topladım. 

Onları ilk söyləyənlər sonrakılara, bunlar da daha sonrakılara ötürmüşlər. Bunlara 

bənzər olan bir çox önəmli kəlmələri də kitaba yığdım”. 

Verilən təqdimat-açıqlamadan da anlaşıldığı kimi, Mahmud Kaşqari dil 

materiallarıyla yanaşı etnoqrafiya və folklor nümunələrini də məqsədli şəkildə 

toplamış və kitabına daxil etmişdir. Yuxarıdakı dəyərləndirmənin özü də sırf elmi 

səciyyə daşıyır və türk folklor- etnoqrafiya mədəniyyətinin tarixi mahiyyətini 

dəqiqliklə ifadə edir. Bu baxımdan istər indi haqqında danışdığımız təhlil-təqdimat, 

istərsə də “Divan”ın ən müxtəlif yerlərində böyük alimin türklərin tarixi kimliyi, 

nəsil-soy şəcərəsi, coğrafi yerləşimi, əsas-aparıcı tayfaların adları, əlamətləri, adət-

ənənələri barədə verdiyi məlumat və izahatlar elmi əsaslara söykənən professional 

tədqiqatlardır. Çoxşaxəli elmi araşdırmaların nəticəsi olan bu tədqiqatlarda mənəvi-

tarixi mədəniyyətimizin digər sahələrlə (tarix, coğrafiya, dilçilik, etnoqrafiya və s.) 

bərabər həm də folklorşünaslıq baxımından çox doğru və obyektiv təqdim-təhlili 

vardır. Kitabın “Türk ulusunun boyları haqqında söz” adlanan bölmündə türklərin 

tarix səhnəsinə çıxışı, ana boyların - əsas tayfaların yaranışı və tarixi - coğrafi 

yerləşimi barədə verilən bilgi türk folklor arealının tarixi mənzərəsini 

müəyyənləşdirmək üçün də çox mühüm bir qaynaq-elmi istinad mənbəyidir: “türklər 

əslində iyirmi boydur. Bunların hamısı kökü mübarək Nuh peyğəmbərin oğlu Yafəsə 

və Yafəsin oğlu Türkə qədər uzarur... bunlardan hər boyun bir çox oymaqları vardır 

ki, onların sayını yalınz ulu tanrı bilir. Mən bunlardan ancaq kök və ana boyları 
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saydım, oymaqları buraxdım. Yalnız hər kəsin bilməsi üçün vacib olanı - Oğuz 

qollarını və heyvanlarına vurulan damğaları yazdım. Bundan başqa hər boyun 

yerləşdiyi yeri də göstərdim. Bizans - Rum ölkəsinə ən yaxılı olan boy “Peçenek”dir, 

sonra “Kıpçak”, “Oğuz”, “Yemek”, “Başqırt”, “Basmıl”, “Kayı”, “Ya- baku”, 

‘Tamar”, “Kırqız-kırğız” gəlir. Kırğızlar Çin ölkəsinə yaxındırlar. Bu boyların 

hamısı Rum ölkəsi yanından Şərqə doğru beləcə uzanıb gedər: “Çikil-çiyil”, ‘Toxsı”, 

“Yağma”, “Uğrak”, “Yaruk- qanx”, “Çomul”, “Uyqur”, ‘Tanqut”, “Xıtay-Kıtay”. 

Türk etnoqrafiyasının əsas tayfaları üzrə elmi xəritəsini cızan bu təqdimatda 

diqqət çəkən bir məqamın üzərində dayanmaq lazım gəlir. Bu, Mahmud Kaşqarinin 

türk boylan içərisində oğuzları xüsusi vurğulaması və onlara ayrıca önəm verməsidir. 

Digər türk tayfalarından fərqli olaraq oğuzlarm “Divan”da daha qabarıq və təfərrüatlı 

şəkildə təqdim olunması heç də təsadüfi deyildi. Böyük alim oğuz tayfalarından söz 

açarkən, “hər kəsin bilməsi üçün vacib olanı- oğuz qollarını... yazdım” ifadəsini 

məqsədli şəkildə işlətmişdir. XI yüzillikdə Ərəbistanın mərkəzindən Bağdaddan 

tutmuş Orta Asiyaya qədər uzanan nəhəng bir coğrafiyada hökmranlığı əllərinə 

keçirən oğuz-səlcuqlarm həmin dönəmdə böyük hərbi-siyasi güc olmaları və bu 

səbəbdən də onlarla hesablaşmağın mühüm şərt olması məhz yuxarıdakı ifadəni  “hər 

kəsin bilməsi üçün vacib olan oğuz qolları” sözlərini işlətmək zərurətini ortaya 

çıxarmışdır”. Bu səbəb və zərurətə gorə də “Divan”da “Oğuz” tayfası və onun əsas 

qolları barədə müfəssəl məlumat verilmişdir: “Oğuz- bir türk boyudur. Oğuzlar 

türkməndirlər. Bunlar iyirmi iki bölükdür. Hər bölüyün ayrıca bir damğası və 

heyvanlarına vurulan bir əlaməti vardır. Bir-birlərini bu damğalarla tanıyırlar!”. 

Maraqlıdır ki, bir çox tarixi mənbələrdə oğuzlar iyirmi dörd boy olaraq qəbul 

edildiyi halda M.Kaşqari də iyirmi iki boydan söhbət açılır: “Kinik”, “Kayıq”, 

“Bayundur”, “Yuva”, “Salqur”, “Afşar”, “Bəktili”, “Bükdüz”, “Bayat”, “Yazqır”, 

“Eymür”, “Karabölük”, “Alkabölük”, “İqdır”, “Ürəkir”, “Tutır-ka”, “Ulayundluq”, 

“Tügər”, “Beçenek”, “Çuvaldar”, “Çəpni”, “Çaruk”. Adı çəkilən hər bir boyun tayfa 

əlamətini -damğasını da ayrıca göstərən Mahmud Kaşqari bir boydan - Kinik 

boyundan danışarkən oğuzları hər kəsin tanıyıb bilməsinin səbənini konkretləşdirir: 

“Birincisi və başları “Kınık”lardır. Zəmanəmizin xaqanları bunların içərisindən 

çıxmışdır”. Beləliklə də on birinci əsrdə - Kaşqarinin zamanında türklərə ehtiram 

bəsləməyin, oğuzlara isə xüsusi sayqıyla yanaşaraq onları dərindən tanıyıb bilməyin 

nə səbəbdən vacib olması tamamilə aydınlaşmış olur: “zəmanəmizin xaqanları 

bunlarm (yəni oğuz türk)”lərinin - A.Ə.) içərisindən çıxmışdır. Görünür, “Divan”ın 

müxtəlif yerlərində başqa türk tayfalarından örnək gətirilən bir çox söz və ifadələrin 

şərhi verilirkən, tez-tez “oğuzlarda bu belədir” deyilməsi və həmin ifadənin 

oğuzcadakı qarşılığının göstərilməsi də elə bu səbəbdəndir. Məsələn, “Ayak - kap-

kacak. Oğuzlar bunu bilməzlər. Onlar bu kimi şeylərə “çanaq” deyirlər”. “İnkir -

aydınlıqla qaranlığın bir-birinə qarışması. Oğuzlar buna “İmir” deyərlər”. “Ayrık - 

ayrık otu. Türklər bu-na “adrık” deyərlər”. Oğuzlar “d” hərfini “y” ya çevirirlər” və 

s. 

“Divani-lüğət-it-türk” əsəri üçün material toplayarkən Mahmud Kaşqari 

müsəlman türk tayfalarının olduqları əsas-əraziləri gəzib dolaşmış və özünün də qeyd 

etdiyi kimi dil örnəklərindən başqa həm də çox sayda “savlar” - atalar sözləri və 

məsəllər, rəvayətlər, inam və sınamalar, elat şeirləri və mərasim nəğmələri 

toplanmışdır. Həmin nümunələrdən o, ayrı-ayrı söz və ifadələrin elmi şərhini 

verərkən yaradıcı vasitə kimi istifadə etmişdir. İzahat-lüğət prinsipi ilə hazırlanmış 
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“Divan”da folklor və etnoqrafik planda yardımçı izahatların verilməsi əcnəbilərə 

türklərin təkcə dil deyil, həm də mənəvi-mədəni dəyərləri, adət-ənənələri, davranış 

tərzləri, dünyagörüşləri barədə məlumat çatdırmaq məqsədi daşımışdır. Çöl həyatına, 

qoyunçuluq, atçılıq, dəvəçilik kimi təsərrüfat tipinə sahib olan türklərin yaz, göy ot, 

yağış-bulud, qoyun-quzu, at, dəvə və başqa bu kimi obrazları əks etdirən inanış, 

nəğmə və hikmətamiz deyimləri, təbii ki, “Divan”a yerləşdirilmiş folklor 

materiallarının mühüm hissəsini təşkil edir. Yayda quraqlıq olması su və yaşıl ot 

sıxıntısına səbəb olduğundan yağış yağıb-yağmayacağı türklər üçün böyük 

əhəmiyyət daşımışdır. Onlar sınaqdan keçirmişlər ki, yayda axşam bulud qızararsa 

özüylə yağış gətirər, səhər-dan üzü bulud qızararsa quraqlıq olar, yağış yağmaz. 

Həmin mənzərənin aşağıdakı poetik təsviri də sınama ilə bağlı yaranmışdır: “Tünlə 

bulıt örtənsə, evlük un geldürlüncə bolur, Tança bulıt örtənsə evgə yağı kirmişcə 

bolur”. (Çağdaş türkcəsi: Axşam bulud qızararsa, bu, qadının oğlan doğmasına 

bənzəyir.) Dan üzü bulud qızararsa, bu evə yağı-düşmən girməsinə bənzəyir. 

Sınamanı şərh edərkən Mahmud Kaşqari “Türklər sabah tezdən bulud qızarmasını 

uğur saymaz” deyərək mətnə bir folklorçu kimi yanaşmaqdan da qalmır. Atlı həyat 

tərzi keçirən türk tayfalarının ata yüksək dəyər verməsi, atm görkəminə, çevikliyinə, 

dözüm və dəyanətinə xüsusi diqqət yetirməsi “Divan”dakı çoxsaylı şərh və 

təsvirlərdə, eləcə də folklor nümunələrində öz geniş ifadəsini tapmışdır: 

Yügürdü kəvəl at, 

Çakıldı kızıl ot, 

Köyürdü arıt ot, 

Saçran anır örtənir. 

Çağdaş türkcəsi: 

Kəhər at elə qaçdı –  

Qızıl od çakıldı. 

Qurıı ot alışdı, 

Qığılcım onu bürüdü. Burada sürətlə qaçan atın poetik təsviri verilmişdir: kəhər 

at elə bir sürətlə qaçır ki, onun ayaqlarından qığılcım qopur və həmin qığılcım quru 

otları alışdırır. At özü də qığılcımlara, alova bürünmüş kimi görünür. Təqdim olunan 

poetik mənzərədə türkün ata məhəbbətiylə yanaşı, onun dinamik, çevik hərəkətə nə 

qədər böyük əhəmiyyət və dəyər verməsi də dolğun şəkildə əks olunmuşdur.

Qorxmaz, ürəkli və dəyanətli olmağı türklərin davranış və xasiyyəti üçün əsas 

atributlardan biri kimi təqdim edən Mahmud Kaşqari “Divan”da məhz bu səpgidən 

olan şeirlərə daha çox yer ayırmışdır. Gecə qoyun sürüsünə basqın etmək istəyən 

qurdu qorxudub uzaqlaşdıran igid çobanın dilindən söylənən aşağıdakı parça bu 

baxımından diqqət çəkicidir: 

Keçə turut yorur erdim, 

Kara kızıl börü gördüm. 

Katıq yayı kura gördüm. 

Kaya görüp baku açdı 

Çağdaş türkcəsi: 

Gecə durub yüyürdüm, 

Böyük, qırmızı qurd gördüm. 

Sərt yayımı qurdum, 

Məni görüb yoxuşa qaçdı, igidlik, cəngavərlik, bahadırlıq psixologiyası 

“Divan”da yer alan çoxsaylı savaş-döyüş mahnılarının əsas leytmotividir. Bu 
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mətnlərdə düşmənə meydan oxuyan, ölümdən qorxmayan cəsur və yenilməz bir ruh 

hakimdir: 

Tünlə billə köçəlim, 

Yamar suvm keçəlim, 

Tərngük suvm içəlim, 

Yuvqa yağı ovuşun 

Çağdaş türkcəsi: “Gecə ilə qalxıb hücuma keçək, Yamar çayından keçək. 

Tərkgük çayının suyundan içək.  Zəif düşmənin burnunu ovaq”. Yaxud başqa bir 

misal: 

Təğrə alm əkrəlim, 

Attın tüşün yükrəlim. 

Arslanlayu kökrəlim, 

Küçi anm kevilsin 

Çağdaş türkcəsi: “Əyri qılınc götürək Atdan düşüb yüyürək. Aslanlar kimi 

kükrəyib hayqıraq. Düşmənin qorxudan gücü azalsın”. 

“Divan”da bu qəbildən olan onlarla savaş şərqisinə rast gəlmək mümkündür. 

Bunlar ayrı-ayrı türk tayfaları arasından toplanmış müxtəlif şeirlərdirmi? Yoxsa 

məşhur türk bahadırları barədəki qədim türk dastanlarından götürülmüş 

nümunələrdir? Şeir parçalarında əhvalat-hadisə elementləri, yürüş-səfər təəssüratı 

ifadə edən adlar və deyimlər kifayət qədər çoxdur və onlar bu şeirlərin müəyyən epik 

mətnə-dastana bağlı olduğunun əsas göstəricisidir. M.Kaşqari həmin mətnlərlə tanış 

olmuşdur. Lakin “Divan”ın tərtib prinsipi, yəni onun bir sözlük -lüğət olması bu epik 

mətnlər barəsində ətraflı söz açmaq imkanı vermir. Yalnız bir silsilə şeirin epik mətn 

parçası aydm şəkildə görünməkdədir. Bu, lüğətçinin “Divan”ın müxtəlif yerlərinə 

səpələdiyi Alp Ər Tonqa - Əfrasiyabın ölümü haqqındakı məşhur ağıyuğdur. Alp Ər 

Tonqanm qədim türk bahadır cəmiyyətindəki tarixi yerinin, mənəvi-psixoloji 

mövqeyinin etnosun həyatında son dərəcə mühüm rol oynaması ağı hissəsi gəlib bizə 

çatmış dastanda yanıqlı bir dillə bildirir: 

Alp Ər Tonqa öldümü? 

İsız ajun qaldımı? 

Ödlək öcün aldımı?- 

İmdi yürək yırtılır. 

Çağdaş türkcəsi: 

Alp Ər Tonqa öldümü? 

Fani dünya qaldımı? 

Zaman hayfin aldımı? 

İndi ürəklər dağılır. 

Alp Ər Tonqanın - böyük igidliklər, hünər və şücaətlər göstərmiş türk 

bahadırının ölümü onun silahdaşlarını, yürüş-vuruş yoldaşlarını-ərənləri hədsiz 

sarsıntı içərisində buraxmışdır. Ağı-yuğlama başçı-sərkərdə itkisinin türk 

cəmiyyətində, onun mənəvi dünyasında nə qədər-ağrıdım - üzüntülü olduğunu da 

dəqiq ifadə edir: 

Ulşıb ərən börləyü, 

Yırtıb yaka uıiayu. 

Sıkrıp üni yurlayu, 
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Sığtab közi örtülür 

Çağdaş türkcəsi: 

Ərənlər qurd kimi ulaşır, 

Yaxalarım yırtıb bağınşır, 

Nalə çəkib ağlaşır, 

Ağlamaqdan gözləri tutulur. 

Diqqət yetirilərsə, yas-yuğ mərasiminin özündə də kədərli - nostalji ovqatın 

ifadəsi epik plan üzərində qurulmuşdur. Deməli, M.Kaşqari həmin mətni daha böyük 

bir mətnin -“Alp Ər Tonqa” dastanının bir parçası olaraq “Divana” daxil etmişdir. 

Şübhəsiz ki, dastanın əvvəlki hissələrində Alp Ər Tonqanın şücaətləri, həyata 

keçirdiyi hərbi yürüşlər, qazandığı zəfərlər tərənnüm olunmuşdur. Mahmud 

Kaşqarinin “Divan”ın müxtəlif yerlərində örnəklərini verdiyi savaşa çağırış 

nəğmələri, yaxud zəfər, qələbə sevinci ifadə edən şeirlər “Alp Ər Tonqa” dastanının 

parçalarıdırmı? Yoxsa başqa türk qəhrəmanlıq dastanları iləmi əlaqədardır? Bu 

sualların konkret cavabı üçün əsərdən ip ucu tapmaq hələ ki, mümkün deyildir... 

“Divani-lüğət-it türk”də Mahmud Kaşqarinin “sav” adı altında verdiyi atalar 

sözü, məsəl, hikmətli kəlam və qanadlı deyimlər də türklərin həyat tərzinin tarixi 

mahiyyəti, onların düşüncə, davranış və çevrələrinə münasibətləri barədə maraqlı 

məlumatları qoruyub saxlayır. Ayaq altı olmağı, əzilməyi sevməyən türklərin həyata 

baxışı “öküzün” ayağı bolmaqdansa, buzovm başı bolmaq yeydir” aforizmində 

qərarlaşmışdır. Yaxud, güclülər, arasında zəifə yer yoxdur, o səbəbdən də zəif olmaq 

olmaz - düşüncəsi “İkki boğka idəşir, otra kokegün yanqılır”-“İki buğa döyüşür, ara 

yerdə göyöyün (heyvan milçəyi - A.Ə) əzilir” -hikmətamiz kəlamı ilə bu cür 

nümunələrlə doludur. 

Sadalanan örnəklər, eləcə də həmin mətnlərlə bağlı Mahmud Kaşqarinin irəli 

sürdüyü mülahizə və dəyərləndirmələrin nə qədər ibtidai olub-olmamasından asılı 

olmayaraq, türk mənəvi mədəniyyətinin o cümlədən folklor və etnoqrafiyasının elmi-

nəzəri prinsiplərə söykənən ilkin qiymətləndirilməsi kimi əvəzsizdir. Türk folklor 

arealının ən geniş miqyasda gəzib dolaşaraq şifahi ədəbiyyat inciləri toplayıb onları 

yazıya alan ilk folklor toplayıcısı da məhz bu böyük mütəfəkkir sayılmalıdır. 

Toplayıb yazıya aldığı folklor örnəklərinin milli-mənəvi sərvət olduğunu bilən və 

onların barəsində ilkin dəyərləndirmə aparan da odur. Bu baxımdan geniş mənada 

türk folkloru, həmin kontekst daxilində isə həm də Türk-Azərbaycan folklorunun 

toplanıb yazıya alınmasının və dəyərləndirilməsinin ana təməli on birinci yüzillikdə 

böyük türk bilgini Mahmud Kaşqari tərəfindən qoyulmuşdur, desək, onun tarixi 

xidmətinin obyektiv və doğru qiymətini vermiş olarıq. 

“Divani-lüğət-it-türk” əsəri təkcə dillərinin izahlı lüğəti – sözlüyü deyil, həm də 

türk xalqlarının xəritəsi və folklor kitabıdır. 
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Айбениз Алиева-Кенгерли 

 

«ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТУРК» КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ 

ФОЛЬКЛОРНОЙ КНИГИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Резюме 

 

        В статье рассматривается монументальная работа Махмуда Кашгари 

«Диван лугат ат-турк» - «Словарь тюркских языков», которая является 

крупным вкладом в развитие мировой культуры. Эта работа - энциклопедия 

тюркских народов средневековья и величайший памятник своей эпохи. Она 

содержит в себе информацию по истории, культуре, литературе, поэзии, 

фольклору, быту, астрономии, географии, религиозным представлениям 

тюркских племен. В статье подчеркивется также, что значимость труда 

Махмуда Кашгари очень велика, об этом свидетельствует постоянное 

обращение к нему исследователей-лингвистов, литературоведов, историков, 

этнографов, фольклористов и других ученых-тюркологов. 

 

Aybeniz  Alıyeva-Kanqarly 

 

"DİVAN LUGAT AT-TURK" AS ONE OF SOURCES 

FOLKLORE BOOKS OF AZERBAİJAN 

Summary 

 

    The article deals with the monumental work of Mahmud Kashgari "Divan lugat at-

Turk" - "Dictionary of Turkic languages", which is a major contribution to the 

development of world culture. This work is an encyclopedia of the Turkic peoples of 

the Middle Ages and the greatest monument of their era. It contains information on 

history, culture, literature, poetry, folklore, everyday life, astronomy, geography, 

religious views of the Turkic tribes. The article also emphasizes that the significance 

of Mahmud Kashgari's work is very great, this is evidenced by the constant appeal to 

him of linguistic scholars, literary critics, historians, ethnographers, folklorists and 

other Turkic scholars. 
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AŞİQ PAŞA  VƏ ONUN “QƏRİBNAMƏ” ƏSƏRİNİN MƏLUM 

ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ HAQQINDA 

 

Açar sözlər: Aşiq Paşa, “Qəribnamə”, əlyazma nüsxəsi, sufizm, Anadolu. 

   Ключевые слова: Ашик Паша, «Карибнаме», рукописный список, суфизм,   

Анатолия. 

Key  words: Ashiq Pasha, Gharibname,  manuscripts copy, sufism, Anadolu. 

 

Əsərlərini  yalnız türk dilində yazmış böyük şair Aşiq Paşa 1272-ci ildə 

Kırşəhərin Arabkır bölgəsində  anadan olmuşdur. XIII əsrin əvvəllərində Orta 

Asiyadan – Xorasan bölgəsindən Anadoluya köç etmiş olan tanınmış mütəsəvvif 

Baba İlyasın nəvəsidir. Onun babası Baba İlyas Kırşəhər və ətrafındakı türkmən 

oymaqlarının şeyxi olmuş, onlarla birlikdə Səlcuqlu Sultanı II  Giyasəddin 

Keyxosrova qarşı təşkil olunmuş Babayi üsyanında mətinliklə iştirak etmişdir. Oğlu 

Müxlis Paşa Osman Qazinin güvəndiyi adamlardan olmuşdur. Kırşəhərdə yaşayan 

Müxlis Paşanın üç oğlundan ən böyüyü Əlaəddin Əli idi. Buna görə də Əlaəddin Əli 

Baş ağa, yəni ən böyük qardaş olaraq tanınmışdır. “Baş ağa” adı zamanla “Beşə”, 

sonra “Paşa” olaraq söylənmiş, şeirlərində də Paşa təxəllüsündən istifadə etdiyi üçün 

əsil adı unuduluraq Aşiq Paşa kimi tanınmışdır. 

Aşiq Paşa din və təsəvvüfü kırşəhərli Şeyx Süleymandan öyrənmişdir. Osmanlı 

dövləti yeni qurulduğu illərdə atası ilə birlikdə Osman Qazinin yanında xidmət 

etmişdir. Sultan Orxan Osmanlı bəyliyində hakimiyyətdə olduğu illərdə Kırşəhərə 

geri qayıdaraq ata-baba yurdunda yaşamışdır. Aşiq Paşa Kırşəhərdə Əxilik 

təriqətinin “mürşid”i olmuş, ətrafına toplanan Oğuz boylarına dostluq və qardaşlıq 

hisslərini aşılamış, onlarla türk dilində ünsiyyət qurmuş, şeirlərini birmənalı olaraq 

türkcə yazmışdır. Aşiq Paşa ətafındakılarla türkcə danışmaq, əsərlərini türkcə 

yazmaqla kifayətlənməmiş, eyni zamanda o vaxt dəbdə olan ərəb və fars dilləri 

qarşında türk dilinin qızğın müdafiəçisi kimi çıxış etmişdir. 

Anadolu Səlçuqlu sultanları türk olsalar da, türk Oğuz boylarıyla Anadoluda ilk 

türk dövlətini qursalar da İslamın təsiriylə ərəb, İran mədəniyyətinin təsiri ilə fars 

dilinə rəsmi dil kimi yanaşmışlar. Buna qarşı ilk etiraz Anadolu Oğuz boylarından 

gəlmiş, hətta 1277-ci ilin may ayında Karamanoğlu Məhmət Bəy, Səlcuqlunun 

paytaxtı Konyanı alaraq türk dilini dövlət dili elan etmiş və bununla bağlı fərman 

çıxarmışdır. Bu fərmandan sonra türkcə yazan şairlərin sayı artmış, Mövlanənin oğlu 

Sultan Vələd, Şəyyad Həmzə, Yunus İmrə kimi şairlər türk dilinin ən gözəl şeir 

nümunələrini yaratmışlar. 

Aşiq Paşa da bu şairlərdən biri olmuşdur. Hətta öz “Qəribnamə”əsərində türk 

dilinə lazımi qədər əhəmiyyət vermədikləri üçün o dövrün ziyalılarından 

gileylənmişdir. Aşiq Paşa şeirlərində türkün tanrı və yurd sevgisini, sülhpərvər 
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dünyagörüşünü, dostluq və qardaşlıq hisslərini təbliğ etmişdir. Aşiq Paşa 3 noyabr 

1333-cü ildə Kırşəhərdə vəfat etmiş, orada dəfn edilmiş, məzarı üzərində naxışlarla 

bəzədilmiş, dümağ mərmər döşənmiş türbə ucaldılmışdır. 

Qaynaqlara müraciət etdikdə Əlvan Çələbidən başqa digər təzkirələrdə ondan 

ətraflı məlumat almaq olmur. Yalnız Lətifi (ö.m.1582) öz təzkirəsində ondan bəhs 

edir. Lətifi onun haqqında yazır: onun vəlilərdən, aşiq, arif və təriqət yolunda sahibi-

maarif biri, əslən əcəm sərhəd boylarından gələn və Kırşəhəri vətəni seçən bir 

ailədən olduğunu yazır. Sonra Sultan Orxan dövründə Həzrəti-Hacı Bəktaş ilə eyni 

çağda yaşadığını və görüşüb söhbətdə iştirak etdiyini xatırladır. Aşiq Paşanın 

həyatının təfərrüatına vardıqda Lətifinin qeyd etdiyi kimi, onun sadəcə Sultan Orxan 

zamanında yaşamadığı bilinir. Şair, artıq ömrünü sülalə olaraq tamamlamış bir 

dövlətin son hökmdarlarını gördüyü kimi, Osmanlı Dövlətinin quruluşunu da 

görmüşdür. 1272-ci ildə anadan olduğunu nəzərə alsaq Aşiq Paşa uşaqlığını III 

Qiyasəddin Keyxosrov (1266-1284), cənclik illərini Sultan II Məsud (1284-1296, 

1302-1310) və III Aləddin Keykubad (1298-1362) zamanlarında keçirmiş, yaşlı 

vaxtının 7 ilini Osman dövründə yaşmaşdır (5,44-45). 

Beləliklə, o, üç Səlcuqlu və iki Osmanlı hökmdarı olmaqla beş sultanın səltənət 

zamanlarında ömür sürmüşdür. Bu illərdə təhsilinə Kırşəhərdə davam etmişdir. 

Süleymani Türkməndən təsəvvüf dərsləri aldığı kimi, qayınatası Şeyx Osmandan da 

dərs almışdır. Dövrünün siyasi şəxsiyyətləri, həmçinin alim və şeyxləri ilə yaxın 

əlaqələri olmuşdur. Osman Gazinin istiqlalının elanı zamanı baş tutmuş məclisdə də 

iştirak etmişdir. Kırşəhərin Osmanlı torpaqlarına birləşdirilməsində böyük xidmətləri 

olmuşdur. Burada açdığı zaniyədə elm nəşrinə çalışaraq xalqı maarifləndirmiş, 

Kırşəhərin bəyi təyin olunmuşdur (3,14-15). 

Aşiq Paşanın ən məşhur əsəri türkcə yazdığı 12 000 beytlik "Qəribnamə"dir. 

Məsnəvi olaraq yazılan on fəsilli bu əsər dini nəsihətlərlə zəngin əxlaq kitabıdır. İllər 

sonra Süleyman Çələbi bu əsəri oxumuş və ondan təsirlənmişdir. Aşiq Paşanın əruz 

və heca vəznində yazılmış şeirləri, qəzəlləri, ilahiləri də vardır. “Qəribnamə”nin isə 

ilk nüsxələri əslində XV əsrə aiddir. Türkiyə ərazisi daxilindəki kitabxanalarda və 

kolleksiyalarda 81-i, 35 ədədi də Türkiyədən xaricdəki kitabxanlarda mövcuddur. 

Beləliklə, əsərin bilinən 116 nüsxəsi mövcuddur (2,9). 

Əsər bəzi qaynaqlarda “Divani-Aşiq Paşa”, “Maarifnamə” və “Gəncnamə” 

kimi adlarla keçirsə də Aşiq Paşanın özünün 

Bu Gəribnamə anın gəldi dilə, 

Kim bu dil əhli dəxi məni bilə.  

beytindən də aydın olduğu kimi, o, əsərin adını“Gəribnamə” qoymuşdur. On 

bölüm şəklində yazılan əsərin, nüsxələrə görə beyt sayı müxtəlif cür göstərirlir. 

“Gəribnamə” ilə bağlı tədqiqatlarda təxmini olaraq 12 min beyt olduğu deyilirsə də, 

Sədəttin Nüzhət Ərgünün məlumatına görə 10015 və yaxud 10312 beytdir. 

“Qəribnamə”nin nüsxələri içərisində ən qədimi və ən yeni olan nüsxələr Adnan 

Ötükən İ1. Xalq Kitabxanasında saxlanmaqdadır. Bu kitabxanada 320 nömrəli şifr 

qeydi altında 830 h.//1427 m., ən qədim, nüsxə , ən yeni nüsxə isə 57 nömrəli şifr 

altında saxlanan, 1339 h.//1921 m. ilində üzü köçürülmüş nüsxədir. Əsərin 1920-ci 

illərə qədər, 600 illik bir tarixi zaman kəsimində nüsxələri çoxalaraq artması əsərin 
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qiymətinin misilsiz olduğunu bir daha sübut edir. Burada, “Qəribnamə” əlyazmasının 

bir neçə nüsxəsinin elmi-paleoqrafik təsvirini veririk: 

1.Dublin şəhəri Çester Betti kitabxanası, h.803-cü il, miladi, 1400-cü il. 472 

nömrəli şifrə. 34,2 x 24,5 (26 x 17,7), sətir sayı 11. həcmi 168 vərəq. İri nəsx xətti ilə 

yazılmış mətn başdan-başa hərəkəlidir. Ahərli təbii rəngli kağıza yazılmışdır. Arxa 

tərəfi qəhvəyi dəri olan cildini içi sarı rənglidir. Cildi son dövrlərə aiddir və o qədər 

də səliqəli cildlənməyib. Forzası – başlıq yeri orijinal üslubda bəzədilmişdir. 

Haqqında ilkin məlumat London Universitetinin professoru V.Minorskinin 

1958-ci ildə C.Vilkinsonun təqdimatı ilə nəşr etdirdiyi “Çester Betti 

Kitabxanasındakı miniatürlü türk əlyazmaları kataloqu”nda verilmişdir. 472 şifrli 

nüsxə kataloqda əlavə əlyazmalar bölməsində - səh.109-110-da təsvir olunmuşdur 

(8,109-110). V.Minorski “Qəribnamə”nin müəllifini, yazılma  tarixini göstərir. 

Qədim osmanlı  şairinin abidəni qələmə almaqda məqsədinin Türkiyədə sufizm 

ideyalarını yaymaq olduğunu diqqətə çatdırır. Əsərin nüsxələrinin əvvəlində verilən 

ənənəvi farsca müqəddimə bu əlyazmada yoxdur. Belə ki, bü nüsxə türkcə 

müqəddimə ilə başlanır. 

2. Süleymaniyyə Kitabxanası. Laləli, 1752-ci il miladi. 

I-II cildlər. 41x30 (29x21) sm, 282 və 240 v.; hər sətir -11 sətir; 

Xətti sülüs, kağızı-ahərli, krem rəngli, h.əbədi kağız. Zahriyə, sərlövhə sonu 

nəfis təznibli, fəsil başları qızılı ulduzlarla bəzədilmiş, 882-ci il hicri. 

Başlanır: 

Allah adın eytlüm əvvəl ibtida, 

Qandan oldı ibtidavü intiha. 

Bitir:  

Hər kim dinlərsə bu sözivü cəlil, 

Rəhmətin olsun ana hər dəm dəlil. 

Hər nəfəs bin rəhməti Haqqın ana, 

Kim yazanı Fatiha birlə ana. 

Bu nüsxə Məmluk dəvadarlarından Yaş Bəgin kitabxanası üçün yazılmışdır. 

Sultan Gavrı zamanında yaşayan Yaş Bəg şair olmuşdur. Sultan Gavrı bu şəxsin 

ölümü münasibətilə mərsiyələr də yazmışdır. Əlyazmanın əvvəlində farsça 

müqəddimə verilmişdir. Əvvəldən axıra qədər Failatün Failatün Failün vəzni ilə 

yazılmışdır. 

Bü nüsxənin birinci  cildi, on babdan meydana gələn əsərin bir və VII 

bölmələrini özündə ehtiva etməklə özündə 5640 beyti əks etdirməkdədir. Bu hissədə 

əsər haqqında bilgi verilir və hər bölmə 2 beytlə tanıdılır. Daha sonra yer alan 228 

beytlik hissədə isə: tövhid, münacat şeirləri vardır. Bunu sıra ilə Peyğəmbərin tərifi, 

dörd xəlifənin mədhi və Peyğəmbərin nübüvvətinin isbatı üçün yazılan şeirlər davam 

etdirməkdədir. “Gəribnamə”də belə bir tərtibdən sonra əsil bölmələrə keçirilir. 

On bölmədən meydana gələn əsərin hər bölməsinin də on qissəyə yer verməsi 

və bölmədən bölməyə genişlənərək, bir nizam içində getdikcə açılması bu möhtəşəm 

əsərin ən diqqətçəkici xüsusiyyətidir. “Gəribnamə” əsəri ən azı 550 mövzunu özündə 

ehtiva edir. 

3. Almaniya, Tübinger Depot der Staatsbibliothek , şifr nömrəsi 1684. 

Ölçüsü: 26,5x18 (20x13) sm, 
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336 vərəq, sətir sayı – 17; qaydasız, hərəkəli nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. 

Kağızı:  sarımtıl qəhvərəngli, lifli, su yollu filiqranlı kağız; ayətlər, cədvəllər və 

başlıqlar qırmızı mürəkkəblə yazılmış. Cildi: solğun şəmsəli. qəhvərəngli meşin cild. 

Katibi: Əhməd bin Pir Həsən əl-Konəvi əl mövləvi, 850 H. 

Başlanır: 

Allah adın eytlüm əvvəl ibtida, 

Qandan oldı ibtidavü intiha. 

Bitir: 

Eydənə dinləyənə vü yazana, 

Rəhmət eylə  ya ilahi Rəbbana. 

4. Konya, Kayınoğlu kitabxanası, nr.13634. 

13x26 (12,5x20,5) sm, 361 vərəq, 

Sətir sayı – 15, aradakı bölmə başlıqları qırmızı. Yarıdan sonra bəzi vərəqlər 

gülqurusu rəngində. Çərçivəsiz, açıq qəhvə rəngli bez cild. Hərəkəli nəsx xətti ilə 

ahərli kağıza yazılmışdır. 

5. Kayseri, Rəşid Əfəndi kitabxanası. nr.9444. 

26x17,5 (22x13,5) sm, 287 v. sətir sayı 19, nəstəliq, ahərli kağız. Mövzu 

başlıqları ilə ayət və hədislər qırmızı, cildi parçalanmışdır. Katibi – müstənsih 

Abdulhəsən bin Pir Hacı, 1060 h. 

M-470/ (köhnə: 11746) – Bakı nüsxəsi (9). 

 غريب نامه

Qəribnamə 

 على ابن مخلص ابن الياس

  Əli ibn Müxlis ibn İlyas 

 كاتب: اسماعيل محّمد بن سعد الدين الطونوى  

  Katib: İsmayıl Məhəmməd bin Sədəddin ət-Təvnəvi 

  Xətti: nəsx 

  Tarix: h.895/m.1489-cu il 

  Cildi: yoxdur 

  Həcm: 324 vərəq (4b-316a) 

M-470 şifrli əlyazma kitabında “Qəribnamə” 4b-316a vərəqlərində verilıb. 

317a vərəqindən isə Aşiq Paşanın digər bir əsəri yer alıb (9). Bakı nüsxəsi haqqında 

ilk dəfə professor Azadə xanım Musayeva Azərbaycan EA-nın Xəbərlərində “Əli ibn 

Müxlis və onun “Qəribnamə” rariteti” adlı məqaləsində məlumat vermişdir (6). 

Ümumi başlanğıcları eyni olan Bakı və Tübingen nüsxələri Dublin nüsxəsindən 

fərqlənir. Lakin nəzmlə olan əsas mətn hər üç nüsxədə “Allah adın edəlim əvvəl 

ibtida” misrası ilə başlanır. Babların və dastanlarının başlıqları da demək olar ki, 

eynidir. 

“Qəribnamə” əsərinin görünüşcə  ən gözəl olanı Süleymaniyyə Laləli; ən 

sağlam olanı isə Almaniyada tapılan nüsxədir. Konya Koyunoğlu ve Kayseri Rəşid 

Əfəndi nüsxələrində əksikliklər təsbit edilmiştir. Bu cür çatışmamazlıqlar başqa 

“Gəribnamə” nüsxələrində də vardır. 
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ОБ АШИК ПАШЕ И ИЗВЕСТНЫХ СПИСКАХ РУКОПИСЕЙ ЕГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ «КАРИБНАМЕ» 

                                                              Резюме 

 

     Ашик Паша родился в 1272-ом году по христианскому летоисчислению в 

городе Арабкыр региона Кыршехир. Его отца звали Мухлис Паша, а дедушку - 

Баба Ильяс. По завещанию своего отца Ашик Паша получил совершенное 

воспитание от Шейх Османа, глубоко изучил мирские и  теософические  науки. 

Он являлся одним из известных ученых той эпохи, умер 3 октября 1332 года и 

был похоронен в Кыршехире.  

        Ашик Паша  высоко ценил турецкий язык и неоднократно подчеркивал 

значимость турецкого языка для государства. Его самым большим 

произведением  является «Карибнаме», которое состоит из 10592 бейтов 

(двустиший). «Карибнаме» состоит из десяти разделов, каждый из которых, в 

свою очередь, состоит из десяти частей.  Произведение выделяется по 

оригинальности формы и содержания. Было написано простым и понятным 

языком, а также отображает языковые особенности своей эпохи. Ашик Паша 

написал это произведение для своего народа в тот период, когда турецкий язык 

не воспринимался. Произведение привлекает внимание не только формой и 

содержанием, а также вызывает интерес с точки зрения отображения поэтом 

утонченных мистических тем на турецком языке. 
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Samira Aliyeva 

                                                                 

ABOUT ASHIQ PASHA AND HİS “QHARİBNAME”S  KNOWN 

MANUSCRİPTS COPYS 

Summary 

 

Ashiq Pasha was born in 1272 in Arapkir of  Kırşehir Region. He is the son of 

Muhlis Pasha the son of Baba İlyas. Due to his father’s wish and will, he was well 

educated by Seyh Osman and he had a good knowledge of physical and spiritual 

sciences. He was the famous scientist of his age. He died in 1332, and his tomb is in 

Kirshehir. 

Aşık Paşa gave enormous importance to Turkish language and emphasized the 

importance of language for the state in his works. His most significant work is 

Gharibname which consists of 10592 couplets. It has three chapters and each chapter 

includes ten subsections. Also Garibname has original content and arrangement. It 

has written in clear and comprehensible manner and it has given linguistic 

characteristic of Turkish in its own age. Ashiq  Pasha  has written this book for Turks 

when Turkish was despised. It is not only important as content and form, but also it 

is important to write mystic topics in Turkish. 
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AZƏRBAYCAN DİNİ-QƏHRƏMANLIQ DASTANLARINDA  

MİFİK OBRAZLAR 

 

Açar sözlər: dastan, mif, əfsanə, div, pəri 

Ключевые слова: дастан, миф, легенда, див, пери 

Key words: dastan, myth, legend, div, peri 

 

Azərbaycanın qəhrəmanlıq və dini-qəhrəmanlıq dastanlarında mifik motivlər, 

süjetlər, obrazlar diqqəti cəlb edir. Filologiya elmləri doktoru Şamil Cəmşidov mifik 

motiv və obrazlarla zəngin olduğuna görə “Qəhrəmannamə” və “Xavərnamə” dastan   

abidələrini mifoloji-əfsanəvi dastan adlandırmışdır. Tədqiqatçı özünün “Azərbaycan 

yazılı dastan abidələrinin tədqiqi” adlı monoqrafiyasında yazır: “Qəhrəmannamə” 

özünün mifik xarakteri ilə şifahi xalq ədəbiyyatımızda böyük boşluğu doldurur. 

“Xavərnamə” isə islam ideyası uğrunda dini-əfsanəvi hadisələrlə, kafirlərin 

islamiləşməsi uğurunda mübarizəni əks etdirir” (1, s.136). Mifoloji obrazlara 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da rast gəlmək mümkündür. Qeyd edək ki, 

qəhrəmanlıq dastanı hesab etdiyimiz kimi, bu abidəni tam mənası ilə dini-

qəhrəmanlıq dastanı kimi də nəzərdən keçirə bilərik. Əlimizə catan variantda bu 

əsərdə dini-qəhrəmanlıq dastanlarına məxsus ən vacib xüsusiyyətlər vardır: Abidənin 

qəhrəmanları təəssübkeş müsəlmandirlar, namaz qılırlar,  qeyri-müsəlmanları, 

kafirləri düşmən hesab edirlər, onlarla savaşır, qalib gəldikləri məkanlarda kilsələri 

dağıdıb yerində məscidlər tikirlər. Abidədə qeyri-müsəlman məmləkətləri ilə olan 

sərhədlər “kafir sərhədi” adlanır. “Kitabi-Dədə Qorqud”da  Allah-Taalanın iki 

mələyinin Cəbrayıl və Əzrailin adı çəkilir. “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyu”nda 

Dəli Domrul Əzrayılla vuruşur. Dəli Domrul qılıncını sıyırıb  Əzrayılın üzərinə 

hücum etdikdə o, göyərçinə çevrilib uçur, sonra hiyləgərliklə Dəli Domrula qələbə 

çalır.“Kitabi-Dədə Qorqud”da islam dini mifologoyasına məxsus obrazlarla bərabər, 

islamaqədərki obrazlarla da rastlaşırıq. Pəri və Təpəgöz belə surətlərdir. Dastanın 

“Basat Dəpəgözi oldürdigi boy”unda Aruzun Qonur qoca Sarı çoban adlı çobanı 

təsadüfən pərilərə rast gəlir. Onlardan birini yapıncısı ilə tutub cinsi əlaqəyə girir. 

Pəri bundan sonra qanad açıb uçarkən çobana deyir: “Çoban, yil tamam olacaq 

məndə əmanətin var, gəl, al!-dedi.-Amma Oğuzun başına zaval gətürdün” (2, s.125). 

Bir il sonra təpəsində bir gözü olan əcaib məxluqu Pəri Oğuza gətirir.  Aruz yolda 

tapdığı Təpəgözü oğlu Basatla birlikdə böyüdür. Sonradan  doğrudan da Oğuzun 

başına bəla olan, insanları yeyən Təpəgözü Basat öldürür. Atası Oğuz çobanı, anası 

Pəri olan Təpəgöz yarı insan, yarı mifik varlıqdır. Tədqiqatçılar bu tipli obrazların 

dünyanın bir sıra xalqlarının folklorunda  da mövcud olduğunu göstərirlər: “İnsan 

qatilləri, təhlükəli varlıqlar. Təpəgöz, Polifem, Siklop, əjdaha, qırxbaşlı nəhəng 

divlər kimi obrazlaşmışdır. Araşdırmalar dünya xalqlarının folklorunda bu tipli 200-
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dən çox mifik obraz qeydə almışlar”(3,s.320). Dastan və nağıllarımızda müsbət və 

mənfi, insanların dostu və düşməni olan Pəri obrazları vardır. “Kitabi-Dədə 

Qorqud”dakı pəri Oğuza yad bir ünsürdür. Əsər anladır ki, bir oğuzun yad ünsürlə 

birləşməsi (dastanda çobanın pəriyə aşiq olmasından danışılır: “Amma qızın 

dərdindən bənizi sarardı”(2,s.123) faciəli nəticələrə səbəb ola bilər. Qədim türk 

dastanlarında insan oğlu ilə pəri qızının evlənməsindən, təsadüfən birləşməsindən 

dünyaya gələn bir sıra qəhrəmanlar vardır. Qazax dastanı olan “Edige Batır”da  

Edigenin atası övliya, anası isə pəri qızıdır (4, s.850). Belə evlilikdən dünyaya gələn 

qəhrəmanlar  adətən mifik xüsusiyyətlərə, qeyri-adi gücə malik olurlar. Azərbaycan 

qəhrəmanlıq dastanlarını 3 qrupa bölən professor M.H.Təhmasib “Basatın Dəpəgözi 

öldürdigi boy”u sayca ən az, mənşəyinə görə ən uzaq keçmişlə bağlı olan; əsatiri 

görüşlər, müxtəlif kultlar, bahadırlıq nağılları, yaxud çox qədim əfsanə-rəvayətlərlə 

səsləşən dastanlardan biri hesab edir (5 s.112). M.H.Təhmasibə görə dastanın 

qəhrəmanı Təpəgözün su ilə əlaqədar Pərinin oğlu olması, təpəsində yeganə gözü 

olması əsərin qədimliyinə dəlalət edir: “Bu boyda su ilə əlaqədar əsatiri 

antropomorfik obraz olan pərilərin iştirakı, Təpəgözün həmin pəri qızlarından biri ilə 

çobanın zinasından əmələ gəlməsi, özünün də məhz təpəsində tək bir gözü olması, 

doğulanda parıl-parıl parıldaması və.s. bu dastanın doğrudan da çox qədim əsatiri 

görüşlərlə səsləşdiyini aydın şəkildə göstərməkdədir” (5.s.113). Təpəgözü öldürüb 

Oğuzu xilas edən Basatın da bəzi qeyri-adi xüsusiyyətlərə malik olması  (heyvanlar 

içində böyüməsi, südünü əmdiyi aslanı anası hesab etməsi, at basıb qanını sorması) 

fikrimizcə, mif məntiqinə uyğundur. Belə çıxır ki,mifik mənşəyə, gücə malik mənfi 

qəhrəman Təpəgözə məhz qeyri-adi xüsusiyyətlərə, gücə malik bir müsbət qəhrəman 

qələbə çala bilər. Buraya, əlbəttə ki, Təpəgözlə qarşıdurmada Basatın igidlik, 

qəhrəmanlıqla bərabər ağıl, dərrakə, diribaşlıq nümayiş etdirməsini də əlavə etmək 

lazımdır.  

Mifik, əfsanəvi surətlərlə zəngin olan dini-qəhrəmanlıq dastanlarımızdan biri 

də “Xavərnamə”dir. “Kitabi-Dədə Qorqud”da olduğu kimi, bu əsərdə də bir 

zamanlar baş vermiş real tarixi hadisələr bədii, bir sıra hallarda əfsanələşdirilmiş, 

mifləşdirilmiş şəkildə əksini tapmışdır. Adından göründüyü kimi, dastanda hadisələr 

əsasən, Xavəran vilayətində cərəyan edir. Əsərin ikinci adı “Hekayəti-

Əxzərzəmin”dir ki, bu sözün də mənası farsca “yaşıl ərazi” deməkdir. Xavərzəmin 

torpaqları İranın sərhədlərindən başlayır və Türküstana qədər uzanan ərazini əhatə 

edir. Fikrimizcə, dastanda “Xavərzəmin”sözü  Türküstan, Orta Asiya mənasında 

işlədilmişdir və əsərdə cərəyan edən hadisələr bu bölgədə VIII əsrdə gedən, qanlı 

döyüşlərlə müşayiət olunan islamlaşma ilə səsləşməkdədir. Akademik V.V.Bartoldun 

dediyi kimi, ərəb xilafətinin VIII əsrin əvvəllərində Türküstana yürüşləri və bölgənin 

müsəlmanlaşdırılması buranı siyasi cəhətdən Ön Asiya ilə birləşdirdi. Bölgənin 

fəthində ən vacib hərbi hadisə 712-ci ildə Xorasanın mərkəzi olan Səmərqəndi 

tutmuş Qüteybə ibn Müslimin yürüşləri olmuşdur. Ərəblərin 751-ci ildə Talas 

vadisində Çin ordusuna qələbə çalması yerli əhalinin islam və ya Çin mədəniyyətinə 

məxsus olacağı məsələsini  islamın xeyrinə həll etdi (6.s.118). Qeyd edək ki, 

əlyazma və çap nüsxələri dünyanın müxtəlif kitabxanalarında, o cümlədən, AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan bu abidənin dili əski 

Azərbaycan türkcəsinə aid söz və ifadələrlə zəngindir. 
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Tədqiqatçılar “Xavərnamə” dastanının qədim olduğunu, Şərq folkloru və 

ədəbiyyatından götürüldüyünü, sonradan Azərbaycanda milliləşdiyini göstərmişlər 

(1.s.159). Bu fikirlə razılaşmaqla bərabər qeyd etmək istərdik ki, əsərin Azərbaycan 

dastanı kimi formalaşması da kifayət qədər əski zamanlara aiddir.Türkiyə alimi 

Necati Dəmir “Xavərnamə”də olduğu kimi, islam dininin yayılmasından, Həzrət 

Əlinin bu yolda qəhrəmanlıqlarından bəhs edən “Əli cəngləri” mövzusunda yazılmış 

dini-qəhrəmanlıq dastanı barədə yazır:”Hazreti-Ali cenkleri”, muhtemelen, 

Anadoluda ilk türkce eserlerden biri, belki de ilkidir. 13 ve ya 14 yüzyılda kaleme 

alındığı tahmin edilmektedir”(7,s.10). Bu məntiqdən çıxış etdikdə dilinin qədimliyini 

nəzərə alaraq haqqında danışdığımız “Xavərnamə”nin də təxminən XIII-XIV 

əsrlərdə yarandığını ehtimal edə bilərik. Əsərdə hadisələrin məkanı Mədinə və 

Məkkədən başlayaraq Şərqdə-İran, Qaf (Qafqaz) və Türküstanda cərəyan edir. 

Əsərdə əhvalatlar belə başlayır ki, bir neçə gün Səd Vəqqası səhabələri arasında 

görməyən Məhəmməd Peyğəmbər narahatlığını bildirir. Səhabələri Səd Vəqqasın 

qızı Dilfiruzla Qum qəbiləsinə getdiyini söyləyirlər.Onlar kəndlərinə getdikləri 

zaman yolda quldurlar tərəfindən tutulurlar. Bu zaman Həzrət Əlinin oğlu Əbdül-

Möhsün şikara çıxarkən azır və təsadüfən Dilfiruzun tutulub saxlandığı yerə, 

çeşmənin üstünə gəlib çıxır. 

Xavərzəmin padşahı Xavəranın Yəmən sultanına göndərdiyi elçisi qayıdıb 

gələrkən Mədinə səhrasında Hz.Əlinin Üqab adlı atını tutub aparır. İkinci atı Düldül 

isə qaçıb evə gəlir və qapıda kişnəyir. Qapıya çıxan Hz.Fatimə atın belə kişnəməsini 

pis hal kimi qəbul edir. Bu zaman bir ərəb zənci Üqabın və Qənbərin oğurlanması 

xəbərini gətirir. Hz.Əli qılıncı Zülfüqara qurşanıb, Düldülə minir. Səd Vəqqas,  

Əbdül-Möhsün,  Qənbər  və Üqabı xilas etməyə gedir. O, uzun yol getdikdən sonra 

bütpərəstlər diyarı olan Xavər vilayətini fəth edir və başda vilayətin padşahı Xavəran 

olmaqla buranın bütün əhalisini müsəlman edir. Bundan sonra Hz.Əli Xavəran şahın 

qardaşı Zinhar Xavəri və onun hakim olduğu Əxzərzəmin vilayətinin bütpərəst 

əhalisini müsəlman edir. Hz.Əli Səd Vəqqası, qızı Dilfiruzu, öz xidmətçisi Qənbəri, 

oğlu Əbdül-Möhsünü axtararkən müxtəlif mifik surətlərlə-ifritlər, divlər və pərilərlə 

rastlaşır.”Qübbeyi-miqnatis” deyilən sehrli, əlçatmaz zirvələrə qalxır, burada tilsimli 

polad sandığı, ifriti, divi Zülfüqarla məhv edir. Hz.Əli Billuri-əzəm dağına qalxıb 

burada div və pərilər şahı Şəddatla döyüşür, onu Zülfüqarı ilə iki para edir. O, qızıl 

balığa minib dənizi keçir və divlərin əlindən cəvahir sandığı alır. Peyğəmbərin 

tapşırığı ilə mərmər sandıqdan qeyri-adi əmmaməni və qurşağı götürür və Zinhar-

Xavərə verir. Onun dəniz kənarında gözətçi qoyduğu Səd Vəqqası və islam 

qoşununu, Şahənşahın oğlunu və əsgərləri əsir edib aparırlar. Hz.Əli Qənbərlə və 

Xoca Ömərin bələdçiliyi ilə Turan şahının üzərinə gedirlər. Turan şahının sarayı 

dəniz sahilində yerləşir. Hz.Əli, Xoca Ömər və Qənbər elçi sifətilə şahlığa daxil olur 

və onlarla döyüşürlər. Uzun mübarizədən sonra Turan şahı əhalisi ilə məğlub olub, 

islamı qəbul edir. Bundan sonra Hz.Əli silahdaşları ilə birlikdə əldə etdiyi 

qənimətləri də götürüb Məhəmməd Peyğəmbərin hüzuruna gedirlər, onların yolunu 

səbrsizlilkə gözləyən Məhəmməd peyğəmbər Hz.Əlinin, Səd Vəqqasın, Malik 

Əjdərin, Əbül-Möhsünün, Xoca Ömərin sağ-salamat qayıtdıqlarına sevinir, onların 

qəzavətlərini alqışlayır. 
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Göründüyü kimi, real tarixi şəxsiyyətlərlə mifik, qəhrəmanların iştirak etdiyi, 

müxtəlif möcüzəli, əfsanəvi, sehrli əhvalatların baş verdiyi əsərdə dini-qəhrəmanlıq 

dastanlarının özəl xüsusiyyətləri bariz surətdə görünməkdədir: əsərin qəhrəmanları 

böyük maneələri aşaraq, qüvvətli düşmənlər üzərinda qələbə çalaraq hər yerdə islamı 

yayırlar. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Kitabi-Battal Qazi”də də eyni səciyyəvi 

xüsusiyyətləri müşahidə edirik. Ş.Cəmşidov haqlı olaraq “Xavərnamə”də 

Azərbaycan xalq dastanlarına məxsus bir sıra motiv və surətlərin olduğunu 

göstərmişdir: “Dini məzmuna malik olan bu əsərin bizim üçün tədqiqat əhəmiyyəti 

ondan ibarətdir ki, bu əsərdə Azərbaycan xalq dastanlarının bir çoxları ilə bədii-tarixi 

və sənətkarlıq əlaqələri, motivləri vardır. Hətta bəzi dastanlarda və yazılı dastan 

abidələrimizdə iştirak edən əfsanəvi və mifoloji obrazlara burada da təsadüf edirik. 

“Qəhrəmannamə”, “Seyləlmüluk” kimi dastan abidələrimizdə iştirak edən qədim 

şahlara, divlərə, pərilərə, cadulara eyni adları ilə “Xavərnamə”də rast 

gəlirik”(1,s.154). 

Dastanda Hz.Əlinin başçılığı ilə ilə islam qoşunları atəşpərəst, bütpərəst və 

xristianların, eyni zamanda, çoxsaylı mifik surətlərin müqavimətini qıraraq Şərq 

vilayətlərini fəth edir və yerli əhalini islamlaşdırırlar. Bu müharibələrdə bir sıra 

ölkələrin şahları, sərkərdələri, əfsanəvi qəhrəmanları onlara qarşı mübarizəyə qalxır, 

lakin məğlub olurlar. Əsasən Azərbaycan dastanlarına, nağıllarına məxsus 

xüsusiyyəti burada da görürük: Qarşı duran, düşmən tərəf güclü, məkrli, hiyləgər 

göstərilir ki, müsbət qəhrəmanların daha güclü, əzəmətli, ağıllı, tədbirli olması 

qabarıq nəzərə çatdırılsın. Məsələn, dastanın bir yerində əsas düşmən surət Xavəran 

on min nəfərlik qoşunu birdən Hz. Əlinin üzərinə göndərir. Hz. Əlinin digər 

düşmənləri Xavəranın qardaşı Şahənşah və əmisi, Baxtər hakimi şah Ənqadir. 

Əbdül-Möhsün Ənqanı döyüşdə məğlub edir. Aq adlı qəddar və güclü düşmən əlli 

minlik kafir qoşunu ilə Hz.Əli və Əbdül-Möhsünə qarşı döyüşür. Əbdül-Möhsünün 

bir zərbəsindən Aq padşah iki para olur. Müsəlmanlar qırx min əsgərin önündə gedən 

Atil cazunu da məğlub edirlər. Müsəlmanlara qarşı duranlardan biri xristian olan 

Turan şahdır. Onun sarayı iki hasarlı qalanın əhatəsində, qala usə dənizin içindədir. 

Çox çətinlikdə olsa da məğlub edilən Turan ölkəsinin əhalisi ilə islamı qəbul edir. 

Dastanda Turan şah və ordusu ilə Hz.Əli, Xoca Ömər, Qənbər, Əbdül-Möhsün, 

Malik Əjdər və Səd Vəqqasın döyüş səhnələri ətraflı təsvir olunmuşdur. 

Mərquş, Hilal, Tariq div, Maşay div, Xərmay div, Dübəd div, Səttar pəri kimi 

mifik surətlər müsəlmanların qəddar düşməni kimi təsvir olunurlar. Qeyd etmək 

lazımdır ki, “Xavərnamə”dəki müsəlmanlara  düşmən olan pərilər digər dastanlarda, 

məsələn, “Kitabi-Battal Qazi”də müsbət surət kimi təqdim olunurlar. 

“Qəhrəmannamə”, “Seyfəlmüluk” kimi yazılı dastan abidələrimizdə iştirak edən 

şahlara, divlərə. pərilərə, cadulara eyni adları ilə “Xavərnamə”də rast gəlirik. 

“Seyfəlmüluk” dastanında pərilər padşahı Şahbal pəri Bədiyyülcəmalın atası. 

“Qəhrəmannamə”də bir cox hadisələrin fəal iştirakçısıdır. Bu əsərdə əvvəlcə düşmən 

mövqeyində  dayanan həmin surət sonra müsəlmanlarla dostlaşır. 

“Qəhrəmannamə”də  Cəmşidin və Qəhrəmanın köməkçisinə cevrilir. 

“Xavərnamə”də isə Şahbal pəri sahirlər padşahı kimi göstərilir, tam mənfi mövqedə 

dayanan, müsəlmanların düşməni kimi təqdim edilir. Burada onun sahirləri islam 

qoşununa qarşı müharibəyə başlayır və onlar Əbdül-Möcəmi məğlub edirlər. Əbdül-
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Möcəm ağır yaralanıb döyüş meydanında qalır. Malik Əjdər əks-hücum edir. O, 

əlində bir əjdəha, altında başqa bir əjdəha olan sahirlə döyüşə girir, sahiri 

kəmərindən tutub havaya qaldırır və Hz.Əlinin hüzurunda yerə çırpır. Əli Zülfüqarla 

onu öldürür. Şahbal şahın qoşunları məğlub olur, özünü isə iki para edib öldürürlər. 

“Xavərnamə”də pərilərdən sonra iştirak edən ikinci mifik qüvvələr divlərdir. 

Divlərin zahiri görünüşü çox əcaib və qorxuludur. Bu əcaib məxluqların 

görünüşünün müsəlmanları dəhşətə gətirməsi dastanda sənətkarlıqla verilmişdir. 

Dastanın bir yerində divlərin nəfəsinin tüstüsü dumana bənzədilir: “Nagəh dəniz 

yüzündə bir zülmat peyda oldı. “Əcəba, nə əlamətdir? Yoxsa tumanmıdır ki, 

dəryadan çıqır?-deyü söyləşir, dururkən məgər bu zülmat bu zaman divlər, ifritlər 

nəfəslərinin dütüni imiş. Pəs yaqın gəldükdə məlunlar gəmiyə uşdilər. Möminlərün 

canı başlarinə siçradı. Məlunların hər birinin qamətləri minarəyə bənzər, qara zişt 

məlunlar həman dişləri ağarır, fil xortumu uzun dişləri var. Yaqın gəlicək tütün 

gəmüyi qapladı. Tütün ardincə ağuzlarindən alov-alov atəşlər saçdilər. Gəmi içi atəş 

doldı”(8,s.213). Göründüyü kimi, əsərdə divlərin bədheybət obrazı məharətlə 

yaradılmışdır. Divlərin bu qorxulu zahiri görünüşdə, tükənməz gücə malik verilməsi 

həm də onlara qələbə çalacaq müsəlmanların qüdrətini nümayiş etdirmək üçündür. 

M.H.Təhmasibin göstərdiyinə görə, divlər əvvəllər, zərdüştilikdən öncə xeyir qüvvə 

hesab edilmiş, sonradan şər qüvvəyə çevrilmişlər: “Div daha qədimlərdə Günəşlə 

əlaqədar qəbilə məbudu kimi təqdis edilmiş, zərdüştilik rəsmi din olaraq qəbul 

edildikdən sonra isə şər Allahı Əhrimənin köməkçisi kimi zülmətlə 

əlaqələndirilmişdir”(9,s.11). Dastanda ifrit və cadular da müsəlmanlara qarşı duran 

əsas şər qüvvələrdəndir. Onların istifadə etdikləri texniki, mexaniki vasitələri, müasir 

robotlara bənzəyən qurğuları çağdaş elmin nailiyyətləri  ilə müqayisə edən 

Ş.Cəmşidov yazır: “Ən maraqlı məsələ bu mifik qüvvələrin  bəzən maddi-texniki 

vasitələrdən istifadə etməsidir. Tilsim bu texnikanın hərəkətverici qüvvəsi, onu 

hərəkətə gətirən elmi açardır. Lövhələrdə yazılmış xüsusi təlimatla açılan tilsimlər, 

hərəkətə gələn mexanizmlər-dəmir qurğular çarxlar, heykəllər istər-istəməz bugünkü 

mədəni dünyanın əldə etdiyi elmi nailiyyətlərdən olan  mexaniki aparatları, düymə 

ilə işləyən qurğuları və robotları yada salır” (1,s.147). Lakin bütün deyilənlərə 

baxmayaraq müfik obrazlar, divlər, pərilər, ifritlər, cadular Hz. Əlinin və 

silahdaşlarının misilsiz qüvvəsi qarşısında aciz qalırlar. Hz.Əlinin özünün elcisi 

sifətilə Turan şahın yanına gəlməsi səhnəsi bu baxımdan maraq doğurur. Şahın vəziri 

deyir: “Şaha, bir padşahın elcisi bu təbəqədə olub böylə heybətlü və şücaətlü ola, ana 

görə qiyas eylən kim, kəndusi nə dərəcədə ola və dəxi eşidüriz ki, yanındə 

bəhlivanları var imiş kim, neçə kərə divi-ifritlər ilə cəng eyləmişdir”(8,s.223). 

Bundan sonra Hz.Əlinin div və pərilər üzərində çaldığı qələbələr sadalanır.: 

“Ələlxüsus qəleyi-Səmaniyyədə Şah Kamkarı öldürən ifrit divi bulad sanduğı ilə iki 

parə eyliyən və neçə-neçə bəhlivanlar bunun əlində həlak olmuşdur. Bunlardan qeyri 

Billuri-əzəm tağinə çıqub Tariq divi və pərilər sultanı Şəttat pəriyi həlak idən Əli 

degilmüdür? Dəxi Maşay div ki, Süleyman peyğəmbəri bənd etmişdi, xilas idüb 

dininə döndərən Əli degilmidür və Xərmay divi neçə divlər ilə həlak eyliyən Əli 

degilmüdür?” (8.s.223). 

      Mifik sürətlərlə zəngin olan dini-qəhrəmanlıq dastanlarından biri də “Kitabi-

Battal Qazı”dir. “Kitabi-Dədə Qorqud”dan sonra meydana çıxan, Kiçik Asiyada-
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Anadoluda formalaşan bu ümumoğuz dastanı “Kitabi-qəzavati-Battal Qazı”, “Kitabi-

mənaqibi-qəzavati-Battal Qazi”, “Seyyid Battal Qazi”, “Battal Qazı” adları ilə də 

tanınır. Tədqiqatçılar tarixlə əfsanənin bir-birinə qarışdığı bu əsərin ilk dəfə XIII 

əsrdə yazıya köçürüldüyünü bildirirlər. Məzmununa, qəhrəmanlarının zahiri 

görünüşünə və qüvvəsinə, təsvir vasitələrinə görə “Kitabi-Dədə Qorqud”u  xatırladan 

bu əsərin əsasında Əməvilərin Bizans yürüşlərində müsəlman ordusuna başçılıq 

etmiş, ərəbcə “qəhrəman” demək olan “Battal” ləqəbli şəxsin  islamı yaymaq 

uğrunda şücaətlə mübarizə aparması durur. Əsərin qısa məzmunu belədir: 

Məhəmməd peyğəmbərə Cəbrayıl əleyhissəlam məlumat verir ki, vəfatından 200 il 

sonra onun soyundan olan Cəfər adlı bir qəhrəman Rumu-Bizansı fəth edəcək,  

dunyada islamı yayacaqdır. Bundan başqa peyğəmbər öyrənir ki, həmin günləri onun 

səhabələrindən Əbdülvəhhab görəcəkdir. O, Əbdülvəhhabı çağırıb Cəfərə məktubunu 

və salamını çatdırmağı tapşırır. Sonralar Battal Qazi kimi tanınacaq Cəfər 

Məhəmməd peyğəmbərin varisi, imam Həsənin törəmələrindəndir. O, Anadoluda, 

Malatyada məhşur bir sərkərdənin ailəsində dünyaya göz açmış, atası Mehri Babilin 

başçılıq etdiyi Rum qeysərinin ordusu ilə təkbaşına döyüşərkən şəhid olmuşdur. 

Battal Qazi “Kitabi-Dədə Qorqud” qəhrəmanlarına məxsus qeyri-adi istedada və 

əfsanəvi gücə malikdir. On üç yaşında ikən dörd kitabı xətm etmişdir. Atasının 

intiqamını almaq üçün düşmən üzərinə hücuma keçib qələbə çalır və Malatyaya 

dönür. Bu qələbəsinə görə “Battal” ləqəbini qazanır. Dastan real, tarixi şəxsiyyətlərlə 

bərabər qeyri-adi, mübaliğəli hadisələrlə, mifik surətlərlə zəngindir. Əlbəttə ki, bu 

xüsusiyyətlərinə görə “Kitabi-Battal Qazi” digər qəhrəmanlıq, dini-qəhrəmanlıq 

dastanlarımıza bənzəyir. Dastanda mifik gücə malik cin, div, pəri və sehrkarlarla 

mübarizə aparmalı olan Battal Qazi və müsəlmanların hər dəfə yenilməz gücə və 

iradəyə, ağıla malik olduqları sübut olunur. Əsərin baş Qəhrəmanı Battal Qazinin 

qeyri-adiliyini göstərən cəhətlər yuxuda Məhəmməd Peyğəmbəri görməsi, yəni 

qiyabi şəkildə onunla əlaqə saxlaması, Xızır peyğəmbərlə birgə hərəkət etməsi, 

pərilərlə dostluq etməsi, vəhşi heyvanların ona xidmət etməsidir. Onun güc və 

qüvvəsi ilə ağlı və savadı, lazım gəldikdə hiyləgərliyi bir-birini tamamlayır. Battal 

Qazi tez-tez Qaf dağına qalxır, Hindistana gedir, bir göz qırpımında ağlagəlməz uzaq 

yerlərə səfərlər edir. Düşməni Qeysər onu “şahi-cəhənnəm” quyusuna salır, salamat 

çıxır. Əqba zəhər verir, ölmür. Təryun oda atır, yanmır. Göründüyü kimi, Battal Qazi 

adi bir qəhrəman deyildir, mifik gücə malikdir. Bu yenilməz islam qəhrəmanı 

müqəddəslər tərəfindən himayə olunur, Allahın qüdrəti, peyğəmbərlərin möcuzatı və 

digər qüvvələrin yardımı ilə o, bütün təhlükəli vəziyyətlərdən sağ çıxır. 

   Qeyd etdiyimiz kimi, dastanda Battal Qazi pərilərlə dostluq edir. Burada bu 

islam qəhrəmanının yanına gəlib müsəlmanların tərəfində olduqlarını bildirən 

pərilərin zahiri görünüşlərinin təsviri maraq doğurur. Pərilər qoşunla göydən uçaraq 

gəlirlər, onların başçısı uzun saqqallı, yaşıl donlu bir pəridir: “Bir azdan sonra Seyyid 

gördi gög  yüzündə nəqqqarələr dögüldi. Pəri ləşkəri cümləsi gəldilər. Qabaqlarında 

bir düzün saqqallı, yaşıl donlar geymiş bir pəri, ardinda bixud ləşkəri gəlüb düşdilər. 

Sayübanlar, çadırlar qurdular. Ol pəri Seyyidin yanına gəlüb, əgilüb səlam verdi, 

didi: 

-Necəsən? Zəhmətlər çəkdün. İnan Allaha, bu iqlimi ol kafirlərdən xilas eylədün” 

(10, s. 225). Buradan bəlli olr ki, qəhrəmanla dostluq edən pərilər müsəlmandırlar. 
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  Dastandakı mifik qəhrəmanlardan caduların düşmənə qarşı əsas silahı 

oxuduqları əfsundur.  Maraq doğuran cəhət odur ki, insanı məhv edə bilən əfsuna 

qarşı müsəlmanların güclü əks-tədbirləri var: Onlar oxuduqları peyğəmbər duasıyla 

caduların əfsunlarını zərərsizləşdirə bilirlər ki, bu, islamın gücünü, 

məğlubedilməzliyini bir daha nəzərə çarpdırır: “Bir cadu meydana girdi: 

Müsəlmanlardan bir kişi müqabil gəldi. Cadu əfsun oqudı, zihir eylədi, bir şişə atdı. 

Əbdülvəhhabın dörd yanı sel oldı. Didilər Əbdülvəhhab qərq oldı. Rəsul duasın 

oqudı. O sel nabud oldı, bir qılınc urdu, cadu iki parə oldı. Cadunun o bir qardaşı 

meydana  girüb caduluq eylədi. Rəsul duasının bərəkatından kar eyləmədi. Ani dəxi 

həlak eylədi” (10, s. 195). Dastanda Battal Qazinin divlə qarşıdurmasını da müşahidə 

edirik. İslam qəhrəmanı divin cadusunu qüvvədən salıb onu məhv etmək üçün Xızır 

peyğəmbərin verdiyi oxdan istifadə edir: “Div istədi ki, yerdən bir daş götürüb 

Seyyidə vursun, ol daşa yapışınca Seyyid Xızır peyğəmbərün bir okun çıxarıb divin 

gözinə urdı. Cadu yıxıldı, durunca Seyyid bir qılınc urdı, genə yıxılub başı qabağına 

düşdi” (10, s. 206). Battal Qazinin bir divi öldürüb, insanları, o cümlədən, şışə çəkib, 

kabab edib yemək istədiyi iki qızı xilas etməsi “Kitabi-Dədə Qorqud”da Basatın 

Təpəgözü öldürüb Oğuzu xilas etməsinə bənzəyir: “Seyyid tiği-səxxakı əlinə aldı, 

didi:-Ey məlun, necə bunun kibi işlər edirsən? Vəqt gəldi şərünü müsəlmanlardan dəf 

edim. Didi: “Ey Battal, əlimdən can necə qurtaracaqsan?... Seyid bir qılınc qoltuğu 

altından elə urdı ki, iki əli həvayə paran oldı. Ləinin canı cəhənnəmə ismarladı. 

Seyyid ol qızların əllərin açdı. Qızlar Seyyidin ayağına düşdülər. Divin başın kəsdi” 

(10, s.208). 

Mifik qəhrəmanlarla, möcüzəli, sehrli hadisələrlə zəngin olan dastanlardan biri 

də “Qəhrəmannamə”dir. Bundan əvvəl haqqında danışdığımız əsərlər kimi, 

qoşmalarla müşayiət olunmayan (məlum olduğu kimi, əksər qəhrəmanlıq və 

məhəbbət dastanlarımız nəsr hissəsi və qoşmalardan ibarətdir) bu dastan məzmunca 

milliləşdirilmiş qəhrəmanlıq dastanlarımızdandır, onu tam mənası ilə dini-

qəhrəmanlıq dastan adlandırmaq  olmaz. Lakin qeyd etmək istərdik ki, bu əsərin də 

müəyyən məqamlarında islam dinini yaymaq uğrunda mübarizə motivləri özünü 

aydın surətdə göstərməkdədir. Dastanı mifik hadisə və obrazların bollığuna görə 

digər dastanlarımızdan fərqləndirən Ş.Cəmşidov yazır: “Qəhrəmannamə” özünün 

mifik xarakterilə şifahi xalq ədəbiyyatımızda böyük bir boşluğu doldurur” (1,s.136). 

Əsərin qısa məzmunu belədir: İran səltənətinin hökmdarı Tamğac (Əhrasib), 

onun qardaşı isə Dağ Muraddır (Təhmurəsdir). Tamğacın Qəhtəran, Dağ Muradın isə 

Qəhrəman adlı oğlu var. Tamğac ölümündən öncə vəsiyyət edir ki, onun yerinə 

Xorasan sultanı Huşəng hökmdar olsun. Qəhrəman 7 yaşında ikən Qaf dağındakı 

divlər onu oğurlayıb Heyhatiyyə səhrasında bəsləyirlər, at minməyi, qılınc 

oynatmağı, güləşməyi öyrədirlər. Divlərin məqsədi Qəhrəmanı insanlara qarşı bir 

qənim kimi yetişdirməkdən ibarətdir. Huşəng taxta çıxdıqdan sonra işğal etdiyi İran-

Turan ölkələrinin şahları Hindistana sığınırlar və Hindistan rayini (padşahını) İran 

üzərinə hücuma təhrik edirlər. Bu xəbəri eşidən Huşəng özü onlardan qabaq hücum 

etmək qərarına gəlir. Qüvvətli bir pəhləvan kimi yetişən Qəhrəman divlərdən 

uzaqlaşır. Huşəngin qoşununa rast gəlir, tanımadığına görə onlara böyük ziyan vurur, 

çoxlu pəhləvanlarını öldürür. Əhvalatı bildikdən sonra çox peşiman olur. Huşəng 

Qəhrəmanı qırx minlik qoşunun sərkərdəsi təyin edir. Vaxtı ilə divlər və cadular 
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əsirliyində, bir çox döyüşlərdə olmuş sərkərdə Gərdankəşan Qəhrəmanla dostlaşır, 

ona məsləhətlər verir. Səfərin səkkizinci günü qoşun Ümman dənizinə çatır. 

Dəryadan çıxan Üqabi-Bəhr adlı məxluq qoşuna hücum edib. 400 nəfəri həlak edir. 

Qəhrəman o heyvanı ram edir və özü üçün minik kimi istifadə edir. Qoşunlar 

Hindistana çatır. Müharibə başlayır. Hər iki tərəfdən çoxlu qəhrəmanlar həlak olur. 

Hindistan şahının qızı  Sərvixuraman  kişi geyimində təkbətək döyüşdüyü 

Qəhrəmana vurulur. Onun xahişi ilə ağır döyüşlərdən sonra tərəflər sülhə gəlirlər. 

Huşəng Hindistan rayini yenidən öz vəzifəsinə təyin edir. Bundan sonra mifik, 

əfsanəvi hadisələr başlayır. Gülüstani-İrəm bağının padşahı Şahbal pəri Huşəngə 

çatacaq məktubu pərilər vasitəsilə Gərdankəşana verir. Məktubda müsəlman olan 

Şahbal pəri bildirir ki, Kuhi-Qəmər sultanı Əkval div hücum edib, onun 40 gəz 100 

min pərisini məğlub edib, arvadı Qəmərruxu və oğlu Bəhram Cəbəlini əsir 

aparmışdır. Huşəng Qəhrəman, Qəhtəran və Gərdənkəşani qoşunları ilə əsirləri xilas 

etməyə göndərir. Qəhrəmangil pərilərin belində uçaraq Mühit dəryasını keçib yeddi 

divin hakimiyyəti altında olan Heyhat səhrasının sərhəddinə, Möhkət dağına çatırlar. 

Yeyib-içib yatırlar. Qəhrəman isə ətrafı gəzməyə çıxır, bir qülləyə girir, burada 

müxtəlif mifik surətlərlə mübarizə aparmalı olur, təlimat xarakterli yazıları 

oxuduqdan sonra tilsimləri qırır, möcüzəli silahlar əldə edir. O, bu silahlarla yerin 

altına, quyuya enir, möcüzəli gürzün işığı ilə üç gün yol gedir, Əkval divin atası 

Şəbansəri öldürür, Gülruxu, Rayı, Cəbəli-Kəbiri, arvadını və 12 divi azad edir. 

Səfərdən qayıdan Qəhrəman görür ki, Əkval div bir neçə min divlə Şahbal pərinin 

qalasını ələ keçirməkdədir. Qəhrəman 12 qollu Əkvalı məğlub edir. Əkval əsirləri də 

götürüb Cami-Cahanara qalasına, qardaşı Əttarın yanına gedir. Qəhrəman həmin yerə 

gedib səksən min divlə Əkvalı öldürür, lakin onun qardaşı Əttar əsirləri də götürüb 

Bəhri-Mühit dəryası içindəki Kuhi-Qəmərə qaçır. Qəhrəman müxtəlif çətinliklərdən 

keçib Əttarı öldürür, əsirləri xilas edir. Xilas edilənlər içində Qəmərrüx, pərilər, 

Şahbalın iki qardaşı da var. Əkvalın və Əttarın xəzinələrindən ən qiymətli daş-qaşları 

götürüb Gülüstani-İrəmə gəlirlər. Huşəng Qəhrəmanla Sərvixuramana ulu toy edir. 

Huşəng bütün məğlub padşahları öz ölkələrinə buraxır, Qəhrəmanı öz yerinə şah 

təyin edib Məkkəyə ziyarətə gedir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, əsərdəki hadisələr real və mifik aləmdə cərəyan edir. 

Qəhrəman çox qüvvətli mifik surətlərə gücü və əqli ilə qələbə çalır. 

Mifik obrazlar əsasən divlər və pərilərdən ibarətdir. Şər qüvvələr içində ifrit 

və cadular da vardır. Divlər fiziki cəhətdən çox güclü, zahiri görünüşü eybəcər 

məxluqlar kimi göstərilir. Əkval padşahın atası belə təsvir olunur: “Başı ayı başına 

bənzər, qulaqları eşşək qulaqları kimi, pəncəsi aslan pəncəsi kimi, ayağı dəvə 

ayağına bənzər, gövdəsi pələng, hər bir gözü qalxan kimi dəyirmi, dişləri ağzından 

sağ və sol dışra gəlmiş sürüb söylədir  bin qulac, dəpəsində bir şax var, ələ-qucağa 

sığmaz, atəş kimi par-par yanar” (11,8.120a). Kəyumərş şahın yazıb qoyduğu, 

Qəhrəmanın onun ölümündən sonra oxuduğu məktubda 12 divin xüsusiyyətləri 

barədə məlumat maraq doğurur. Yetmiş iki dil bilən, yetmiş iki surətə girə bilən 

Səhman adlı divin atası insandır. Rəd adlı div böyük bir şəhəri bir yerdən götürüb 

istədiyi yerə qoya bilər.(11,s.98). Divlər insanlara məğlub olarlarsa, onların hər bir 

əmrini yerinə yetirirlər. Qocalmış dişi divlər ifrit adlanır. Pərilərin məskəni 

Gülüstani-İrəm bağıdır. Padşahları insanların dostu olan Şahbal pəridir. Əsərdə 
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pərilər müsəlmandırlar. Digər mifik qüvvələr olan caduların məkanı yanan dağdır. 

Onların içində müsəlmanların dostları da, düşmənləri də vardır. 

Dastanda Qəhrəmanla döyüşən əjdahanın zahiri görünüşü belə təsvir 

olunur:”Bir əjdəha günbəd kimi baş götürüb, gülxən dəmi kimi gözlərin açıb, 

ağzından odlar saçıb, on iki pəncəsin yerə vurmuş, qışquruq gəlir”(11, s.111). 

Maraqlıdır ki, əjdəha ilə döyüşən Qəhrəmanın ən əsas silahlarından biri Koroğluda 

olduğu kimi onun nərəsidir. Qeyd etdiyimiz kimi, dini-qəhrəmanlıq dastanlarının 

”Koroğlu” ilə müqayisəsi böyük maraq kəsb edir. Məlumdur ki, Koroğlu nərəsinin, 

Misri qılıncının gücü və Qırat, Dürat adlı iki atının köməyi ilə qələbə çalır. 

Qəhrəmanın da nərəsindən başqa Qəmğən adlı divlərin düzəldib bağışladığı qılıncı 

var. O məğlub etdiyi altı ayaqlı bin əjdahadan at kimi istifadə edir. “Xavərnamə”də 

Həzrət Əlinin Zülfüqar adlı qılıncı, Düldül və Üqab adlı iki atı və düşmənləri dəhşətə 

gətirən nərəsi vardır. “Kitabi-Battal Qazi”də Battal Qazinin Aşqar adlı atı, qılıncı, 

nərəsi vardır. Göründüyü kimi, nəzərdən keçirilən dastanlarda baş qəhrəmanlara 

mübarizələrində yardım edən vasitələr, demək olar ki eynidir. Bu vasitələr 

qəhrəmanların qeyri-adi, mifik gücünün ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Dastanda Mürgi-fərmanbər adlı əfsanəvi quş da əzəməti ilə diqqəti cəlb edir. 

O, həm də insanlarla danışır, ərəb dilini bilir. Ş.Cəmşidov bu quşu Simurqla 

eyniləşdirir. (1,s.149). Əsərdə Mürği-fərmanbər belə təsvir edilir: “İki qanadı göy 

üzün tamam tutmuş. Amma elə qışqırlayıv gəlir kim, nərrə divlər dözməz”(11, 

s.112). 

Əsərdə əfsanəvi surətlər, hadisələr bir-birini əvəz edir. Məsələn, sehrli 

qülləyə daxil olan Qəhrəman ilana çevrilən, gümüş pul qusan gümüş heykəli, 

tabutdan qalxıb hücum edən müqəvvanı məhv edir və.s. 

Azərbaycan dini-qəhrəmanlıq dastanlarını nəzərdən keçirdikdə görürük ki, 

“Kitabi-Dədə Qorqud”dan başqa milliləşdirilmiş olan bu əsərlərdə tarixi hadisələrlə 

mifik-əfsanəvi hadisələr bir-birini əvəz edir. Bir mifik obrazı eyni adla bir neçə 

dastanda görmək olar. Buradakı bəzi tarixi şəxsiyyətlər, məsələn, Həzrət Əli,  mifik 

obrazlar kimi qeyri-adi qüvvəyə malikdirlər. Əfsanəvi surətlərin bəziləri 

müsəlmandırlar və ya sonradan islamı qəbul edirlər. Dastanların baş qəhrəmanları bu 

mifik surətlərə yalnız gücü ilə deyil, həm də əqli, dərrakəsi ilə qələbə çalırlar. 

Bundan başqa, dastanlarda bir sıra ortaq əfsanəvi məkanların (məsələn, Gülüstani-

İrəm bağı) olduğunu da görürük. Tədqiqatçı Məhərrəm Cəfərli haqlı olaraq göstərir 

ki, dastanlarımızda mifik sujet və obrazlar mövcuddur və onları mətnin içində bərpa 

etmək mümkündür: “Mifin  strukturunun dastan strukturunda özünəməxsus şəkildə 

yaşaması miflərin həm də dastan mətnindən bərpa etməyin mümkünlüyünü göstərir. 

Mif struktur layları şəklində dastan strukturunun müxtəlif qatlarında “yaşayır”. Onu 

sujetdən, sujetin elementlərindən, motivlərdən, epizodlardan bütöv kompozisiyadan 

və.s. bərpa etmək mümükündür” (12, s.114). Nəzərdən keçirdiyimiz dini-

qəhrəmanlıq dastanlarında mifik obraz və sujetlər o qədər üst qatdadır ki, onlar 

barədə fikir söyləmək o qədər də böyük çətinliyə səbəb olmur. 
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Айбениз Рагимова 

МИФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РЕЛИГИОЗНО-

ГЕРОИЧЕСКИХ ДАСТАНАХ 

Резюме 

 

В азербайджанских героических и религиозно-героических дастанах 

широко рапространены мифические сюжеты, мотивы и образы. В «Китаби-

Деде Горгид»е Басат убивает одноглазого циклона-Тепегеза, мать которого 

является пери. В религиозно-героических дастанах мы встречаем таких 

мифических героев, как дивы, пери, ифриты, джаду, чудовища и.т.д. 

Положительные герои дастанов Али, Баттал Гази и др. одерживают победу над 

мифическими образами благодаря своей силе и уму. 

 

 Aybeniz Rahimova 

MYTHİCAL İMAGES İN AZERBAİJANİ 

 RELİGIOUS-HEROİC DASTANS 

Summary 

 

In the Azerbaijani heroic and religious-heroic dastans, mythical subjects, motifs 

and images are widely spread. In the Kitabi-Dede Gorgid  Basat kills a one-eyed 

cyclone-Tepegeza, whose mother is peri. In religious and heroic dastans, we meet 

such mythical heroes as div, peri, ifrit, jadu, monsters, etc. The positive heroes of the 

dastans Ali, Battal Ghazi and others win over the mythical images due to their 

strength and intelligence. 
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XVIII ƏSR AZƏRBAYCAN MÜXƏMMƏSÇİLİYİNİN  
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XVIII əsrdə Azərbaycan bir sıra siyasi problemlərlə üzləşmiş, ölkə xanlıqlara 

bölünmüş, zəifləmişdi. Yaranmış siyasi, iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq həmin 

dövrdə Azərbaycanda mədəniyyətin və ədəbiyyatın inkişafı müşahidə olunurdu, 

ədəbiyyatda əvvəlki dövrlərlə müqayisədə yeni keyfiyyətlər özünü göstərirdi. Bəzi 

şairlərin farsca da əsərlər yazmasına baxmayaraq, dövrün şair və yazıçılarının böyük 

əksəriyyəti ana dilində, mümkün qədər sadə, sıravi oxucunun başa  düşəcəyi dildə 

yazmağa çalşırdı. XVIII əsrdə milli poetik təfəkkür formalaşır, ədəbi-bədii fikirdə 

realizm keyfiyyət həddinə çatır, tədricən şifahi xalq ədəbiyyatından gələn inikas 

üsulu  normativlik əldə edirdi. Ədəbiyyatda konkret hadisələrdən, adamlardan söhbət 

açılması, konkret insana müraciət edilməsi halları artır, bir sözlə, poeziya həyata 

yaxınlaşır, dövrün mühüm problemlərinə münasibət bildirirdi. 

XVIII yüzillikdə şifahi xalq şeiri formalarında, heca vəznində yazılan əsərlərin-

qoşma, gəraylı, təcnis və bayatıların sayı xeyli artır, dövrün bir sıra müqtədir 

sənətkarları fikir və hisslərini bu janrlarda ifadə etməyə üstünlük verirdilər. 

Azərbaycan ədəbiyyatında keçid dövrü sayılan bu əsrdə baş verən “janr 

yenidənqurması” prosesinin bir özəlliyi də vardır: Qəzəlin fəaliyyət dairəsi qoşma 

fonunda məhdudlaşır, qəsidə, qitə, mərsiyədən istifadə isə xeyli azalır, lakin klassik 

janr olan müxəmməsin tətbiq sahələri genişlənir. Əlbəttə ki, bunun obyektiv 

səbəbləri vardır. Birincisi, XVIII əsrdə folklor janrlarından geniş istifadə fonunda 

bütün klassik janrlardan imtina qeyru-mümkün idi. Əgər belə olsaydı, ədəbiyyatda 

sələf-xələflik əlaqələri itər, oxucunun ədəbiyyatı qavraması xeyli çətinləşər, müəllif-

oxucu münasibətləri pozulardı. Tədqiq edilən dövrdə folklor janrları klassik janrlarla 

birlikdə fəaliyyət göstərərək dövrün ədəbiyyat qarşısında qoyduğu məsələləri həll 

etməyə çalışırdı. Ədəbiyyat realizmə doğru inamla irəlilədi, poeziyada, xüsusilə də 

Molla Pənah Vaqif yaradıcılığında nikbin, gümrah notlar hakim mövqe tutmağa 

başladı, şeirin dili sadələşdi, demokrativləşdi, milliləşdi. İkincisi, əsrin şairləri 

müxəmməs janrının dövrün həqiqətlərinin, hiss və həyəcanlarının  ifadəsində 

üstünlüklərini kəşf etdilər. Müxəmməsin geniş informativlik imkanlarına malik olan 

bir nəzm şəkli olduğu üzə çıxdı. Əsərlərində, XVIII əsrdə baş vermiş hadisələri 

mümkün qədər təfərrüatla, dəqiqliklə, realistcəsinə əks etdirməyə çalışan şairlər öz 

mənzumələrini yazarkən əsasən bu janra müraciət etdilər. Müxəmməsin müəllifin 
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fərdi üslub keyfiyyətlərinin üzə çıxarılmasındakı rolu da xüsusi olaraq qeyd 

edilməlidir. Bu sadalanan cəhətlər müxəmməsi əsrin aktual janrına çevirdi. 

XVIII əsr Azərbaycan şairlərindən Nişat Şirvani, Şakir Şirvani, Məhcur 

Şirvani, Ağa Məsih Şirvani, Şəkili Nəbi, Hüseyn xan Müştaq, Molla Vəli Vidadi, 

Molla Pənah Vaqifin müxəmməsləri günümüzə çatmış, ədəbiyyat tarixlərinə 

salınmışdır. Əsrin müxəmməsçiliyinin səciyyəvi cəhətlərindən biri  tarixi mövzulu 

müxəmməslərin  meydana çıxmasıdır. Bu dövrdə müxəmməs formasında yazılmış 

aşağıdakı tarixi mənzumələri tədqiqata cəlb etmək imkanımız vardır: Şakir 

Şirvaninin “Əhvali-Şirvan”, Ağa Məsih Şirvaninin “Eşidin etdiyini Şahsevən Əhməd 

xanın” misrasıyla başlanan mənzuməsi, Şəkili Nəbinin “Yenə”, “Küngüdə”, “Ağlar” 

və “Bu gün” rədifli şeirləri, Molla Vəli Vidadinin “Bu gün”, “Bax” rədifli 

müsibətnamələri, Muxtar adlı şairin müxəmməsi. Bunlardan başqa, AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun materialları üzərində apardığımız 

araşdırmalar  nəticəsində əsrin Zari Ərəşi, Safi, Aşıq Saleh, Mövlana  Kazım, Asəf 

Şirvani, Mənsəbi Ağdaşi, Molla Gülü Zəlami kimi şairlərinin də müxəmməs və 

təxmis yazdıqlarını müəyyən etmişik.  

XVII əsrin sonları- XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış Nişat Şirvani əsərlərinin 

az bir hissəsi əlimizə çatmışdır. Nişatın şeirlərinin əsas mövzusu məhəbbət lirikası 

olsa da, onun əsərlərində didaktika, zəmanədən  şikayət də mühüm yer tutur. Ağa 

Məsih, Vaqif, Zülali kimi şairlərin şeirlərinə nəzirə yazması Nişatın XVIII əsr 

sənətkarları arasında böyük nüfuz sahibi olduğunu göstərir. Nişatı “Şirvan şairlərinin 

mötəbərlərindən birisi” adlandıran Firidun bəy Köçərli onun qəzəllərindən başqa 

müxəmməs və mürəbbelərinin də olduğunu göstərmişdir (1, s.236). H.Araslı Nişatin 

mükəmməl mədrəsə təhsili aldığını, Füzulinin bədii irsi əsasında tərbiyələndiyini, 

XVIII yüzilliyin əvvəllərindən sənətkar kimi şöhrətləndiyini qeyd edir (2.s.185). 

Nişatın “Olasan” rədifli 5 bəndlik müxəmməsində lirik qəhrəman ona əzablar 

verən məşuqəsinin aşiq olub hicran qəminə düşməsini və beləliklə onun nələr 

çəkdiyini başa düşməsini arzuladığını bildirir. Nişatın lirik qəhrəmanı eşqi yolunda 

məşəqqətlər çəksə də insaflıdır, yarının  çox üzülməsinə razı deyil, onun cəmi bircə 

gün səmimi-qəlbdən bir vəfasızı sevməsini, əzabkeş, fədakar aşiqlərin vəziyyətinə 

düşməsini istəyir. Şair eşqi yolunda çəkdiyi möhnətləri, həsrətləri, məruz qaldığı 

tənələri sadalayır, ona qarşı laqeydliyə son qoyulmasını tələb edir. Şeir məşuqəsinin 

xoş gününü arzulayan aşiqin xoş arzuları, duaları ilə bitir: 

Yetməsin mahi-növi-hüsnünə nöqsan əsla, 

Saxlasın Tanrı səni, illərədək var olasan (3, s.275) 

Nişatın “Axır” rədifli 5 bəndlik məhəbbət mövzusunda yazılmış 

müxəmməsinin dili sadədir, müəllif xalq dilindən ifadələr işlətməklə, məşuqəyə 

bilavasitə müraciət etməklə, özü-özünə sual verib cavablandırmaqla, nida sözləri 

işlətməklə səmimilik, emosianallıq yaradır, özünü oxucuya mümkün qədər 

yaxınlaşdırır. 

Nişat “Göstərdi mənə dün biri bir qaşı hilali” misrası ilə başlanan 5 bəndlik 

müxəmməsində şair və şairlik barədə bəzi fikirlərini bildirmiş, dövrandan, özünə 

qarşı münasibətdən narazılığını ifadə etmişdir. Şair bir gözələ üz tutub ona bir neçə 

dəyərli nəsihət verir: Nadanlarla ünsiyyətdə olma, cavan ömrünü  gül yarpağı kimi 

bada vermə, şeirin qədrini bil, elm-kamal kəsb et. Əgər səndə şairlik təbi varsa, bu 
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sənətə sahib olmaq istəyirsənsə, hər gecə xəyalını işə salmalısan. Üçüncü bənddə 

Nişat öz nümunəsində şair olmağın çətin tərəflərindən danışır, həmsöhbətini bəzi 

məsələlərdən xəbərdar edir. Şair çətin vəziyyətə düşə bilər,  qürbətə üz tuta bilər. 

Gövhər suda-vətənində ikən qiymətsiz olur, o, yalnız sudan çıxandan sonra, vətənini 

tərk etdikdən sonra qiymətə minir. Şairlərin rastlaşdıqları acı həqiqət budur. Bəndin 

sonunda belə bir aforizm işlədilmişdir: “Hünər kamal əhlini avara edər”. Şeirdən 

görünür ki, müəllifin vətənini tərk etməsinin əsas səbəblərindən biri onun sənəti-

şairliyi olmuşdur. Müxəmməsin dördüncü və beşinci bəndlərində Nişat həmsöhbətinə 

məsləhət görür ki, şair olmaq, bu sənəti öyrənmək istəyirsə, şairlə oturub dursun ki, 

bu işin sirrlərini öyrənə bilsin. Şeirin son misralarından məlum olur ki, Nişat gəncə 

dostluq təklif edir. Nəzərdən keçirilən şeirdə ictimai etiraz motivlərinin, dövrandan 

narazılığın, şairlik sənətinə, hünər əhlinə, dövrün ziyalı şəxslərinə biganə 

münasibətdən şikayətin bədii ifadəsini tapdığını görürük. 

A.Dadaşzadə XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış bəzi şairlərin, o cümlədən, 

Nişat Şirvaninin öz istedadları sayəsində ənənəvi janrları, qəlibləri canlandarıb 

təravətləndirməyə nail olduqlarını qeyd edir (4, s.61). Nişatın yaradıcılığını nəzərdən 

keçirərkən bu fikrin doğruluğunu təsdiqləyə bilərik. Bu şeirlərdə dünyəvilik, 

konkretliyə, həyatın real əksinə meyl, müəllifin yaşadığı dövrün əhvali-ruhiyyəsi 

bədii ifadəsini tapmışdır.  

XVIII əsrin birinci yarısında yaşamış Şakir Şirvani mükəmməl mədrəsə təhsili 

almış, həm heca, həm də əruz vəznində şeirlər yazmışdır. Füzuli ədəbi məktəbinin 

nümayəndəsi olan Şakirin ədəbi irsinin az bir hissəsi əlimizə çatsa da, bunların 

əsasında şairin müxəmməs janrına daha böyük əhəmiyyət  verdiyini görə bilərik. 

Şakirin bir mürəbbesi, lirik mövzulu 8 müxəmməsi və Nadir şah qoşunlarının 

Şirvana hücümundan bəhs edən “Əhvali-Şirvan” mənzuməsi əlimizə çatmışdır. 

Şakirin 8 lirik məzmunlu müxəmməsindən altısı beş, biri dörd, biri isə altı bənddən 

ibarətdir. Bu şeirlərdə ilkin nəzərə çarpan cəhət dünyəvilik, dilin sadəliyidir. Şakir 

Şirvani müxəmməslərində irfandan, ilahi eşqdən söhbət getmir, o dünyəvi 

məhəbbəti, real həyatda gördüyü gözəlləri tərənnüm edir.  

Maraqlıdır ki, dövrünün tələbi kimi müxəmməsə üstünlük verən şair “Nisbət 

qılmışam” rədifli şeirində sevgilisini məhz bu nəzm şəklində mədh etdiyini 

vurğulayır: 

Afərin kim, xoş müxəmməs söylədim təfhim ilə, 

Sevdiyim, hər dəm səni mədh eylərəm təkrim ilə (3, s.284). 

Birinci misradakı “təhfim” sözü diqqəti cəlb edir. “Təfhim” ərəb sözü olub 

anlatma, ətraflı surətdə başa salma deməkdir (5, s.635). Müəllif burada müxəmməsin 

fikri daha ətraflı ifadə etmək imkanı verdiyinə işarə etmişdir. Təşbih, mübaliğə kimi 

poetik fiqurlardan geniş istifadə etməsi Şakir Şirvani müxəmməslərinin diqqətəlayiq 

cəhətlərindədir. Şakirin müxəmməslərinin hər misrasında təşbih olan bəndlər çoxdur. 

Şairin müxəmməslərində işlədilən ərəb-fars söz və ifadələri dövrün dilində 

vətəndaşlıq  hüququ qazanmış və ya birbaşa klassiklərin, Füzulinin əsərlərindən 

götürülmüş söz və ifadələrdir. Ümumiyyətlə, füzuliyanəlik dövrün əksər 

sənətkarlarına xas olduğu kimi Şakir üçün də səciyyəvidir. Şairin müxəmməslərinin 

dilinin sadə, anlaşıqlı olduğunu xüsusilə qeyd etmək istərdik. O, şeirlərində 

emosionallığın ifadəsinə, oynaqlığa xüsusi olaraq fikir vermişdir. Emosionallığı, 
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oynaqlığı artırmaq üçün şair müxəmməslərində eyni sözü rədif kimi təkrar edir. Şakir 

müxəmməslərini məşuqəyə müraciət şəklində qurmuşdur ki, bu da səmimiyyəti 

artırır.Araşdırma zamanı aydın oldu ki, Şakirin səkkiz məlum müxəmməsindən altısı 

müraciətlə başlayır. Şeir bəndinin misralarında öz adını təkrar işlətməklə də müəllif 

emosionallığı, səmimiliyi artırmaq məqsədi güdmüşdür. Adının bəndlərdə təkrar 

işlədilməsi üsulundan sonralar Molla Pənah Vaqif geniş istifadə etmişdir. 

Şakir Şirvani müxəmməs formasında yazdığı “Əhvali-Şirvan” mənzuməsi 

1743-cü ildə Şamaxıda  baş vermiş qanlı hadisəni, tarixi faciəni təsvir etdiyindən 

tədqiqatçılar onu bədii-tarixi oçerk kimi dəyərləndirirlər. 28 bənddən ibarət “Üçün” 

rədifli bu şeir realist ədəbiyyatımızın  nümunələrindən sayıla bilər. 1743-cü ilin 

birinci və dördüncü rüblərində iki nəfər özünü Səfəvilər sülaləsinin qanuni varisi elan 

edərək Yeni Şamaxıda-Ağsuda üsyan qaldırmış, Nadir  şah Əfşarın hakimiyyətindən, 

ağır vergilərdən narazı olanları ətrafında toplamışdı. Birinci dəfə şahzadə Nəsrulla 

Mirzənin başçılıq etdiyi İran qoşunu üsyanı yatırtdı, yalançı Sam Mirzə edam edildi, 

Heydər xan Şirvana hakim təyin edildi (6, s.382). İran qoşunları getdikdən sonra 

həmin ilin sonlarında özünü Səfəvi şahzadəsi elan edən ikinci Sam Mirzənin başçılıq 

etdiyi üsyançılar Heydər xanın qoşununu məğlub edib özünü isə öldürsələr də, 

Nəsrulla Mirzənin qoşunları üsyançıları məğlub etdi, sonradan ikinci Sam Mirzə də 

edam edildi (6, s.382). Şakir Şirvaninin mənzuməsi bu hadisələrin təsvirinə həsr 

edilib. Üsyanın yatırılmasından sonra şirvanlıların  məşəqqətli vəziyyətini 

yüngüllləşdirmək istəyən şair bu şeirini Nadir şaha müraciətən yazmışdı. Şairin 

məqsədi şirvanlıların bu işdə günahkar olmadıqlarını, bir dəstə muğanlı əsgərlərin və 

ləzgilərin Sam Mirzəni taxta çıxardığını, Nadir şah qoşunlarının üsyanı yatırarkən 

yerli camaata zülm etdiyini sübut etməkdən ibarət idi. Şakir Şirvan əhlinin əzablarını 

azaltmaq, vəziyyətin faciəviliyini Nadir şaha çatdırmaq üçün baş verənlərdə əsas 

günahkarların kənardan gələnlər, fitnə-fəsadçılar olduğunu iddia edir, yerli camaatın 

başına gələnləri diqqətə çatdırmaq istəyir. Şair  ürək ağrısı ilə deyir ki, Şirvan 

camaatının qanı sel kimi axdı, var-yoxu talan edildi. Mənzumə boyu görürük ki,  

müəllif təsvir etdiyi hadisələrə soyuqqanlı müşahidəçi kimi deyil, iştirakçı, zərər 

görmüş,  başı bəlalı xalqın nümayəndəsi kimi münasibətini bildirmişdir. 

XVIII əsrin birinci yarısında yaşamış görkəmli sənətkarlardan biri də Məhcur 

Şirvanidir. Şairin əsərlərinin son nəşrində onun on müxəmməsi və bir təxmisi təqdim 

edilmişdir. Məhcurun bütün müxəmməsləri məhəbbət mövzusundadır, klassik qafiyə 

quruluşuna malikdir (aaaaa, bbbba...). On müxəmməsdən səkkizi 5, biri 6, biri isə 3 

bənddən ibarətdir. Sonuncu şeir natamamdır, Əlyazmanın vərəqi düşdüyündən onun 

axırı itmişdir. Məhcurun Osmanlı şairinə yazdığı təxmisi isə 6 bənddən ibarətdir. 

Məhcur Şirvaninin müxəmməsləri dilinin sadəliyi, xalq dilindən, şifahi xalq 

ədəbiyyatından qidalanması, real, dünyəvi münasibətləri tərənnüm etməsi ilə diqqəti 

cəlb edir. Şairin “Bəs ki, ol sərvin ayağına...” müxəmməsində hər bəndin sonunda 

“Bu nə qəddü bu nə qamət, bu nə gözdür, bu nə qaş” misrası təkrarlanır ki, bu da 

əsəri eyni zamanda tərcibənd kimi də nəzərdən keçirməyə imkan verir. Qeyd edək ki, 

həmin misranın daxilində də “nə” sözü təkrarlanaraq şeirə axıcılıq, oynaqlıq gətirir. 

Klassik Şərq poetikası baxımından bu təkrir, dilçilik baxımından isə leksik 

anaforadır. Ümumiyyətlə, şairin bütün poetik irsində onun təkrir poetik fiqurundan 

məharətlə istifadə etdiyinin şahidi oluruq. Şeirin “Qaşların qövsi-qüzeh, qəmzələrin 
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tiri-şəhab” (7, s.236) misrasında iki təşbeh vardır. Gözəlin qaşları qövsi-qüzehə, 

qəmzələri isə tiri-şəhaba bənzədilir. Tiri-şəhab göy üzündə bəzən axan kimi görünən 

od parçası, meteordur (5, s.649). Müəllif demək istəyir ki,  od parçası, meteor səmanı 

yarıb keçdiyi kimi, sevgilisinin naz-qəmzəsi də aşiqin qəlbini eləcə yaralayır. 

Məhcur 5 bəndlik “De görüm”?” rədifli müxəmməsində bədii sual-istifham 

poetik fiqurundan məharətlə istifadə etmişdir. Şeir boyu şair məşuqəsindən nə üçün 

qəmginsən, yoxsa bir xəta etmişəm-sualına cavab istəyir və ehtimal etdiyi  xətalarını 

sadalayır. Aşiqin sadalanan  xətaları əslində onun sədaqətinin, sevgilisinə hədsiz 

heyranlığının sübutudur. Əlbəttə, bütün bu deyilənlər, bənzətmələr gözəlin vəsfi, 

tərənnümü üçündür. Şairin burada işlətdiyi bədii üsul ondan ibarətdir ki,  onun 

məşuqəsi deyilənlərdən qat-qat daha gözəl, daha məlahətlidir, o, aydan da, lalədən də 

daha gözəldir, şəbi-yəldanı onun saçına rəhbər hesab etmək olmaz. Beləliklə, 

müəllifin ehtimal olunan xətası, səhfi məşuqəsinin gözəlliyini daha artıq dərəcədə 

nəzərə çatdırır.  

Məhcurun bədii xitab poetik fiqurundan məharətlə istifadə etdiyi şeirlərindən 

biri də “”Bəsdir, bəs!” rədifli, 5 bəndlik müxəmməsdir. Digər şeirlərində yarının 

cəfalarını minnətdarlıqla, fədakarlıqla qəbul edən şair, elə bil ki, burada üsyan edir, 

“afəti-can” deyə müraciət etdiyi məşuqəsinin sonsuz əzablarından cana gəldiyini 

deyir. Birinci bənddə “Durmagil qəsdimə, ey afəti-can, bəsdir, bəs” deyən müəllif 

ikinci bənddə “bəsdir” sözünü  “yetər” sözü ülə əvəz edir, “Tiği-bidad çəkib bağrımı 

dəldinsə, yetər!” deyir, bəndin bütün misralarının sonunda “Yetər” sözünü işlədir. 

Şeirin  üçüncü bəndinin misralarında “Nə üçün” sualı rədif kimi təkrar olunur. Aşiq 

cəsarətə gəlib “padşahım” adlandırdığı sevgilisini öz sualları ilə ittiham edir: Onun 

canını almağa bir qəmzə yetərkən  bu qədər əzab-əziyyətin nə mənası vardır? Şair 

günəş üzlü yarına bildirir ki, o, məşuqəsinin vüsal zövqünü arzulamamış, sadəcə 

onun səri-kuyində-keçib getdiyi yerdə məkan istəmiş, buna görə də belə 

məşəqqətlərə düçar olmuşdur. 

XVIII əsrin ən görkəmli şairlərindən biri, Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı 

Ağa Məsih Şirvani Nişat Şirvaninin təsiri ilə yaradıcılığa başlamış, xalq ruhunda 

şeirlər yazmışdır. Ağa Məsihin şeirləri vaxtı ilə geniş yayılmış, XVIII-XIX əsrlərdə 

tərtib edilmiş cünglərə salınmışdır. Görkəmli ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz 

göstərir ki, Vaqif, Zülali, Möhsün, Səlami, Valeh, Şahid, Qərib, Abdulla, Zakir, 

Nəvvab, Sabir kimi şairlər onun əsərlərindən təsirlənmişlər (8, s.30). Ədəbiyyatda 

realizm prinsiplərini təbliğ edən Mirzə Fətəli Axundzadə “Nəzm və nəsr haqqında” 

adlı məqaləsində Azərbaycan türkləri içərisində iki şəxsi-Molla Pənah Vaqif və 

Qasım bəy Zakiri əsl şair hesab etdiyini bildirdiyi zaman Ağa Məsih Şirvaninin də 

adını çəkmiş, onun şeirlərinin az tapıldığını qeyd etmişdir (9, s.315). Bundan belə bir 

nəticəyə gəlmək olar ki, milli dramaturgiyamızın banisi Ağa Məsihin yaradıcılığını 

da Vaqif və Zakir səviyyəsində olmasa da, yüksək dəyərləndirmişdir. Mirzə Fətəli 

Şıxlı Əli ağanın xahişi ilə yazdığı müxəmməsində Ağa Məsih Şirvaninin xatırlamış, 

bu şeirini onun kimi yazdığını göstərmişdir (9, s.162). Fikrimizcə, bu fakt bir daha 

XVIII əsrdə tərəqqi edən Azərbaycan müxəmməsçiliyində Ağa Məsihin rolunun 

nəzərə çarpan olduğunu sübut edir. Şairin əlyazma cünglərə səpələnmiş ədəbi irsinin 

yalnız bir hissəsi çap edilmişdir. Hal-hazırda onun iki qəzəlini, üçü müxəmməsini, 

“Eşidin etdiyini Şahsevən Əhməd xanın” misrasıyla başlanan müxəmməs formalı 
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tarixi mənzuməsini, bir müxəmməs-müstəzadını, bir tərcibəndini, bir müsəddəs 

formasında tövbənaməsini, Nişat Şirvani qəzəlinə bir təxmisini nəzərdən keçirmək 

imkanımız vardır. Şairin əlimzidə olan  əsərinin altısının müxəmməs formasında 

yazılması onun dövrünün tələbindən çıxış edərək bu janra xüsusi önəm verdiyini 

göstərir.  

On bənddən ibarət “Gərək” rədifli müxəmməsinin birinci bəndində “İntixab 

içrə bu nisbət şuxi-bihəmta gərək” deyən Ağa Məsih Şirvani “əsl gözəl necə 

olmalıdır?” sualıma cavab verir, qadın gözəlliyi barədə fikirlərini bildirir. Şairə görə, 

birincisi, gözəlin əsil-nəcabəti olmalıdır. Bundan sonra, onun ayrı-ayrı bədən üzvləri 

barədə söhbət gedir: saçı, boyu uzun olmalı,  üzü gülər, yanağı gül ləçəyinə, burnu 

zanbaq qönçəsinə, ağzı püstəyə, dişləri inciyə, çatma qaşları yaya bənzəməli, sürməli 

gözləri məst olmalı, naz-qəmzələri can alamalıdır. Gözəlin daxili aləmi, mənəvi 

dünyası da yaddan çıxmır, göstərilir ki, o, “pakizə məşrəb”-xoşxasiyyət, həyalı və 

ağıllı olmalıdır: 

Xoş həya ismətnişanü müdrikü fəhmidəraz, 

Aqilü agahü halü hər işi əla gərək (3, s.310). 

Fikrimizcə, bu şeirin ən diqqətəlayiq cəhəti gözəl qadına, məhəbbətə 

münasibətdə həyatilik prinsiplərinin, dünyəviliyin üstün gəlməsindən ibarətdir. 

XVIII əsr ədəbiyyatımızın dünyəviləşməsində, lirik şeirin məhəbbət obyektinin 

konkretləşməsində, real şəxsi xüsusiyyətlərə malik gözələ çevrilməsində Ağa 

Məsihin özünəməxsus xidmətləri olmuşdur. Sonralar Molla Pənah Vaqif bu 

xüsusisyyətləri inkişaf etdirmişdir. Maraqlıdır ki, Vaqif Ağa Məsihin nəzərdən 

keçirdiyimiz “Gərək” rədifli müxəmməsinə nəzirə olaraq eyni rədifli altı bəndlik 

müxəmməs yazmışdır. Vaqif də şeirində gözəlin mənəvi aləminə fikir verir, onu 

“əhli-irfan”, nüktədan, şairsevən, aşiqpərəst” (10, s.121) görmək istədiyini bildirir. 

Bununla bərabər, Vaqifdə gözəlin daha açıq-saçıq təsvirini görürük. 

Ağa Məsih “Bu” rədifli beş bəndlik müxəmməsinin əsas mövzusu lirik 

qəhrəmanın məşuqəsinin ona verdiyi əzablardan şikayətdir. Cəfalardan usanan  aşiq 

“Dolanım başına, söylə nə məhəbbətdir bu” deyərək narazılığını bildirsə də, 

məşuqəsinə qəzəblənmir, “Tanrı islah qıla bari, təbiətdir bu” deyərək özünə qarşı 

münasibətin düzələcəyinə ümüd etdiyini bildirir. Şeirin bəzi yerlərində aşiqin 

məşuqəsinə açıq ehtiraslı münasibətinin şahidi oluruq. Bu məqamlar əsəri Vaqifin 

şeirlərinə yaxınlaşdırır. 

Ağa Məsihin beş bəndlik “Qalmışdır” rədifli müxəmməsi ictimai məzmunu, 

dövrün nöqsanlarının tənqidi baxımından diqqəti cəlb edir. Tədqiqatçılar göstərirlər 

ki, Ağa Məsih bu müxəmməsində Nişatın insanlarda vəfanın, sədaqətin yoxa 

çıxdığından narazılıq edən mürəbbesindəki şikayətlərin dairəsini bir az da 

genişləndirmişdir (4, s.103). Şeir müəllifin doğruçuluğun keçmişdə qaldığı, bunu 

axtarmağın mənasız olduğu barədə iddiası ilə başlanır: 

Dila, etmə təvəqqe, rastguluq qanda qalmışdır, 

Qərinə özgədir, onlar keçən əyyamda qalmışdır (3, s.312). 

Şair insanların nəfsin qulu olduğunu, harama uyduğunu, Allah əmrinin. 

peyğəmbər şəriətinin unudulduğunu, qadınlarda həya və ismətin, kişilərdə əhdə 

vəfanın qalmadığını görərək sarsılır, bədbinliyə qapılır. İkinci bənddə maraqlı bir 

poetik obraz işlədilmişdir: 
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Həvali kimsələr bəhri-həramə misli-yelkəndir, 

 Nə yan olsa çəkər məllah, nəfsin kəştisi təndir, 

Dolanır dövri-zülmət, sahili-insafdən gendir (3, s.312). 

Adamlar haram dənizində gəmini hərəkətə gətirən yelkənə bənzəyirlər. 

Gəmiçilər, avar çəkən matroslar bu dənizdəki gəmini hara olsa istiqamətləndirə bilər. 

Nəfsin gəmisi bədəndir, yəni bunların özüdür. Onlar dövri-zülmət səyahətindədirlər, 

insaf sahilindən uzaqdırlar. Deməli, nəfs gəmisinin gəmiçisi, matrosu da adamlardır. 

Dünya səyahəti mənasında “dövri-aləm səyahəti” ifadəsi vardır. Müəllif böyük 

məharətlə nəfs gəmisinin səyahətini “dövri-zülmət səyahəti” adlandıraraq bir obraz-

üç misra ilə çəkdiyi portretə son cizgisini vurmuşdur. 

Şair dövrünün insanlarının düçar olduqları mənəvi aşınıtını, insafın, əxlaqın, 

mənəviyyatın ortadan getdiyini ürək ağrısı, əsl vətəndaş həssaslığı ilə göstərmiş, 

əslində bütün nöqsanları açıb göstərməyi özünə borc bilmişdir. Sonuncu bənddə şair 

dövrünün bütün adamlarını, hakimlərini, din alimlərini, sadə insanlarını imandan, 

həqiqətdən, doğruçuluqdan, sədaqətdən uzaq olmaqda, riyakarlıqda ittiham edir. 

Şeirdən aşağıdakı iki misranı nəzərdən keçirək: 

Sədaq kimi kəc təb`ilər tutmuş nəzərgahi, 

Olar kim, doğrudur, əyri qılınc tək yanda qalmışlar (3, s.312). 

Əyri yolla gedənlər, fırıldaqçılar hər yeri, mühüm məqamları ələ keçirmişlər, 

doğruçular, həqiqətpərəstlər isə əyri qılınc tək yanda qalmışlar. Birinci misrada əyri 

xasiyyətli adamların düz ox kimi hər tərəfi tutmaqlarını, gözə girdiklərini deyən şair 

maraqlı bir təzad yaratmışdır. İkinci misrada doğru, düzgün  adamların əyri qılınc 

kimi yandan qalmamasının vurğulanması, oxucunun nəzərinə çatdırılması uğurlu bir 

təzad poetik fiqurunun yaranmasına səbəb olmuşdur.  

Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, “Qalmışdır” rədifli müxəmməsində 

əxlaqların pozulmasını dərin bir təəssüf hissi ilə, kəskinliklə ortaya qoyan müəllif 

əvvəlki dövrlərdə formalaşmış mənəvi dəyərlərin müdafiəçəsi kimi çıxış etməkdədir. 

Ağa Məsih Şirvaninin 1749-cu ildə yazdığı, “Eşidin etdiyini Şahsevən Əhməd 

xanın” misrasıyla başlanan müxəmməs formalı tarixi mənzuməsi nağıletmə təhkiyəsi 

ilə diqqəti cəlb edən əsərlərdəndir. Qırx beş bənddən ibarət bu mənzumə 1749-cu 

ildə baş vermiş real tarixi hadisələri təfərrüatıyla əks etdirdiyindən onu realist 

ədəbiyyatın nümunəsi hesab etmək olar. Həcmcə Şakir Şirvaninin  “Əhvali-

Şirvan”ından böyük olan bu mənzumədə daha geniş tarixi lövhələr təsvir edilmiş, 

daha çox sayda coğrafi adlar  (Şirvan, Dağıstan, Rum, Qumıq, Muğan, Təbriz, Talış, 

Gilan, İran, Səlyan, Bakı, Quba, İlisu, Ərəş, Ağdaş, Lahıc, Houz, Qıssalı,  Balakən, 

Ağsu, Şıxmirzə düzü), şəxsiyyət adları (Şahsevən Əhməd xan, Nadir şah, Surxay, 

Adil şah, İbrahim şah, Əmiraslan, Səfərəli bəy, Hacı Çələbi xan, Mirzə Məhəmməd 

xan, Məhəmməd Rza xan, Ağarza bəy, Əbdürrəhman Soltan, Muradxan bəy, Qurban 

bəy, Cəfər bəy, Zahid bəy, Məlik ağa, Əli bəy, Hüseynəli bəy, Kamil, Ağakişi bəy, 

Tanrıverdi bəy, Yəqub bəy, Talıb ağa, Əlisultan, Əhməd bəy, Eyvaz bəy və s.) 

çəkmişdir. Mənzumədə müəllif bilavasitə şahidi olduğu, Nadir şahın ölümündən iki 

il sonra baş vermiş bir hadisəni, 1749-cu il rəcəb ayının 19-da, iyunun 13-də 

Şahsevən Əhməd xanın on iki min Şahsevən və Muğan atlılaları ilə Şirvana 

hücumunu, bu zaman müşahidə etdiyi faciələri qələmə almışdır. Əslində bu, XVIII 

əsrdə baş verən faciəli siyasi, hərbi hadisələr  zəncirində bir həlqədir. Səfəvilər 
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dövlətinin süqutundan sonra Nadir şah Əfşar ölkədəki vəziyyəti sabitləşdirsə də, 

onun qətlindən sonra yenidən Azərbaycanı öz aralarında bölüşdürmək istəyən 

qüvvələr, Rusiya və Osmanlı imperatorluqları fəallaşdılar. Ən böyük faciə ondan 

ibarət idi ki,  ölkənin daxilindəki siyasi qüvvələr vətənin azadlığı, müstəqilliyi 

naminə razılığa gəlmək əvəzinə siyasi şüurun olmaması, tamah ücbatından öz 

aralarında qanlı müharibələr edir, Azərbaycanı, dinc əhalinin yeni-yeni faciələrlə 

üzbəüz qoyurdular. Ağa Məsih Şirvani Şahsevən Əhməd xanın sadəcə Şirvana 

hücumunu deyil, bu riyakar, nadan hərbçinin bütün fəaliyyətini, təxminən on il 

ərzində törətdiklərini nəzərdən keçirir,  siyasi portretini çəkir, onu tamahgirliyin, 

qeyri-insaniliyin, zorun, şərin, məkrin, zülmün, qəddarlığın rəmzi kimi təqdim edir, 

ölümünü isə haqq-ədalətin qələbəsi, qanunauyğun bir olay kimi dəyərləndirir. Şair 

göstərir ki, tamahkarlığı səbəbindən ittifaq bağladığı bütün şəxslərə xəyanət edən 

Əhməd xan Şirvan xanlarının qonaqpərvərliyinə qarşı nankorluq edərək Şirvan, 

Dağıstan və bütün Azərbaycanı, sonra isə bütün İranı ələ keçirmək, İbrahim xanı 

taxtdan salmaq xəyalına düşdü. Onun bu planından xəbər tutan şirvanlılar ətraf 

bölgələrdən kömək istədilər, qüvvə toplayaraq Əhməd xana qarşı mübarizəyə 

qalxdılar. Ağsunun Şıxmirzə düzündəki döyüşdə Əhməd xanın qoşunları məğlub 

edilir, özü isə qətlə yetirilir. Mənzumədə döyüşün ətraflı mənzərəsini yaradan 

humanist şair bu siyasi intriqanın qurbanlarını, həlak olub qanı ilə meydanı laləzara 

çevirənləri də yad etməyi unutmur. “Laləzar eylədi Ağsu çölünü al qanlar” misrası 

döyüşdə həlak olanlara bir ağı kimi səslənir. Mənzumənin ibrətamizliyi ondan 

ibarətdir ki, əxlaq əxlaqsızlıq, mərdlik namərdlik üzərində qələbə çalır. 

Ağa Məsih Şirvani mənzuməsində şər qüvvələrə qarşı mübarizə aparılmasında, 

doğma yurdun düşmənlərdən müdafiəsində igidlik, mərdliklə bərabər qeyrətin, 

birliyin mühüm rol oynadığını nəzərə çatdırır. Müəllifin ürəyini ağrıdan isə odur ki, 

bu döyüşdə heç bir kənar qüvvə yoxdur, siyasi iradə nümayiş etdirə bilməyib, ayrı-

ayrı bölgələrə, firqələrə bölünmüş, gözlərini hakimiyyət hərisliyi, tamah tutmuş, eyni 

millətin sabahı görə bilməyən övladları düşmənləri sevindirərək bir-birinin qanını 

tökürlər. 

Şəkili Nəbinin müxəmməs janrında yazdığı mənzumələr də XVIII əsr 

Azərbyacan reallığının bədii ifadəsidir. Onun “Bu gün” rədifli on iki bəndlik 

müxəmməsi Şəki xanı Hacı Çələbiyə (1744-1756), onun siyasi, hərbi, ictimai, 

mədəni tədbirlər, abadlıq sahəsindəki uğurlu fəaliyyətinə həsr edilibdir. Şair birinci 

bənddə Şəki xanının evini “bəzmi-irfan” adlandırır, onun əliaçıqlığından, 

qonaqpərvərliyindən danışır, şükr edir ki, xanın sayəsində əhali yaxşı bir dövranda 

yaşayır. İkinci bənddə Hacı Çələbinin Nadir şahın qoşunları ilə döyüşərək onu geri 

oturmağından, Şahı xəcil vəziyyətə salmasından danışır, bu qələbənin Allah 

tərəfindən verildiyini deyir: 

Şah Nadir ki, gətirdi üstünə yüz min səvar, 

Sən bərabər cəngə durdun, kimdə var bu ixtiyar,  

Döndü getdi, xiclətindən axır oldu şərmsar (3, s. 502). 

Şair üçüncü bənddə 1752-ci ildə Şəki xanının Kartli çarı Teymuraz və Kaxeti 

çarı II İrakli üzərində qələbə çalıb Azərbaycan xanlarını əsirlikdən azad etdiyini 

xatırladır. Qeyd edək ki, bu hissədə təfərrüat yoxdur, yalnız xanın kafirlərin 

qoşunlarını darmadağın etdiyindən bəhs edilir. 
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Şəkili Nəbinin “Ağlar” rədifli altı bəndlik müxəmməsi Hacı Çələbinin 

ölümündən sonra onun yerinə Şəki xanı olmuş Ağakişi xanın xaincəsinə 

öldürülməsinə həsr edilmiş mərsiyədir. Nəbinin “Küngüdə” rədifli yeddi bəndlik 

müxəmməsində Ağakişi xandan sonra Şəki hakimi olmuş Hüseyn xan Müştaqın 

dövründə (1755-1799) Küngüd kəndində baş vermiş bir hadisədən danışılır. Dost 

Məhəmməd və bəzi dövlət məmurları Hüseyn xanı aldadaraq ona küngüdlülərin 

vergi verməkdən imtina etdiklərini söyləyirlər. Məmurların yalanına inanan xan 

həqiqəti öyrənmədən Küngüdə qoşun çəkir, burada nahaq qanlar axıdır. Bu günahsız 

qanlardan, qırğınlardan təsirlənən şair haqqında danışdığımız mənzuməni yazmışdır.  

XVIII yüzilliyin ən görkəmli şairlərindən biri Molla Vəli Vidadinin müxəmməs 

nəzm şəklində yazdığı üç müsibətnaməsi vardır. Bunlardan birini, o oğlu Əyyub 

ağanın vaxtsız ölümünə həsr edibdir. Şairin ikinci müsibətnaməsi gürcü knyazı II 

İraklinin oğlu Levanın ölümü münasibətilə (1780-1782-ci illər arasında baş 

vermişdir) yazılmış “Bu gün” rədifli müxəmməsdir. Mənbələr Levanı savadlı, ağıllı, 

gözəl zahiri görünüşə malik gənc kimi təsvir edirlər (bax: 11, s.88). “Ah” sözü ilə 

başlanan 9 bəndlik bu şeirdə şair faciənin səbəbkarının çərxi-fələk, dövran olduğunu, 

bu hadisənin bütün Gürcüstanın, bölgənin xristian və müsəlmanlarını təsirləndiyini 

bildirir. 

Vidadinin dostu Şəki xanı Hüseyn xan Müştaqın faciəli ölümünə həsr etdiyi 

müxəmməs formasında yazdığı 28 bəndlik müsibətnaməsi onun ən məşhur 

əsərlərindəndir. Hüseyn xan Müştaqın ölümünə həsr edilmiş mənzumə müəllifin baş 

vermiş faciəyə qiymət verməsi, onun səbəbləri barədə fikrini bildirməsi, həyat 

lövhələri yaratması baxımından böyük maraq kəsb edir. Əsər ictimai-siyasi mövzuda 

yazılmışdır. Bu baxımdan yanaşdıqda şairin klassik janr olan müxəmməsin ictimai-

siyasi fikirlərin ifadə imkanının genişləndirilməsi sahəsindəki fəaliyyəti diqqəti cəlb 

edir. Vidadi mənzuməsində əsas diqqəti ölümünə dərindən kədərləndiyi Hüseyn xan 

Müştaqın ideal bir hakim, xan, qorxmaz, rəşadətli döyüşçü, sərkərdə, bir çox müsbət 

keyfiyyətlərə malik gözəl insan kimi obrazının yaradılmasına, onun vicdansız, çirkin 

məqsədlərlə birləşmiş şəxslər tərəfindən namərdcəsinə qətlə yertirilməsinin təsvirinə 

yönəltmişdir. Bütövlükdə həyati hadisələrin təsvirindən ibarət olan bu epik əsərdə 

Vidadinin böyük emosionallıqla hiss və həyacanlarını ifadə etməsi, faciədən 

kədərlənib fəğan qaldırması çox mühüm yer tutur. Müəllifin səmimiyyəti, dediklərini 

ürəkdən deməsi oxucuda heç bir şübhə doğurmur. Mənzumənin dilində ərəb və fars 

sözlərinin çoxluğu diqqəti cəlb edir. Buna baxmayaraq, fikrimizcə, əsər müəllifin 

müasirləri üçün tamamilə anlaşıqlı olmuş, zamanında geniş yayılmışdır. 

Muxtar adlı şairin qubalı Fətəli xanın sərkərdəliyini mədh edən “Oldu” rədifli 

müxəmməsindən iki bənd və son iki misra qalmışdır. 

XVIII əsr Azərbyacan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi Molla Pənah 

Vaqifin yaradıcılığında çox misralı, iri həcmli şeir janrlarından, müsəddəs, müsəbbe, 

müstəzad, tərcibənd, tərkibbənddən, ən çox da müxəmməsdən istifadənin artdığını 

görürük. Müxəmməs qəzəl və məsnəvini əhəmiyyətli dərəcədə sıxışdırmışdı. 

Aşiqanə, fəlsəfi, məişət şeirləri, tarixi mənzumələr bu janrda yazılırdı. Əsərlərində 

həyatın real təsiri, hisslərin təbiiliyi, obrazların rəngarəngliyi, dil zənginliyi ilə 

diqqəti cəlb edən Vaqif lirik-aşiqanə müxəmməslərlə yanaşı ictimai və məişət 

mövzusunda da müxəmməslər yazmışdır. Onun 34 əsl müxəmməsi, 2 müxəmməsi-
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müstəzadı əlimizə çatmışdır. 34 əsl müxəmməsdən iyirmi altısı beş, dördü dörd, biri 

altı, biri on, biri on üç, biri on altı bənddən ibarətdir. Fikrimizcə, Molla Pənah 

Vaqifin müxəmməslərini mövzuya görə aşağıdakı kimi təsnifləndirmək olar: 1) lirik-

aşiqanə şeirlər; 2)saqqala həsr edilmiş yumorlu şeirlər; 3)müxtəlif əşya və geyimlərlə 

bağlı yazılmış şeirlər; 4)Tiflis şəhəri ilə bağlı şeirlər; 5)İbrahim xanın qızının 

Tehrana ərə getməsi münasibəti ilə yazılmış şeir; 6)ictimai-fəlsəfi məzmunlu, 

“Görmədim” rədifli şeir. 

Ümümiyyətlə, Vaqif yaradıcılığında dünyəvilik, realizm və nikbinliyin 

ifadəsində, şairin fərdi üslubi xüsusisyyətlərinin əksində onun qoşma və 

müxəmməsləri daha böyük önəm kəsb edir. Araz Dadaşzadə isə göstərir ki, Vaqifin 

müxəmməsləri mövzu əlvanlığı və deməli, həyat gerçəkliyini əhatə etmək 

baxımından onun qoşmalarından da üstündür (12, s.103). 

Vaqifin yeganə ictimai-fəlsəfi məzmunlu müxəmməsi olan “Görmədim” rədifli 

13 bəndlik şeiri yalnız onun yaradıcılığının, hətta XVIII əsr poeziyamızın deyil, 

bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatının ən yüksək zirvələrindən birini təşkil edir. 

Şeirin birinci bəndində yaşadığı həyata, insanlara qarşı xəyal qırıqlığı yaşamış, 

mənəvi sarsıntılar keşirmiş şairin dövrünə soyuq bir mühakimə ilə qəti qərar 

verdiyini görürük: 

Mən cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim, 

Hər nə gördüm əyri gördüm, özgə babət görmədim, 

Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim, 

Biətü iqrarü inamü dəyanət görmədim, 

Bivəfadan laçərəm təhsili-hacət görmədim (10, s.127). 

Sonrakı bəndlər cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqə nümayəndələrinin əqidəsizliyinin 

tənqidinə həsr edilib. İkinci bənddə sultanın da, dərvişin də, yoxsulun da yeganə 

məqsədinin dünya malını  əldə etməkdən ibarət olduğundan danışılır. Üçüncü bənddə 

deyilir ki, dünyanın bütün səs-sədası məkr, hiylə, fitrə, dava və qalmaqaldan 

ibarətdir, insan əli nədən yapışırsa, puldan ötrüdür. Dördüncü bənddə şair dövrünün 

insanlarının davranışına dair belə bir düstur kəşf etdiyini elan edir: Kimin könlümü 

şad etsən, o sənin barəndə böhtanlar danışacaq, kimə yaxınlıq etsək, düşmənin 

olacaq, dost dediyin adam sənə qarşı ədavətə başlayacaq. Sonrakı bəndlərdə alim, 

cahil, mürid, mürşid, şagird, pir, şeyx, şəyyad (kələkbaz) və abidlərin-hamının günah 

içində, nəfsin əsiri, padşahların dövlətləri istila etmək hərisi olduğu iddia edilir. Şair 

öz başına gələnlər barədə danışır, etdiyi yaxşılıqlara görə aldığı xəsarətləri acı-acı 

xatırlayır. 

Molla Pənah Vaqifin müxəmməsləri, onun yaradıcılığının, bütövlükdə XVIII 

əsr Azərbaycan ədəbiyyatının əsas aparıcı təmayüllərini, realizmə dünyəviliyə, real 

gerçəkliyin əksinə meylin artdığını bariz şəkildə əks etdirir. 

XVIII əsrdə yaşayıb-yaratmış Nişat, Şakir, Məhcur, Zari, Ağa Məsih, Müştaq, 

Saleh, Ağa Bağır, Vidadi, Vaqif kimi şairlərimiz müxəmməs nəzm şəklində əsərlər 

yazmışlar. Klassik irsdən, xüsusilə də Füzuli yaradıcılığından təsirlənən, şifahi xalq 

ədəbiyyatından, aşıq poeziyasından bəhrələnən əsrin ən istedadlı sənətkarları yeni 

dövrün tələbinə uyğun olaraq müxəmməsin ənənəvi qəliblərini canlandırıb 

tərəvətləndirmiş, janrın imkanlarından məqsədlərinə uyğun şəkildə istifadə edərək 

real, konkret bir gözələ ünvanlanan dünyəvi eşqi tərənnüm etmiş, cəmiyyətdə 



 
 

Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 36 ~ 
 

gördükləri haqsızlıq və ədalətsizlikləri cəsarətlə tənqid etmiş, tarixi hadisələri 

mümkün qədər ətraflı təsvir etmiş, novator sənətkar kimi çıxış etmişlər. Bu 

novatorluq ən çox özünü müxəmməs janrının mövzu dairəsinin genişləndirilməsində 

göstərir. Əsrin müxəmməslərində həyata nikbin münasibətin mühüm rol oynadığını 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır. XVIII əsr poeziyamızın ən səciyyəvi cəhətləri Vaqif 

yaradıcılığında kamillik həddinə çatmışdır. Vaqif poeziyası (o cümlədən, 

müxəmməsləri) XVIII əsr ədəbiyyatımızda dünyəviliyə, realizmə doğru atılmış ən 

cəsarətli addımdır. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  

МУХАММАСОВ XVIII  ВЕКА 

Резюме 

 

В азербайджанской поэзии XVIII века, наряду с фольклорными жанрами, 

классический жанр мухаммаса приобретает большую актуальность. Наиболее 

известные поэты этого времени  Нишат Ширвани, Шакир Ширвани, Ага Масих 

Ширвани, Махджур Ширвани, Шекили Наби, Молла Вели Видади, Молла 

Панах Вагиф свои самые выдающиеся произведение пишут в этом жанре. Ряд 

поэтов в форме мухаммаса описывают исторические события. Во всех этих 

произведениях отчетливо видны тенденции реального описания 

действительности. 
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   Naila Mustafayeva 

 

CHARACTERISTIC FEATURES OF 18TH-CENTURY 

MUHAMMASES OF AZERBAIJAN 

Summary 

 

In Azerbaijani poetry of the XVIII century, along with folklore genres, the 

classic genre of muhammas acquires great urgency. The most well-known poets of 

this time, Nishat Shirvani, Shakir Shirvani, Agha Masih Shirvani, Mahjur Shirvani, 

Shekili Nabi, Molla Veli Vidadi, Molla Panah Vagif, write their most outstanding 

works in this genre. A number of poets in the form of muhammas describe historical 

events. In all these works, the trends of a realistic description of reality are clearly 

visible. 
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 UOT  821.512.162             

                                                                                      Bahar Məmmədova (Bərdəli) 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

AMEA-nın  Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

 

SABİR RÜSTƏMXANLININ POEMALARINDA TARİXİ GERÇƏKLİK 

 

Açar sözlər: Sabir Rüstəmxanlı, “Orxanla görüş”, poema, tarixə  qayıdış, 

müstəqillik illəri, Türk milləti 

Ключевые слова: Сабир Рустамханлы, «Встреча с Орханом»,  поэма,  

возвращение к истории, годы независимости, турецкая нация 

Keywords: Sabir Rustamkhanly, "Meeting with Orhan", poem, return to history, 

years of independence, the Turkish nation 

 

 Akademik İsa Həbibbəyli “Müstəqilliyin şərəfli yolu və müstəqillik 

ədəbiyyatı” adlı məqaləsində yazır ki, “Müstəqillik dövrünün Azərbaycan ədəbiyyatı 

müstəqil dövlət quran xalqın ədəbiyyatıdır və bütün dəyərləri, keşməkeşli  həyat 

yolu, mübarizə və uğurları ilə bu həqiqətləri əks etdirir. Müstəqillik illəri 

ədəbiyyatının formalaşmasında  bir sıra ictimai-siyasi  və tarixi-mədəni faktorların 

mühüm rolu qeyd olunmalıdır” . (1, 4) 

 Bu mənada milli müstəqillik uğrunda gedən mübarizə illərində şair və 

yazıçılarımız  bu günü tərənnüm etməklə  yanaşı həm də tarixə, tarixi dönəmlərə,  

ilkinliyə də qayıdışı özlərinə  borc bilmişlər.  Yaxın, uzaq  Sibir çöllərindən Orta 

Asiyaya, Qafqaz dağlarından Kür-Araz ovalığınadək  geniş ərazidə məskunlaşmış  

Türk tayfaları ilk dövlətlərini necə qurmuşlar? Özlərini kimlərdən və necə 

qorumuşlar?  Yadellilərin basqınlarını necə dəf etmişlər? Bütün bu suallara  cavab 

tapmaq üçün  tarixə qayıdış mütləq idi. Böyük Türk dünyasının soyunu, kökünü daş 

kitabələrdən   axtarıb tapmaq,  üzə çıxardıb vəsf etmək dövrün mövzularından birinə 

çevrilmişdir.  İstər nəzmlə, istərsə də nəsrlə bu zaman kəsiyində xeyli tarixi  əsərlər 

yaranmışdı. Bu əsərlər üçün  ilk  məxəzlər, qaynaqlar, təbii ki, qədim türk yazılı  

abidələri,  daş kitabələr, həmçinin, nağıllar, əfsanələr, dastanlar, rəvayətlər, bayatılar 

və xalq nəğmələri  böyük rol oynamışdır.  At belində  qılınc-qalxanla silahlanan 

qədim türklər öz məskənlərini – ulu obalarını həmişə qəhrəmanlıqla döyüşərək  

müdafiə etmişlər.  Bu qəhrəmanlıqları, türkçülüyün  tarixi  gerçəkliyini bədii şəkildə  

nəzmə çəkənlərdən biri də Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı olmuşdur.  Bədii siqlətilə  

seçilən, oxunan  “Orxanla görüş” poeması şairin müstəqilliyə gedən yolda yazıb üzə 

çıxardığı tarixi həqiqətlərdi. 

 Şairin tədqiqatçılarından biri olan filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sabir 

Bəşirov onun yaradıcılığında başlıca istiqamətləri belə xarakterizə edir: “...Siyasətçi 

kimi Rüstəmxanlı əxlaqa, mənəvi dəyərlərə, intellektə söykənir. Əxlaq sözü burada 

daha geniş tutumda işlənir. S.Rüstəmxanlı mənəviyyat adamı olduğuna görədir ki, 

mənəvi dəyərlər onun üçün əsasdır, birincidir”. (2, 182) 

 Türklərin yaşadığı ilk məskənlərə səfər edən şair türk Bilgə xaqanın 

döyüşdüyü əraziləri  gəzir, onun qəhrəmanlığından bəhs edən daş kitabəni tapır,  



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 39 ~ 
 

monqol alaçığında qonaq olur, Orxan çayının buz sularından içir və çox maraqlı, 

oxunaqlı bir poemanı  araya-ərsəyə gətirir.  

Orxana gedirəm.... doğma bir haray, 

Çağırır əlyetməz bir məsafədən. 

Orxana gedirəm, bələdçim kimi 

Ruhumdu, qanımdı qabaqda gedən.  (3, 519) 

 Şair düşünür ki, bu yolda, səfərdə ona bələdçililk edən, yol göstərən, 

istiqamət verən  əcdadların ruhudur. 

Gedirəm Orxana bir salam deyim, 

Qucum, yaddaşımı qucduğum kimi. 

Bir çay görüşünə uçur ürəyim, 

Ana görüşünə uçduğum kimi...  (3, 521) 

 İllər, əsrlər və bir də araya girən yadlar türkləri bir-birindən çox uzaq salıb. 

Amma, qan yaddaşı, gen yaddaşı, ruh yaddaşı itməyib. İndi budur, ilk yurda dönmək 

sevgisi, istəyi şairi tərk etmir: 

Mənim millətimin beşiyi, qardaş, 

Yellənib Doğudan Günbatanacan... (3, 520) 

 Min illər boyu tarixi yaddaşını qoruyub saxlayan xalqlar yenə birlikdə,  

döyüşlərə  atıla,  bir-birlərini qoruya bilərlər. 

Monqol yaylaqları ağappaq duman, 

Üzümə açılan sonsuzluq sirdir, 

Burda öz gücünü itirib zaman, 

Hansı minillikdir, hansı əsrdir?  (3, 521) 

 Şair daş kitabənin yanında diz çökür. Döyüşlərdən, qələbələrdən bəhs edən bu 

kitabın son cümləsi  belədir:  “Türk-oğuz bəyləri,  milləti eşidin: üstən göy çəkməsə,  

altdan yer dəlinməsə  türk milləti elini, törənini kim poza biləcəkdir?! 

 Türk milləti, titrə və kəndinə dön!” (3, 532) 

 Böyük türk birliyinin formalaşmasında, möhkəmlənməsində, qorunub-

saxlanmasında Bilgi kimi xaqanların  xidmətləri ilə  yanaşı, bu daş kitabənin də 

böyük rolu olmuşdu. Türkləri birliyə çağıran xaqanlar zaman-zaman bu birliyi 

yaratmış və qoruyub saxlamışlar. Daş kitabələr də bunu təsdiq edir.  

Diz çökdüm önündə daş kitabənin, 

Diz  çökdüm gurlayan Orxan önündə. 

Əlini çiynimə dayaq eləyən, 

Bu yeri yaşadan ruhun önündə...  (3, 532) 

 Şair daş kitabədə yazılanları da poemanın içərisində  qeyd eləyir.  Düşünür ki,  

əsərin yazılmasında  igidlərin ruhu qədər bu kitabə də ona kömək olmuş, ilham 

vermiş,  yol göstərmişdir. 

 “Üstə mavi göy, altda yaqız yer kalındıqda, ikisi arasında insan oğlu 

yaratılmış. İnsan oğlunun üzərinə əcdadım Bumin Kağan, İstəmi Kağan  hökmdar 

olmuş. Hökmdar  olaraq türk millətinin elini, törəsini tutu vermiş, düzənləyi 

vermiş...” (3,532) 

 Səyahət boyu gördükləri, eşitdikləri şairə imkan vermişdir ki, o, poemanı  

istədiyi kimi,  yəni təbii, axıcı bir dillə yazıb başa çatdıra bilsin və istədiyinə də  nail 

olmuşdur. 
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 Poema boydan-boya at belində olan qılıncı,  qalxanı ilə silahlanmış  türklərin  

yürüşlərini, döyüşlərini vəsf eləyir. Lakin, bununla belə, şair təəssüf də edir.  Çünki  

bu savaşlar, çarpışmalar  bəzən qardaşlar arasında da gedir. Bax onda düşmən 

bundan öz xeyrinə  istifadə edərək, türkləri parçalaya,  təkləyə, bir-birindən ayrı sala 

bilir: 

Baxıram bu daşdan süzülür qanlar, 

Min hicran boylanır,  min ah da baxır. 

Baxır uzaqlarda qalan  zamanlar, 

Ancaq üzügülər sabah da baxır...  (3, 535) 

 Demək, bu üzgün, qəmli dağlardan süzülən qanlar  təkcə düşmən qanı deyil,  

həm də qardaş qanıdır, hələ də axır. 

 “Sabir Rüstəmxanlı, qəribədir, milli poeziyada hər şeyi  - bütün mövzuları bir 

məcraya yönəldən, onların hamısından böyük bir nəhr – Vətən eşqi yaradan 

şairlərdən biridir”. (4, 35)  

 Lakin şair yenə nikbindir. Ümid edir ki, türklər bu tarixi keçmişdən  ibrət 

götürəcək,  üz-üzə deyil, yan-yana döyüşəcəklər. 

Yaddaşıyam vuruşlarda ölən nəslin, 

Ölə-ölə ölümünə gələn nəslin, 

Şükür, sabah yer üzünə gələn nəslin, 

Hər sözümdən qeyrət odu əmməyi var.  (3, 538) 

 “Azərbaycan xalqının milli şüurunun, milli ləyaqət hisslərinin ilkin təzahürü 

türk xalqlarının qədim mədəniyyəti və tarixin səhnəsinə gəlişi ilə başlayır. Türklər, 

türk xalqları dünya dövlətçiliyi tarixində dərin iz qoymuşlar. Hun imperiyası, 

Göytürk xaqanlığı, Səlcuqlar, Səfəvilər dövləti və s. bəşər tarixinin mühüm 

mərhələləri olmuşlar”.  (5, 11) 

 Demək, keçmişlə gələcək arasında əlaqələndirici yaddaşa çevrilən lirik 

qəhrəman hər sözünün qeyrət doğuracağına tam əmindir. Şair də  bu tarixi 

dövlətlərin ilkinliyini tərənnüm etməklə düşünür ki,  axı “Karvanların bir də geri 

dönməyi var!..” 

 “Atəş böcəyi” poeması da müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizənin 

tərənnümüdür. Sabir müəllim bu poemanı Cənublu soydaşımız Mahmudəli 

Çehrəqanlıya həsr edib. Əsər bir növ “Orxanla görüşün” poetik davamıdır, - desək 

yanılmarıq Çünki azadlıq uğrunda mübarizədə bir tələb də vardı: Arazın azad olması! 

Sərhəd dirəklərini sökənlər  Cənublu-Şimallı bütöv Azərbaycanın azad olacağını  

düşünürdülər. Lakin tarixi şərait yetişsə də, o tarixi qəhrəmanlıq baş tutmadı. 1946-cı 

ildə olduğu kimi bu anı da məhv edənlər tapıldı. Avropanın mərkəzində Almaniya bu 

tarixi gedişdən bəhrələndi, vahid dövlətini yarada bildi. Sualları çox, cavabları az 

olan bu dönəmləri şair poetikləşdirib təhlil edir. Əslində hamı çalışır, danışır,  üsyan 

edir. Lakin biri var danışmaq,  tələb etmək, biri də var ki,  döyüşmək, azad olmaq, 

yəni əməldə qalibiyyət!  Mahmudəli kimi  təklər – “ zülmət ilə vuruşan xırda atəş 

böcəkləri”  böyük  qaranlıqlara,  zülmətlərə  qalib gələ bilərdimi? Qınından sivrilən  

qılınca dönsə belə topa, mərmiyə qalib gəlmək mümkünmü? 

Yol ki, başsız qaldı, çatıya dönər, 

Hara dartsalar ora sürünər! 

Ancaq arxalansa Qız qalasına, Ərkə, 
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Dünyanın hər yerindən görünər! (3, 540) 

 Başsız qalan xalq kütləyə dönər, millətə yox. Qalalara söykənib döyüşənlər 

qalibdir, - düşünür şair və  xatırlayır ki, “Bu yolu getmək istəyən kişilərin, yarım əsr 

öncə kəsildi başları... //  Dünya siyasətinə qurban getdi ər savaşları!”  İndi, budur, 

tarix təkrar olunur. Yenə siyasət, yenə xəyanət kəsdi qapını, göz dustağı,  ev dustağı,  

söz dustağına çevrildi birlik, birik deyənlər. “Beləcə, balığı  ayırdılar dənizindən!” 

Vətən pay veriləndə 

Hərə düşündü öz payını! 

Gurultulu sözlərlə  

Unutdurdular  

Millətin namus harayını?  (3, 550) 

 Vətən bütövləşmək əvəzinə yenə bölündü. Bu bölgüdən pay götürənlərin  

xəyanəti hələ də davam edir. Belə bir vaxtda Bakıya qonaq gələn M.Çöhrəqanlını  

şair də  salamlayır, ona ümidlə baxır: 

Xoş gəldin qardaş, 

Bu dəllal bazarından, 

Mənəmlik azarından 

Vətəni qurtaracaq yola! 

Bəlkə sənin ayağın yüngül ola!  (3, 553) 

“Yol da titrək ayaqlardan  üzgün,  ha dolaş, ha çevir! // Yol da Məcnun 

sevdalı dönməz ayaqları sevir, Titrəməsin, əsməsin! // Öz mənzili varikən  özgə yerə 

tələsməsin!” – deyir şair. 

Poema bir nəfəsə, eyni sujet xətti üzrə yazılıb.  Lirik qəhrəman elə şairin 

özüdü, onun çağırışları şair qəlbinin harayıdı, səsidi,  poetik sözüdür. Həm tarixin 

izidi, həm bu günün özüdür, həm də sabaha mesajdı. Hələ istəklərimiz, arzularımız 

böyükdü, tükənməzdi.  Hələ döyüş bayrağımız qanlıdı, yolumuz başa çatmayıb!  

Hələ birliyimiz, bütövlüyümüz  baş tutmayıb. Odur ki:  

Xoş gördük səni, 

Xoş gördük! 

Qınından sıyrılan 

qılıncım! 

Zülmətilə vuruşan  

  xırda atəş böcəyim!  (3, 561) 

 Beləliklə, Sabir Rüstəmxanlının müstəqilliyimizin ilk illərində yazdığı hər iki 

poeması xalqın ruhundan, qanından, mübarizəsindən, azadlıq ideyalarından, milli 

suverenliyindən, ləyaqət duyğularından doğan poetik çağırışdır. Şair yenə ənənəsinə, 

vətəndaş qayəsinə, məsləkinə, milli ruhuna sadiq qalaraq  xalqını, yurtdaşlarını 

birliyə, dönməzliyə, sadiqliyə səsləyir. Bu yolda “öldü var, döndü yox”  - fikrini bir 

daha vurğulayaraq qabardır: 

Ya öləcək Vətənimiz 

  ayrılıq mərəzindən, 

Ya ikimiz də 

  bir səngərdə öləcəyik! (3, 561) 
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Бахар Мамедова (Бардали) 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА В ПОЭМАХ САБИРА РУСТАМХАНЛЫ 

Резюме 

 

В статье повествуется о поэмах  Сабира Рустамханлы «Встреча с 

Орханом» и «Светлячок», которые были написаны в годы независимости. В 

первой поэме отражены история, предки турецкого народа. Анализируя 

поэтические образы  поэмы, основанные на национальном духе, отмечается их 

актуальность и в современном мире.  

Поэма «Светлячок» является поэтическим отражением борьбы за 

независимость. Автор отмечает что,  отражение борьбы за независимость 

является основным кредо творчества поэта, подчеркивает роль произведения в 

формировании национальной идеи.  

Эти произведения Сабира Рустамханлы, которые играют важную роль в 

воспевании могучего турецкого мира,  актуальны в современном мире.    

 

Bahar Mammadova (Bardali) 

 

THE HİSTORİCAL TRUTH İN THE POEMS  OF SABİR 

RUSTAMKHANLY 

Summary 

 

In the article, the poems of Sabir Rustamkhanli "Meeting with Orhan" and 

"Firefly", which were created in the years of independence, are narrated. The first 

poem reflects the history, the ancestors of the Turkish people. The researcher, 

analyzing poetic images of the poem, based on the national spirit, marks their 

relevance in the modern world. 

The "Firefly" poem is a poetic reflection of the struggle for independence. 

Bahar Muradova, exploring the poem, notes that the reflection of the struggle for 

independence is the main creed of the poet's work, emphasizes the role of the work in 

the formation of the national idea. 

These works, which play an important role in chanting the mighty Turkish 

world, are relevant in the modern world. 
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Klassik ərəb şeirinin əsas funksiyalarından biri müəllifinin mənsub olduğu 

qəbiləni ucaltmaq və düşmən qəbiləni xar etmək idi. Buna görə də cahiliyyə şairi 

daima çalışırdı ki, böyük dinləyici kütləsi tapsın, bu yolla həm öz məşhurluğunu 

artırsın, həm də düşmənini daha çox insan arasında rüsvay etmiş olsun. Belə 

arenalardan biri ildə bir dəfə şeir festivalı keçirilən Taif yaxınlığındakı Ukaz bazarı 

idi. Buranın bazar olmasına baxmayaraq gələnlər təkcə ticarətlə məşğul olmur, həm 

də şairlər şeirlərini, müğənnilər mahnılarını mükafat almaq və məşhurlaşmaq ümidi 

ilə oxuyurdular. Ukaz bazarında keçirilən bu yığıncaqlara uzaq, yaxın olmasına 

baxmayaraq hər yerdən insan axını olmasını nəzərə alsaq bunun ərəblərin dil və 

mədəniyyətinin birləşməsinə də böyük təsiri olduğunu düşünə bilərik. Şairlər festival 

boyu dinləyicilərin nəbzini tutmağa çalışaraq, hansı şeirləri bəyəndiklərini müəyyən 

edir və onları vahid lirik sistemdə birləşdirməyə çalışırdılar. Bu festivalda şairin uğur 

qazanması təkcə söylədiyi şeirin poetik gözəlliyindən yox, eyni zamanda onun 

musiqiçi tərəfindən gözəl müşaiyət olunması və bəlağətlə deyilməsindən də aslı idi. 

[6. s.37] 

Cahiliyyə dövründə Ukaz bazarında səsləndirilən və münsiflərin seçdiyi ən 

məşhur qəsidələr kompleks halda “muallaqa”lar adlandırılıb. Qeyd etmək yerinə 

düşər ki, bu şeirlərə muallaqa adı çox əvvəllər Həmmad əl-Raviyə tərəfindən verilib. 

[3.s.10] 

Professor X.K.Baranov tərtib etdiyi ərəb-rus lüğətində “علق”sözünün mənasını 

“bir şeyi bəyənmək”, “bir şeyi digəri ilə əlaqələndirmək” kimi göstərir. [4.s.532] 

“Muallaqa” “المعلّقات” sözünün yaranma tarixinə, ərəb ədəbiyyatında olan yerinə nəzər 

salsaq onun məhz bu kökdən yaranması üzərində daha çox dayanılan 

ehtimallardandır.Bu sözə ədəbiyyatda ilk dəfə olaraq Əbu Zeyd əl-Quraşinin 

“Cəmhəratu əşaril arab” “جمهرة أشعار العرب” əsərində rast gəlinir. Qeyd olunan 

antologiyanın birinci hissəsinin adı “Muallaqa”dır. Burada səkkiz mualləqa şairinin 

qəsidələri verilmişdir. Ərəb ədəbiyyatının ən gözəl nümunələrindən sayılan bu şeirlər 

“əs-səbut tıval” (yeddi uzun qəsidə), “sumut” (düzülmüş incilər), “muzəhhəbat” 

(qızıl suyuna çəkilmiş şeirlər), “səbiyyat” (yeddi qəsidə), “musəmmətat” (düzülmüş 

incilər) olaraq da adlandırılır. [10.səh.310-312] 

Əbu Zeyd əl-Quraşi ərəb şeirini aşağıdakı kimi təsnif edir: 

mailto:dilber.rehimova@gmail.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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1. Muallaqat-asılmışlar 

2. Mucəmhərat-toplular 

3. Muntaqayat-təmizlənmişlər 

4. Muzəhhəbat-qızıl suyuna çəkilmişlər 

5. Mərasi-mərsiyyələr 

6. Məşubat-eyblilər 

7. Məlhəmat-poemalar 

Əl-Quraşi aşağıdakı şairləri isə muallaqa sahibi sayır: 

1. İmrul Qeys 

2. Zuheyr 

3. Ən-Nabiğə əz-Zubyani 

4. Əl-Əşa 

5. Ləbid 

6. Əmr İbn Külsüm 

7. Tərəfə ibn əl-Abd 

8. Əntərə ibn Şəddad [12. səh.95-173] 

Muallaqaların sayı və onların Məkkə divarlarından asılması haqqında fərqli 

fikirlər mövcuddur. İbn Abd Rəbbihi “Əl-Iqd əl-Fərid” əsərində muallaqaların qızıl 

suyu ilə yazılıb Kəbə divarlarından asılması haqqında aşağıdakı məlumatı verir: 

والمقيّد اليامها والشاهد على حكامها حتى لقد بلغ من كلف العرب به، وتفضيلها له، ان عمدت الى سبع 

لكعبة؛ فمنه يقال: قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة، فعلقتها بين استار ا

 مذهبة امرىء القيس، مذهبة زهير، والمذهبات سبع وقد يقال لها المعلقات.

“Şeir ərəblərin müdrikliyinə dəlalət edir. Ərəblər şeirə o qədər bağlı olub, onu 

o qədər ucaltmışlar qədim şeirdən yeddi qəsidə seçib onları qızıl suyu ilə gibti 

üzərində yazaraq Kəbənin divarından asmışlar. Buna görə həmin şeirlərə muzəhhəbət 

(qızıla tututlmuşlar) deyilir: İmrul-Qeysin muzəhhəbətı, Zuheyrin muzəhhəbəti və s. 

Muzəhhəbat yeddidir. Onlara bəzən muallaqat da deyilir”. [13.səh.118] 

İbn Abd Rəbbihi isə “Əl-Iqd əl-Fərid” əsərində muallaqa sahiblərini belə verir. 

1. İmrul Qeys 

2. Zuheyr 

3. Əntərə 

4. Əmr ibn Külsüm 

5. Ləbid 

6. Əl-Haris ibn Hillizə 

[13.səh.117-118] 

Muallaqalar qəsidə formasında yazılmış şeirlərdir. Burada beytlərin sayı 

adətən, 60-100 arasında dəyişir və hər beytdə eyni qafiyə təkrar olunur. İlk beytin hər 

iki misrası “musarra” adı verilən eyni qafiyə quruluşuna malik olur. Qəsidə şairin 

sevgilisini xatırlaması, tərk edilmiş obanı təsvir etməsi ilə başlayır. Bu cür başlanğıc 

ilk dəfə mualləqa sahiblərindən İmrul Qeysin şeirlərində təsadüf olunur. Yalnız Əmr 

ibn Külsümün muəlləqasının ilk səkkiz beyti eyş-işrətin təsvirinə həsr olunmuşdur. 

Bunun ardınca təsvir hissəsi gəlir, bu hissədə şair dəvəsini, atını, səhra həyatını təsvir 

edir. Daha sonra şeir mədhiyyə və fəxriyyə ilə sona çatır. Muallaqalar gözəl 

ədəbiyyat nümunəsi olmaqdan başqa həm də dəqiq tarixi məlumatlar mənbəyidir. 
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Cahiliyyə dövründə baş vermiş bütün döyüşlər dəqiqliklə bu şeirlərdə təsvir 

olunmuşdur. 

 Əldə olunan məlumatlara əsasən demək olar ki, bütün muallaqalar  اللغة العربية

 da, yəni ərəb ədəbi dilində yazılmışdır. Heç bir müəllif öz qəbiləsinin– الفصحى

ləhcəsindən istifadə etməyib. Şeirlər isə bizə yazı və ravilər vasitəsi ilə gəlib 

çatmışdır. [10.səh.310-312] 

 Lakin professor Ahmet Subhi Furatın fikrincə, muallaqaların dil və ləhçə 

xüsusiyyətləri daşımadıqları fikri yalnışdır. Bəzi qısa səsli şeirlərdə fərq açıq-aşkar 

görünür. Şairlərin bu şeirləri məhz ədəbi dildə demələri isə bu fərqin az hiss 

olunmasına gətirib çıxarır. [1.səh.65] 

Muallaqa sahibləri kimi adları qeyd olunan şairlər haqqında və onların şeirləri 

barəsində aşağıda məlumatlar veriləcəkdir. 

İmrul Qeys 

Klassik ərəb şeirinin şahı sayılan İmrul Qeysin tam adı Əbu Vəhb (Əbül 

Haris/Əbu Zeyd) Hunduc bin Hucr bin əl-Haris Aqilul Murardır. O Kində qəbiləsinin 

son hökmdarı Hucrun oğludur. Şairin əsl adının Hunduc və ya Muleyqa olduğu 

ehtimal olunur. Məşhurlaşdığı “İmrul Qeys” ləqəbinin mənasının isə “şiddət adamı”, 

“Tanrı Qeysin oğlu”, “Qeysoğulları qəbiləsindən bir nəfər” olduğu deyilir. 

[7.səh.237-238] 

Şairin İmrul Qeysdən başqa “zul-quruh” (yaralı), “əl-məlik əl-dıllıl” (avara, 

sərgərdan məlik) kimi ləqəbləri də vardır. İmrul Qeys V əsrin sonlarında Nəcdə varlı 

ailədə anadan olmuşdur. Hələ uşaq yaşlarından şeirə, xüsusilə də məhəbbət 

poeziyasına böyük sevgisi olmuşdur. Gənc yaşlarında sevdiyi və açıq-saçıq şeirlər 

yazdığı əmisi qızı Fatiməyə görə atası ilə arasında münaqişə yaranmış, buna görə də 

evi tərk edib özünü eyş-işrət, içki məclislərinə vermişdir. Ona “sərgərdan məlik”  

ləqəbinin də məhz buna görə verildiyi ehtimal olunur. 

Şair bir gün Bənu Əsəd qəbiləsinin atasına qarşı üsyan etdiyini və onu 

öldürdüyünü eşidir. Atasının intiqamını alacağına and içən şair Bəkr və Təğlib 

qəbilələrinin köməyinə müraciət edir. Onların dəstəyi ilə istəyinə nail olmasına 

baxmayaraq o geri çəkilmək istəmir. Qəbilələr isə intiqamın alındığını düşündükləri 

üçün ona dəstəyi dayandırmaq qərarına gəlirlər. [1.səh.74] Tamamilə tək qalan İmrul 

Qeys Bizans imperatoru Yustinianın sarayına gedir, Yustinian ona atasının 

intiqamını almağına kömək edəcəyinə söz verir. Lakin hadisələr gözlənildiyi kimi 

cərəyan etmir. Dedi-qodu yayılır ki, şair imperatorun qızı ilə eşq macərası yaşamış 

və ona açıq-saçıq şeirlər yazmışdır. Buna görə imperator elçi vasitəsi ilə şairə zəhərli 

köynək hədiyyə göndərir. Bədəni yara tökən şairin “zul-quruh” ləqəbi də buradan 

qaynaqlanır. Bu hadisədən çox keçmir ki, şair 540-cı ildə vəfat edir.  [1.səh.75] 

Əbu Abdullah əl-Cumahi onu şeirdə zinanı açıq-aşkar dilə gətirən şairlərdən 

sayır, İbn Quteybə isə belə pis hərəkətləri çox rahatlıqla dilə gətirməsini tənqid edir. 

İmrul Qeys daha çox öz bənzətmələri və nəsib şeirləri (qadınları mədh edən şeirlər) 

ilə məşhurlaşmışdır.  

Zur Rumməyə yağışı təsvir edən bir çox beyt təqim edilir, o nəticədə İmrul 

Qeysin beytini daha üstün sayaraq qalib kimi onu seçir. Xəlifə Əbdülməlikin 

hüzurunda yığılan şair və dövlət adamları “ərəblərin ən incə duyğu və ifadələr ehtiva 
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edən beyti hansıdır?” sualına İmrul Qeysin aşağıdakı beytini misal göstərmişdirlər. 

[1.səh.76] 

 وما ذرفت عينك اال لتضربى              بسهمينك في أعشار قلبمقتّل

“Gözlərin məhzun qəlbimi baxışlarınla yaralamaq üçün yaş axıtı”. [1.səh.77] 

Rəvayətə görə, o ölüm qabağı Əsib dağı yaxınlığında tənha bir məzara rast gəlir. 

Bu, şahzadə bir qızın məzarı idi. İmrul-Qeys ölüm ayağında son şeirini deyir: 

 

 وإني مقيم ما أقام عسيب      أجارتنا إن المزار قريب

 وكل غريب للغريب نسيب      اجارتنا انا غريبان هاهنا

 وماهو آت في الزمان قريب     اجارتنا مافات ليس يؤؤب

 ولكن من وارى التراب غريب         تناءت ديارهوليس غريبا من 

 

“Ey qonşu qız! Məzar necə də yaxındır. Nə qədər ki, Əsib dağı burdadır, mən 

də burda qalasıyam. 

Ey qonşu qız, biz burada iki qəribik. Qəriblər həmişə bir-birinin nəsibi olur. 

Ey qonşu qız! İtiriləni qaytarmaq olmur. Olacağa da çarə yoxdur. 

Qərib obasından uzaq düşən deyil. Qərib o kəsdir ki, torpağı altında qalır.”  

[4.səh.69] 

Bir gün Kində qəbiləsi köç edərkən yağış yağmağa başlayır. Qadınlar fürsətdən 

istifadə edərək çimmək üçün suya girirlər, İmrul Qeys isə onların paltarlarını 

oğurlayır. Qadınlara deyir ki, paltarını istəyən özü gəlib götürsün. Qadınlar bir-bir 

sudan çıxıb paltarlarını götürürlər. Axşamadək suda qalan Uneyzə ən sonuncu çıxıb 

paltarını götürür. Şair onun könlünü almaq üçün dəvəsini kəsir qonaqlıq verir, piyada 

qaldığı üçün Uneyzənin kəcavəsinə minir və ona eşq elan edir. Bu hadisə ərəb 

ədəbiyyatında “Culcul obasının hadisəsi” kimi tanınır. [2.səh.33-35] 

İmrul Qeysin şeirlərinin çoxu itib-batmışdır, yalnız 25 qəsidədən ibarət divanı 

bizə gəlib çatıb. Divanı əruz vəzninin təvil bəhrində yazılıb, rus, latın, fransız 

dilllərinə tərcümə olunub. Onun divanına bir çox şərhlər verilməsinə baxmayaraq, ən 

məşhurları əz-Zauzani və ət-Təbrizinin şərhləridir. Muallaqa üç əsas hissədən 

ibarətdir: 1-8-ci beytlərdə tərk edilmiş obanın təsviri,  9-42-ci beytlərdə Culcul 

hadisəsi təsvir olunur. 43-80-ci beytlərdə isə şair evini tərk etdikdən gördüklərindən 

söhbət açır. [4.səh.70-71] 

Tarafə bin əl Abd 

 Digər bir mualləqa şairin tam adı Tarafə bin əl-Abdın əsl adı Amr bin əl-Abd 

ibn Sufyan ibn Sad bin Bəkr ibn Vaildir. Ləqəbi “yeni əşya” mənasındadır. Bu ləqəb 

ona bir şeirində bu sözdən istifadə etdiyi üçün qoyulub. Onun Amr ibn Hind (563-

570) dövründə yaşadığı, 543-cü ildə anadan olduğu ehtimal olunur. [1.səh.84] 

Atası şair əl-Abd əl-Bəkri,  anası Vardə bint Abd əl-Məsihdir. Dayısı 

Mutələmmis olmuşdur, hələ uşaq ikən onun hüquqlarını tapdaladığına görə onu həcv 

edərmiş.[4.səh.82] 

Əgər 26 yaşında öldüyünü qəbul etsək təxmini 544-cü ildə doğulmuşdur və 

Bəkr qəbiləsindəndir. Tarafənin cavan yaşda öldüyünü və bir çox şeirləri olduğunu 

nəzərə alsaq kiçik yaşlarından şeir yazmağa başladığını demək olar. [1.səh.85] 



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 47 ~ 
 

Şair bir dəfə qəbiləsi ilə birgə quş ovlamağa gedir, lakin qəbilə nüayəndələri 

quşu tuta bilmirlər, qayıdarkən Tarafə görür ki, bir quş tor qurduğları yerə tərəf uçur, 

bu zaman o belə bir şeir deyir: 

 يا لك من قُبّرة بعمر                 خال لك الجّو فبيضى واصفرى

 الفّخ فماذا تحذرى ونقّرى ما شئت ان تنقّرى          قد رفُع

 ال بّد يوما ان تصادى فاصبرى          

“Ey bu geniş ərazidə uçan tarla quşu! Sahə böyükdür, yumurtla və oxu! 

İstədiyin qədər dimdiyini vur, sevin: belə ki, ovçu səndən uzaqlaşdı. Tor artıq orada 

deyil, qorxma. Lakin bir gün gələcək sən də ovlanacaqsan, səbrli ol!” [1.səh.85] 

İllər keçdikcə Tarafənin istedadı artsa da ailə və qohumlarından gördüyü 

haqsızlıqlar nəticəsində özünü içki və eşq aləminə həsr edir. Buna görə qəbiləsi əvvəl 

ondan uzaqlaşırlar, daha sonra isə onu öz aralarından qovurlar. Bu səbəbdən şair 

başqa qəbilələr arasında sərgərdan gəzir. Lakin Tarafənin öz səhvini başa düşməsi 

uzun çəkmir, o peşman olaraq öz qəbiləsinin yanına qayıdır. Bəsus döyüşünə dili və 

silahı ilə qatılan şair zəfər sayəsində qənimətdən böyük pay əldə edib varlanır. Lakin 

yenidən vaxtını içki məclislərində keçirməsi, çox hədiyyələr verməsi, müsrifliyinə 

görə tez bir zamanda kasıblayır, qardaşı Məbədin yanına gedərək onun dəvələrinə 

çobanlıq etməsinə icazə verməsini xahiş edir. Təbii ki, bütün fikri şeirdə və firavan 

günlərində qalan şair dəvələri də itirir. Həmin dəvələrin qarşılığını qaytarmaq üçün 

bir çoxlarına müraciət edərək kömək istəyir. Çarəsiz qalan şairə sonda Amr ibn 

Mərsəd kömək edir. [1.səh.86-87] 

Muallaqasında təsvir etdiyi illər də məhz bu illərdir. Şairin bacısının əri Məlikə 

yazdığı həcv nəticəsində həbs edildiyi, daha sonra isə təxminən 569-cu ildə vəfat 

etdiyi deyilir. Bacısı qardaşı üçün oxuduğu mərsiyyədə onu “əl-qulam əl-qatil” 

“(öldürülmüş gənc), “ibn ışrin” (iyirmi yaşlı oğlan) adlandırır. [1.səh.89] 

Deyilənə görə, Əmr ibn Hind Bəhreyn başçısına guya şairə və dayısına hədiyyə 

verilməsi üçün iki məktub göndərir. Yolda dayısı Mutələmmis məktubu açır, 

Tarafəyə də ona verilən məktubu açmasını tövsiyyə etsə də şair bununla razılaşmır. 

Məktubda onlar barəsində ölüm hökmünün olduğunu görən Mutələmmis qaçaraq 

canını xilas edir. Bəhreyn başçısı məktubda şairin öldürülməsi hökmünü gördükdə 

qohum olduğu üçün ona qaçmağı təklif edir, lakin Tarafə bunu qəbul etmir və 

nəticədə öldürülür. [4.səh.83] 

Muəlləqası 120 beytdir, ən uzun muəlləqadır. Dili səlisdir, lakin bəzən qədim 

ərəb bədəvi həyatına aid sözlər işlətdiyi üçün nadir ifadələr, sözlərdən istifadə edir. 

Onun da muallaqası eynilə digər şairlər kimi tərk edilən obanın təsviri ilə başlayır. 

Daha sonra sevgilisi Havlənin qəbiləsinin köçməsini təsvir edir, onu sevgilisinə 

qovuşduracaq dəvəsindən söhbət açır.  

 وانّى ألمضى الهّم عند احتضاره                    بهوجاء مرقال تروح وتغتدى

 ظهر برجد أمون كالواح االران نسأتها                              على الحب كأنه

 لها فخذان أكمل تانْحض فيها                           كأنها بابا ُمنيف ممّرد

“Darıxdığım zaman bu halımı qarın hissəsi incə olan gecə-gündüz yol 

getməkdən yorulmayan dişi dəvəm üzərində keçirirəm. Dəvəmin sümükləri tabut 

taxtaları kimi iri və qalındır. Onu üstü xəttli qalın kilimə bənzədən yol boyunca 

əlimdəki qalın dəyənəklə sürürəm. Dolğun ətli çanağı bir imarətin iki qapısı 

kimidir”.[1.səh.90] 
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Şair dəvəsini təsvir etdikdən sonra özünü mədh edir, çalışqan və comərd olması 

ilə qürrələnir. Özünü tərifləməkdən doymayan şair iştirak etdiyi içki məclisləri və 

burada ona yoldaşlıq edən dostlarını da mədh edir və fəxr hissi keçirməsindən 

danışır. [1.səh.91] 

Şairin şeir yığması 657 beytdən ibarətdir, Yaqub ibn əs-Sikkit və əş-Şəntəmari 

onun şeirlərini şərh etmişdir. Muəlləqası 104 beytdir, əruz vəzninin təvil bəhrində 

yazılıb. 1-10-cu beytlər digər mualləqalarda olduğu kimi tərk edilmiş obanın 

təsvirinə həsr olunub. 11-44-cü beytlərdə təsvir hissəsi başlayır, Tarafə sözlə sanki 

dəvələrin  rəsmini çəkir. 45-94-cü beytlər isə şairin həyata baxışını əhatə edir və o 

yaşadıqlarından şikayətlənir. [4.səh.84-85] 

Tarafə zaman və ölüm haqqında fərqli fikirlərə malikdir. O ölümdən sonrası 

üçün narahat deyil, yalnız bu günü yaşayır. Bu cür düşüncə tərzi onun əsl bədəvi 

düşüncə tərzinə malik olduğunu göstərir. 

Onun şeirləri ciddi şəkildə ilk dəfə əl-Əsmai tərəfindən tədqiq olunub. 

Divanının bəzi əlyazmaları isə günümüzə gəlib çıxmışdır.  

Hariz ibn Hillizə 

Hariz ibn Hillizə Bəkr qəbiləsinin Yəşkur qolundandır. Məlumdur ki, Bəsus 

savaşından sonra Bəkr və Təğlib qəbilələri arasında sülh yaranmasına baxmayaraq 

daha sonra yenidən münasibətlər kəskinləşib və müharibə alovlanıb, nəticədə hər iki 

qəbilə Əmr ibn Hindin hakimliyinə baş vurub. Şairin öz muallaqasını yazmasının 

səbəblərindən biri də bu idi. Hariz ibn Hillizənin uzun ömür sürdüyü, 570-ci ildə 

vəfat etdiyi deyilir. [1.səh.93] 

Şair muallaqasına sevgilisinin ayaq izləri üzərində dayanaraq ağlaması ilə 

başlayır, daha sonra dəvə quşuna bənzəyən dəvəsindən danışır. Şeirdə Bəkr 

qəbiləsinin mədhi, Təğliblilərin isə sülhü pozması və onların məğlub olduqları 

hadisələrin təsviri geniş yer tutur. [1.səh.94] 

Onun muallaqası 85 beytdən ibarətdir. Muallaqa həmzə ilə qafiyələnir, əruz 

vəzninin xəfif bəhrində yazılıb. Hariz ibn Hillizənin muallaqasına əz-Zuzaninin 

yazdığı şərhləri ilə təchiz olunmuş kitab 1820-ci ildə Oksfordda nəşr olunmuşdur. 

Muallaqanın 1-14cü beytləri tərk edilmiş obadan bəhs edir, burada şair dəvəni 

dəvəquşuna bənzədir. 15-20-ci beytlərdə şair Təğlib qəbiləsindən söhət açır. 21-31-ci 

beytlərdə xəbərçi insanlara qarşı öz fikrini bildirir. 32-39-cu beytlərdə isə Bəkr 

qəbiləsinin tərifinə keçir. 40-58-ci beytlərdə döyüşün təsviri, Bəkr qəbiləsinin 

təğliblilər üzərində qələbəsi ilə başa çatır. Daha sonra (59-85-ci beytlərdə) Bəkr və 

Hirə qəbilələrinin qayda-qanunları, onların başçıları haqqında danışır. Bu 

muallaqanın tarixi əhəmiyyətlə yanaşı böyük bədii əhəmiyyəti var. [4.səh.95] 

Əmr ibn Külsüm 

Amr ibn Külsüm Təğlib qəbiləsinin Cuşəm qolundandır. Şairin bütöv adı Əbul 

Əsvəd (Əbu Abbad) Əmr ibn Külsüm ibn Malikdir. Atası ərəblərin tanınmış 

süvarilərindən Külsüm bin Malik, anası isə ərəb şairlərindən Mühəlhil bin Rabianın 

qızı Leyladır.  

Bəsus döyüşü zamanı qəbiləsinin müdafiəsi onun boynuna düşüb, hakimlərin 

qarşısında Məliki xatırlamadan yalnıız özünü və qəbiləsini mədh edir. Bəkrlilərin 

şairi əl-Haris isə bu deyişmə zamanı siyasi məzmunlu şeirlər demişdir.  
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Deyilənə görə, şair 150 il yaşayıb. Əmr ibn Külsümün 584 və ya 600-cü ildə 

vəfat etdiyi deyilir. Şeirləri dil alimi ibn əs-Sikkit tərəfindən işlənilib. Muallaqası 

100-ə yaxın beytdən ibarədir, əruz vəznin vafir bəhrindədir, iki qismdən ibarətdir. İlk 

qismi Bəkr və Təğlib qəbilələrinin Hirə məliki Amr ibn Hində müraciət etmələri 

haqqında yazılıb.  

Şair muəlləqasına cananı və şərabı xatırlayaraq başlayır. Daha sonra isə özü ilə 

fəxr edir. Muəlləqanın ikinci hissəsi Məlikin öldürülməsindən sonra nəzmedilib, şair 

burada qəbiləsinin üstünlüklərini dilə gətirir. Buna görə də dillər əzbəri olub. 

[1.səh.92] 

Şair əvvəl öz qəbiləsini tərifləyir, sonra Əmr ibn Hində qarşı üsyan hisslərini 

bildirir. Bu hissədən sonra yenidən özünün və qəbiləsinin tərifinə başalayır. 

İslamaqədərki dövrdə məhz onun muəlləqası çox məşhur olub, xalq tərəfindən daima 

qəhrəmanlıq şeiri  kimi oxunub. Şeirdə şairin keşməkeşli həyatının izləri hiss olunur. 

Burada şairin təxəyyül gücü daha çox nəzərə çarpır, yalnız qəhrəmanlıq məzmunlu 

hissələrdə o daha real təsvirə yer verir.  

Bir gün Amr bin Hind şairə xəbər göndərərək anası Leylanın onun anasının 

yanına gəlməsini istədiyini bildirir. Onun məqsədi Leylanı öz anasına xidmət 

etdirmək və şairi pərt etmək idi. Leyla oraya getsə də onun istəyini yerinə 

yetirməkdən imtina edir, münaqişə yarandığına görə Hind mühafizəçiləri çağırır. 

Hadisəni eşidən şair asılmış qılıncı götürərək Amr bin Hindin başını kəsir. Amr bin 

Külsümün muallaqası həm də folklorik dəyərə sahibdir: Cahiliyyə ərəblərinin 

adətlərini, sənətkarlıqlarını, qadınların həyat tərzini özündə ehtiva edir. Muallaqanın 

sonlarında şair qafilə halındakı dəvələri gəmilərə bənzədir və təğliblilərin dənizlərin 

üstünü gəmilərlə doldurmaları ilə öyünür. Beləliklə, görürük ki, şair Cahiliyyə 

şeirində nadir olaraq rast gəlinən gəmi və dəniz təsvirləri yer ayırmışdır.[9.səh.85-86] 

Nabiğə əz-Zubyani 

Nabiğə əz-Zubyani Zubyan qəbiləsinin Qəhtanilər qolundan olmuşdur, əsl adı 

isə Ziyad bin Müaviyədir, təxmini olaraq 515-520-ci illərdə anadan olduğu ehtimal 

olunur.  Künyəsi Əbu Umamə və ya bin Sumamədir. Ən-Nəbiğa ləqəbini almasını 

isə müxtəlif səbəblərlə bağlayırlar. Bunu bəzən şeirində işlətdiyi “nəbəğa” (ortaya 

çıxdı) feili ilə, bəzən yaşlı vaxtında şeir söyləməsi ilə, bəziləri də şeirini təmiz bulaq 

suyuna bənzətdiyi üçün belə adlandırıldığını deyirlər. Qeyd olunan səbəblərdən 

sonuncusu daha inandırıcı və ağlabatandır. [1.səh.81] 

Nəbiğa Zubyan və Əbs qəbilələri arasında yaranan və 40 il davam edən 

müharibələrdə onlara qarşı yazılan həcvlərə cavab verirdi. O bununla yanaşı 

qəbiləsinin tərəfdaşı olan Əsəd və Təmim qəbilələri arasında olan birliyi də davam 

etdirməyə çalışırdı. Şair bütün məharəti sayəsində 580-ci ildə taxta çıxan III Numan 

bin əl-Munzirin rəğbətini qazanmışdı. Onun verdiyi hədiyyələrlə varlanan şairin bu 

vəziyyəti uzun çəkmədi. Onun əleyhinə hazırlanan hadisələr nəticəsində öz yurdunu 

tərk edərək Qəssanilərin sarayına gedir. 583-cü ildən sonra isə III Numanın nədimi 

olaraq Hirə sarayında yaşamağa başlayır. Hirə hökmdarının xanımı əl-Mütəcərridə 

yazdığı bir şeir ilə Qəssani hökmdarlarını mədh etdiyini söyləyirlər. Deyilən görə, 

buna etiraz olaraq “əl-itizariyyat” adlı şeirlər yazıb. Bütün bu hadisələrin nəticəsi 

olaraq Qəssani hökmdarı IV Amrın sarayına gedir. Səfər zamanı o Əlqəmə və 

Həssan bin Sabitlə tanış olur. Daha sonra Hirə hökmdarı xəstələnir, onu yanına 
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çağırır, nəticə olaraq aralarında barışıq yaranır və  şair yenidən öz qəbiləsinin yanına 

qayıdır. Daha sonra Yəmənə gedir, lakin qayıtmasından çox keçmir ki, vəfat edir. 

Şairin günümüzə mənsur bir parçası və divanı gəlib çatmışdır. Mənsur parçası 

Qassani hökmdarı əl-Haris əl-Aracın mədhinə yazılıb. Divanı isə 76 hissədən 

ibarətdir. “İtizariyyat” şeirlərində onun təqdim etdiyi ibrətamiz hissələr ərəblər 

arasında atalar sözünə çevrilmişdir. Nabiğənin həcv şeirləri də vardır, lakin o heç 

vaxt bu şeirlərində etik qaydalara uyğun olmayan ifadələr işlətməmişdir. [1.səh.81-

83] 

Şairin Bə ilə başlayan şeiri də digər şeirləri qədər olmasa da məşhurdur. Ra ilə 

qafiyələnən şeirini isə onun ikinci muallaqası sayırlar.  Muallaqasının 1-6-cı 

beytlərində tərk edilmiş obanın, 7-20-ci beytlərdə dəvənin və vəhşi öküzün təsviri öz 

əksini tapır. 21-36-cı beytlərdə Nabiğə ən-Numanın tərifinə keçir. 37-ci beytdən sona 

kimi isə özünün günahsızlığı və bağışlanması haqqında danışır.  

“İtizarriyyat” (etiraz məzmunlu) adlanan şeirlərində ilk beyt bə, ikinci beyt dəl, 

3-cü isə ayn hərfi ilə qafiyələnir. [4.səh.112] 

Zuheyr ibn Əbu Sulmə 

Zuheyr ibn Əbu Sulmə 530-cu ildə Nəcdə anadan olmuşdur. Şair Muzeyna 

qəbiləsindən olmasına baxmayaraq öz qəbiləsini tərk edərək Qəhtanilərin yanına 

gəlir, burada Umm Amr adlı qızla evlənir. Zuheyr adında oğulları olur. İkinci dəfə 

Kəbşlə evlənir. Kəb və Buceyr adlı oğulları anadan olur. Zuheyr Mudar qəbiləsinin 

ədəbi məktəbinin başçısı Aus ibn Həcərdən dərs almağa başlayır və onun 

davamçısına çevrilir. Şair 627-ci ildə də vəfat etmişdir. Zuheyr sakit təbiətli, 

sülhsevər insan olmuşdur. onun şeirlərində monoteizmin izləri hiss olunur, qiyamət 

gününə inam təsvir olunur. Divanında qəzəl, mədhiyyə, fəxriyyə, vəsf kimi şeir 

növlərinə rast gəlinir. Muəlləqasında mimiyyə şeiri və kəf ilə qafiyələnən iki qəsidəsi 

mövcuddur, əruz vəzninin təvil bəhrində yazılıb. Muallaqa Əbs və Zubyan qəbilələri 

arasında baş verən döyüşün bitməsi münasibəti ilə yazılıb, əz-Zuzani, ət-Təbrizi 

tərəfindən şərhlər verilmişdir. [4.səh.121-122] 

Zuheyr ibn Əbu Sulmə, Rabia bin Riyah əl-Muzəni, İmrul Qeys və Ləbidlə 

birlikdə Cahiliyyə dövrünün böyük şairləri hesab olunurlar. Şair Qatafan 

qəbiləsindən olmuş, kiçik yaşlarında atası vəfat etmişdir. Buna görə də Zuheyrin 

anası şair Evs bin Həcərlə evlənib. Zuheyr ibn Əbu Sulmə dayısı şair Bəşamənin 

himayəsində böyüyüb. Onun ailəsində şair çox olub və deyilənə görə o həm də 

dayısının ravisi olub. Bütün bunlar onun şair kimi inkişaf etməsində böyük rol 

oynamışdır. Aşağıdakı şeirindən bəlli olduğu kimi uzun ömür sürən şair muəlləqasını 

yazanda 80 yaşında idi.  

 سئمت تكاليف الحياة ومن يعش                    ثمانين حوال ال ابا لك يسئم

Həyatın çətinliklərindən bezdim 

Ey atası olmayan. 80 il yaşayan bezər 

Zuheyr ibn Əbu Sulmənin şeirlərinin dili çox səlisdir. O şeirlərində heç vaxt 

mübaliğəyə yol vermir, kimisə mədh edərsə onun əsas xarekterik cəhətlərinə önəm 

verirdi, hikmətli şeirlərində isə haqsızlıqdan qaçmağı, gözəl əxlaqlı olmağı tövsiyə 

etmiş, zülmü pisləmiş. Onun belə şeirləri hətta zərbi-məsələ çevrilmişdir. Muallaqası 

təxminən 60 beytdir. Muallaqa Bənu Murrə rəislərindən Hərim ilə əl-Harisin 

mədhinə aiddir. [1.səh.78-79] 
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Şairin Məhəmməd Peyğmbərlə (s.ə.s.) görüşdüyü, “Allahım, məni onun 

şeytanından qoru” dediyi rəvayət olunur. Buna görə də Zuheyrin ölənə kimi şeir 

söyləmədiyi nəql olunur. Onun vəfat tarixi müxtəlif olaraq göstərilsə də 610-cu ildən 

daha əvvəl baş verməsi daha inandırıcıdır. Çünki oğlu Kəbin “Mən doxsan il 

yaşayanın oğluyam” deməsi buna əsas sübutlardandır. Ölümündən sonra bacısı 

Xənsa ona mərsiyyələr yazmışdır. Zuheyr hənifi şairlər zümrəsindən olmuş, dinə, 

haqq kitabına, qiyamət gününə böyük inam bəsləmişdir. [11.səh.541] 

Əntərə bin Şəddad 

Əntərə bin Şəddad Ğatafan qəbiləsinin  Əbs qolundandır, 525-ci ildə Nəcdə 

anadan olmuşdur. Əntərə “fəlha” (yarım dodaq) ləqəbi ilə məşhur olmuşdur. Atası 

əsl ərəb əsilli, anası isə əsmər həbəş cariyəsi idi. Şair gənc yaşlarında çobanlıqla 

məşğul olmuş, illərlə qəbiləsi üçün göstərdiyi igidliyə görə azadlığını qazanmışdır. O 

əmisi qızı Əbləni sevirdi, lakin Əblənin və ailəsinin bu münasibətə xoş baxmamasına 

görə ömrünün sonuna kimi qəlbində bu sevgini yaşatmışdır. Əntərə bin Şəddad ahıl 

vaxtlarında (615-ci ildə) Tayy qəbiləsinə qarşı olan müharibədə həlak olmuşdur. 

[1.səh.93] 

Şairin150-dən çox beyti olan divanı var. Divanı ilk dəfə 1864-cü ildə Beyrutda 

nəşr olunub. Divanın böyük hissəsini fəxriyyə və həmasə şeirləri təşkil edir. Bundan 

başqa burada Əbləyə yazdığı qəzəllər mövcuddur. Əntərə bin Şəddadın muəlləqası 

isə mimiyyədir, yəni mim hərfi ilə qafiyələnir. Əruz vəzninin kamil bəhrindədir. 

Mualləqa 79 beytdən ibarətdir, latın və fransız dillərinə tərcümə olunub. Şairin 

muəlləqanı yazmasının qəribə səbəbi var. Əntərə atasından onu qanuni oğlu olaraq 

qəbul etməsini tələb edir, bunu eşidən qəbilə nümayəndələrindən bir nəfər şairi təhqir 

edərək onun anasının və qardaşının qaradərili olduğunu deyir. Bu zaman Əntərə öz 

xarakteri, iradəsi ilə fəxr edərək özü üçün heç nə tələb etmədiyini bildirir. Belə 

olduqda həmin şəxs deyir ki, mən səndən yaxşı şeir yazaram. Şair bu səbəblə özünü 

təriflədiyi qəsidə yazır. Lirik hissədə qəzəllə başlayır, hicran hissləri və sevgilinin 

xatırlanmasına yer verilir. (1-12 beytlər), Əbləni təsvir edir və onu məğrur, gözəl atlı 

ilə müqayisə edir (13-21 beytlər). 22-34-cü beytlərdə o dəvəsinin təsvirini verir, 

mədh edir. 2-ci hissədə əsas hissə olan fəxriyyə gəlir. 35-41-ci beytlərdə şair öz 

comərdliyindən, azadlığı sevməsindən söhbət açır. Əntərə 42-79-cu beytlərdə hərbdə 

aktiv iştirakının təsvirini verir. [4.səh.134-135] 

Əl-Əşa 

Əl-Əşa Qeys qəbiləsinin Zurk qolundan olub. Bütöv adı Əbu Başir Meymun 

bin Qeys bin Cəndəldir. Ləqəbləri isə Əşa Qeys, Əşa Bəkr, əl-Əşa əl-Əkbərdir. 

Deyilənə görə, ömrünün sonuna yaxın müsəlmanlığı qəbul edib və Məhəmməd 

Peyğəmbəri (s.ə.s.) mədh etməyə başlayıb. Lakin qureyşlilər belə fikirləşirdilər ki, bu 

mədh ərəblərin qəzəbinə səbəb olacaq ona görə onun Rəsulallahı (s.ə.s.) ziyarət 

etməsinin qarşısını almaq üçün ona 100 dəvə bağışlayacaqlarını vəd edirlər. Belə 

rəvayət edilir ki, şair Mənfuhada həmin dəvələrin birindən yıxılaraq vəfat etmişdir. 

[1.səh.94] 

Şair 530-cu ildə Yəmamədə anadan olmuş, 629-cu ildə vəfat etmişdir. Onu 

əmisi Musseyib ibn əl-As böyüdüb və ona natiqliyi öyrətmişdir. Deyilənə görə, şair 

ciddi həyat tərzi keçirən insan olmayıb, daima qumar oyunlarında iştirak edib və 

çoxlu pul itirib. Daha sonra pul qazanmaq üçün ölkələri gəzməyə başlayıb, əvvəl 
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Yəmamədən Yəmənə gəlib. Daha sonra səhraya gedib, daha sonra Hicaz, Oman, 

Fələstin, İraq, İranda olub. Əl-Əşa öz şeirləri ilə istənilən şəxsi mədh edərək ucalda 

və ya həcv edərək rüsvay edə bilirmiş. Əl-Muxəllaq əl-Kəlyabi adlı şəxsin evdə 

qalmış qızları olub, şair onları Ukaz bazarında təriflədikdən sonra hamısı evlənib. Bu 

xidməti müqabilində qızların atası ona çoxlu dəvə hədiyyə verib, beləliklə, şair 

yenidən varlanıb. Əl-Əşanın divanında İslamaqədərki şeir növlərinin demək olar ki, 

hamısı var. Muallaqası 65 beytdir. Muallaqa əruz vəzninin bəsit bəhrində yazılıb.  1-

32-ci beytlərdə Hureyrdən, onunla olan əlaqəsindən, birlikdə keçirdikləri 

əyləncələrindən danışır. 33-44-cü beytlərdə səyahətlərindən söhbət açır, səhranı 

təsvir edir, onun təbiətini təsvir edir. 45-65-ci beytlərdə Yəzid ibn Məshər əş-

Şeybaninin təhdidlərindən danışır, lakin təhdidlərdən daha çox özünün tərifləyir.  

Alleqoriya və metaforadan az istifadə edib, şeiri real həyata əsaslanıb. gəzdiyi 

yerlərin təsviri, tarixi hadisələrə, başqa ölkələrin mədəniyyətlərinin təsvirinə görə 

çox zəngindir şeirləri. Şeirləri çox musiqili olub. Ona görə o “sannacatul-arab” “ سناجة

 adlandırılıb.  [1.səh.144-146]”العرب

Ləbid ibn Rabia 

Muallaqa şairlərindən biri olan Ləbid ibn Rabiənin VI əsrin II yarısı, təxminən 

560-cı il ərəfəsində anadan olduğu təxmin edilir. O Bənu Amir qəbiləsindəndir. 

Şairin uzun ömür sürdüyü, 661-cı ildə vəfat etdiyi deyilir. Uzun ömür sürən şairlər 

adətən, “muammər” adlanırdı, Artur Con Arberi isə onu “The centarian” (yüz il ömrü 

olan) adlandırır. [2.səh.19] 

Şairin künyəsi əbu Aqildir. Onun gənclik illərinə aid məlumatlar azdır. 

Rəsullahın (s.ə.s.) peyğəmbər elan olunması onu çox sevindirmiş və 

həyəcanlandırmışdı. Hicrətin IX ilində Mədinəyə hicrət edənlər arasında Ləbid ibn 

Rabia da var idi. O müsəlman olmazdan öncə də şeirlərində təbiət və heyvan 

təsvirləri ilə yanaşı hənəfi dininin bəzi dəyərlərinə rast gəlinirdi.  

 والمرء سصلحه الجليس الكريم      ما عاقت الحر الكريم كنفسه             

“Azad bir insanı özü qədər heç kim tənqid edə bilməz.” 

Ləbid ibn Rabianın divanı Əbu Əmr əş-Şeybani, əl-Əsmai, İbn əs-Sikkit, ət-

Tusi, əs-Sukkəri və Muhəmməd bin Həbib kimi dilçilər tərəfindən toplanmışdır. 

[1.səh.80] 

Şairin muallaqası 88 beytdən ibarətdir və əruz vəzninin kamil bəhrində yazılıb. 

Onun muəlləqası digər mualləqalara bənzərdir, burada da obanın köçməsinin təsviri, 

sevgilisinin, özünün tərifi geniş yer tutur. [4.səh.147] 

Nəticə 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, muallaqalar Cahiliyyə dövrünün 

həqiqətən də inciləri olmuş, ərəb ədəbiyyatının formalaşmasında mühüm yerə sahib 

olmuşdurlar. Muallaqa müəllifləri dövrün mühüm şəxsiyyətlərinə çevrilmiş, öz 

poeziyaları ilə siyasi mühitdə də iştirak etmiş və gələcək ərəb ədəbiyyatı 

nümayəndələrinin onların şeirlərindən bəhrələnməsinə şərait yaratmışdırlar. 
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Дильбер Гусейнова 

 

“ЗОЛОТОЕ СТИХОТВОРНОЕ НАСЛЕДИЕ” В АРАБСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРИОДА ДЖАХИЛИЯ И ИХ АВТОРЫ 

Резюме 

 

Классическая арабская литература периода Джахилия, охватывающая 

великую эпоху и скандальные исторические события, имеет очень богатую 

форму и содержание. Бедуинская арабская поэзия, отражающая каждую деталь 

этого периода, была предметом исследования видных ученых, исследователей 

на протяжении веков. Поэтические образцы, отраженные в ряде средневековых 

источников, в самых известных произведениях – муаллака,  отражают 

исторические события этой эпохи, образ жизни и точные факты жизни авторов. 

В статье говорится о муаллаках, о количестве авторов или о значении их 

имени, а также о противоречиях между исследователями. Kратко представлены 

жизни поэтов-муаллака, наиболее важные поэты и стихи той эпохи.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
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Dilber Huseinova 

 

“THE GOLDEN POETİCAL HERİTAGE” İN ARABİC LİTERATURE 

DURİNG THE PERİOD OF JAHILIYYAH  AND THEİR AUTHORS 

Summary 

 

Classical Arabic literature the period of Jahiliyyah has a very rich form and 

content, covering a great epoch and scandalous historical event. Bedouin Arabic 

poetry reflecting every detail of this period has been the subject of research of the 

prominent scientists, researchers over centuries. Poetical samples reflected in a 

number of medieval sources in the most famous works – muallaqat are reflected 

historical events of that epoch, lifestyle and exact facts of authors’ life. The article 

said about muallaqat, about qualities of authors or about the meaning of their name, 

as well as the conflict between researchers. The most important poets and poems of 

that epoch are briefly presented in life of poets-muallaqat. 
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SƏMƏD MƏNSURUN QƏZƏLLƏRİ 
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Ключевые слова: Самед Мансур, поэт, газель, драматург, музыковед.  

Key words: Samad Mansur, poet, ghazal, playwright, musicologist. 

 

          XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan 

Səməd Mənsur 1879-cu ildə Bakıda anadan olmuşdur. Hələ uşaqlıqdan yaradıcılığa 

başlayan Səməd “Mənsur” təxəllüsü ilə şeirlər yazmış, on beş yaşında şair kimi 

tanınmışdır. Ali təhsil almaq imkanı olmasa da, Allahın ona bəxş etdiyi qabiliyyət, 

istedad və bacarıq sayəsində öz üzərində işləməklə ədəbi səviyyəsini yüksəldən şair 

istər yaşadığı dövrdə, istərsə də vəfatından sonra ən çox sevilən şairlərdən olmuşdur.  

Səməd Mənsur həm də tanınmış dramaturq kimi fəaliyyət göstərmiş, yazdığı pyeslər 

teatrda tamaşaya qoyulmuşdur. Azərbaycan səhnəsində böyük xidmətləri olan Səməd 

Mənsur, eyni zamanda, bir sıra pyesləri osmanlı türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə 

çevirmişdir. Səməd Mənsur həm də savadlı musiqişünas kimi tanınmış, hətta səhnədə 

lazım gəldikdə özü tar çalmışdır. Əliabbas Müznib yazır ki, “Səməd Mənsur 

istedadda simalar təkcə Azərbaycanda deyil, başqa yerlərdə də nadir yetişə bilir”. 

“Səfa”, “Nicat” və “Ədəb yurdu” adlı cəmiyyətlərin işində yaxından iştirak edən 

Səməd Mənsur “Turan” mətbəəsinin yaradılmasında da böyük xidmətlər 

göstərmişdir. 

“iqbal”, “Səda”, “Bəsirət”, “Azərbaycan füqərası” və s. qəzetlərdə, eləcə də “Molla 

Nəsrəddin”, “Tuti”, “Zənbur”, “Şeypur” kimi jurnallarda müxtəlif imzalar (Mənsur, 

Əyyar, Tuti, Pompuşalı, Mığmığa və b.) ilə müntəzəm çıxış edən Səməd Mənsur 

1919-cu ildə “Şeypur” jurnalının naşiri olmuşdur.  

Sovet dönəmində əruz vəznli ədəbiyyat sandıqlara gömüldüyündən, bir çoxları kimi 

Səməd Mənsur da tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Əlyazmalar İnstitutunda Səməd 

Mənsurun avtoqrafları əsasən 4 qovluqda (B-3552; Fraqment- 235; Fraqment-284; 

Fraqment-293) mühafizə edilməkdədir. C-348 şifrli qovluqda isə şairin dövri 

mətbuatda dərc edilmiş və dövrünün görkəmli şairi, nasiri və tədqiqatçısı Əliabbas 

Müznibin xətti ilə köçürülmüş əsərləri toplanmışdır. Tədqiqatçı topluya ön söz də 

yazmışdır ki, bu da onun Səməd Mənsurun şeirlərini dərc etdirmək üçün nəşrə 

hazırladığını göstərir. 

Səməd Mənsur haqqında ilkin kiçik qeydə Azərbaycan sovet ensiklopediyasının VIII 

cildində rast gəlirik. Onun şeirləri ilə oxucular ilkin olaraq şair və tədqiqatçı-alim 

f.e.n. Cəfər Rəmzinin nəşrə hazırladığı “Deyilən söz yadigardır” kitabında tanış 

olmuşlar. Şairin şeirləri sonralar “Molla Nəsrəddinçi şairlər” adlı antologiyada, daha 

sonra f.e.n. Məmməd Nurinin nəşrə hazırladığı “Azərbaycan qəzəlləri” toplusunda 

çap olunmuşdur. 
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Səməd Mənsurun şeirlərini ilk dəfə kitab şəklində nəşr etdirən xalq yazıçısı Anar 

“Həpsi rəngdir” adlanan bu kitaba “Dünyanı rəng bilən şair” adlı ön söz yazmışdır. 

İstər bu yazıda, istər tədqiqatçı Abbas Abdullayevin dövri mətbuatda gedən dəyərli 

məqalələrində, istərsə də Yadigar Mehdiyevanın elmi işi ilə bağlı dərc etdirdiyi elmi-

tənqidi məqalələrində Səməd Mənsur yaradıcılığı haqqında xeyli məlumat əldə 

etmək olur.  

Doktorluq dissertasiyasında ədəbi məktəblərdən söz açan Mircəlal Paşayev də bakılı 

şairlərdən Səməd Mənsura xüsusi diqqət ayırmış, şairin həm həyatı, yaşadığı dövr və 

həm də yaradıcılığı haqqında maraqlı məlumatlar vermişdir. 

Səməd Mənsur haqqında ən əhatəli əsərin müəllifi f.e.d. Nazif Ələkbərlidir. Onun 

“Bir ömrün rəngləri” adlı monoqrafiyasında Səməd Mənsurun həyat və yaradıcılığı 

“Sənətkarın söz xəzinəsi”, “Rənglərlə yaşayan şair”, “Teatr və sənətin xidmətində”, 

“Sərt həqiqətlər”, “Publisist sözün kəsəri”, “Ənənələr və sənətkarlıq xüsusiyyətləri” 

adlı bölümlərdə hərtərəfli araşdırılmışdır. Burada şairin həyat salnaməsi 

işıqlandırılmış, onun həyata, dünyaya, insanlara, ədəbi mühitə münasibəti 

göstərilmiş, o, həm şair, həm publisist, həm də bir dramaturq kimi təqdim 

olunmuşdur.  

     Səməd Mənsurun “Birinin bayramı, birinin matəmi” adlı ikinci kitabını 2003-cü 

ildə Əlyazmalar İnstitutunda nəşrə hazırlayıb dərc etdirmişik. Prezidentin fərmanına 

əsasən şairin “Əsərlər” kitabını Əlyazmalar İnstitutunda yenidən nəşrə hazırladıq, 

lakin nədənsə 2007-ci ildə Ədəbiyyat İnstitutunda nəşrə hazırlanmış “Seçilmiş 

əsərlər” dərc edildi. Bizim hazırladığımız “Əsərlər” isə 2008-ci ildə institut 

tərəfindən nəşr olundu.  

Səməd Mənsurun dörd kitabı işıq üzü görsə də, Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində 

olan bir sıra avtoqraf qəzəlləri oxunuşu çətin olduğu üçün çapdan kənarda qalmış, 

kitablara düşməmişdir. Qarşıdan gələn 140 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq, şairin 

külliyyatını nəşrə hazırlamağı plan işi kimi götürdüyümüzə görə həmin əsərləri də 

külliyyata daxil etmək qərarına gəldik. Bu işdə bizə Bakı İslam Universitetinin 

məzunu, şair Seyyid Məcid Əsri kömək etdi. Onun transfoneliterasiya etdiyi 

qəzəllərdən bir neçəsini oxuculara təqdim edirik.   

 

Əksi-zahir 
 

 

Kəlami-Mustəfayla gər vətən hübbinə mə’murəm, 

Vəli bulmaz qulağım hərfi-Həq, cəhl içrə məsturəm. 
 

Həbibim miknətimdir, eyşü nuşü badə məhbubim, 

Nəyə rəncin çəküm xəlqin, məgər mən xəlqə muzdurəm? 
 

Sorulsə məsləkim, rə’yim, nə lazim şərhlər yapmaq, 

Müsəlmanəm derim, vazeh ki rəxti-ardən urəm. 
 

Cəhanda müxtəlif sövdalər ilə bəs ki məşğuləm, 

Əgər elmü ədəb tərkini qıldım isə, mə’zurəm. 
 

Mücəddid ənbiya hökm eylədikcə mülki-islamə, 

Ülumü həm fünunün ziddiyəm, islahdən durəm. 
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Gəhi Allah zühur eylər, gəhi Allahın əhbabi, 

Gəh ibnullah olur zahir, nasıl mən görməyüm, kurəm? 
 

Necə millət, vətən hübbin olar qəlb içrə hifz etmək, 

Ki mən hər ildə bir ayinü bir iymanə məsrurəm. 
 

Dila, məzhəbpərəstəm, gündə bir Allah zühur etsə, 

Bilatəhqiqi-sidqü kizb, mən iymanə məcburəm. 

 

İnkari-eşq edənlərə  

 

Lalərüx hicrində əşki-çeşmim olmuş laləgun, 

Cövri-canan xatiri-azürdəmi qılmış zəbun. 
 

Saqiya, qəlbimdə var bir gənci-pünhan eşqdən, 

Badə ver, tapmağə olsun gənc rahin rəhnumun. 
 

Mən ki, məxmuri-meyi-eşqəm, bərabərdir mana: 

Varmıdır ya yox cahanda rəhm, dövranda sükun. 
 

Əqlimi görsətməgə inkari-eşq olmaz kifaf, 

Rişteyi-idrakdır eşq içrə zənciri-cünun. 
 

Bəs ki, möhkəmdir, nigara, məndə ümmidi-vüsal, 

Başqalar tək ğəm görüb iqbalimi sanmam nigun. 
 

Qıldı Mənsuri üzarın atəşi atəşpərəst 

Kim, olub atəşkədə eşqində gülzari-dərun. 

*** 
 

Ləli-nabın firqəti, ey məh, məni dilxun edər, 

Xuni-dillə yadi-hüsnün çöhrəmi gülgun edər. 
 

Firqəti-zülfi-siyahın tar edər iqbalimi, 

Həsrəti-didari-hüsnün əqlimi məcnun edər. 
 

Əksinə baxdım ki, xamuş eyləyə dil atəşin, 

Ah kim, baqdıqca ahim şöləsi əfzun edər. 
 

Ney kimi bir nalə qalmış təndə canım almağa, 

Göz-göz etsə sinəmi tirin, məni məmnun edər. 
 

Hər keçən gün  fikri bir atəş olub canım yaqar,  

Hər keçən saət xəyali əşkimi Ceyhun edər. 
 

Yadə saldıqca büsatın məcmei-əğyardə, 

Bu həzin Mənsuri həsrət biştər məhzun edər. 
 

*** 
 

Üzarın göstərüb mən hürri dami-eşqə bənd etdin, 

Səlasil muyin ilə könlümi bəndi-kəmənd etdin. 
 

Dəqayiq əhlinə  kəşf oldi sirri-nükteyi-mübhəm, 
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Qılub əzmi-təkəllüm, ləli-nabin nimxənd etdin. 
 

Çiraği-bəxtini nakəslərin yandırdun, ey gərdun, 

Məzəllət atəşinə aşiqin ömrin sipənd etdin. 
 

Görüb şaxi-gül üzrə ğönçeyi-növ, dilbərin lə’lin, 

Salub, ey tutiyi-təbim xəyalə, meyli-qənd etdin. 
 

Düşüb əmvaci-fikrə ğutəvər mən, xaki-sahil sən, 

Usan, ey şeyxi-cahil, bəsdir əhli-fikrə pənd etdin. 
 

Nəvayi-dilkeşi-bülbüldən, ey gül, etiraz etdin, 

Özün kani-nəzakət, söhbəti xari-sipənd etdin. 
 

Dila, Mənsuri-şeyda tək xərabi-xəmri-eşq oldun, 

Bihəmdillah ki, mədhuşanə tərki-çunü çənd etdin. 
 

*** 
 

Fəraqundə, nigara, xirməni-ömrə şərər düşmüş, 

Yanan şəhr əhli tək göz mərdüminə şurü şər düşmüş. 
 

Ümidim zövrəqi əmvaci-ənduhə düçar olmuş, 

Çü dil bəhrinə badi-ğüssədən min vərtələr düşmüş. 
 

Gedüb pəjmürdə gördim nərgisi-şəhlani bağ içrə, 

Güzarin, anladım, ol bağdən vəqti-səhər düşmüş. 
 

Səmavati-xəyalə tairi-fikrim güzər qılmaz, 

Xəyali-şəm’i-ruyinlə yaqılmış balü pər, düşmüş. 
 

Saçın tar eyləmiş gönlüm yaşar hüsnün xəyaliylə, 

Gecə dərya yüzünə eylə bil əksi-qəmər düşmüş. 
 

Olar eşq ilə çıqmaq dəhrdə bəndi-əsarətdən, 

Xoş ol məxmuri-sevda kim, cəhandan bixəbər düşmüş. 

*** 
 

Xaki-möhnətdə vücudimdir gögərmiş bir nihal, 

Şaxü bərgim dərdü ğəm, məhsulü barimdir məlal. 
 

Tö’meyi-tufani-ğəflət oldi bəxtim zövrəqi, 

Müddəi iqbal bədr iştə mana tale’ hilal. 
 

Əhli-məğrib kuşəşin” bihudə sandım cəhl ilə, 

Millət istiqlalini yalnız xəyal etdim, xəyal. 
 

Aldı əldən çün şəbabim günlərin ləhvü ləəb, 

Nəfs şərrindən səadət nəcminə yetdi zəval. 
 

“Keçdi  nəysə ömr”  mazi məcmei-cühhaldə, 

Neylüm ol ünvanilə, ol vəz’ilə keçsinmi hal? 
  



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 59 ~ 
 

 

Neyləyüm, bu xabdən qaldırmayımmi baş yenə? 

Neyləyüm, axtarmayummi kəndümə rahi-kəmal? 
 

Etməyümmi milləti-məzlumə vicdanim qədər, 

Mən də xidmət kim, yetər daş qəlbinə rəncü məlal? 
 

Bakifayət yoldaşi təqriz edər vicdanpərəst, 

Siz hesab etdiz mana zəhmatimi vərzü vəbal. 
 

Arqadaşlar “nuş” edüb nöqsani-mazi zəhrini,  

Şimdi içmək istərəm cuyi-təəssubdən zülal. 
 

*** 
 

Bota, surət, beşəh benma ke ta tacəş ze sər ğəltəd, 

Be binəd tiğ-e əbrura ze xovf əz təxt dər ğəltəd. 
 

Fəğan, ey sarban, ahəstətər bor bar-e ziba ra 

Və gərnə naqeəş dər gel ze əşkəm ta kəmər ğəltəd. 
 

Xurami gər konəd canan, bebağ əndər səhərgahi, 

Ze  xeclət lalə məhv ayəd, şəcər babərg o bər ğəltəd. 
 

Bemeydan-e məhəbbət yar-e ma moştaq-e bazi şod, 

Çu əbru darədəş çougan, ze ma çun guyi-sər ğəltəd. 
 

Əcəb nəbvəd ke baəşkəm dərayəd parehaye-del, 

Çu gər cəryan konəd bəhr əz təhəş birun gohər ğəltəd. 
 

Fədaye-an pərizadəm ke, xuban-e məhafel ra, 

Ze tab-e zolf-e mişkinəş, çe xun əndər cegər ğəltəd. 
 

Ze afaq ər xəbər xahi, boro, Mənsur, məsti kon, 

Bəhar-e omr ranəd məst ku dər rəhgozər ğəltəd... 

 

 

Ədəbiyyat: 

1.Səməd Mənsur. Birinin bayramı, birinin matəmi. - Bakı :Nurlan, 2003.  

2.Səməd Mənsur. Əsərlər. -  Bakı : Nurlan, 2008.  

3.ƏYİ. B-3552.  

4.ƏYİ. Fraqment- 235. 

 

Сонаханум Гадиева 

ГАЗЕЛИ САМЕДА МАНСУРА 

Резюме 

 

Известный поэт, публицист, драматург и переводчик Самед Мансур 

является ярким представителем азербайджанской литературы  XIX-XX веков. 

Его рукописи хранятся в Институте рукописей НАНА. В статье представлены 

некоторые неопубликованные лирические газели Самеда Мансура, хранящиеся 

в Институте. 
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Sonakhanim Hadiyeva 

 

SAMAD MANSUR’S GHAZALS 

Summary 

 

Samad Mansur, awell-known poet, publicist, playwright, translator and 

musicologist takes a special place in the history of the Azerbaijani literature of the 

19
th

 and 20
th

 centuries. Even today his works are readable. Samad Mansur’s 

manuscripts are preserved in the Institute of Manuscripts and here have been 

published four books on the basis of works. Here we present Samad Mansur’s lyrics 

which were not included in those books. 
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İBN ƏL-HACİBİN “ƏŞ-ŞAFİYƏ” ƏSƏRİNƏ 

YAZILAN ŞƏRH VƏ HAŞİYƏLƏR 
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описание комментарий, сарф, нахф. 
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sarf, nahv. 

 

Orta əsrlərdə müxtəlif elm sahələrinin sürətli inkişafı alimlərin yetişməsi üçün 

də zəmin yaratmışdı. Elmin elə bir sahəsi yox idi ki, Azərbaycan alimlərinin adları 

orada keçməmiş olsun Həmin alimlərdən biri İbn əl-Hacib adı ilə tanınan Əbu Əmr 

Cəlaləddin Osman bin Əbu Bəkr bin Yunis əd-Düveyni əl-Misridir. Alimin 

azərbaycanlı olmasını valideynlərinin “Dəvin” və ya “Düveyn” adlı yaşayış 

mərkəzindən olması ilə əsaslandırırıq.Beləki Yaqut əl-Həməvi “Mucəmul-Buldan” 

əsərində verdiyi məlumata görə.دوين هي بلدة من نواحي اَران في اّخر حدود اّذربيجان بقربمن تفليس 

Dəvin” və ya “Düveyn” Azərbaycan sərhədlərinin şərqində Tiflis yaxınlığında 

yerləsən və (həmin dövrdə) Arrana bağlı olan bir yer idi[1, 632]. Bir müddət sonra 

ailəsi Əyyubilərlə birlikdə Misirə köçmüş və orada İsna adlı balaca bir qəsəbədə 

məskunlaşmışdırlar. Alimin İbn əl- Hacib künyəsi ilə tanınması atasının məşhur 

komandir Səlahəddin Əyyubinin dayısının oğlu Əmir İzzəddin Məvsuk Həzbaninin 

hacibi (köməkçi) olmasından irəlı gəlirdi. İbn Hacib h. 570 ( 1175)-ci ildə anadan 

olmuş, 26 şəvval h. 646 (11 fevral 1249-cu il) da 74 yaşında İsgəndəriyyədə vəfat 

etmiş və “Bəbu-l-Bəhr”qəbristanlığında, Şeyx Salih bin Əbu Şamə türbəsinin 

yanında dəfn olunmuşdur.[2, 250]; [3,616]. 

İbn Hacib atasının böyük dəstəyi sahəsində dövrünün bütün elmlərinə 

yiyələnmişdir. Qurani Kərim hafizi olan (Quranı əzbər bilən) alim, islam, dilçilik və 

əruz elmləri sahəsində yazdığı müxtəlif dəyərli əsərləri ilə Şərqdə və Qərbdə 

tanınmışdır.O, özündən sonra zəngin bir elmi irs qoyub getmişdir. İbn Hacib Orta 

əsrlərin ən böyuk dilçi alimlərindən sayılır. Təsadüfi deyildir ki,ərəb dilçiliyi 

sahəsində yazmış olduğu dəyərli əsərlərindən dolayı “ən-Nəhvi”adı ilə də tanınmış 

[4, 1020] alimin bu sahədə bir çox əsərləri vardır. Bunlardan qrammatikanı ətraflı və 

əsaslı şəkildə ələ alıb açıqladığı “əl-Mufassal fi-n-nəhf”, ayrıca qrammatikanın 

sintaksis bölümündən bəhs etdiyi “əl-Kafiyə fi-n-nəhf” , morfologiyadan bəhs edən 

“əş-Şafiyə” və s. əsərlərini qeyd etmək olar. Bu əsərlər yuzillərdir ki, dərs kitabları 

olaraq istifadə olunur [5, 182]. 

İbn Hacibin “əş-Şafiyə” əsəri ərəb qrammatikasının sırf sərf (morfologiya) 

bölümündən bəhs edir. Alim bu əsəri yazmaqla bu sahədə ilk cığır açmışdır. O 

zamana qədər ərəb dilçiliyindən bəhs edən əsərlərdə sərf və nəhv elmi bir yerdə ələ 
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alınırdı. İbn Hacib isə ərəb dilinin nəhv (sintaksis) bölümünə aid yazdığı “əl-Kafiyə” 

əsərindən sonra sərf (morfologiya) elmı ilə əlaqəli “əş-Şafiyə” əsərini yazmaqla bu 

iki elmi bir- birindən ayırmışdır. Alim əsərdə sərf elminin tərifini belə açıqlamışdı. 

التصريف علم باصول تعرف بها احوال ابنية الكالم التي 

 ليست باعراب. 

Sərf, sözlərin formalarını İrab (sintaksiz hallar) olmadan öyrənən qaydalar elmidir 

[6,47b]. 

Ərəb dilçiliyi sahəsində yazılmış üç əsas kitab vardır ki, bunlar İbn əl-Hacibin 

“əl-Kafiyə”si, Sibəveyhi(öl.796)nin “əl-Kitab”ı və Zəməxşəri(1075-1144).nin “əl-

Mufassal”ıdır. Deyə bilərik ki,“Şafiyə” əsəri məşhur alim Sibəveyhidən İbn Hacibin 

dövrünə qədər olan Sərf haqqında yazılmış əsərlərin xülasəsidir. Belə ki, “əş-Şafiyə” 

əsəri, “əl-Kitab”ın xülasəsini təşkil edən, “əl-Mufassal”da sərflə əlaqəli mövzuları bir 

araya gətirib onları müəyyən qruplara ayırıb, düzənləyib və lazım olan əlavələri 

etməklə onu mükəmməl səyiyyəyə gətirmiş bir kitabdır. Əsər eyni zamanda özündən 

sonra da bu sahədə tədqiqat aparanlar üçün əvəzsiz bir qaynaq olmuş və ondan 

faydalanaraq onlarla yeni-yeni kitablar yazılmışdır. “Şafiyə” həcm baxımından kiçik 

görünsə də alim sərflə bağlı bütün qaydaları yığcam , bir-birinə uyğunlaşdıraraq 

ardıcıl şəkildə əsərdə qeyd etmış və nizama salmışdır. İbn Hacib “Şafiyə”ni 

“Kafiyə”nin bacısı adlandırırdı. Bunun səbəbi də odur ki, alim əsərin 

müqəddiməsində ondan nəhv elminə aid yazmış olduğu “əl-Kafiyə” əsəri kimi sərf 

və imla qaydalarını əhatə edən sanballı bir əsər yazmasını tələb etdikləri üçün bu 

kitabı qələmə aldığını bildirmişdir. Bu kitabda başqa kitablarda olduğu kimi 

müqəddimə və mövzu ilə əlaqəli geniş izahlar yoxdur. Əsər qısa və məzmunlu 

olması ilə seçilir. Kitabın qısa və əhatəli olması onun üzərində çəkilən zəhmətin bir o 

qədər çox olduğuna işarədir. İbn Hacib əsərdə bütövlükdə sərf mövzularını iyirmi 

beş əsas başlıq altında cəmləşdirmişdir. Kitabda başlıqlarından sonra mövzu birbaşa 

misallarla geniş şəkildə açıqlanır. Alim təsrifin tərifini, isim və fel qəliblərini, vəzn 

və formalarını, mücərrəd- məzid(bablar nəzərdə tutulur) qəliblər və onların 

mənalarını mükəmməl şəkildə şərh etmişdir. Daha sonra isə mazi,(keçmis zaman) 

muzari, (indiki zaman) əmr, ismi fail, ismi məful, ismi təfdil,(sifətin üstünlük 

dərəcəsi) məsdərlər, zaman, məkan və alət isimləri, muşaqqar və mənsub(təsirlik hal 

tələb edən isimlər) isimlərlə əlaqəli qaydalar, cəm şəkilləri, məqsur və məmdud(sadə 

və düzəltmə) vəznləri ələ alıb onları misallarla izah etmişdir. Müəllif həmçinin 

sözlərdəki hərflərin səs dəyişməsi ilə əlaqəli ibtida, vəqif, imalə, ilal, ibdal, ilal həzfi, 

tərhim həzfi və idğam məsələləriylə bağlı hərflərin məxrəc və sifətlərini açıqlamışdır. 

Eyni zamanda “məsailut-təmrin” adını verdiyi, bəzi düzgün və ya düzəltmə sözlərin 

vəzinləri ilə əlaqəli çalışma və tapşırıqlar da kitabda öz əksini tapmışdır. Alim bu 

mövzu haqqında yazarkən “Mufassal”da olmayan, lakin, əvvəlki sərf əsərlərindən 

olan Sibəveyhinin “əl-Kitabı” ilə İbn Cinninin “əl-Münsif”,“ət-Tasrifu-l-muluk” 

və“Sirru sınati-l-irab” əsərlərindən yararlanmışdır. Əsərin sonunda isə “Xətt” başlığı 

altında imla qaydalari ilə əlaqəli xüsusi məlumatlar yer alır. Müəllif kitabın bu 

hissənin hazırlanmasında İbn Kuteybənin “Ədəbu-l-katib”, İbn Durustəvəyhinin 

“Ədəbu-l-kuttab”, İbn Cinninin “əl-Məqsur və-l-məmdud”u ilə İbnu-d-Dəhhanın 

“Babu-l-hica” adlı əsərlərindən istifadə etmişdir [7, 248]. Onu da qeyd edək ki, 

“Şafiyə” əsərində qırx iki ayə, səkkiz şeir və bir məsəl yer alır. 
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İbn əl-Hacib “əş-Şafiyə” əsərini yazarkən Bəsrə qrammatika məktəbinin 

göruşlərini əsas götürməklə bərabər eyni zamanda Kufə qrammatika məktəbinin 

görüşlərinə də yer vermişdir. Əsərdə İsa b. Ömər əs-Səqəfi, Əbu Amr b. Əla, Xəlil b. 

Əhməd, Yunus b. Həbib, Sibəveyhi, Ali b. Həmzə əl-Kisai, Yəhya b. Ziyad əl-Fərra, 

Əbu Ubeydə ət-Təymi, Əbu Osman əl-Mazini, Mubərrəd, Saləb, İbn Keysan, İbn 

Xaləveyh, ƏbuƏli əl-Farisi və İbn Cinni kimi dilçi alimlərin görüş və fikirlərindən də 

faydalanmışdır[8, 288]. 

“Əş-Şafiyə” əsəri müxtəlif ölkələrdə dəfələrlə çap olunmuşdur. Əsər ilk dəfə 

Hindistanın qərbi Benqal əyalətinin paytaxı olan Kəlkətə şəhərində h.1220/m.1805-ci 

ildə nəşr olunub yayınlanmışdır. Sonralar isə müxtəlif yerlərdə h.1240/1824-cü ildə 

Bolaq(Tatarıstan), h. 1258/1842, h. 1298/1880, h.1299/1881, h.1305/1887, 

h.1309/1891, h. 1324/1906-cı illərdə Qahirə (Misir),1850-ci ildə 

Cpel(Kanada),h.1267/1850, h. 1278/ 1861, 1871, 1885-ci illərdə Kanbur(Hindistan), 

h. 1268/1851, h. 1308/1890, h.1310/1892, h. 1321/1903 (daş basqısı) , h.1330/1911 –

ci illərdə İstanbul(Türkiyə), h. 1278/1861, h.1310/1892, h.1321/1903-cü 

illərdəDehli(Hindistan) və  h.1278/1278, h.1331/1912-ci illərdə Leknes(Norveç)də 

nəşr olunmuşdur.Əsər ərəb dilçiliyi ilə məşğul olan alimlərin diqqətini hər zaman öz 

üzərinə çəkmişdir. Geniş oxucu kütləsinin marağına səbəb olan əsərə alimin özü 

başda olmaqla səksənə qədər şərh və haşiyə yazılmışdir. [3,1020-1022]; [9, 370-

371]; [10, 535-537].Əsər həmçinin Fars və Türk dillərinə tərcümə olunmuşdur. Ərəb 

dilinin sərf bölümünü əsaslı şəkildə ələ alan və onu sistemli şəkildə açıqlayan “əş-

Şafiyə” əsəri istər Osmanlı dövlətinin zamanında, istərsə də sonralar məktəb və 

mədrəsələrində dərs kitabı olaraq tələbələrə tədris olunmuşdur[8, 288]. 

Orta əsrlərdə mövcud olan əsərlərə sərh və haşiyələrin yazılması, yəni şərhçilik 

müstəqil elm sahəsi səviyyəsinə çatmışdir. Qısa olaraq şərhçiliyin nə olduguna nəzər 

salaq. “Şərh” bir əsərin orjinal mətnini əsas götürərək bunun üzərində açıqlama və 

genişlətmələr aparmaqdır. “Haşiyə” isə hər hansı bir əsərin başa düşülməsi çətin olan 

söz , cümlə və mövzularını aydınlaşdırmaq üçün mətnin kənarlarına və altına əlavə 

açıqlamalar etməkdir. Əsərlərə şərh yazan alimlər sələflərinin müddəa və 

mülahizələrini izah edərkən bir sıra yeni, təkrar edilməz fikirlər irəli sürmüş, bunun 

nəticəsində də ərəb dilçiliyi tarixində özünə məxsus yer tutmuşlar. Bəzi şərhlər hətta 

orijinalın özündən çox yayılıb ondan daha məşhur olmuşdur. Beləliklə şərhçilik 

qeyri-müstəqil zehni fəaliyyət olmayıb, elmin bu və ya digər sahəsində zəngin bilik 

və təcrübə, yüksək peşəkarlıq və böyük nüfuz tələb edən elmi fəaliyyət sahəsidir. 

Əks təqdirdə şərhlərə heç bir ehtiyac qalmaz, orijinalın özü ilə kifayətlənmək 

mümkün olardı. Məhz buna görədir ki, həmin şərhlərin özlərinə belə haşiyələr 

yazılmış, oradakı orijinal müddəa və mülahizələr sonrakı görkəmli alimlər tərəfindən 

izah edilmişdir. Orta əsrlər İslam şərqində elmin bu və ya digər sahəsinə həsr edilmiş 

şərhçilik özü də xüsusi bir tədqiqat metodu , yaradıcılıq məktəbidir”.[11,246] 

Müəllifin özunün əsərə yazdığı şərh Süleymaniyə (4771, 4772), Həmidiyyə 

(1344) kitabxanalarında qeyd etdiyimiz şifrlər altında mühafizə olunur. Əsərə yazılan 

çoxsaylı şərhlər içərisində iki ən mükəmməli vardır ki, bunlar da Əhməd Çarpərdi və 

Razı əl-Əsrtabadinin şərhləridir. “Şafiyə”əsərinə yazılan şərhlərin qisminə nəzər 

salaq. 
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 Əhməd bin Həsən əl-Çarpərdi “ Şərhu-ş-Şafiyə fi-t-təsrif” əsərə yazılmış ən 

məşhur və ən mükəmməl şərh hesab olunur. Bu şərh elm əhli tərəfindən çox 

bəyənilmiş və rəğbət görmüşdür. Əhməd Çarpərdinin“Şərhu-ş-Şafiyə fi-t-təsrif” 

əsərinə əlliyə yaxın şərh və haşiyələr yazılmışdır. Əsərh. 1262/1845-ci ildə Kəlkətə, 

h.1262/1845-ci ildə Leknes, h.1271/1854-cü ildə Tehran, 1870-ci ildə Dehli, 1891-ci 

ildə Kanpur,h.1304/1886-cı ildə Lahorda çap olunmuşdur. Həmçinin Hüseyin əl-

Kəmalətər-Ruminin “əd-Durəru-l-Kafiyə fi həlli şərhi-ş-Şafiyə” adlı haşiyəsi və 

Məhəmməd b. Əbu Bəkir İbn Cəmanın haşiyəsi ilə birlikdə h.1310/1892-ci ildə 

İstanbulda çap olunmuşdur. 

 Razi əl-Əstərabadinin “Şərhu şafiyə İbn əl-Hacib”əsəridəfələrlə çap 

olunmuşdur. Əsər h.1262/1845-ci ildə h.1326/1908-ci ildə Leknes(Norvegiya), 

h.1280/1863-cüildə Tehran, h.1283/ 1866-cı ildə Dehli,h.1290/1873 İstanbul, 

h.1315/1897-ci ildə Lahor, h.1345/1926-cı ildə Qahirə, h.1395/1975-ci ildəBeyrutda 

çap olunmuşdur. Həmçinin Əbdülqadir əl-Bağdadinin“Şərhu şəvahidi şərheyi-ş-

Şafiyə li-r-Razi və-l-Çarpərdi”adlı əsəri ilə birlikdəh.1356/1937 və h.1358/1939 

Qahirədə, h.1395/1975-ci ildə isə Beyrutda nəşr edilmişdir. 

 Həsən b. Şərəfşah əl-Astərabadi “Şərhu-ş-Şafiyə”1425/2004-cü ildəQahirədə 

çap olunmuşdur. 

  Abdullah b. Məhəmməd Nuqrəkar “Şərhu-ş-Şafiyə” əsəri müxtəlif (h.1266, 

1272, 1273, 1276, 1285, 1293, 1302, 1306, 1310, 1319, 1320/m.1849, 1855, 1856, 

1859, 1868, 1876, 1884, 1888, 1892, 1901,1902)illərdə İstanbulda çapdan çıxmışdır. 

  Nizaməddin əl-Ərəc ən-Nişapuri “Safiyə şərhu-ş-Şafiyə” əsəri h.1266/1849, 

h.1272/1855, h.1311/1893, h.1356/1937-ci illərdə Tehran,h.1412/1992 –cı ildə 

Beyrut və h.1412/1992-cı ildəisə Məkkədə çapdan çıxmışdır. 

 Zəkəriyyə əl-Ənsari “əl-Mənahicul-kafiyə fi şərhi-ş-Şafiyə” əsəri İngiltərənin 

Mançester şəhərində h.1424/2003-cü ildə çap olunmuşdur. 

 İsaməddin əl-İsfərayininin“Şərhu-ş-Şafiyə”əsəri Nuqrəkarinin yazdığı şərhi 

ilə birlikdə h.1285/1868-ci ildə İstanbulda çap olunmuşdur. 

 Lütfullah b. Məhəmməd b. Qiyas Zafiri Həccaci “əl-Mənahilu-s-safiyə ilə 

kəşfi məani-ş-Şafiyə“ , Razi və Çarpərdinin şərhlərinə isnad edilən bu əsər 1984-cü 

ildə Qahirədə çap olunmuşdur. 

 Məhəmməd Hadi b. Məhəmməd Salih əl-Mazandarani “Şərhu-ş-Şafiyə”  Bu 

əsər fars dilində olmaqla h. 1268/1851-ci ildə Tehranda çap olunmuşdur. 

 Məhəmməd Sad Qalib“əs-Safiyə (əl-Afiyə) şərhu-ş-Şafiyə” Əsər Fars dilində 

olmaqla  1861, 1878, 1895-ci illərdə Kanpurda, h.1302/1884-ci ildəİstanbulda 

çapdan çıxmışdır. 

 İrfanəddin əs-Səvati“Miftahu-ş-Şafiyə” h.1312/1894–cü ildə Dehlidə cap 

olunmuşdur. 

 Zeynîzadə Hüseyin  Əfəndi, “Fəvaidu-ş-Şafiyə” h.1291/1874-cü ildə 

Kanpurda çap olunmuşdur. 

 Məhəmməd Tahir b. Əli əl-Fəttani, “Kifayətu-l-mufritin” h.1283/1866-cı ildə 

Dehlidə çap olunmuşdur. 

 Əli Quşçu, Alimin Fars dilində yazdığı şərh çox dəyərli əsərlərdəndir. 

 Qara Sinan “əs-Safiyə şərhu-ş-Şafiyə”. 
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 Əhməd Cevdət Paşa, “Ta’liqatalə-ş-Şafiyə”h.1294/1877-ci ildə İstanbulda 

çapdan çıxmışdır. 

 “Əş-şafiyə” əsərinin Səlahi Əfəndi, Sudi Bosnəvi, Seyyid Əhməd Asim 

Üsküdari b.Hüseyn Həmid Ankaravi tərəfindən Türk dilinə olunmuş tərcümə və 

şərhləri vardır. Qeyd edək ki, Qurd Əfəndi və Yaqub Abdullətif tərəfindən Türk 

dilinə olan tərcüməsi h.1290/1873-ci ildə İstanbulda çap olunmuşdur [7, 247-248]. 

Dünyanın bir çox ölkələrində əlyazmalarının saxlandığı inistitut, muzey və 

kitabxanalarında İbn Hacibin digər əsərləri ilə yanaşı “əş-Şafiyə” əsərinin müxtəlif 

vaxtlarda yazılmış nüsxələrinə rast gəlmək mümkündür. AMEA M. Füzuli adına 

əlyazmalar institutunda da bu əsərin yeddi ədəd əlyazma nüsxəsi qorunub saxlanılır. 

Həmin əlyazmalardan ikisi,B-5545/3490 sifrində mühafizə olunan nüsxə 

h.1253/1837-ci, B- 733/3282 sifrəsi altında mühafizə olunan nüsxə isə h. 1264/1847-

ci, illərdə Şəkidə Azərbaycanın məşhur mətnşünaş, kitabşunas alimi Əbdülqəni 

Nüxəvi tərəfindən köçürülmüşdür.Mövcud olan digər nüsxələrədəqisaca nəzər salaq. 

A-550/20736 sifri altında qorunan əlyazma h. 1126/1714-cü ildə Yasin bin Eykam 

tərəfindən köçürülmüşdür. B-2001/15600 sifrli nüsxə, h. 1182/1865-ci ildə 

Türkiyənin Qars səhərində Abdurrəhman tərəfindən köçürülmüşdür.B-47/5476 sifrli 

nüsxə h. 1079/1668-ci ilin Ramazan ayında köçürülüb. Təəssüf ki, katib adını qeyd 

etməmişdir. A 532/20654 sifri altında qorunan əlyazmanın katibi, yazıldığı tarix və 

yer haqqında heç bir məlumat yoxdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz nüsxələrdən 733 

şifrində  mühafizə olunan nüsxənin elmi paleoqrafik təsvirini nəzər salaq. Bu 

əlyazma nüsxəsi, görkəmli mətnşunas alimimız Əbdülqəni Nüxəvi tərəfindənh. 

1264/1847-ci, ildə Şəkidə köçürülmüşdür. Əsərin əvvəli və sonu belədir:  

Əvvəli:            الحمد هلل رب العالمين. اما بعد فقد سألني من ال يسعني مجالفته ان الحَق بمقَدمتي فياالعراب

                     .  

Sonu:                                     و اما الحروف فلم يكتب منها بالياءغير بل الي وعلي حتَي. تمت الشافيةز

                       

Əlyazma Rusiya istehsalı olan ağ rəngli kağıza qara mürəkkəblə şikəstə və nəstəliq 

elementləri olan gözəl kaliqrafik nəsx xətti ilə yazılmışdır.Mətndə ’ تفاعل’ افعل’ فعل 

’ تفعل babları və ş. tipli sözlər qara mürəkkəblə iri, qalın xətlə yazılmışdır. Mətndə sərf 

elmini əhatə edən mövzu başlıqları və ağlayıcısı qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır. 

Mətnin haşiyələrində  göstərilmiş bəzi nüsxə fərqlərindən və yazılmış ayrı- ayrı 

izahlardan aydın olur ki. Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarizadə bu mətni əsərin digər 

nüsxələri ilə müqayisəli şəkildə tədqiq etmişdir. Şərq və müasir üsulla səhifələnmiş 

əlyazma nüsxəsinin mətni məcmuənin 48b-71a vərəqlərini əhatə edir.Əlyazmanın 

ölçüsü17x22,5sm.dir. Cildi Şərq medalyonları ilə bəzədilmiş və əlyazma kitabını 

bağlamaq üçün əlavə dili olan tünd qəhvəyi rəngli dəridir.[12, 245-247] 

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi yazılmış şərhlər arasında ən çox bəyəniləni 

Razi əl-Əstrəbadi vəƏhməd bin Həsən Çarpərdinin şərhləridir. Qeyd etmək istərdik 

ki, Əhməd bin Həsən Çarpərdi Orta əsrin yetişdirdiyi böyük Azərbaycan alimidir. 

AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundaƏhməd Çarpərdinin “Şərh əş-Şafiyə” 

əsərinin 18 ədəd əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Bu nüsxələrTürkiyə, İran, Dərbənd və 

Azərbaycanda köçürülmüşdür. Həmin nüsxələrdən birinin elmi-paleoqrafik təsvirinə 

nəzər salaq. Əsərin əvvəli və sonu aşağıdakı kimidir.  
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Əvvəli:  نحمدك يا من بيده الخير و الجود...أما بعد فيقول... فخر الملة و الدين أبو عبد هللا أحمد بن الحسن

                     الچارپردى...لمل كان كتاب التصريف الذي صنفه الفاضل المحقق... ابن الحاجب                 

                                                   

Sonu            ألنها بمعناها في الغاية و األنتهاء                                                                             

                 .  

Əlyazma Avropa istehsalı olan vərəqlərə qara mürəkkəblə, nisbətən qalın nəsx xətti 

ilə köçürülmüşdür. قوله  sözü isə qırmızı rəngli mürəkkəblə yazılmışdır. Əsərdəorta əsr 

mətnşünaslıq nümunələrindən istifadə edilmiş və bu nümunələr qırmızı mürəkkəblə 

yazılmışdır. Əlyazmada izahları açıqlanan söz, ifadə və cümlələrin üstündən qırmızı 

mürəkkəblə xətlər çəkilmişdir. Mətnin kənarlarında sonlara doğru getdikcə azalan 

qeydlər vardır. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnmişdir. 74a-130a ya qədər vərəqlər 

korlandığından bu hissələrdə əlyazma mətni oxunmaz vəziyyətə düşmüşdür. 

Əiyazmanın ölçüsü 15x20,5sm., həcmi 205 vərəqdir. Cildi qəhvəyi rəngli dəridir. 

Əlyazma nüsxəsi h.1125/m. 1713-ci ildə, Bazar günü, Şamaxıda, Amal bin Molla 

Şərif bin Molla Yusif tərəfindən Molla Əyyub Əfəndinin mədrəsəsində, Kazım əl-

Həsənin xidmətində yazılmışdır.[13] 

Ərəb dilinin sərf (morfologiya) bölümünü nəhvdən ayıraraq ilk kitabın müəllifi 

olmuş, Orta əsrlərdə yaşayıb yaratmışAzərbaycan alimi İbn Hacibin“Şafiyə”əsəri və 

əsərə yazılan şərh və haşiyələr günümüzdə də bu sahə üzrə məşğul olanlar üçün daha 

çox istifadə olunan qaynaqlar arasında yer alır. Əsərdən istifadə olunaraq onlarla 

yeni kitab, dərsliklər yazılmış və bu sahənin tədqiqatçıları üçün qiymətli mənbə 

olmuşdur. 
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КОММЕНТАРИИ И АННОТАЦИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЮ 

«ШАРХУ АШ-ШАФИЙА» ИБН ХАДЖИБА 

Резюме 

 

Известный азербайджанский учёный Средних веков Ибн Хаджиб 

завоевал особую популярность после написания таких произведений, 

как«Кафийа»(синтаксис) и «Шафийа» (морфология). Автор, как бы, 

разграничил эти науки. «Шафийа» являясь первым самостоятельным трудом, 

посвящённом морфологии, на протяженим многих лет изучается учёными.На 

основаниск этого произведения написано множество книг. Рукописи этого 

произведение были распространены по всему миру с Востока на Запад. В 

Институте Рукописей имени М. Физули при НАНА хранятся 7 экземпляров 

рукописи. Многими учёными были написаны на это произведение ряд 

комментариев и заметок. Но, среди этих комментариев более признанным 

считается комментарии Ахмеда Чарпарди. Рукописи этого произведение были 

распространены по всему миру с Востока на Запад. В Институте Рукописей 

хранятся 18 экземпляров рукописи. 

 

                                                                                                       Sevindj Bayramova  

 

COMMENTARİES AND ANNOTATİONS ON THE 

“SHARH ASH-SAFİYAH” BY İBN HADJİB 

Summary 

 

Ibn Hadjib, one of medieval Azerbaijani scholars gained his fame because of 

his works on Arabic linguistics titled “Kafiyah” (Syntax) and “Shafiyah” 

(Morphology). The scholar made a differenciation between these two sciences by 

writing the book titled “Shafiyah”, about what this article is. “Shafiyah”, as the first 

independent work on this area, has been approved, studied and played an important 

source for writing of variety of books in this field by scholars over the years. The 

manuscripts of this book of him spread over the world from the East to the West. 

7copies of this composition have stored in the Institute of Manuscripts named after 

M. Fuzuli under ANAS. Ibn Hajib. Lots of interpretations and commentaries have 

been written to this composition. However, interpretation of Ahmad Charpardi is 

considered as the best one among scientific society. Manuscripts of this composition 

have been extended from west to east.1 copies of this composition have stored in the 

Institute of Manuscripts. 
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MİR CƏLAL  PAŞAYEVİN  “AZƏRBAYCANDA ƏDƏBİ 

MƏKTƏBLƏR” ƏSƏRİ 

(monoqrafiya və eyni adlı dissertasiyasının  müqayisəli tədqiqi) 
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1905-1917-ci illərdə formalaşan və ədəbiyyatmızın sonrakı təkamülündə, 

ideya-estetik platformasını, ədəbi metod və üslub xüsusiyyətlərini ilk dəfə olaraq 

sistem halında cəmləşdirən Mir Cəlal  bununla Azərbaycan ədəbiyyatını 

bütövləşdirdi. Onu pərakəndəlikdən tamlığa aparmaq prinsipi ilə “Azərbaycanda ədə-

bi məktəblər”in əsasını qoydu. Ədəbi məktəbə ictimai-siyasi həyatla ümumi bir 

başlanğıc verəndən sonra düzgün və dürüst prinsip əsasında ədəbi məktəbləri 

bölmələrə ayırdı: Realizm ədəbi məktəbi, romantizm ədəbi məktəbi, maarifçi-

didaktik yazıçılar, xırda məişət dramları və hər bölmənin banilərindən, yaradıcıla-

rından xronologiyaya uyğun olaraq bəhs açaraq ədəbiyyatşünaslığımızda qüdrətli bir 

elmi məktəb formalaşdırdı.  

Azərbaycan ədəbiyyatının və elminin inkişafında müstəsna xidmətləri olan 

əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Mir Cəlal Paşayevin 

”Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1911)” doktorluq dissertasiyası ilə 

“Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1911)” monoqrafiyası arasında müqayisəli 

təhlillər aparılmışdır. 2004-cü ildə çapdan çıxan monoqrafiya Mir Cəlal müəllimin 

doktorluq dissertasiyası əsasında hazırlanmışdır. 

Mir Cəlalın 1946-cı ildə yazdığı “Azərbaycanda ədəbi məktəblər” (1905-1917) 

adlı  doktorluq dissertasiyası  19x29 sm.ölçüsündə və  492 səhifə həcmində Bakıda 

nəşr olunub.[8]  

“Azərbaycanda ədəbi məktəblər” dissertasiyasını və “Azərbaycanda ədəbi 

məktəblər” monoqrafiyasını araşdırarkən bəzi fərqli cəhətlər ortaya çıxdı. Fərqli 

cəhətlər bölmə-bölmə məqalədə verilmişdir. 

Dissertasiyanın ”İctimai-siyasi həyat” adlı I  bölməsində aşağıdakılar öz əksini 

tapır: 

 1.Mətbuat 

2. Maarif 

3. Teatr- musiqi  

4.Rəssamlıq-memarlıq 
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5.Ədəbi mübarizələr 

Monoqrafiyada isə ”İctimai-siyasi həyat” adlı I bölmədə “Mədəni hərəkat” adlı 

hissə verilib. 

Dissertasiyada  “Realizm məktəbi” adlı II bölmədə “Xalqçı yumor və ictimai 

satira” başlıqlı yazı yer almışdır. Monoqrafiyada isə həmin yazı “Realizm ədəbi 

məktəbi” bölməsində “Xalq  yumoru və mübariz satira” adı ilə qeyd olunub.  

Azərbaycanda ədəbi məktəblər adlı monumental monoqrafiyada bir sıra  

məsələlər yüksək səviyyədə öz həllini tapmışdır. Bura  Azərbaycan ədəbiyyatında 

realizm, romantizm və başqa ədəbi cərəyanların səciyyəvi cəhətləri, metod, üslub 

xüsusiyyətləri, nəzəri-estetik prinsipləri, idraki-tərbiyəvi əhəmiyyəti kimi məsələlər 

daxildir.  

 “Azərbaycanda ədəbi məktəblər” dissertasiyası yazılanda milli elmi-ədəbi 

mühitində bu modeldə heç bir təcrübə mövcud deyildi. Əsərin adı da, strukturu da 

Mir Cəlal Paşayev tərəfindən elmi-ədəbi dövriyyəyə gətirilən mühüm yenilik idi. 

Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, vaxtilə Mir Cəlal müəllimin müəyyən 

etdiyi tənqidi realizm, maarifçi realizm və romantizm kimi ədəbi istiqamətlər, 

bölgülər indi də elmi-nəzəri fikirdə qəbul olunur. Həmin əsəri heç tərəddüd etmədən, 

XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası adlandırmaq 

mümkündür. Ədəbiyyat tarixçiliyi ilə nəzəri təfəkkürün üzvi vəhdətindən yaranan bu 

fundamental tədqiqatda digər mətləblərlə yanaşı, “Molla Nəsrəddin” ədəbi cəbhə-

sində birləşmiş Azərbaycan tənqidi realistlərinin ömür və sənət yolu, zəngin, 

çoxcəhətli yaradıcılıq axtarışları, əsərlərinin ideya-bədii özəllikləri ətraflı şəkildə 

araşdırılmışdır. [5,16]  

Dissertasiyanın həmən bölməsində ədəbiyyatımızı həm məzmun, məfkurə, həm 

də forma cəhətdən yeni mərhələyə qaldıran Cəlil Məmmədquluzadədən (1869-1932) 

danışılır və aşağıdakı bölmələrə ayrılır:  

Ədəbi məktəbi 

Dramaturgiyası 

Mirzə Cəlilin nəsri 

Mühərrirlik fəaliyyəti 

Monoqrafiyada Cəlil Məmmədquluzadənin tərcümeyi-halı yeni başlıq kimi 

verilib. “Ədəbi məktəbi” isə “Mirzə Cəlil məktəbi“ adı ilə əvəz olunub.  

Ötən əsrin cəmi iyirmi ilini əhatə edən bir ədəbi mərhələ “Azərbaycanda ədəbi 

məktəblər” adlı həmin əsərdə dövrün konkret  ictimai-siyasi və  iqtisadi proseslərinin 

analitik təhlili fonunda nəzərdən  keçirilir. Mir Cəlal milli satirik mətbuatımızın 

əsasını qoymuş “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi üzərində dayanır, Azərbaycanda yeni 

tipli, demokratik, ictimai və bədii-publisistik  məfkurə istiqamətinin müəyyənləşmə-

sində, mövcud gerçəkliyin, xalq həyatının və məişətini tarixi reallığa uyğun şəkildə 

təsvir olunmasında həmin məcmuənin oynadığı əvəzsiz rolu araşdırır, ona elmi 

qiymət verir. [5, 217]  

Dissertasiyanın həmən bölməsində böyük dramaturq və nasir Əbdürrəhimbəy 

Haqverdiyevdən  (1870-1933) danışılır. Dram və hekayələri adlı hissələrə ayrılır.  

Monoqrafiyada isə Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin tərcümeyi-halı və dramaturgiyası 

öz əksini tapır.   
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Azərbaycan realist və demokratik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən  

olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev XIX əsrin son illərindən ədəbiyyat aləminə 

qədəm qoymuş dolğun məzmunlu dram əsərləri, yumoristik-satirik hekayələri ilə 

şöhrətlənmiş, həm də ictimai xadim kimi realist  ədəbiyyatımızın və sənətimizin 

inkişafında mühüm rol oynamışdır. [4,16]    

1978-ci ildə professor Təhsin Mütəllimov Haqverdiyevin sənətkarlığı əsasında 

“XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi məktəblər” adlı kitab nəşr etdirmişdir. 

Kitabın elmi redaktoru  Xalid Əlimirzəyevdir. Kitabda aşağıdakı məqalələr öz əksini 

tapıb: Müqəddimə, İctimai həqiqətlər, Drammatik -məzəli süjetlər, Düşündürücü 

nəticələr, Xarakterlər qalereyası, Dərdli, şəfalı gülüş, Təhkiyə gözəlliyi, Təsvir 

dəqiqliyi. Müəllif kitabda Haqverdiyev təhkiyəsini araşdırır. Kitab 500 nüsxə tirajla 

(sifariş 36)  çap olunub. [11]   

Dissertasiyanın həmən bölməsində Azərbaycan ədəbiyyatının böyük satirik 

şairi Sabir Tahirzadə  (1862-1911) haqqında yazılmışdır və aşağıdakı bölmə 

aşağıdakı hissələrə ayrılır: 

 Sabir Tahirzadə 

Yaradıcılığı 

Satira xüsusiyyətləri 

Sabir və sənət 

Sabir və tərbiyə 

Sabirin dili 

Ədəbi məktəbi 

Monoqrafiyada dissertasiyadan fərqli olaraq Sabirin tərcümeyi-halı əlavə 

olunub Dissertasiyada “Sabir və tərbiyə” adlı hissə “Mirzə Ələkbər Sabir və tərbiyə 

məsələləri” sərlöhvəsi ilə, “Sabir və sənət” adlı hissə isə “Mirzə Ələkbər Sabir  

satirasının xüsusiyyətləri”  başlığı ilə verilib və 9 xüsusiyyəti açıqlanıb: 

1. Mövzu dairəsinin genişliyi 

2. İdeya cəhətdən xalqa, azadlığa və demokratiyaya əsaslanması 

3. Vətəndaşlıq cəsarəti 

4. Sənət yeniliyi 

5. Kinayə və istehza ilə təsvir 

6. Mirzə Ələkbər Sabirin taziyanələri 

7. Balaca canlı səhnəciklər 

8.Gülüşün ciddi şeirlərdə ciddi ruhda verilməsi 

9. Xalq məsəllərindən, danışıq dilinin zənginliklərindən istifadə üsulu 

 Dissertasiyanın həmən bölməsində Əli Nəzmi  (1881-1946) və yaradıcılığı adlı 

hissə öz əksini tapıb. Monoqrafiyada tərcümeyi-halı adlı hissə əlavə verilib. 

Dissertasiyanın həmən bölməsində Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbinin  fəal nü-

mayəndələrindən olan Məmməd Səid Ordubadi (1872-1950) adlı başlıq . öz əksini 

tapıb 

Monoqrafiyada isə dissertasiyadan fərqli olaraq “tərcümeyi-halı” və 

“yaradıcılığı” başlıqları  verilib.  

Dissertasiyanın həmən bölməsində Mollanəsrəddinçi mübarizlərdən olan 

“Əliqulu Qəmküsar” (1880-1919) adlı yazı  təqdim olunub. Monoqrafiyada isə 
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dissertasiyadan fərqli olaraq “tərcümeyi-halı” və “yaradıcılığı” adlı başlıqlı yazılar 

əlavə  olunub 

Yeniliyi təsdiq, köhnəliyi inkar etmək, məişət, əxlaq və şüurlarda olan köhnəlik 

qalıqlarının ölümünü acı kinayə ilə göstərmək Mir Cəlalın yaradıcılığında səciyyəvi 

cəhətdir. Eyni zamanda Mir Cəlal inqilabla bərabər yaranan insanı onun həyata olan 

yeni baxışlarını əks etdirən yazıçılardandır. 

Dissertasiyanın həmən bölməsində müasir ictimai hadisələrə öz münasibətini 

açıq və cəsarətlə bildirən Mirzə  Əli Möcüzdən danışılır. (1873-1934) Yazı “Mirzə  

Əli Möcüz” və “Möcüzün şeirləri” adlı hissələrə ayrılır. Monoqrafiyada isə 

dissertasiyadan fərqli olaraq “Tərcümeyi-halı” və “Yaradıcılığı”  başlıqlı məqalələr 

əlavə  verilib. 

C. Məmmədquluzadə, Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq, 

Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar, M.S.Ordubadi, İ. Musabəyov, M.Möcüz, Ə.Cənnəti, 

A.Divanoğlu, S. Mənsur və digər qələm sahiblərimizin yaradıcılığı ilk dəfə məhz Mir 

Cəlal müəllimin məşhur “Azərbaycanda ədəbi məktəblər”  (1905-1917) adlı 

doktorluq  dissertasiyasında sistem halında araşdırıb təhlil  edilmişdir. 

Dissertasiyanın həmən bölməsində ədəbiyyatşünaslıq sahəsində görkəmli 

xidmət sahibi olan “Firidun bəy Köçərli”  (1863-1920) başlıqlı  yazı da vardır. Bu 

monoqrafiya ilə eynidi. 

Mir Cəlalın “Azərbaycanda ədəbi məktəblər “ (1905-1917-ci illər)  adlı 

doktorluq dissertasiyasında 1905-ci il inqilabından sonra ədəbiyyatda kəskinləşən 

ideya mübarizəsini, ədəbi-tənqidi fikrin izahına geniş yer verilmişdir. Müəllif Firudin 

bəy Köçərliyə ayrıca oçerk həsr etmiş, onun XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 

mövqeyini müəyyənləşdirməyə çalışmışdır. [11]  

 “İyirminci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının yeni bir intibah dövrünün başlanğıcı 

oldu. Əgər qədim dövrlərdə ölkə Nizami, Xaqani, Füzuli kimi, bir əsr bundan qabaq 

Mirzə Şəfi və yarım əsr bundan qabaq M.F.Axundov kimi tək-tək böyük simaları ilə 

dünya ədəbiyyatı səhnəsində görünə bilirdisə, indi Azərbaycanın tərəqqipərvər 

şairləri böyük bir ictimai hərəkat içərisində yetişərək mübarizə səhnəsinə başladılar. 

İyirminci əsrin görkəmli ədib və şairləri böyük bir ictimai hərəkat içərisində 

yetişərək mübarizə səhnəsinə atılmışdılar... XX əsrin başlanğıcında belə ədəbiyyat 

yaranmaqda idi. Bu, əsasən, realizm, demokratizm istiqamətində inkişaf edən yeni, 

fəal, müasir, qüvvətli bir ədəbiyyat idi. Bu ədəbiyyat xalqın həyatı, mübarizəsi, arzu 

və idealları ilə bağlı, oxucunu ayıldan, intibaha çağıran yeni ruhlu, yeni məzmunlu 

ədəbiyyat idi”.  [8, 50] 

Dissertasiyanın həmən bölməsində   “Mirzə Fətəli Axundovun farsca yazan 

şagirdləri” adlı yazı vardır. Bu başlıqlı yazı  aşağıdakı hissələrə ayrılır: 

Mirzə Mölkümxan  

Əbdürrəhim Talıbov 

Zeynalabdin (Marağalı)  

Monoqrafiya da isə “Mirzə Fətəli Axundovun farsca yazan şagirdləri” adlı 

başlıq ümumi verilib və Mirzə Mölkümxan haqqında məlumat yoxdur. 

Mir Cəlal Paşayevin ”Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1911)” doktorluq 

dissertasiyasında XX əsr realizmi və romantizmi ilk dəfə ayrıca tarixi-estetik 

kateqoriya, ədəbi məktəb şəklində dəyərləndirilir. Ədəbiyyatşünaslığımızda 
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romantizm haqqında əvvəlki mülahizələrdən fərqli olaraq, bu əsərdə realizmlə yanaşı 

romantizm müstəqil yaradıcılıq üsulu kimi  götürülür, milli ədəbiyyatşünaslıqda 

yaradıcılıq metodlarının bütöv, sistemli nəzəri şərhi üçün metodoloji əsas hazırlanır. 

Mir Cəlal müəllimin ədəbi-nəzəri fikir tariximizdə digər böyük xidməti onun 

ədəbiyyat tarixçiliyi, klassik irsi dövrləşdirmədə orijinal prinsipləridir. Qədim və orta 

əsrlər ədəbiyyatının bir kurs və fənn kimi sistemləşdirilməsi Həmid Araslıya, yeni 

dövr-XIX əsr ədəbiyyatı Feyzulla Qasımzadəyə məxsusdursa, XX əsrin əvvəlləri 

tarixi mərhələsinin yaradılması Mir Cəlal Paşayevin adı ilə bağlıdır. [2,7]  

Dissertasiyanın  “Romantizm məktəbi” adlı III bölməsində Məhəmməd 

Hadidən (1879-1920) danışılır və aşağıdakı hissələrə ayrılır: 

Məhəmməd Hadi 

Hadinin şeirləri 

Hadi siyasi lirika, vətənpərvər romantika ustası 

Hadi mütəfəkkür şairdir 

Hadidə azadlıq fikirləri 

Monoqrafiyaya “tərcümeyi-halı” adlı hissə əlavə edilib. “Hadinin şeirləri”  adlı 

hissə “Məhəmməd Hadinin  şeiri” adı ilə, “Hadi siyasi lirika, vətənpərvər romantika 

ustası” adlı hissə isə “Məhəmməd Hadidə siyasi lirika, vətənpərvər romantika” adı 

ilə əvəz olunub.  

Mir Cəlalın yaradıcılığında bir neçə istiqamət reallaşdırılır: Mir Cəlal XX əsr 

ədəbiyyatını metodoloji istiqamətdə təhlilə cəlb edib, realizm və romantizm 

yaradıcılıq metodları və onların tiplərinin əsas təhlil obyekti olub: Mir Cəlal XX əsr 

ədəbiyyatını onun ayrı-ayrı nümayəndələrinin yaradıcılığı əsasında araşdırıb; Mir 

Cəlal XX əsr ədəbiyyatını ədəbi janrların təkamülü əsasında təhlil edib (məsələn, 

hekayə janrı); Mir Cəlal XX əsr ədəbiyyatını klassik irslə müqayisədə təhlil edib. [1, 

21]  

Dissertasiyanın III bölməsində “Abbas Səhhət” (1874-1918) və “Səhhətin 

romantikləri” adlı hissələr öz əksini tapır. Monoqrafiyada isə dissertasiyadan fərqli 

olaraq “tərcümeyi-halı” adlı  məqalə əlavə  verilib. 

Mir Cəlalın ədəbi cərəyanlar, ədəbi məktəblər, xüsusilə də bədii metodla bağlı 

apardığı tədqiqatlar ilkin mənbə və dövrünün elmi-nəzəri fikrinin göstəricisi kimi 

dəyərli materiallardır.” Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)” kitabında 

romantizm metodunda yazanlar sırasında Hadini, Abbas Səhhəti xatırlayan ədib 

onların yaradıcılığını zaman və məkan kontektsində təhlilə çəkməyə çalışmışdır. 

Amma bu məqamda o da vurğulanmalıdır ki, dövrün tələbləri və siyasi atmosfer bəzi 

məsələlərdə Mir Cəlalın da yaradıcılığına təsirsiz qalmamışdı. Məsələn, o, 

Azərbaycan romantikləri haqqında danışarkən onları “mütərəqqi” və “mürtəce 

romantizm” metoduna aid edərək iki hissəyə bölürdü. Və yenə də dövrün siyasi tə-

ləblərinin təsiri altında mürtəce romantizmi burjua cəmiyyəti ilə əlaqələndirir, məhz 

burjuaziyanın təsirini bu yaradıcılıq tipində əsas təsir istiqaməti hesab edirdi. Amma 

bununla belə, aparılan təhlillər göstərir ki,  kitabda romantizm bədii metodunun 

gücləndiyi tarixi şəraitdə, inkişafı üçün mövcud münbit zəmində düzgün istiqamətdə 

müəyyənləşdirildi. [2, 7] 
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Dissertasiyanın həmən bölməsində “Əbdülxaliq Cənnəti” (1855-1931) və 

“Cənnətinin şeiri” adlı hissələr verilib. Monoqrafiyada isə dissertasiyadan fərqli 

olaraq tərcümeyi-halı adlı başlıq əlavə  verilib. 

Əhatəliliyi və XX əsrin ədəbi mənzərəsini bütün genişliyi ilə əks etdirməsi 

baxımından kitab çox qiymətli mənbədir. Alim Azərbaycanın XX əsrə aid ədəbi 

məktəblərini formalaşdıran ictimai-tarixi şəraiti izah etdikdən sonra üç aparıcı 

istiqamət üzərində dayanır və onların əsas təmsilçilərinin yaradıcılığını təqdim edir. 

Həmin istiqamətlər bunlardır: realizm ədəbi məktəbi, romantizm ədəbi məktəbi, 

maarifçi-didaktik yazıçılar. Ilk baxışdan diqqəti cəlb edən həm də odur ki, tədqiqatçı 

əsərə sovet dövründə bir o qədər adı bəlli olmayan şəxsləri-Əbdülxaliq Cənnəti, 

Səməd Mənsur Kazımov, Məhəmməd Qarayev, Mir Mahmud Kazımovski və b. da 

yaradıcılığını daxil edib. Əsərə yazıldığı dövrün qaynaqlara müraciət imkanı, ideoloji 

və elmi-nəzəri mühit prinsiplərini kontekstindən yanaşdıqda dəyəri daha da artır. 

[6,185]  

“Divanbəyoğlu Abdullabəy” (1883-1936) və “Səid Səlmasi” (1887-1909) adlı 

hissələr həm dissertasiyada, həm də monoqrafiyada vardır. 

Peşəkar ədəbiyyat tənqidçisi, ədəbiyyatşünaslıq elminin sanballı nümunələrini 

yaratmış alim ədəbi cərəyanlar probleminə həsr olunmuş “Azərbaycanda ədəbi 

məktəblər” adlı fundamental tədqiqatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını yaşatmışdır. 

Dissertasiyanın həmən bölməsində “Mürtəce burjua romantikləri” adlı hissədə 

“Əlibəy Hüseynzadə” (1864-1940) və “Səməd Mənsur Kazımov”(1880-1927) 

başlıqlı yazılar öz əksini tapıb. Monoqrafiyada isə dissertasiyadan fərqli olaraq 

“Səməd Mənsur Kazımov” romantizm ədəbi məktəbinə daxil edilib və 

monoqrafiyada “mürtəce burjua romantikləri” bölməsi və bu bölməyə daxil edilən 

Əlibəy Hüseynzadə  qeyd edilməyib.  

Süleyman Rəhimov, Mir Cəlal, İlyas Əfəndiyev və b. yazıçıların da 

Azərbaycan ədəbi tənqidindəki fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək vacibdir. Bu müəllifin 

Azərbaycan bədii nəsri ilə əlaqədar  ədəbi tənqiddəki çalışmaları tədqiq etdiyimiz 

dövrdə bu və ya digər dərəcədə mütəmadi xarakter daşıyır və onların məqalə, məruzə 

və çıxışları o dövrün ədəbi tənqidi haqqında təsəvvürü tamamlayır. [3,163]  

1955-ci ildə professor Mir Cəlal yazır: “ bir çox əsərlərimizdə təsvir olunan 

adamlar real, təbii çıxmır. Nə üçün? Ona görə ki, yazıçı onları maraqlı, mürəkkəb, 

həyati olan canlı adamlar kimi yox, ancaq bir peşə sahibi kimi təsvir edir. Meşin 

pencəyi əynindən çıxart, raykom katibi öz obrazlılğını itirmiş olur. [3, 245]  

Dissertasiyanın həmən bölməsində “Azərbaycanda Osmanlı mühərrirləri” adlı 

yazı qeyd edildiyi halda monoqrafiyada bu öz əksini tapmayıb 

Dissertasiyanın IV bölməsində “Maarifçi-didaktik yazıçılar” adlı başlıq eyni ad 

ilə monoqrafiyada da verilib. Bu bölmədə “Süleyman Sani Axundov (1875-1933) və 

yaradıcılığı” adlı  material verilib. Monoqrafiya da isə “Tərcümeyi-halı”  başlıqlı 

yazı əlavə edilib. 

Məlum olduğu kimi ötən əsrin əvvəlləri, xüsusən 1905-1917-ci illər kiçik 

zaman kəsiyi olsa da, milli ədəbiyyatımızın bəlkə ən qüdrətli, zəngin və mürəkkəb 

dövrü kimi səciyyələnə bilər. Məhz bu zaman təxminən minillik ədəbiyyatımızın 

romantik və realist ənənələri görünməmiş, qəribə bir təkamül və novatorluq zirvəsinə 

çataraq bütün əvvəlki əsrlərin təcrübələrini bütün sonrakı zamanların ədəbiyyatına 
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əmanət etdi: ədəbiyyatımızın gələcək nailiyyətlərinə sarsılmaz milli ədəbiyyatımızın 

həm realist, həm də romantik inkişafında həlledici ideoloji-estetik keyfiyyət 

dəyişikliyi yarandı, eyni zamanda bir növ nəzəri və əməli istiqamət proqramları da 

müəyyənləşdi. [8,7]  

Dissertasiyanın həmən bölməsində “Abdulla Şaiq” (1881-1959), “yaradıcılığı”, 

“şairin nəsri” adlı hissələr qeyd olunub. Monoqrafiya da isə “Abdulla Şaiq” adı  

“Abdulla Şaiq Talıbzadə” adı ilə əvəz olunub və tərcümeyi-halı adlı  hissə əlavə 

olunub.  

Dissertasiyanın həmən bölməsində İbrahimbəy Musabəyov (1881-1942) və 

Məhəmməd Qarayev adlı başlıqlar monoqrafiyada da eynilə öz əksini tapıb. 

Görkəmli yazıçı və alim Mir Cəlal Paşayevin “Azərbaycanda ədəbi məktəblər” 

əsəri İranda ərəb qrafikalı əlifba ilə Azərbaycan dilində çap edilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının bu ölkədəki səfirliyinin sifarişi ilə Qum şəhərindəki mətbəələrdən 

birində nəfis şəkildə çap edilmiş kitab İranın ədəbi  mühitində və tədqiqatçı 

mütəxəssislər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. [8,12]  

Dissertasiyanın V bölməsində “Xırda məişət dramları” adlı başlıqda  aşağıdakı 

hissələr qeyd olunub: 

Rəşidbəy Əfəndiyev 

Mirzə Məhəmməd Axundov 

Mir Mahmud Kazımovski 

Qəmərli 

Monoqarfiyada isə “Mirzə Məhəmməd Axundov” adlı hissə “Mirzə 

Məhəmməd Axundov (Hatif)”, “Qəmərli” isə “Əhməd Qəmərli Məlikov” adı ilə  

əvəz olunub.  

 Dissertasiyanın VI bölməsində “Kitabiyyat” adlı bölüm “Ədəbiyyat” adı ilə 

əvəz olunub.  

 “Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)” əsərindən bəzi hissələr müxtəlif 

vaxtlarda  müxtəlif tərtibatla çap olunmuşdur.  Xüsusilə Mir Cəlal müəllimin 

professor F.Hüseynovla birlikdə çap etdirdikləri ”XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” 

adlı ali məktəb dərsliyində bu əsərdən də istifadə etmişdir. Lakin  “Azərbaycanda  

ədəbi məktəblər (1905-1917)” əsəri indiyədək bütövlükdə  nəşr  olunmamışdır. [8, 9]  

 Mir Cəlal müəllimin “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyindəki bölmələri 

də dissertasiyadakından müəyyən dərəcədə fərqlidir. Hətta elə yerlər var ki, Mir 

Cəlal müəllim dərslikdə əvvəlki fikirlərindən tamam fərqli olan nəticələr 

söyləmişdir. Şübhəsiz ki, bu Mir Cəlal müəllimin elmdəki obyektivliyini, 

tələbkarlığını və dəqiqliyini göstərən cəhətdir.  
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Айтен Гусейнова  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ МИР ДЖАЛАЛA ПАШАЕВA “ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ШКОЛЫ АЗЕРБАЙДЖАНА» (сравнительный анализ монографии и 

одноименной диссертации) 

Резюме 

 

Заслуженный деятель науки, доктор филологических наук, профессор 

Мир Джалал Пашаев имеет исключительные заслуги в развитии 

азербайджанской науки и литературы. В статье освещены результаты 

сравнительного анализа монографии ученого «Литературные школы 

Азербайджана (1905-1911)» и его одноименной докторской  диссертации. 

  

Aytan Huseynova  

WORK OF  MİR JALAL PASHAEV "LITERARY SCHOOLS OF 

AZERBAIJAN"(a comparative analysis of the monograph and the eponymous 

dissertation) 

Summary 

 

Honored Worker of Science, Doctor of Philology, Professor Mir Jalal Pashayev 

v has exceptional merits in the development of Azerbaijani science and literature. 

The article deals with the results of a comparative analysis of the doctoral 

dissertation of the scholar "Literary Schools in Azerbaijan (1905-1911)" and his 

monograph of the same name. 
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MADDİ-MƏNƏVİ XƏZİNƏMİZİN NAXÇIVANLA BAĞLI 
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AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu milli maddi-mənəvi irsimizin 

əlyazmalar şəklində qorunduğu və tədqiq edildiyi böyük elmi mərkəzdir. Burada 

mühafizə edilən 12 mindən çox əlyazma Yaxın və Orta Şərqin uzun əsrlər boyu elmi 

və ədəbi dili kimi qəbul edilmiş üç dildə - ərəb, fars və türk dillərində qələmə alınmış 

yazı abidələridir. Şərqin elə bir nöqtəsi yoxdur ki, orada yazılmış və ya üzü 

köçürülmüş əlyazma nümunələri bu elmi mərkəzdə təmsil olunmasın. Eyni sözləri bu 

günkü Azərbaycanın istənilən bölgəsi haqqında da demək olar. Bu əlyazmaların 

coğrafiyası Azərbaycanın ən böyük şəhərlərindən tutmuş, ən kiçik yaşayış 

məskənlərinə qədər əhatə olunmuşdur. Bu baxımdan qədim Naxçıvan torpağı da 

istisna deyil. M.Füzuli adına Əluyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən və maddi-

mənəvi irsimizin parlaq nümunələri sayılan  əlyazmalar içərisində Naxçıvan 

hüdudlarında hazırlanmış əlyazmalarla yanaşı Naxçıvanlı müəlliflərin yazdığı 

əsərlərin köçürüldüyü yazı abidələri də mühafizə olunur, tədqiq və nəşr edilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir əlyazma ayrılıqda bir sənət nümunəsi, maddi-

mənəvi irsimizin yadigarıdır və bu baxımdan xüsusi diqqət və qayğı tələb edir. Bu 

səbəbdən Əlayazmalar İnstitutunda  bu abidələrin kataloqlaşdırılması işi xüsusi 

dəqiqliklə aparıldığından  uzun  vaxt və hərtərəfli biliyə, bacarığa malik olan 

tədqiqatçılar heyəti tələb edir. Yarandığı illər ərzində institutun yetişdirdiyi bu 

əlyazmaçıların  zəhməti sayəsində xəzinəmizdə olan 12 mindən artıq əlyazmanın 

demək olar ki, yarısının elmi-paleoqrafik təsvirləri hazırlanaraq çap olunmuş 

kataloqlarımızda təqdim edilmişdir (4; 5; 6; 7; 8). Oxucuların ixtiyarına verilmiş bu 

kataloqlara və orada təqdim edilmiş elmi-paleoqrafik təsvirlərə nəzər saldıqda 

Naxçıvanla bağlı neçə-neçə əlyazmasını, Naxçıvanlı müəlliflərin adları ilə bağlı yazı 

abidələrini görmək olar. 

Məsələn, dahi özbək şairi Əlişir Nəvai (884/1140-906/1500-01) “Divan”ının 

XVI əsrdə köçürülmüş bir əlyazması XIX-XX əsr Azərbaycan maarifçisi, Naxçıvanlı 

Məhəmməd Tağı Sidqi kitabxanasında olmuş və bu kitabxanadan xəzinəmizə qəbul 

edilmişdir.  Əlyazma M-206 şifrəsi ilə xəzinəmizdə mühafizə olunur (8, 32). 

Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri baxımından bu yazı abidəsinin əhəmiyyəti ilə 

yanaşı həm də XIX əsrdə Naxçıvan ədəbi mühitində Nəvai irsinə olan məhəbbətdən 

xəbər verir.  
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Xəzinəmizdə mühafizə edilən və Naxçıvanla bağlı əlyazmalardan biri də 

tanınmış azərbaycan şairəsi, Naxçıvanın məşhur Kəngərli tayfasının Dümbüli 

qolundan olan Heyran xanım Dünbülinin “Divan”ıdır. Əlyazma tanınmış təbrizli 

soydaşımız, əlyazmaçı-kolleksioner tərəfindən Azərbaycan hökumətinə 

bağışlanmışdır.Əlyazmanın içərisində bu haqda xüsusi qeyd də vardır. Heyran 

xanımın əsərlərinin çapında və tədqiqində bu əlyazmanın xüsusi rolu olmuşdur. 

Əlyazma abidəsi xəzinəmizdə M-217 şifrəsi ilə qorunur (8,137-138).  

Xəzinəmizdə mühafizə olunan və XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti ilə sıx bağlı 

olan olduqca maraqlı bir əlyazma görkəmli Azərbaycan yazıçısı Məmməd Səid 

Ordubadinin atası Fəqir Ordubadinin (1836-1886) “Gülşəni-İrfan” adı ilə tanınan 

Divanıdır(8,161-162). Şair ömrünün son illərində dünya işığından məhrum olduğuna 

görə “Divan”ı görkəmli ədəbiyyatşünas və maarifpərvər Məhəmməd Tağı Sidqi 

tərtib etmişdir. Əlyazmanın katibi də odur. Abidənin 169b vərəqində Məhəmməd 

Tağı Sidqinin oğlu, şəxsi fondu  Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan (11) 

Məhəmmədəli Sidqinin də Fəqir Ordubadinin Məmməd Səid Ordubadinin atası 

olması haqqında qeydi vardır. Bütün bu qeydlər əlyazmanın XIX əsr yazı abidəsi 

kimi nə qədər böyük bir dəyərə malik olmasından xəbər verir. Divan fars və 

Azərbaycan dillərində yazılmış müxtəlif səpkili şeirləri əhatə edir. Bu əlyazma 

əsasında şairin seçilmiş əsərləri “Ağlar qələm əlimdə” adı altında  Bakıda 1989-cu 

ildə “Yazıçı” nəşriyyatında çap edilmişdir.  

XIX əsrdə Ordubadda “Əncüməni-şüəra” adlı ədəbi məclis fəaliyyət 

göstərmişdir(9,64-65). 1838-ci ildə Şıxəli Naib tərəfindən yaradılmış və sonradan 

Məhəmməd Tağl Sidqinin rəhbərlik etdiyi bu məclisin üzvləri arasında haqqında 

danışdığımız Fəqir Ordubadidən başqa Nəqqaş təxəllüslü şair də olmuşdur. Usta 

Zeynal Nəqqaş adı ilə tanınan bu şairin də irsindən 9 lirik qəzəli köçürülmüş 

əlyazması xəzinəmizdə mühafizə olunur(8,162). Mərhum tədqiqatçı Nəsirəddin 

Qarayevin tərtib etdiyi “Poetik məclislər” kitabında şairin yalnız “nə bilim” rədifli 

bir qəzəli təqdim edilmişdir (9, 64-65) . 

Xəzinəmizdə qorunan türkdilli yazı abidələri içərisində Naxçıvanlı Hüsni 

təxəllüslü şairin 172 vərəqlik toplusu da diqqəti cəlb edir. Topludan bu şairin 

Hüsnidən başqa digər təxəllüslərlə də şeirlər yazdığı və bəzi əsərlərini hətta, o 

dövrün “Yeni Fikir” qəzetində çap etdirdiyi də məlum olur. Topluda onun müxtəlif 

klassiklərin əsərlərinə yazdığı təxmislər Şərqin böyük mütəffəkir şairləri Hafiz və 

Sədidən etdiyi tərcümələr də diqqəti cəlb edir. Haqqında hələlik  heç bir 

məlumatımız olmayan bu şairin XIX əsrin sonu XX əsrin birinci yarısında yaşadığını 

təxmin edirik. Heç şübhəsiz gələcək tədqiqatlar bu şair haqqında daha geniş 

məlumatlar üzə çıxarmağa imkan verəcək.  

Əlyazmalar İnstitutunda Məhəmməd Tağı Sidqinin xətti ilə köçürülmüş 

olduqca maraqlı bir əlyazma toplusu mühafizə olunur. Fars dilində olan bu topluya 

XIX əsr İranının tanınmış ictimai-siyasi xadimi filosof və alimi Mirzə Mülküm xanın 

(1249/1833-34 –1326/1908) əsərləri daxil edilmişdir. B-1628 şifrəsi ilə mühafizə 

edilən bu əlyazması 1315/1898-ci ildə Naxçıvanda köçürülmüşdür. Topluya daxil 

olan bəzi əsərlərin elmi-paleoqrafik təsviri və mövzuları haqqında qısa məlumatlar 

institutun çap etdirdiyi farsdilli əlyazmalar kataloqlarında təqdim edilmişdir. (4,139, 

262; 5,156; 6,162,169; 7, 229). 



 
 

Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 78 ~ 
 

Bu kataloqlarda Mirzə Mülküm xanın əsərlər toplusunun M-85 şifri altında 

qorunan başqa bir əlyazmasının da saxlandığı haqqında məlumat var (4,261; 5,155; 

6,161-162,169; 7,228-229). O nüsxənin katibi Səmʼi vələdi-Mirzə Məhəmməd 

Əfşardır və abidə Gürcüstanın Qori şəhərində 1872-ci ildə köçürülmüşdür. Hər iki 

əlyazmanın ilkin müqayisəsi Məhəmməd Tağı Sidqinin toplunu hazırlayarkən Qori 

nüsxəsindən istifadə etdiyini ehtimal etməyə imkan verir.  

Azərbaycan türkü olduğunu ehtimal etdiyimiz  Qazi Əhməd Qumi özünün 

“Gülüstani-Hünər” əsərini bütünlüklə xəttatlığa bu sənətin sirrlərinə Orta əsrlər 

əlyazma kitabı istehsalında istifadə olunan materialların növlərinə həsr etmiş,  bu 

yazı abidələrinin yaranmasında iştirak etmiş bir çox xəttat, cildçi, miniatürçü rəssam 

və s. sənətkarların adları içərisində Naxçıvanlı ustaların da adlarını çəkərək onlar 

haqqında maraqlı məlumatlar verir (3). 

Eyni sözü müasir İran tədqiqatçısı Mehdi Bəyaninin “Əhval və asar-e 

xoşnevisan” əsəri haqqında da demək olar (1). 

Əlyazma abidələrinin əsas müəlliflərindən biri olan katib-xəttatlar haqqında  

onlara həsr olunmuş xüsusi təzkirələrdən əlavə, şairlərdən bəhs edən, lakin gözəl xətt 

sahibi olan və həm də adı xəttat kimi tarixə düşmüş şair-xəttatları təqdim edən ədəbi 

təzkirələrdə də geniş məlumatlara rast gəlirik. Məsələn, görkəmli Azərbaycan 

təzkirəçisi Sadiq bəy Əfşar özünün “Məcməül-Xəvas” adlı təzkirəsində 21 belə 

katib-xəttat haqqında məlumat verir, onların ədəbi irsindən nümunələr təqdim edir 

(10). 

Azərbaycanda ərəb qrafikalı xəttalığın və kitab sənətinin tarixini tədqiq edən 

əlyazmaçı-araşdırıcı İradə Qaibova bu sənətin XX əsrə qədər olan onlarla 

nümayəndəsini aşkar etmiş və yazılarında tədqiq və təqdim etmişdir. Bu adlar 

işərisində Məhəmməd ibn Ağaxan Cəlaləddin Naxçıvani  (XVI əsr), Qazi 

Məhəmmədbağır Ordubadi  (XVI əsr), Məhəmməd Cəfər Ordubadi (XVII əsr), 

Əsgər bəy Ordubadi (XIX əsr) və başqaları haqqında olan məlumatlar diqqəti 

xüsusilə cəlb edir (2,110-111). Onların qələmindən çıxmış və bu gün dünya əlyazma 

mərkəzlərində Azərbaycanın o cümlədən qədim Naxçıvan torpağının maddi-mənəvi 

irsi sayılan əlyazma abidələri ilə həqiqi mənada qürur duya bilərik.  
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ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ О НАХЧЫВАНЕ ИЗ НАШЕЙ 

  МАТЕРИАЛЬНО-ДУХОВНОЙ СОКРОВИЩНИЦЫ 

Резюме 

 
      Статья посвящена рукописным памятникам материально-духовного 

наследия Нахчывана. В статье дана информация о некоторых рукописях и 

письменных памятниках Нахчывана, хранящихся в фондах Института 

рукописей имени М.Физули НАНА. Также в статье широко отмечается их 

значение при изучении материального и духовного наследия азербайджанского 

народа.  

 

Aynur Aliyeva 

 

WRITTEN MONUMENTS OF THE AZERBAIJAN MATERIAL-

MORAL TREASURE ABOUT NAKHCHIVAN 

Summary 

 
      The article is dedicated to the manuscript monuments considered the moral-

material  heritage of Nakhchivan.The article deals with the manuscripts-written 

monuments prepared in Nakhchivan and preserved at the Institute of Manuscripts 

named after Mahammad Fuzuli of ANAS and wwas emphasized their importance in 

the research of the moral-material heritage of the Azerbaijan people.  
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Azərbaycan xalqının qədim inanclarında artımla, doğumla bağlı bir çox 

dəyərli və maraqlı məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Əcdadlarımızın ailə 

canlılığı, uşaqlara hədsiz sevgisi və qayğısı inanclarımızda son dərəcə geniş əks 

olunub. Əski dövrlərdə ulularımız ocaga, evə gələn gəlini, onun dünyaya gətirəcəyi 

övladlarını şər qüvvələrdən, bəd ruhlardan, xəstəliklərdən və nəzərdən qorumaq üçün 

bir çox tədbirlərə əl atıblar. 

Azərbaycan ailəsində üzü qədimlərdən ta bu günə qədər hamilə qadınların 

yemək-içməyinə, istirahətinə həmişə xüsusi qayğı ilə yanaşılıb,yeni dogulan hər bir 

körpəyə təzəcə yaranmış ailənin təməlini möhkəmlədən uca Allahın ən böyük 

tövhəsi kimi baxılıb. 

Məhz buna görə də qədim əcdadlarımız gələcək övladlarının qayğısına 

qalaraq hamilə qadınları bədxah ruhların mənfi təsirlərindən qorumaq üçün bir sıra 

ayinlər keçirər, tədbirlər tökərdilər. Misal üçün, hamilə qadınların yorğan-

döşəklərini, baş örtüklərini qırmızı parçadan hazırlayar, yastıqlarının altına metal 

əşyalar-bıçaq,qayçı qoyar, başları üzərində narahat yuxular görərkən iblisi, Albastını 

qovmaq üçün metal əşyaları bir-birinə döyəcləyərək səslər çıxarar, hətta son 

dövrlərdə tüfənglərdən atəş belə açardılar. Bu tədbirləri həyata keçirən insanlar iblisi 

və ya Albastını qorxutduqlarını, hamilə qadından yaxud təzə doğulan körpədən 

uzaqlaşdırdıqlarını zənn edərdilər. 

“Azərbaycan mifoloji mətnləri” adlı kitabda deyilir: “Zahını tək qoymazlar, 

yoxsa hal anası gəlib onun ciyərini, ürəyini çıxarıb aparar.” Yaxud: “Hal nənəsi 

soğanla şişdən qorxur. Ona görə də zahının başı altında soğan, yanında şiş 

qoyardılar. Həm də zahının dörd tərəfindən cızıq çəkərdilər ki, hal nənəsi zahıya 

yaxın düşməsin.” (2.146-147) 



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 81 ~ 
 

Hal anasının, yaxud nənəsinin adı vətənimizin bəzi ölkələrində Albastı kimi 

də çağırılır: “Azərbaycanlılar arasında bu, Al arvadı, hal arvadı, Al anası, hal anası, 

Al qarısı adları ilə tanınır”... 

Ayrı-ayrı türkdilli xalqlarda bu mifik varlıq Albıs, Almıs, Albas, Albus, 

Albassı və başqa adlar daşısa da, elm aləmində daha çox Albastı adı ilə məşhurlaşıb. 

Albastıya əfqanlar Mədəri al, taciklər Almasti, gürcülər Ali, talışlar Ala jen, bir sıra 

slavyandilli xalqları Ala, ləzgilər Alpab, inquş və çeçenlər Almazı, monqoldilli 

xalqlar Almas, tatlar Ol və s. deyirlər. (1.73) 

Bir sıra tədqiqatçılar haqlı olaraq Albastının vaxtı ikən doğumun, artımın 

qoruyucusu olduğunu, onun adındakı “al” sözünün isə birbaşa xeyirxah al ruhla 

bağlılığını düşünürlər. 

Al ruhuna ulu əcdadlarımız od, atəş tanrısı kimi sitayiş etmiş, ona Günəşin 

bəlgəsi, simvolu, obrazı, təzahür formalarından biri kimi son dərəcə böyük ehtiramla 

yanaşmışlar. (11.164; 13.200-209) 

Bir zamanlar qədim əcdadlarımız Al arvadını – Albastını keçi şəklində təsvir 

etmişlər. Keçi isə yazın, bununla əlaqədar torpağın və təbiətin oyanışının, artımın, 

törəmənin simvoludur. (5.327-331; 6.270 -275) 

 Görünür ictimai inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində Al ruha yanaşmada 

tədricən fərqli münasibət formalaşmış, o, hami, qoruyucu ruhdan bədxah ruha 

çevrilmişdir. 

İbtidai insanlar Albastını sarı rəngli gənc qız kimi təsvir etmişlər. Nəzərə 

alsaq ki, sarı rəng Günəşin, alovun rəngi, gənclik isə baharın, artımın nişanəsi, 

bəlgəsidir, onda həqiqətən də bu ruhun bir vaxtlar doğumun və artımın himayəçisi 

olduğunu hesab edə bilərik. Digər tərəfdən uşaqların və hamilə qadınların himayəçisi 

olan Humay ilahəsi inanclara görə qayalıqlarda yaşayırmış: “Deyirlər, Humay adlı 

bir qadın varmış, uşağı olmurmuş. Niyyət eləyib gedir, başını bir qayanın üstünə 

qoyub yatır. Ondan sonra uşağa qalır. O vaxtdan o qayaya Humay qayası deyirlər. 

Camaat ora ziyarətə gedir.” (3.221-222) 

İnsanlar Humayın yaşadığı qayalığa, daşlara uşaqlarına şəfa verən qüvvə kimi 

də tapınmış və ya tapınırlar: “Humay qayasının altında bir daş var – deşikdi. Özüm 

görmüşəm. Şuşa arvad nəvəsini gətirib o deşikdən keçirtdi ki, uşağın sümüyü 

bərkisin, tez yerisin.” (3.222) 

N.Rzayev də Albastıdan danışarkən:”Guya bu qız qayalıqlarda, 

xarabazarlıqlarda və çay kənarlarında məskən salarmış...Çox güman ki, bu qadın 

cinsli bədxah ruhun mənşəyi daş dövrü ilə madərşahlıq – ana nəsli dövrü ilə 

əlaqədardır. Belə ki, o dövrdə qəbilələrə başçılıq edən cəsarətli, bacarıqlı və ağıllı 

qadınlar öz qəbilələri üçün nə qədər xeyirxah hesab edilirdisə, yad qəbilələrin 

nəzərində bir o qədər bədxah, qorxunc və təhlükəli bir şəxsiyyət sayılırdı. Bu, daima 

qəbilələr arasında gedən şiddətli ölüm-dirim mübarizəsinin qəbilə üzvlərinin 

şüurunda yaratdığı qorxulu fikirlərin nəticəsi idi.” (8.24) 

N. Rzayev haqlı olaraq belə hesab edir ki, matriarxatın patriarxatla əvəz 

olunduğu tunc dövründə Albastı qədim türk tayfaları tərəfindən artıq qadın deyil, kişi 

şəklində, surətində təsvir olunmuş və “İblis”, “Albis” – deyə adlandırılmışdır... 

Qədim Azərbaycan əfsanələrinə görə iblis həmişə hamilə qadınları izlər, onları boğar 
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və ciyərlərini çıxararmış. Odur ki, belə əfsanələr ruhunda tərbiyə görmüş qadınlar 

hamilə vaxtı dəhşətli qorxular içində iblisin gəlişini gözlərdi. (8.24) 

Tarixən azərbaycanlılar oğlan uşağını daha çox sevir, onu ailə ocağının, ata 

nəslinin davamçısı kimi daima əzizlərdilər. 

Qədim inanclarımıza görə bəd ruhlara aid olan Şeşə qız yox, məhz oğlan 

uşaqlarına daha çox xətər yetirərmiş. Qədim inanclara görə Şeşə qeybdən gələn və 

ancaq gecələr uçan, quş cildində olan şər ruhdur. Əgər, Şeşə qırxı hələ 

tamamlanmamış uşağın üstündən uçarsa, həmin uşaq əvvəlcə qaralar, sonra boğulub 

ölərmiş. “ona görə də oğlan uşağını altı aylığına qədər gözləmək lazımdır” – deyə, 

söylərdilər əcdadlarımız. 

Qədim dövrlərdən xalqımızın mifik təfəkküründə özünə yer tapan Şeşə obrazı 

əsrlər boyu körpə övladı olan insanları narahat etmiş, onları öz övladlarının 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bir sıra tədbirləri həyata keçirməyə vadar etmişdir. 

Insanlar inanırdılar ki, “Gərək Şeşəni tutan kimi öldürəsən. Əgər öldürsən sən 

olursan Şeşə anası. Ondan sonra hansı uşağı şeşə vursa, gedib əlini çəkirsən uşağın 

boğazına, sağalır.(2.145) 

Bir çox türkdilli xalqlarda, o cümlədən qədim azərbaycanlılarda doğumu, 

nəsil artımını himayə edən ilahə Öləngə də inam olmuşdur. Öləng ilahəsi insanın 

həyat və yaşayış tərzi, məişəti, ətraf-aləmə və təbiətə münasibəti ilə bağlı bir çox 

məqamları özündə geniş şəkildə əks etdirmişdir. Əsasən, yazın gəlişi havaların 

isinməsi, suyun və torpağın oyanması ilə bağlı keçirilən ayinlərdə tez-tez xatırlanan 

Öləng toy, evlənmək ilahəsi kimi də yaddaşlara hopmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, 

türk dillərində Öləng həm də su, nəm olan çəmənlik, yaşıl yer anlamını da ehtiva 

edir, yaxud bildirir. 

Belə ki, xalqımızın ən qədim inanclarına görə canlı olan hər nə varsa, artmalı, 

çoxalmalı, ağac kimi kök salmalı, onun budaqları kimi şaxələnməlidir. Təsadüfi 

deyildir ki, xalqımızın: “ Səni görüm ağac kimi min budaq olasan” – deyə, alqışı 

vardır. Bu alqışda qədim inanclarımızdan olan həyat ağacına tapınma öz əksini 

tapmışdır. Bir çox türkdilli xalqlarda, o cümlədən digər xalqlarda doğum, 

məhsuldarlıq ilahəsi ağacla, çox vaxt isə barlı ağacla eyniləşdirilir, yaxud qoşa təsvir 

edilir. 

Məsələn, Uruk şumer şəhər-dövlətindən tapılmış möhürlərdən birində doğum 

və məhsuldarlıq ilahəsi İnanna əlində həyat ağacı tutmuş vəziyyətdə təsvir 

edilmişdir. Deməli, ən qədim dövrlərdən üzü bəri, insanlar barlı ağacları artıb-

törəmə, çoxalma, nəsilvermə kimi demoqrafik proseslərlə bağlı, sıx əlaqəli bir 

şəkildə təsəvvür etmişlər. Ağacların çiçək açması, bara, bəhərə düşməsi yaz fəslinə 

düşdüyünə görə əski insanlar yazı insan ömrünün gəncliyi, evlənərək artıb-törəməsi, 

nəsilverməsi dövrü ilə eyniləşdirmişlər. 

Elə bu səbəbdən də doğum, məhsuldarlıq ilahələri həmişə su, torpaqla, daha 

doğrusu, suyun, torpağın oyanışı ilə də əlaqələndirmişlər. 

Qədim atropatenalılarda doğum, məhsuldarlıq ilahəsi Anahiti də adətən, ağacla təsvir 

etmişlər. Məhsuldarlıq, doğum ilahəsi olan Anahit insanların təfəkküründə sonralar 

sevgi, məhəbbət ilahəsi kimi çıxış etmişdir. 

Ağacın doğumla, artımla bağlı olmasını, bəzəndə, hətta insanların anası kimi 

də təsvir və təsəvvür edilməsini Dədə Qorqud eposunda da görmək olar. Belə ki, 
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Basat Təpəgözlə vuruşarkən Təpəgöz ondan mənsubiyyətini, hansı qövmdən 

olduğunu soruşarkən Basat deyir: 

Anam adın sorar olsan, Qaba ağac 

Atam adın deyirsən, Qağan Aslan 

Mənim adım sorursansa, Aruz oğlu Basat. 

Gətirilən nümunədən bəlli olur ki, Basatın anası Qaba ağac – yəni, əslində, 

irəlidə xatırlanan Dünya ağacı, atası isə aslandır.(12.82) 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, aslan qədim türkdilli xalqlarda günəşin rəmzidir. 

M.Matye qeyd edir ki, bir çox qədim mifoloji inanclar sistemində kəhkəşanın, 

kainatın yaranması ağacla əlaqələndirilir. Belə inancların birinə görə bir vaxtlar 

zülmətdə olan Günəşin övladı hündür bir yüksəkliyin üzərində ucalan lotosun-

şangülün ləçəklərində əmələ gəlmişdir. Şmunu şəhərinin yaxınlığındakı yüksəklikdə 

- təpədə bitmiş şanagül beləcə gənc Günəş ilahəsinə can vermişdir. Onun ləçəkləri 

arasında müqəddəs uşağın əyləşdiyi şanagül çiçəyinin təsvirinə isə Roma dövrünə 

qədərki, əsatirlərdə təsadüf olunur.(14.15-16) 

Bu nümunədə də bitki və günəşin “müqəddəs uşağ”ın valideynləri rolunda 

“çıxış etməsi” əslində, insanların artım və məskunlaşmanı yalnız təbii əlverişli 

amillərlə əlaqələndirdiyini bir daha sübut edir. Yəni, ən qədim dövrlərdən üzübəri 

ulu əcdadlarımız yer üzündə normal yaşamaq, artıb-törəmək, nəsil vermək üçün 

odun-Günəşin, havanın, suyun, torpağın mühüm komponentlər olduğunu dərk edir, 

bu amillərdən hər hansı birinin olmamasını həyatın sonu kimi dəyərləndirirdilər. Yer 

üzündə həyatın, artımın simvolu olan həyat ağacına isə bu dörd müqəddəs elementin 

vəhdəti kimi baxırdılar:” Qədim Azərbaycanda Həyat ağacı xalqımızın ən nəcib, ən 

yüksək ideallarının timsalı kimi, ölməzlik və daimi həyatın nişanı kimi tanınmışdır. 

Həyat ağacı təsvirinin günəş simvolu ilə əlaqəsi ənənəvi olaraq nəsildən-nəslə 

keçmiş, XIX əsrdə yaradılmış abidələrdə də özünü göstərmişdir.” (8.54-55) 

Azərbaycanın bir çox yerlərində indiyədək uşaq-doğum pirləri kimi ziyarət 

edilən ağac pirləri qalmaqdadır. Övlad arzusu ilə belə pirləri ziyarət edən insanlar 

buradakı ağacın budaqlarından əski nənnilər düzəldib asır, dilək diləyir, sədəqə 

paylayırlar. 

Ağacın doğum piri olması təbii ki, xalqımızın qədim həyat ağacına olan 

inancı ilə birbaşa bağlıdır. 

Ermitajda altay türklərinə aid edilən bədii tikmə üzərində də doğum və artımı 

himayə edən ilahənin ağacla birgə təsvir edilməsi yuxarıda söylənənləri bir daha 

təsdiq edir. 

IV-III əsrlərə aid edilən həmin sənət nümunəsi üzərindəki təsvir qədim 

türkdilli xalqların həyat ağacına doğumun himayəçisi kimi yanaşdıqlarını aydın 

şəkildə göstərir. 

M.Seyidovun fikrincə: “Dünya ağacı bütün dünyanın, eləcə də insanların 

yaradıcısı, hamisi sayılırmış. Belə inam hökm sürürdüsə, deməli, ağacla uşaqları 

himayə edən ilahə - Umay təbii olaraq ağacla qoşa yad edilməli idi.” (9.37) 

Bir sıra türkdilli xalqlar həyat ağacının doğum və uşaqları himayə edən ilahə 

Umayla göydən birgə enməsinə inanırdılar. 

Doğum ilahəsi Umayın barlı-bəhərli ağacla assosasiya edilməsi isə irəlidə 

qeyd olunduğu kimi hər ikisinin artım və törəmə ilə birbaşa əlaqədar olması ilə bağlı 
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idi. Yəni, ağac meyvə verərək artıb törəyirsə, ilahə Umay da insanların nəsil artımını 

təmin edən doğuma köməklik göstərir; hamilə qadınlara, onların övladlarına 

himayədarlıq edirdi. 

M.Təhmasib Xıdır-İlyasdan danışarkən yazırdı: “Xıdır, yaxud Xızır əslində 

yaşıllıq məbudu, İlyas isə su məbududur. Bəllidir ki, susuz yaşıllıq ola bilməz, yaz 

bunların birləşməsi ilə başlana bilər”. Buna görədir ki, hələ son zamanlara qədər xalq 

yazın gəlməsini, bu nəğmənin son iki misrası ilə qeyd edirdi: 

Xıdır İlyas, Xıdır İlyas 

Bitdi çiçək, gəldi yaz. (10.17) 

Xızırın-İlyasın yaşıllıqla, baharın gəlişi, təbiətin oyanışı ilə bağlı olması onu 

azərbaycanlıların qədim inanclarında gəncliyin, artımın hamisi pyedestalına 

yüksəltmişdir. Xalq arasında yayılan qədim inanclara görə, qadın uşağı çətin 

doğanda mama və zahının qohum-əqrəbası doğumun asan və uğurlu olması üçün 

belə deyərdilər: 

Xıdır Nəbi, Xıdır İlyas, 

Bəndə bəndədən xilas, 

Bolluq ucuzluq 

Gəl qurtar balamı. 

Gətirilən nümunədən insanların yaşıllıq məbudu Xıdırdan, su məbudu 

İlyasdan “bəndənin bəndədən xilas etməsini” diləməsi bir daha adları çəkilən 

obrazların doğumu və artımı himayə etmələrini aydın şəkildə göstərir. Təbii ki, 

burada “bəndənin bəndədən xilası” dedikdə ananın bətnindən övladın azad olması, 

xilası, başqa sözlə, dünyaya gəlişi nəzərdə tutulur. 

Buradan bir daha yaşıllıqla, oyanışla bağlı amillərin, ilahi qüvvələrin, kult və 

obrazların artım və doğumla sıx əlaqədə olması aydın olur. 

“Dədə Qorqud” eposunda düşmənlər iki yerə ayrılır: Daxili düşmənlər, xarici 

düşmənlər. Daxili düşmənlərə Qazan xanın dayısı Aruz, Dirsə xanın 40 nökəri və 

Təpəgöz daxildir. Eposda Dirsə xanın 40 nökəri onunla oğlu Buğacın arasını 

vururlar. Ata oğlunu ovda oxla vurur. Lakin, Buğac yaradan ölmür. Çünki, boz atlı, 

yaşıl donlu Xızır-İlyas yaralı Buğacın yanına gəlib yarasını sarıyır. Ona deyir ki, dağ 

çiçəyi, ana südü sənin yaranın məlhəmidir:” Qarğa-quzğun qan görüb oğlanın üstünə 

qonmaq istərdi. Oğlanın iki köpəkciyi vardı. Qarğayı, quzğunu qovardı, 

qondurmazlardı. Oğlan onda, yıxıldıqda, boz atlı, yaşıl donlu Xızır (İlyas) oğlana 

hazır oldu. Üç qatla yarasın əli ilə sığadı. Bu yaradan qorxma oğlan, [sənə] ölüm 

yoxdur. - dedi. Dağ çiçəyi ana südü ilə sənin yarana məlhəmdir – dedi, qayıb oldu..” 

(4.23) 

Dədə-Qorqud eposundan gətirilən bu nümunədə Xızır-İlyasın oğuzun daxili 

düşmənlərinin niyyətini puç edərək, Buğacı ölümün ağuşundan qurtarması, ona 

yaşamaq, nəslini artırmaq səadətini bəxş etdirməsi bir daha Xızır-İlyasın qoruyucu və 

xilaskaredici bir kult kimi müqəddəsliyini aşkar surətdə göstərməkdədir. 

Kitabi Dədə-Qorqud eposunda övlad yiyəsi olmaq, atalıq sevincini yaşamaq 

şərəfli və fəxarətli bir hadisə kimi təsvir edilir. 

Eposda deyilir ki, xanlar xanı Bayandır xan ildə bir dəfə oğuz bəylərini qonaq 

çağırardı. Belə günlərin birində o, əmr edir ki, oğlu olanı ağ otağa, qızı olanı qızıl 

otağa, övladı olmayanı isə qara otağa aparsınlar. Övladı olmayanlara ancaq qara 
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qoyun qovurması versinlər. Deməli, oğul-qız atası olanlar əslində, oğuz nəslini 

artıranlar, onun iqtisadi-siyasi və hərbi yenilməzliyini, təhlükəsizliyini təmin edən 

insanlardır. Ona görə də, onlar xanlar xanı Bayandır xan tərəfindən ehtiram və 

hörmətlə qarşılanır, ən böyük şərəfə layiq görülürlər. Əslində, eposda təsvir edilən bu 

səhnə oğuzlarda dövlət səviyyəsində əhalinin artımı istiqamətində yeridilən 

demoqrafik siyasət kimi də dəyərləndirilə bilər. Digər tərəfdən həm sözü gedən 

hadisə, həm də qədim inanclarımızda hamilə qadına, yeni doğulan uşağa göstərilən 

qayğı ilə bağlı himayədar ruhlara, müqəddəs qüvvələrə tapınma bir daha xalqımızn 

ən qədim zamanlardan üzü bəri ailəyə sıx bağlı olmasından, övladcanlılığından xəbər 

verir. 

Belə ki, toydan il yarım, iki il keçəndən sonra gəlinin uşağı olmazdısa, 

qaynana təşvişə düşər, gəlinin türkəçarə ilə müalicə olunmasını vacib sayardı. 

Əvvəlcə gəlini kürəkxanaya, ya pirə aparıb üç dəfə başına dolandırar, orada beşik 

asar, nəzir qoyub, övlad diləyərdilər. Kürəkxanadan və pirdən qayıdandan sonra 

gəlin dala baxmadan evə gedərdi. İnanclara görə gəlinin dala boylanıb baxması, 

acınacaqlı aqibəti yenidən yaşaması, sonsuz qala bilməsi demək idi. Əgər gəlin yenə 

də uşağa qalmazdısa, o zaman başına torpaq tökər, ona seyidin dəstəmaz suyundan 

içirdərdilər. 

Yaxud belə hesab edərdilər ki, gəlini çillə basıb, yaxud ər evinə köçərkən qırx 

gün ərzində üstünə hansısa bədniyyət insan öz ağırlığını tökübmüş, ona görə də 

gəlinin çilləsini kəsdirər, yaxud qırxdan çıxarmaq üçün müəyyən ayinlər icra 

edərdilər. 

  Bəzi bölgələrdə uşaqları nəzərdən qorumaq üçün dağdağan ağacının 

budağını deşərək, onların paltarlarına tikərlərmiş. Üzərlik yandırma kimi geniş 

yayılmış ayin isə günümüzədək yaşamaqdadır. 

Bəzi bölgələrdə uşaq yıxılanda, insanlar barmaqlarını uşağın yıxıldığı yerə 

basaraq, damağına sürtərlərmiş ki, həmin yerin, torpağın sahibi uşağa xətər 

toxundurmasın. Hündür yerdən yıxılıb salamat qalan uşaqlar üçün isə çox vaxt 

valideynləri, yaxınları nəzir deyər, inanardılar ki, belə uşağı yıxılarkən göydə 

mələklər tutub. 

Keçmişdə insanlar hamilə qadının bətnindəki uşağın oğlan və yaxud qız 

olmasını bilmək üçün də müxtəlif ayinlər icra etmiş, fal və ovsunla məşğul olmuşlar. 

Bu tədbirlərdən ən sadəsi isə qarpızla icra edilərmiş. Belə ki qarpızın kəsilib atılan 

başını dördə bölüb tullayardılar. İnanca görə, qarpız qabıqlarının ikisi bir tərəf, o biri 

ikisi də bir tərəf üstə düşərdisə, doğulacaq uşaq oğlandır, yox əgər üçü bir tərəf, biri 

başqa tərəf üstə düşərdisə, deyərdilər ki, doğulacaq uşaq qızdır. Və yaxud kəsilən 

heyvanın cəhəngini ayırar, alt çənəsinin sümüyü lüt, çılpaq çıxsa oğlan, saçaqlı çıxsa 

qızdır deyərdilər. Uşaq yeriməyəndə aparıb bir köhnə qəbirə atar, “belə uşağı 

neyləyirəm” – deyərdilər. Yaxud belə uşağı xəlbirə qoyub qapı-qapı gəzdirər, pay 

yığar, yığılan undan kökə bişirib kasıblara paylayırdılar. 

Və yaxud, qırxlı uşağın olduğu evə gələn adamı uşağın altından keçiriblər, 

bəzi bölgələrdə uşağı yan otağa, yaxud evdən bayıra çıxarıb, gələn adam evə daxil 

olandan sonra qaytarıb gətiriblər ki, gələn şəxs ağırlığını uşağa salmasın. Yaxud 

inanıblar ki, qırxlı uşağın üstünə qızıl üzük, bilərzik və digər zinyət əşyaları taxan 

şəxs gələrsə, uşağı sarılıq tutar. 
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Azərbaycanın bəzi bölgələrində, məsələn, Şabran rayonunun vaxtı ikən Baş 

yaxud Yuxarı Gəndob adlanan kəndində övliya kimi tanınan insanların, o cümlədən 

qadınların boyunbağısından olan muncuğu uşaqların üstünə taxıblar. Misal üçün, 

sözügedən kənddə vaxtı ikən övliya kimi tanınan Mədinə xanımın (Son dərəcə 

yüksək təqvası, dərin zəkası, hadisələri öncədən görə bilmə qabiliyyəti, xeyirxahlığı 

və mülayim xasiyyətinə görə xalq onu nəvazişlə “Şəkəri nənə” deyə, çağırarmış) 

qara şəvə boyunbağından olan muncuğunu göz dəyməsin deyə, körpə uşaqların 

üstündən asarlarmış. Hətta indinin özündə də, uşağı olmayan qadınlar bu pirani 

insanın qəbrini ziyarət edir, uca Allahdan övlad diləyərək, həmin xanəgahdakı 

ağaclardan simvolik uşaq nənniləri asırlar. 

Beləliklə, Azərbaycan xalqının qədim inanc, adət və mərasimlərində ailə, 

övlad, doğum və artımla bağlı ayinlərin zənginliyi, elə bəşər sivilizasiyasına zəngin 

töhvələr vermiş xalqımızın demoqrafik baxışlarının da zənginliyinin və qədimliyinin 

danılmaz sübutudur. 
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Айдын Маммедов 

 

ДРЕВНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ИНСТИТУТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА 

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЫЧАЯХ И СИСТЕМЕ ВЕРОВАНИЯХ 

Резюме 

 

       Азербайджанский народ является одним из самых древнейших народов 

мира. В нашей стране, ещё в древности была большая склонность к 

многодетности. Многие обряды Азербайджана содержат в себе насыщенные 

демографические элементы. В Азербайджане как в прошлом так и теперь 

бытуют эти обычаи. Например: во время родов, возле невесты находились 

акушерка, мать невестки, и старшая сестра. Если роды были сложными, то 

говорили что она слаба. После родов невестке давали шербет, пупок девочки 

закапывали на пороге двери, в углу комнаты, а пупок мальчика закапывали в 

мечети или в стойле. До завершения 40 дней, не допускали посторонних к 

ребёнку. Ребёнка закутывали (пеленали), лицо укрывали марлей, чтобы его не 

тревожила колыбельная птица, и не задушил дух «Хал анасы» или «Албасты».  

    Эти обычаи дали толчок к увеличению числа бракосочетаний. Люди, 

молодожены знали друг друга до свадьбы поэтому  семьи были крепкие и 

численность рождаемости было много. 

 

Aydin Mammadov 

 

ANCIENT FAMİLY İNSTİTUTE OF THE AZERBAİJANİ PEOPLE İN THE 

NATİONAL CUSTOMS AND SYSTEM OF BELİEFS 

Summary 

 

    The Azerbaijani people are one of the most ancient peoples of the world. In our 

country, even in antiquity there was a great propensity for large families. Many rites 

of Azerbaijan contain rich demographic elements. In Azerbaijan, as in the past, these 

customs still exist. For example: during childbirth, near the bride were a midwife, 

mother of a daughter-in-law, and an older sister. If the birth was difficult, then they 

said that it is weak. If the birth was difficult, then they said that it is weak. After 

giving birth, the daughter-in-law was given sherbet, the girl's navel was buried on the 

doorstep in the corner of the room, and the boy's navel was buried in a mosque or in 

a stall. Until the end of 40 days, did not allow strangers to the child. The child was 

wrapped (swaddled), his face was covered with gauze, so that he would not be 

disturbed by a lullaby, and did not strangle the spirit of "Hal Anasy" or "Albasty." 

    These customs gave impetus to the increase in the number of marriages. People, 

the newlyweds knew each other before the wedding so the families were strong and 

the number of fertility was a lot. 
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Azərbaycanda xalqın mənafeyini, istək və arzularını ifadə edən milli ideyaların 

yaranması və milli məfkurəyə çevrilməsi tarixən milli özünü təsdiq zərurətindən baş 

vermiş, hər cür qatı millətçi çalardan tamamilə uzaq olmuşdur. Milli məfkurənin 

təşəkkülü özünün ilkin mərhələsindəAzərbaycan xalqının milli oyanış, milli-mədəni 

dirçəliş, milli birlik və azadlıq amallarının vəhdətindən irəli gələn milli idealın 

təcəssümü idi. Milli məfkurənin təşəkkülü özünün ilkin mərhələsində maarifçilik 

xarakteri daşımış, vətənpərvərlik, xəlqilik, milli həmrəylik ideyalarından 

qaynaqlanmışdır. XX əsrin əvvəllərində milli azadlıq hərəkatı gedişatında islamçılıq, 

türkçülük, müasirlik kimi təməl ideoloji prinsiplər əsasında siyasi yöndə milli istiqlal 

məfkurəsinin formalaşması və bunun məntiqi nəticəsi olaraq müstəqil Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin müasir anlamda milli ideologiyanın yaranış tarixində çox 

mühüm hadisə olmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən sonra 70 illik sovet dövründə marksizm-

leninizm ideologiyası, proletar beynəlmiləlçiliyi prinsipləri beyinlərə yeridildi, xalq 

milli kökündən, ideologiyasından, dinindən uzaqlaşdırılmaq təhlükəsi qarşısında 

qaldı, keçmişi, tarixi unutdurmaq səyləri gücləndi. Bütün bunları dərindən dərk edən 

ulu öndər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1993-cü ilin 21 

sentyabrında Azərbaycan Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşündəki çıxışında 

deyirdi: “Hər bir sistemin ideologiyası olmalıdır. Məsələn, o zaman tarixçilər bir 

şəxsin fəlsəfi görüşlərini araşdırarkən, bir əsər yazarkən çalışırdılar ki, bunu 

marksizm-leninizm ideologiyasına uyğunlaşdırsınlar. Çalışırdılar ki, sənəd tapsınlar 

ki, guya Nizami Gəncəvi də marksist-leninçi olmaq istəyirmiş. Axı bu belə deyildir. 

Düzdür, məsələn, əgər axtarıb tapsaydılar və layiqincə göstərə bilsəydilər ki, 

dünyanın böyük filosofu Höte özünün bəzi fəlsəfi müddəalarını Nizami Gəncəvinin 

fikirləri əsasında izah etmişdir-bu isə tarixi həqiqətdir-əgər bunu sübut etsəydilər, 

əlbəttə ki, obyektivlik olardı. Bu onların günahı deyildir, mən heç kimi 

təqsirləndirmək istəmirəm. Bu, o zamankı quruluşumuzun, dövrün ümumi bəlaları 

idi” (1, s.201). 

Ümummillilider Heydər Əliyev “Yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik 

münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciət”ində demişdir: “XX əsrdə bizim 

qazandığımız uğurların, o cümlədən, müstəqil dövlət qurmaq əzmimizin köklərini 

uzaq və yaxın tariximizdə, xüsusilə XIX əsrdə formalaşmış və təşəkkül tapmış 
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qaynaqlarda axtarıb tapmaq lazımdır. Bu qaynaqlar həm ayrı-ayrı görkəmli 

şəxsiyyətlərin, Abbasqulu ağa Bakıxanov və Mirzə Kazımbəy kimi nadir insanların 

çox uğurlu yaradıcılıq və fəaliyyətində öz əksini tapmış, həm də birbaşa milli 

maarifçilik ideyalarının gerçəkləşməsi ilə bağlı olmuşdur. Azərbaycanda məhz bu 

dövrdə demokratik mətbuat, anadilli məktəb, dünyəvi teatr yaranaraq milli şüurun 

formalaşmasına güclü təkan verdi” (2). 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi-hüquqi varisi kimi təşəkkül tapmış 

Azərbaycan Respublikasının özünün müstəqil inkişaf yolunda əldə etdiyi ən böyük, 

həm də ən mühüm nailiyyətlərindən biri də məhz ümummilli liderimizin uzaqgörən 

müdrik siyasəti və bu siyasətin hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi nəticəsində azərbaycançılıq milli ideologiyasının 

dövlət siyasətində formalaşaraq Azərbaycanda yaşayan yerli xalqların vahid 

dünyagörünüşünə, məfkurəsinə çevrilməsi, Azərbaycanın coğrafi, siyasi, iqtisadi və 

mədəni cəhətdən vəhdətinin, milli müstəqilliyinin təminatçısı kimi qərarlaşmasıdır. 

Bu ideologiyanın həyatiliyi ondadır ki, o dərin və möhkəm köklərə malikdir. 

Azərbaycançılıq ideologiyasının qaynaqlandığı amillər tarixin süzgəcindən keçən 

dəyərlər sistemində Azərbaycan maarifçiliyinin irəli sürdüyü vətənpərvərlik, 

Azərbaycan ideyası, xəlqilik, milli birlik-mədəni, milli-mədəni yeniləşmə 

konsepsiyası, milli dövlətçilik, azərbaycançılıq, milli müstəqillik və müasirlik kimi 

ümdə təməl prinsiplər üzərində yüksələn müasir Azərbaycan milli ideologiyasının 

başlıca elmi-nəzəri, ideya-siyasi mənbələrindən biri kimi xüsusi maraq doğrur. 

SSRİ-nin dağılmasından sonra Azərbaycanda baş qaldırmış milli hərəkatda 

Heydər Əliyevin mövqeyinə nəzər saldıqda görürük ki, ulu öndər azərbaycançılığın 

ən böyük təbliğatçısı olmuşdur. Xalqımızın tarix boyu əldə etdiyi mədəni 

nailiyyətləri, dilimizi, milli əxlaqımızı Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasına 

çevirdi, üçrəngli Azərbaycan bayrağının yenidən müstəqil dövlətimizin bayrağı 

olmasına nail oldu.  

Ulu öndər xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini həmişə uca tutmuş, onları 

müasir dövrün qarşımıza qoyduğu problemlərlə uyğunlaşdırmağı bacarmışdır. 1996-

cı ilin aprelində qurban bayramı münasibəti ilə onun xalqa təbrik müraciətində bunu 

aydın şəkildə görə bilərik. Müraciətdə deyilir: “Böyük xaliqin bəxş etdiyi nemətlərə 

görə bu minnətdarlıq günündə etdiyimiz dua və niyyətlərin çoxu doğma 

Azərbaycanımızın suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunmasına, xalqımızın 

əmin-amanlıq içində, xoşbəxt və firavan həyata qovuşmasına yönəlmişdir. Əminəm 

ki, sizin bütün arzu və diləkləriniz Allahın köməyi və xalqımızın iradəsi ilə həyata 

keçəcəkdir. 

Bütün müsəlmanların həmrəylik və qardaşlıq bayramı olan mübarək Qurban 

bayramı günündə hamınızı xalqımızın haqq işinin təntənəsi, müstəqil 

respublikamızın çiçəklənməsi naminə daha sıx birlik və əzmkarlıq nümayiş 

etdirməyə çağırıram” (3, s.409). 

Bu müraciətdən göründüyü kimi, xalqı qurban bayramı münasibəti ilə təbrik 

edən ümummilli lider onun müstəqilliyini, suverenliyini, islam həmrəylini bir dəyər 

kimi nəzərə çatdırmış, vətəndaşları ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənin ön 

sıralarında getməyə çağırmışdır. 
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2000-ci ilin 9 aprelində “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illiyinə həsr edilmiş 

təntənəli yubiley mərasimində çıxış edən ulu öndər abidənin bütövlükdə türk dünyası 

üçün əhəmiyyətini vurğulamış, onun əsrlərdən bəri xalqın milli birliyə xidmət 

etdiyini göstərmişdir: “Bu yubiley bizim üçün, bütün türk dünyası üçün, bəşər 

mədəniyyəti üçün müstəsna əhəmiyyəti olan tarixi hadisədir... 

“Kitabi-Dədə Qorqud” yubileyinin ən böyük mənası, əhəmiyyəti ondadır ki, 

bizim milli azadlığımızı, dövlət müstəqilliyimizi, sərbəstliyimizi bir daha nümayiş 

etdirir. “Kitabi-Dədə Qorqud” vəsiyyətləri bizə deyir ki, daim müstəqillik yolu 

getmək, Azərbaycanın milli azadlığını və dövlət müstəqilliyini ədəbi etmək bizim hər 

birimizin qarşısında duran ali məqsəddir” (3, s.219). 

Heydər Əliyevin ən byük arzularından biri də o idi ki, müstəqil Azərbaycanın 

hər bir gənci öz tarixini yaxşı bilməlidir. O, haqlı olaraq qeyd edirdi ki, tarixini 

bilməyən öz xalqına sadiq vətəndaş ola bilməz. Buna görə də ümummilli lider 

Azərbaycan alimlərinin qarşısında yeni vəzifələr qoydu: Azərbaycan tarixini yenidən 

işləmək, tariximizi antiazərbaycan ideologiyasından təmizləmək. Tarixi yaddaşda hər 

bir insanın milli mənlik şüuru əksini tapmışdır. Burada mədəniyyət, adət-ənənə, dil, 

din, həyat tərzi kompleks şəklidə ifadə olunur. Vətənin milli-mənəvi sərvətlərini 

dəyərləndirən bir dövlət başçısı kimi Heydər Əliyevin qayğısının bir təzahürü də 

budur ki, o xalqın qədim  tarixi, memarlıq abidələrinin qorunmasını xalqın tarixi 

yaddaşını yaşatmaq kimi qiymətləndirirdi. O, arzu edirdi ki, xalqın milli mənlik 

şüurunun ayrılmaz tərkib hissəsi olan tarixi şüur daim onun yaratdığı abidələrlə 

təmasda olsun (4,s.97). Heydər Əliyev millətin tarixi yaddaşının 

möhkəmləndirilməsinə, çox diqqətlə yanaşırdı. Məlumdur ki, Qarabağ müharibəsi 

Azərbaycan xalqının tarixində faciəli izlər buraxmışdır, xüsusən də yüzlərlə insanın 

vəhşicəsinə qətlə yetirildiyi Xocalı faciəsi xalqımızın ağır itkilərinə səbəb olmuşdur. 

Ulu öndər bu dəhşətli faciənin unudulmaması üçün Azərbaycanın hər yerində faciə 

qurbanlarının xatirəsinə abidələrin ucaldılmasını vacib sayırdı. 

Məlum olduğu kimi, artıq ötən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısında Heydər 

Əliyevin göstərişi və bilavasitə rəhbərliyi ilə Azərbaycanın maddi-mədəni irsinin 

qorunmasının və elmi tədqiqatların mükəmməl hüquqi bazası yaradıldı. Ulu öndərin 

imzası ilə “Tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” 1998-ci il 10 

aprel tarixli və “Arxeoloji irsin qorunması haqqında” Avropa Konvensiyasına 

Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə” 1999-cu il 9 oktyabr tarixli 

respublika qanunları qəbul edilmişdir. Bu qanunlarda abidələrin qorunmasının, 

tədqiqatların istifadəsinin hüquqi əsasları şərh edilmiş və bütün bunların mühüm  

dövlət əhəmiyyətli işlər olması göstərilmişdir. Eyni zamanda, işğal olunmuş 

bölgədəki abidələrin vəziyyəti barədə daxil edilmiş xüsusi maddələrdə həmin 

ərazilərdəki abidələrin mühafizəsinə nəzarət üçün beynəlxalq təşkilatların qarşısında 

məsələ qaldırılmasının zəruriliyi göstərilmişdir. 

XXI əsrin ilk illəri Azərbaycanın maddi-mədəni irsinin öyrənilməsi tarixnidə 

yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində 

dünya dövlətləri sırasında öz mövqeyini möhkəmlədən Azərbaycan sürətli iqtisadi və 

siyasi inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. On ildən artıq bir müddətdə demək olar ki, 

tam dayandırılmış arxeoloji və etnoqrafik ekspedisiyaların fəaliyyəti məhz bu 

dövrdən başlayaraq bərpa edildi. Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və göstərişi 
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əsasında ilk geniş tərkibli ekspedisiya 2001-ci ildə Naxçıvan bölgəsinə göndərildi. 

Bu məqsədlə Naxçıvan bölgəsinin seçilməsi heç də təsadüfi deyildi. Ermənistan 

tərəfindən blokadaya alınmış Naxçıvan ermənilərin daimi hədəfi olmuşdur. 

Ermənilər bu qədim Azərbaycan torpağının guya onlara məxsus olması barədə saxta 

təbliğatla məşğul olur və öz əməllərini tarixi faktları saxtalaşdırmaqla ört-basdır 

etməyə çalışırdılar. Digər tərəfdən, Naxçıvan bölgəsi Azərbaycan xalqının qədim 

tarixinin bütün mərhələlərini əks etdirən tarixi-arxeoloji abidələrlə zəngindir. Bütün 

bunları dərindən bilən ulu öndər məhz Naxçıvanı ilk geniş tədqiqat obyekti olaraq 

seçmişdir. Nəticədə onlarla qədim yaşayış məskənləri və qəbir abidələri, Gəmiqaya 

komleksində yüzlərlə qayaüstü təsvirlər və digər abidələr aşkara çıxarılaraq tədqiqata 

cəlb edildi. 

Heydər Əliyev Azərbaycanın digər bölgələrindəki mühüm elmi, tarixi 

əhəmiyyət daşıyan maddi mədəniyyət abidələrinin qorunması üçün də zəruri tədbirlər 

həyata keçirmişdir. Ulu öndər 2003-cü ildə “Şabran” və “Çıraqqala” qoruqlarının 

yaradılmasını və “İçərişəhər” qoruğunun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə 

tutan sərəncamlar da imzalamışdır. 

Heydər Əliyevin məruzə və çıxışlarında Azərbaycan incəsənətinin, onun 

inkişafının ən mürəkkəb problemləri öz əksini tapmışdır. O, xüsusilə XX əsr 

Azərbaycan incəsənətinin təşəkkülü, yaradıcılıq potensialı, yeni növ və janrlarının 

formalaşması problemlərini peşəkar sənətşünas səviyyəsində təhlil etmişdir. Yaxşı 

məlumdur ki, H.Əliyev öz çıxışlarında Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin inkişaf 

etdirilməsinə böyük əhəmiyyət vermişdir. Azərbaycan incəsənətinin  yüksək 

naliyyətlərini təbliğ etmək və inkişaf etdirmək məqsədiylə Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə keçirilmiş görkəmli rəssam, bəstəkar, teatr və kino xadimlərinin 

yubiley tədbirlərinin və gecələrinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Hər hansı bir 

sahəyə aid bu cür tədbirlərin keçirilməsi həmişə həmin sənət növünün inkişafına 

təkan vermişdir. 

Azərbaycan bədii mədəniyyətinin bütün sahələrinin inkişafı, bu prosesdə 

Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı Azərbaycan sənətşünaslıq elminin inkişafı üçün 

də əlverişli şərait yaratmışdır. Onun rəhbərliyi dövründə şəhərsalma, memarlıq, 

təsviri və dekorativ tətbiqi sənətləri, musiqi, teatr və kino  sahələrini əhatə edən 

qiymətli sənətşünalıq əsərləri nəşr edilmişdir. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin dil siyasətinin müəyyənləşməsində ulu öndər 

Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri vardır. Azərbaycan dilinin ölkənin dövlət dili 

kimi elan edilməs bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ümummilli liderimizin 

“Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir” fikri həmişə aktual səslənmişdir. 

Təqdirəlayiq haldır ki, ümummilli liderin ideyalarını layiqincə yerinə yetirən 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev doğma dilimizə, milli adət-

ənənələrimizə, qədim mədəniyyətimizə böyük həssaslıqla yanaşmaqdadır. Qətiyyətlə 

deyə bilərik ki, bu gün dilimizin inkişafının əsas qarantı da məhz ölkə prezidentidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarından birində dil 

məsələsinə toxunaraq demişdir: “Biz dilmizi qorumalıyıq. Kim bunu qorumalıdır? 

İlk növbədə ziyalılar, ədiblər, şairlər, eyni zamanda nüfuzlu insanlar, söz sahibləri, 

bizim televizya kanalları. Mən də baxıram bizim kanallara. Başqa qüsurlarla yanaşı, 

bax, bu məni çox incidir. Bizim dilimizə aid olmayan kəlmələr işlədilir. Nə üçün? 
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Axı, bizim eyni məna daşıyan bir neçə kəlməmiz vardır...Mən hesab edirəm ki, bizim 

vətəndaşlarımız nə qədər çox dil bilsə, o qədər yaxşıdır. Xüsusilə, gənclərimiz həm 

rus dilini, ingilis dilini, həm tük dilini bilməlidirlər. Ancaq biz dilimizi qorumalıyıq. 

Ona görə ki, bu çox ciddi məsələdir” (5). 

Bütün bu sadalananlar, ulu öndərin dilimizin, incəsənətimizin ədəbiyyatımızın 

inkişafı sahəsindəki fəaliyyəti  onun azərbaycançılıq ideyasının tərkib hissəsidir. 

Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideyasını dövlətçiliyə şamil etməklə uzun illər 

sonrakı inkişafımızın əsas istiqamətini müəyyən etmişdir. Akademik Ramiz 

Mehdiyev Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyasını şərh edərkən yazır: “Özünün 

bütün tərkib hissələri ilə birlikdə azərbaycançılığı tamamilə milli ideologiyanın 

konkret spesifik forması hesab etmək olar. Azərbaycançılıq ideyası bir neçə nisbətən 

müstəqil təhlil cəhəti üzrə nəzərdən keçirilə bilər: 

-əsasən antropologiya (etnologiya), etnoqrafiya, sosial psixologiya linqvistika 

çərçivəsində nəzərdən keçirilən etnomədəni cəhət; 

-sosiologiyanın, politologiyanın və digər cəmiyyətşünaslıq elmlərinin köməyi 

ilə açılan sosial-siyasi cəhət; 

-beynəlxalq siyasət və hüquq sahəsində və digər sahələrdə konkret elmi fənlər 

vasitəsilə işlənib hazırlanan geosiyasi cəhət” (6, s.22) 

İdeologiya olaraq azərbaycançılıq mühüm funksional elementlərlə zəngindir və 

bunların da mahiyyəti ölkəni mənəvi və fiziki baxımdan zəiflətmək cəhdlərindən 

qorunmaqdır. İdeologiya inzibati-ərazi quruluşuna görə unitar siyasi quruluş və 

dövlət idarəçiliyinə görə hüquqi və demokratik dövlət kimi Azərbaycanın 

möhkəmlənməsinə və inkişafına yönəldilmişdir. 

Azərbaycançılıq müstəqil Azərbaycanı sivilizasiyalı dövlətlər sırasına çıxaracaq bir 

yoldur. Azərbaycançılıq xalqımızın çox əzab-əziyyətlər bahasına nail olduğu tarixi 

sərvətdir. Bu, ilk növbədə real müstəqilliyə nail olmağın, vahid  və bölünməz  

Azərbaycanın qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsinin siyasi əsasıdır. 

Bu  gün azəbaycançılıq milli həyatın ahəngdarlığının, konfessiyaların dinc 

yaşamasının, ölkədə yaşayan bütün etnosların qardaşcasına qarşılığı əlaqəsi və 

təsirinin çoxəsirlik ənənəsi, onların ümumi taleyi və müstəqil Azərbaycanın 

bütövlüyü, inkişafı və firavanlığı uğrunda birgə mübarizəsinin ümumi tarıxı 

təcrübəsidir. 

Azərbaycançılıq ideologiyasında vahid polietnik millətin Azərbaycan 

dövlətçiliyinin yaradılmasına dair maraqlarının ümumiliyi, demokratiyanın, sərbəst 

iqtisadiyyatın, sosial həyat şəraitinin inkişafı uğrunda mübarizəsinin məqsədləri öz 

əksini tapmışdır. İdeologiya kimi azərbaycançılıq müstəqil Azərbaycanın fəlsəfi-

sosial doktirinasının sosiomədəni və etnik geosiyasi cəhətlərini özündə 

birləşdirmişdir. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuş azərbaycançılıq ideologiyası ölkənin modernləşdirilməsi xətti 

ilə yanaşı birbaşa firavan gələcəyimizin təmini ilə bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, 

Azərbaycan mədəni-tarixi sintezin təcəssümü olaraq Şərq və Qərbin qovuşağında 

yerləşdiyi üçün xüsusi səciyyəvi ictimai-mədəni xüsusiyyətlərə malikdir, sintez fikri 

azərbaycançılıq ideyası ilə səsləşir. 
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Azərbaycançılığın əsas prinsipləri arasında milli dəyərlər, keçmişə hörmət 

vardır. Və burada mənəvi-mədəni və dini dəyərlərə əhəmiyyətli yer verilsə də 

azərbaycançılıqda din yeganə eyniləşdirən amil kimi deyil, mədəniyyətin mənəvi 

potensialının universal inikası kimi çıxış edir. 

İdeologiya, milli ideologiya milyonların idarə edilməsində mühüm rol oynayır. 

Məlumdur ki, o qlobal təsir gücünə malik olmalıdır, mütəhərrik ideyaya 

əsaslanmalıdır. İdeologiya sistem kimi, təbliğat üçün asan tezislərdən təşkil 

edilməlidir. Bunlarla yanaşı, ideoloji konsept milli maraqlarla regional və qlobal 

reallıqlar arasında ziddiyyət yaratmamalıdır. Məsələnin bu tərəfi müstəqilliyini əldə 

etmiş ölkələr üçün daha əhəmiyyətlidir. Çünki onlar eyni zamanda iki mühüm 

vəzifənin öhdəsindən gəlməlidirlər. Bir tərəfdən milli özünəməxsusluğu saxlamaq və 

inkişaf etdirmək lazımdır. Digər tərəfdən isə dünyanın aparıcı hissəsi üçün xarakterik 

olan sosial-mədəni, siyasi, iqtisadi, mənəvi-əxlaqi və.s meyarlara uyğunlaşmaq 

lazımdır. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasını tarixi təşəkküldə 

götürərək ona müasir dövrün tələbləri səviyyəsində yeni məzmun verməsi tarixi 

hadisədir. Bunun sayəsində azərbaycançılıq güclü və həmişəyaşar ideologiya halına 

gəlmişdir. 

Azərbaycançılığa görə hər bir bir azərbaycanlı başqa mədəniyyətin 

elementlərinə tolerant yanaşmalıdır. Bunun üçün azərbaycanlıların mənəvi-əxlaqi 

potensialı kifayət qədərdir. Azərbaycan cəmiyyəti tarixən fərqli mədəniyyətlərin 

qarşılıqlı əlaqəsindən bəhrələnmişdir. Burada müxtəlif mədəniyyət elementlərinin 

uyğunlaşmasını, harmoniyasını görmək mümkündür. 

Azərbaycançılığın məzmununda milli ilə ümumbəşəriyi ehtiva edən məqamlar 

kifayət qədərdir. Hazırda dünya Azərbaycanı dini, milli tolerantlığın hökm sürdüyü 

bir  coğrafi-mədəni məkan kimi tanıyır. 
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      Садийа Ханларова  

 

OСНОВОПОЛОЖНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ  -  

ГЕЙДАР АЛИЕВ 

Резюме 

 

В статье отмечается, что каждый народ должен иметь свою национальную 

идеологию. В конце двадцатого столетия азербайджанский народ второй раз 

приобрел свою независимость, построил демократическое государство. В 

Конституции Азербайджанской Республики утверждается равенство всех 

граждан страны вне зависимости от их национальной принадлежности, 

религиозных убеждений. В статье подчеркивается, что основы идеологии 

азербайджанства нашем обществе были заложены общенациональным лидером 

Гейдаром  Алиевым. 

 

 

Sadiya Hanlarova  

 

THE FOUNDER OF THE NATİONAL İDEA-HEYDAR ALIYEV 

Summary 

 

Any people should have their own national idea. At the end of the twentieth 

century, the Azerbaijani people acquired their statehood and independence a second 

time. The Constitution of the Republic of Azerbaijan declares the equality of all 

citizens of the country, regardless of their nationality or religious beliefs. The author 

and the main propagandist in our society of the idea of Azerbaijanism is the general-

national leader of the people HeydarAliyev. 
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UOT 94 (479.24) 

Elçin Qarayev 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

 

İRƏVAN QUBERNİYASINDA SÜNİ SUVARMA VƏ SUDAN 

İSTİFADƏ TARİXİNDƏN (XIX YÜZİLLİYİN ORTALARI-XX YÜZİLLİYİN 

ƏVVƏLLƏRİNDƏ) 

 

Açar sözlər: İrəvan, quberniya, süni suvarma, su mühəndisi, mübahisə 

Ключевые слова: Иреван, губерния, искусственное орошение, инженер-

гидравлик, конфликт 

Key words: Iravan, province, artificial irrigation, water engineer, conflict 

 

İrəvan quberniyasında kənd təsərrüfatının inkişafında süni suvarmanın böyük 

əhəmiyyəti olmuşdu. Quberniyanın şəhər və kəndlərinin əkin sahələri müxtəlif iri 

çaylarla və bu çaylardan çəkilmiş arxlarla suvarılırdı. Rusiya işğalından sonra İrəvan 

quberniyasında süni-suvarma sistemində uzun müddət tənəzzül baş verdi. Çarizm bu 

sahədə irəliləyişə nail olmaq üçün dəfələrlə Cənubi Qafqazda komissiyalar yaratmış və 

ayrı-ayrı mütəxəsisslər yerlərə ezam olunmuşdu. Məqalədə İrəvan quberniyasında 

suvarma sistemində baş verən narazılıqlar, çar icra orqanlıarının apardıqları islahatlar, 

bu məsələdə üzləşdikləri çətinliklər qısaca işıqlandırılmışdır. 

İşğaldan sonra Rusiya hakimiyyət orqanları suvarma sistemlərini, suya nəzarət 

edən mirabların seçilməsini yerli əhalinin öz öhdəsinə buraxdı. Nəticədə suvarma 

sistemində tam özbaşnalıq və qarışıqlıq yarandı. Sudan istifadə edilməsində nüfuzlu 

şəxslər arasında çoxsaylı sui-istifadə halları başladı. Xalq tərəfindən seçilmiş mirablar 

bu halların qarşısında aciz qalmış, çoxlu mübahisələrin, toqquşmaların olması üzündən 

mirab vəzifəsi qüvvədən düşürdü. Ən acınacaqlı hal ondan ibarət idi ki, sudan 

istifadəyə görə tarixən mövcud olmuş qaydalar aradan çıxır, suvarma arxları tamamilə 

yararsız hala düşürdü.  Mübahisə və toqquşmalardan qaçmaq üçün kənd əhalisi 

özlərinə ayrı suvarma arxları çəkməyə cəhd edirdilər. Lakin bu işə bir kəndin gücü 

çatmadığından arxlar düzgün çəkilmir, su itkisinə səbəb olurdu. Əhalinin sayının 

artması da suya təlabatı artırır və yeni arxların çəkilməsini tələb edirdi (10, s. 7). 

Azərbaycanı öz xammal bazasına çevirmək istəyən Rusiya XIX yüzilliyin 40-

cı illərindən başlayaraq kənd təsərrüfatının inkişafı üçün vacib olan su məsələsinə 

ciddi yanaşmağa məcbur oldu. Belə ki, 1840-cı ildə Rusiya Dövlət Əmlak 

Nazirliyinin rəisi, gizli müşavir Qamalıy Cənubi Qafqazda suvarma sisteminin 

vəziyyəti haqqında məlimat toplanılması üçün Gürcüstandakı rus qoşunlarının 

komandanı general Qolovinə xahişlə müraciət etdi. Bu mürəkkəb iş yerli qəza 

rəislərinə tapşırıldı. Lakin qəza rəisləri yerli şəraitə, adət-ənənəyə, suvarma sisteminə 

bələd olmadıqlarından məlumatların toplanması uzun çəkdi. Nəhayət onlar tərəfindən 

toplanılmış məlumatlar Qafqaz canişini M.S.Voronsovun dövründə 1844-cü ildə 

Cənubi Qafqaz diyarının Baş İdarəsində müzakirə edildi. Müzkirənin yekununda 

belə məlum oldu ki, bu məlumatlar yarımçıq və lazımi səviyyədə deyildir (10, s. 8-

9). İrəvan qəzasının suvarma sisteminin tədqiq edilməsinə cavabdeh olan Baş İdarə 
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Şurasının üzvü, mülki müşavir Bezak tənəzzülə uğramış arxların, suvarma 

qurğularının, ayrı-ayrı suvarma sahələrinin ölçüsünün layihəsinin ətraflı 

hazırlanmasının vacibliyini bildirdi. Bu iş əvvəlcə İrəvan qəza rəisi N.V.Balavatskiyə 

(1840-1849) və İrəvana ezam olunmuş praporşik Qarnovskinin öhdəsinə tapşırıldı. 

Lakin sonradan bu iş 1845-ci ildə İrəvan qəzasına ezam olunmuş mühəndis 

Çerniyavskinin rəhbərliyi altında həyata keçirilməyə başlandı (10, s. 9).  

İrəvanda suvarma məsələsinin  öyrənilməsi ilə bərabər su işinə nəzarət edən 

mirabların vəziyyətinə aydınlıq gətirmək üçün layihə hazırlandı. İşğala qədər İrəvan 

bölgəsində mirab dövlət tərəfindən təyin edilirdi. Çarizm 1847-ci ildə suvarma idarə 

sistemini “yaxşılaşdırmaq” məqdədi ilə “mirablar haqqında” qanun layihəsi tərtib etdi. 

Qanun layihəsi 1847-ci il 12 apreldə Qafqaz canişini M.S.Vorontsov tərəfindən 

bəyənildikdən sonra qüvvəyə minmişdi. Qanuna görə Tiflis quberniyasına daxil olan 

İrəvan və Naxçıvan qəzalarında hakimiyyət orqanlarının müdaxiləsi olmadan yerli 

camaat mirabları özləri seçməli və məvaciblə təmin etməli idilər. Yalnız mirablara 

yığılan məvacib məsələsində şikayət olduqda qəza rəisləri işə qarışa bilərdilər (6, s. 

314-315).  

Lakin bu qanun çar icra orqanları tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. Bəziləri 

belə hesab edirdi ki, qanun köhnə adət-ənənəni-mirab, cuvar vəzifıələrini saxlayırdı.  

İrəvan quberniyasının qubernatoru general-mayor İ.İ.Nazaraov (1849-1859) bu 

qanunu qeyri-qənaətbəxş hesab edərək, suvarma işinə nəzarət etmək üçün mərkəzdən 

bir mütəxəssis göndərilməsini xahiş etmişdi (4, s. 71). 

Hətta su üstündə kəndlər arasında şikayətlərin çoxalmasını və mirabların öz 

vəzifəsindən sui-istifadə etmələrini nəzərə alaraq 1872-ci ildə İrəvan qubernatoru 

olmuş general-leytenat Karmalin müvəqqəti olaraq mirabları qəza rəislərinə tabe 

olmaları haqqında göstəriş vermişdi (4, s. 75-76).   

Qafqaz Canişini sudan istifadə qaydasında möhkəm nizam-intizam yaratmaq 

üçün əlavə ştat da yaratmışdı. 1848-ci ildə Qafqazda suvarma təsərrüfatına rəhbərlik 

etmək üçün yeni inzibati orqan su mühəndisliyi yaradıldı. Bu, orqan canişinliyin 

mərkəzi Tiflisdə təsis edilmiş, 1874-cü ilə qədər onun tərkibi cəmi üç nəfərdən ibarət 

olmuşdi. İlk dövrlərdə su mühəndisləri heç bir quruma tabe olmamışdı. Lakin onlar 

suvarma qurğularının  yaxşılaşdırılmasında heç bir iş görə bilmirdilər. Bunun üçün nə 

vəsait, nə də texniki ləvazimat vardı (10, s. 20). 

1873-cü ildə baron Nikolay Qafqazda su sistemində qanun və qaydaları 

öyrənmək üçün yeni komissiya yaratdı. Komissiya 1880-ci ilə qədər fəaliyyət göstərdi 

və yerli əhalinin sudan istifadə qaydaları haqqında məlumat topladı. Lakin bu 

komissiyanın gəldiyi nəticə də heç nəyi həll etmədi. Yenə də yerlərdə bu sahədə 

vəziyyət gərgin olaraq qalmış, narazılıq baş alıb gedirdi (10, s. 20). 

Quberniyalarda su üstündə narazılığın artması qubernatorları narahat 

etdiyindən, onlar dəfələrlə quberniyalara ayrı-ayrılıqda su mühəndislərinin təyin 

olunması məsələsini qaldırmışdılar. Nəticədə 1882-ci ildə xüsusi zemstvo 

mükəlləfiyyətlərinə görə təyin olunmuş iclasda bu məsələyə baxılmış, belə qərara 

alınmışdı ki, Cənubi Qafqazda İrəvan, Yelizavetpol və Bakı quberniyalarının hər 

birinə ayrı-ayrılıqda su mühəndisləri təyin olunsun. Su mühəndisləri qubernatora tabe 

olmalı və su üstündə olan mübahisəli vəziyyət haqqında yüksək distansiyalara 
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məlumatlar verməli idi. İrəvan quberniyasında ilk su mühəndisi Frolov olmuşdu (10, s. 

20-21; 4, s. 71). 

Nəhayət, 1883-cü ildə Cənubi Qafqaza səfər edən Dövlət əmlak naziri, mülkü 

müşavir Ostrovskiy bölgədə suvarma sistemində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün 

sonuncu dəfə komissiya təşkil etdi. Komissiyaya 16 texnik, hüquqşünas və yerli 

inzibati idarələrdən olan mütəxəssislər daxil oldu. Hətta iclaslarda İrəvan, Bakı və 

Yelizavetpol quberniyalarından olan mirablar da iştirak edirdi. Nəhayət həmin ildə 

komissiya öz işinə yekun vuraraq, “Zaqafqaziyada torpağı suvarmaq üçün su işində 

qanun və qaydanın vəziyyəti haqqında” layihə tərtib etdi. Qafqaz baş komandanlığının 

mülkü hisəssinin müşavirəsində bəyənilən layihə 1884-cü ilin yanvarında Dövlət 

Əmlak Nazirliyinə təqdim edildi. Bu layihə uzun müddət müzakirə obyektinə çevrildi. 

Bu komissiyanın əhəmiyyətli fəaliyyətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, ilk dəfə 

suvarma xəritəsi tərtib olundu. Onu 1883-cü ildə qraf fon Veysenqof tərtib etmişdi 

(10, s. 21-23).  

Nəhayət, Dövlət Şurası tərəfindən 1890-cı ildə dekabrın 3-də “Zaqafqaziyada 

torpağın suvarılması üçün sudan istifadə qaydası haqqında” əsasnamə qəbul olundu. 

Bu qanunun əhəmiyyəti onda idi ki, su sistemində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı 

orqanların vəzifələri, fəaliyyət dairələri açıq göstərilmişdir. “Əsasnamə”yə görə 

Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq su müfəttişi vəzifəsi təsis edilmişdi. Onun iqamətgahı 

Tiflisdə yerləşirdi (7, s. 762) 

Cənubi Qafqazda su sistemində yaradılan bu dəyişiklik sonuncu olmadı. 1891-

ci ildə C.Qafqazda 6, 1893-cü ildə 8, 1904-cü ildə isə 9 su sahəsi yaradıldı. İrəvan 

quberniyası 8-ci su sahəsinə daxil idi. Bu sistem 1918-ci ilə kimi fəaliyyət göstərmişdi.                  

Süni suvarmada çar orqanları mükəmməl idarə orqanı yaratmağa cəhd etməklə 

bərabər, arxların təmir olunmasına da cəhd edilirdi. Belə ki, 1846-cı ilin baharında 

İrəvan və Üçmüəzzin qəzalarında suvarma arxlarının yenidən təmir olunmasına 

başlandı. İrəvan qəza rəisinin və mühəndis Çerniyavskinin rəhbərliyi ilə həyata 

keçirilən təmir işi 1848-ci ilə kimi davam etdi. Təmir işində yerli əhalidən dəstəylə 19 

min adam və 1000-dən çox at-araba cəlb olunmuş və dövlət tərəfindən buraxılmış 7 

min rubl xərclənmişdi (10, s. 10). İki il ərzində İrəvan qəzasında Qırxbulaq, Noravit, 

Çorbax, Üçmüəzzin qəzasında Sərdarabad, Mollabəyazid, Cəfərabad, Şərur dairəsində 

isə Xarabadaşar arxları təmir olunmuşdu. Xeyli güc və pul sərf olunmasına 

baxmayaraq arxların təmiri gözlənilən nəticəni vermədi. Məsələn, Qırxbulaq, Noravit, 

Sərdarabad, Cəfərabad və Xarabadaşar arxları istifadəyə verilməsinin elə birinci ili 

tamamilə yarasız hala düşdülər. 1849-cu ildə yalnız iki arx salamat qalmışdı. 1857-ci 

ildə Sərdarabad arxı yenidən təmir olunmağa başladı. Lakin 1858-ci ildə Araz çayında 

baş verən daşqınla əlaqədar olaraq görülən işlər tamamilə məhv oldu (10, s. 10). 

Dövlət Əmlak Nazirliyinin mühəndisi Yanuşevski İrəvan qəzasında görülən 

təmir işlərinin boşa çıxmasının səbəbini lazımı vəsaitin və daimi texniki nəzarətin 

olmamasında görürdü. O, suvarma arxlarının diqqətlə öyrənilməsini su mühəndisinə 

həvalə olunmasını tapşırmişdi (10, s. 10). Lakin  İrəvanin ilk su mühəndisi Frolov da 

yerlərdə olan vəziyyətdən şikayət etmiş, yeni arxların çəkilməsi üçün vəsaitin 

olmamasından gileylənmişdi (4, s. 71-72). 

 Hələ 1847-ci ildə Qafqaz canişini knyaz Voronsov Cənubi Qafqazda suvarma 

sistemlərini yenidən yoxlamaq üçün mülkü müşavir Qaqameysterə və su mühəndisi 
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podporuçik Bekmana tapşırdı. Onlar bu işə 8 ay vaxt sərf etdilər və 14 layihə tərtib 

edildi. Beşinci və on dördüncü layihə İrəvan quberniyasına aid idi. Beşinci layihədə 

Naxçıvan qəzasında Yazıyurd arxının, Qanlıgöl su anbarının yenidən təmir olunması, 

on dördüncü layihəyə isə Quru-fontan torpaqlara Göycə gölündən və yaxud Zəngi 

çayından yeni arxlar çəkilməsi göstərilmişdi. İrəvan qubernatorunun razılığı ilə 

Qanlıgöl su anbarı yerli əhalinin köməyi, yarı xəzinənin, yarı da yerli mülkədarların 

xərci ilə Kəlbəli xan Naxçıvanlının başçılığı ilə 1859-1860-cı illərdə yenidən təmir 

olundu. Lakin anbarın ətrafına çəkilmiş daş bənd tezliklə yenidən xarab oldu. 

Naxçıvan qəzasının rəisi Şahgirey onu yenidən təmir etməyə məcbur oldu. XIX əsrin 

80-ci illərin əvvəllərində bu su anbarı tamamilə yarasız hala düşdü, ondan istifadə 

olunmadı (10, s. 12). 

Göyçə gölündən Zəngi çayının sol sahilində Axtı və Quru fontan stansiyaları 

arasında olan torpaqlara yeni arxın çəkilməsi layihəsi 10 il təxrə salınmışdı. Lakin su 

mühəndisi Frolovun yeni yoxlamasından sonra bu arxın bir qədər yuxarıdan çəkilməsi 

qərara alındı. Bu arxın çəkilməsi 1859-cu ildə başladı və iki il yarım çəkdi. Arxın 

uzunluğu 56 verst olmalı idi. Arxın çəkilməsində 75 min işçi iştirak etdi və 5 min rubl 

xərc çəkildi. Lakin işçilərin ağır, məşəqqətli işdən şikayətlənmələri, arxda güclü sızma 

nəticəsində suyun məcaradan çıxması sonrakı işin mənasız olduğu üzə çıxdı. Tiflisdən 

göndərilmiş xüsusi komissiya  belə nəticəyə gəldi ki, arxın layihəsi bir çox hallarda 

müvəffəqiyyətsiz tərtib olinmuşdur. Ona görə də arxın tikintisi dayandırıldı. Bununla 

belə 8 verstə yaxın arx qazıldı (10, 12). 

Lakin İrəvan quberniyasında suvarma sistemində vəziyyət bərbad olaraq 

qalırdı. Knyaz Baryatinski Qafqazda canişin vəzifəsinə başlayan kimi ilk dəfə suvarma 

məsələsində texniki imkanları öyrənilməsi üçün cəhd edilir. Onun göstərişi ilə ingilis 

mühəndisləri Bell və Qab Cənubi Qafqazda suvarmada texniki vəziyyəti öyrənmək 

üçün fəaliyyətə başladılar. Bu iş 2,5 il davam etdi (1860-ci ildən 1863-cü ilin 

ortalarına qədər). Daha üç il (1863-cü ildən 1866-cü ilin mayın axırına qədər) isə 

Tifilis yaxınlığında Kür çayının səviyyəsi ölçüldü (10, 16). Hər iki mühəndis böyük iş 

görsə də bu qənatəbaxş hesab olunmadı. 

Beləliklə, Rusiya işğalından sonra Azərbaycanda, o cümlədən onun tərkib 

hissəsi olan İrəvan quberniyasında su işindən düzgün istifadə etmək və bu sahədə 

qayda-qanun yaratmaq üçün uzun müddət çalışmalı olmuşdu. 

İrəvan quberniyasında müxtəlif suvarma sistemləri vardı. Bunlardan çayları, 

bulaqları, kəhrizləri və süni yaradılmış su anbarlarını göstərmək olar. Geniş taxıl 

zəmilətini, pambıq və çəltik sahələrini, bağları, bostanları suvarmaq üçün çaylar əsas 

rol oynayırdı. İrəvan quberniyasında əsas suvarma sistemi Araz çayı və ondan çəkilən 

arxlar, Göyçə gölünə tökülən çaylar, göldən müxtəlif istiqamətlərə çəkilən arxlar, Vedi 

çay, Gərni çay, Arpaçay çayı, Qırxbulaq çay, Naxçıvan çay və digər çay və arxlar əsas 

rol oynamışdı. Araz çayından müxtəlif kəndləri suvaran arxlar çəkilmişdi. Bu çaydan 

əsasən İrəvan quberniyasının beş- Sürməli, Üçmüəzzin, İrəvan, Şərur-Dərələyəz, 

Naxçıvan qəzalarının Arazın hövzəsində yerləşən torpaqları suvarılırdı (9, 48-51). 

Yenibəyazid qəzasının cənub-şərq hissəsinin əkin sahələrini isə Göycə gölünə tökülən 

dağ çayları vasitəsilə suvarılırdı (10, 23). XIX yüzilliyin 80-ci illərin əvvəllərinə aid 

olan məlumata görə İrəvan şəhəri və onun çoxsaylı bağları Zəngiçay çayından 
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çəkilmiş dörd-Mamırlı, Abuhəyat, Dəlmə, Yeniköy arxları və Qırxbulaq çayı vasitəsilə 

suvarılırdı (5, 22-23). 

Digər suvarma vasitələrindən biri də bulaqlar idi. Bulaqlara adətən dağlıq 

ərazilərdə rast gəlinirdi. Bəzi bulaqlar iri, bəziləri isə kiçik olurdu. Onların suyu ilə 

ölçüsündən fərqli olaraq bir kənd və bir neçə kənd suvarılırdı. Məsələn, İrəvan 

qəzasında Qədis dağının ətəyində yerləşən Qırxbulaq bulağı 11 kəndi (bunlardan 6-sı 

xəzinə, 5 isə mülkədarlara məxsus idi) və İrəvan şəhərini su ilə təmin edirdi. Onun 

suyu həm məişətdə, həm içmək, həm də suvarma üçün istifadə edilirdi (9, 37).  

Süni suvarma vasitələrindən biri də kəhrizlər idi. Kəhrizlər adətən yeraltı 

sulardan istifadə etmək üçün əhalinin qazdığı quyuların hesabına yaranırdı. Quyuları 

adətən bir-birindən 10-15 sayen aralıda qazırdılar. Onun eni 1, hündürlüyü isə 1,5 

arşın olurdu. Belə quyuların uzunluğu torpağın susaxlayan təbəqəsi üzə çıxana qədər 

qazılırdı. Bəzi kəhrizlərin uzunluğu bir o qədər də uzun olmas da, digərlərinin 

uzunluğu 2 verst və daha çox olurdu. Bu quyularda yeraltı qrunt suları toplanırdı və 

yerli əhali bu sulardan müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirdilər. Kəhrizlərdə suyun 

miqdarı müxtəlif cür olurdu. Məsələn, fon-Veysenqofun məlumatına görə, Naxçıvan 

qəzasının Kivrax kəndində iki kəhriz hər saniyədə 30 litr su verirdi (9, 37). XIX 

yüzilliyin ortalarında yalnız İrəvan şəhərində 196 su quyusu qeydə alınmışdı (5, 437). 

Süni yaradılmış su anbarları da suvarma sistemində əsas rol oynayan 

vasitələrdən biri idi. Anbarlarda əsasən ehtiyat yığılmış sular və yağış suları toplanırdı. 

Quraqlıq olanda və yaxud çay suları az olanda bu anbarlardan istifadə edilirdi. Belə 

anbarların yaradılması qədim dövrlərdən məlum idi. İrəvan quberniyasının dağlıq 

ərazilərində xeyli anbar qalıqlarına rast gəlmək olardı. Məsələn, Sürməli qəzasında 

Ağrıdağ sıldırım dağlarının suayrıcında təpələrdə, həmçinin Acıçay çayının 

mənbəsində süni anbarların izi qalmışdı. Belə anbarlar qar əriyəndə sular nəticəsində 

dolurdu. İrəvan qəzasında isə Qırxbulaq bulağının yaxınlığında xüsusi torpaq sədlə 

əhatə olunmuş iki süni göl yaradılmışdı. Bəzi su anbarları və yaxud süni göllər 

yüksəklikdə yerləşirdi. Bunlardan biri Yenibəyazid qəzasının 9000 fut yüksəkliyində 

yerləşən dağ gölü olan Qanlıgöl gölü idi. Bu göldən su xüsusi kanallarla çəkilmişdi. 

Onun izləri Ağmanqan dağlarının yamacları ilə Solak kəndinin əkin sahələrinə qədər 

çəkilmiş yerlərdə qalmışdı (10, 38). 

İrəvan quberniyasında əla qaydada olan anbarlar da vardı. Məsələn, Naxçıvan 

qəzasının dağlıq ərazilərində saz qaydada Qanlgöl su anbarı yerləşirdi. Bundan əlavə 

1863-cü ildə Naxçıvan qəza rəisi Şanqirin göstərişi ilə Naxçıvan şəhərində “Gölzami” 

adlanan su anbarı yaradılmışdı. Bu su anbarı yazda Naxşıvan çaydan çəkilmiş eyni 

adlı arxla doldurulurdu. Yayda isə xüsusi ağac şülüzlərlə su əkin sahələrinə 

buraxılırdı. Lakin 1882-ci ildə bu su anbarına baxış keçirilərkən onun yarasız olduğu 

üzə çəxmışdı (10, 39). 

Ümumiyyətlə Sürməli qəzasında yerləşən kiçik Abbasgöl və Oruşmuş 

göllərindən başqa İrəvan quberniyasının bütün dağ su anbarları öz əhəmiyyətini 

itirmişdi. Yararlı olan su anbarlarında isə yayda əkin sahələrini suvarmaq üçün ehtiyat 

su saxlanırdı (10, 39). 

İrəvan quberniyasında düzənlik ərazilərdə çay vadilərində suvarma martın 

sonlarından başlayırdı. Bu vaxtlar əsasən bağlar, taxıl zəmiləri suvarılırdı. İlk 

suvarmada çox da su tələb olunmurdu. Aprelin sonlarından başlayaraq suvarma daha 
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da güclənirdi. Suvarmanın müddəti məhsulların növünə görə davam edirdi. Məsələn, 

mayın axırı, iyunun əvvəllərində buğda və arpanın, avqustun sonu, sentyabrın 

əvvəllərində isə pambığın, çəltiyin və bağların suvarılması kəsilirdi (10, 29). 

 Suvarmanın müddəti də məhsuldan asılı idi. Belə ki, payızda əkilən dənli 

bitkilər səpindən sonra bir və yaxud nadir hallarda iki dəfə, yazdan başlayaraq məhsul 

yetişənə qədər isə yerindən, yağışlı havadan asılı olaraq 2-5 dəfə suvarılırdı. Pambıqda 

isə vəziyyət bir qədər fərqlənirdi. Bu məhsulun suvarılması mövsüm ərzində 4-5, 

yalnız rütubətli yerlərdə isə 2-3 dəfəyə başa gəlirdi. Çəltik isə daima su tələb edirdi. 

Bu məhsul yığılana qədər suyun içində olurdu. Bağlar isə yaz və yay aylarında 3-6 

dəfə suvarılırdı (10, 29). 

XIX yüziliyin ikinci yarısı-XX yüzilliyin əvvəlində də su üstündə daima 

toqquşmalar və narazılıqlar davam etmişdi. Bəzən bu mübahisələrin yaranmasında 

mirab və cuvarların günahı olurdu. Onların vəzifəsindən sui-istifadə etmələri suyun 

ədalətlə bölünməsinə mane olurdu. Mirablar daha çox rüşvət verən adamı su ilə təmin 

edirdilər. Bu da  narazılıq yaradırdı (8, 23).  

Arxiv materiallarında belə hallar haqqında xeyli faktlara rast gəlmək 

mümkündür. Belə ki, 1902-ci il martın 31-də İrəvan qubernatorunun, vitse-

qubernatorun, müşavirin və kargüzarın imzası ilə yazılan məktundan görünür ki, 

İrəvan qəzasının Xəlisə, Şirazlı, Çatqıran, Şıxlar, Kiçik Vedi, Avşar kəndlərinin əhalisi 

1901-ci il avqustun 4 və 13-də suyu düzgün bölüşdürməməsinə görə Vedibasar 

mirabından qubernatora beş şikayət məktubu yazmışdılar. Qubernator bu məsələni 

araşdırmaq üçün su mühəndisi Zuyevə məktub göndərmişdi (1, 135-136). 

Belə məlumatlardan biri Naxçıvan qəzasında baş vermişdi. Qafqazda 8-ci su 

dairəsinə daxil olan Əlincəçay dairəsinin su işinə baxan mühəndisi V.Zuyev 1906-cı il 

oktyabrın 17-də İrəvan qubernatoruna yazdığı məlumatdan məlum olur ki, Vənənd 

çayından suvarılan Pazmar, Unus, Kələki, Dernis, Danagird, Əlisultan, Sal, Xanaça, 

Ağrı, Vənənd, Valavr, Deksar kəndləri ilə Dostı kəndi arasında su üstündə 

mübahisələr olmuşdu. Su mühəndisi yazır ki, birinci yeddi kənd həftənin birinci, 

ikinci, üçüncü və altıncı günü, qalan beş kənd gündüzlər, Dostı kənd sakinləri isə 

gecələr Vənənd çayından öz təsərrüfatlarını suvarırdılar. Lakin adı çəkilən kəndlərin 

sakinləri Dostı kənd sakinlərinin bütün gecə suya sahib olmaları ilə razılaşmırdılar. 

Onlar iddia edirdilər ki, Dostı kəndliləri bütün gecəni yox, yalnız bir neçə saat sudan 

istifadə etməlidirlər. Buna görə də sudan istifadə qaydasında dəyişiklik etmələrini 

xahiş edirdilər. Bununla razılaşmayan Dostı kəndliləri 1906-cı il sentyabrn 4-də və 

oktyabrın 2-də əvvəlki qaydanın qalması xahişi ilə su mühəndisinə ərizə ilə müraciət 

etmişdilər. Bu mübahisə o qədər böyümüşdü ki, işə Ordubad pristavı və mirab 

qarışmalı olmuşdu (2, 286-289). 

Su üstündə mübahisə və toqquşmalar o qədər böyümüşdü ki, Dostı kənd icması 

tərəfindən vəkil edilmiş Məşhədi Həbib Hacı Talıb oğlu və İbrahim Məşədi İsmayıl 

oğlu tərəfindən Qafqaz su müfəttişinə ərizə ilə müraciət etməli olunmuşdular. Bu 

ərizədən məlum olur ki, Dostı kənd icmasının sudan istifadə saatlarında adı çəkilən 

kəndlər tərəfindən oğurluq olurdu. Bu oğurluğun qarşısını almaq üçün kənd 

sakinlərindən 20-30 nəfər keşik çəkmək məcburiyyətində qalırdı. Lakin bu da itkisiz 

başa gəlmirdi. Belə ki, Dostuların keşik çəkən sakinləri Dana- gird erməniləri 

tərəfindən öldürülürdü. Ona görə də, İrəvan birqadasının IV bölməsinin komandiri 
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Dostulara gecələr suya nəzarət etmək üçün yuxarı kəndlərə getmələrinə icazə vermirdi. 

Bu da Dostı kənd sakinlərini çətin vəziyyətə salmışdı (2, 290-291). 

Qafqazda VIII su dairəsinin su mühəndisi P.Zuyevin İrəvan qubernatoruna 

1906-cı il iyulun 3-də yazdığı məlumatda Əlincəçay dairəsinin mirabının 

özbaşnalığından şikayət edilirdi. Məlumatda Kuznut kəndinin əhalisinin mirabdan və 

onun kəndlər arasında sudan istifadədə heç bir  qaya-qanun yaratmadığından və 

özbaşnalığından şikayəti öz əksini tapmışdı. Məlum olur ki, Kuznut arxından növbə ilə 

Camaldin kəndi 22 saat, azərbaycanlıların yaşadığı Arazin kənd sakinləri 24, 

ermənilərin yaşadığı Arazin kəndinin sakinləri 24 saat, Çeşməbasar mülkü 36 saat, 

Kuznut kəndi isə 4 gün istifadə edirdilər. Lakin mirabın günahı üzündən bu qaydalar 

tez-tez pozulurdu. Belə ki, şikayətdən görünür ki, mayın 20-də növbəsi çatan Kuncut 

əhalisi yalnız 3 gün sudan istifadə etmiş, dördüncü günü arx məlum olmayan səbəbdən 

yararsız hala düşmüşdü. Yalnız iki gündən sonra arxı bərpa etmək mümükün olmuşdu. 

Bundan sonra su digər kəndlərə paylanmışdı. Mirabın günahı üzündən sudan qaydada 

kəndlər arasında pozuntu əmələ gəlmişdi. Belə olduqda mirab Akop Krikorov 

vəzifəsindən kənarlaşdırılmış, əvəzində İrəvan qubernatorunun sərəncamına qədər 

müvəqəti olaraq Hacı Əli mirab təyin edilmişdi (1, 294-295). 

1910-cu il avqustun 31-da İrəvan qubernatoruna yazılan məktubda  Abrakunis, 

Kuznut və Arazin kəndliləri Əlincəcay su dairəsinin mirabı Kərbəlayı Hətəmxan 

Kərbalayı Heydər oğlundan su bölüşdürülməsi işində qanunsuzluğa yol verməsindən, 

rüşvət almasından işkayət edilir, onun başqası ilə əvəz edilməsi xahiş edilirdi (3, 202). 

Bu iş böyük səs-küyə səbəb olmuş və İrəvan qubernatorluğunda müzakirə 

olmuşdur. Həmin kəndlərin kəndlilərinin şikayətləri nəzərə alınaraq Kərbəlayı 

Hətəmxan Heydər oğlu müqəssir bilinmiş və onun vəzifəsindən uzaqlaşdırılması 

məqsədə uyğun bilinmişdi (2, 204-223). 

Belə narazılıqlar İrəvan quberniyasında çox idi. Məsələn mühəndis V.Zuyev 

yazırdı ki, 1910-cu il iyunun 30-da Dərəçiçəkdə su bölgüsü qaydası pozulduğuna görə 

dairə məhkəməsində iştirak etmişdi (2, 259). 

Hətta Naxçıvanda su üstündə davanın qarşısını almaq üçün keşikçi dəstələri 

qarışmalı olmuşdu. Belə ki, Naxçıvan su dairəsinin mirabı keşikçi dəstələri ilə 

Naxçıvan çayı ətrafında yerləşən kəndlərdə su üstündə qayda-qanun yaratmaq üçün 

oraya tələsmişdi (2, 259). 

Beləliklə, süni suvarma İrəvan quberniyasının kənd təsərrüfatının inkişafında 

böyük rol oynamış, bu sahənin inkişaf etdirilməsi dövlət orqanlarının diqqətində 

olmuşdu. Lakin arxiv materiallarından məlum olur ki, çar icra orqanlarının ciddi 

səyinə baxmayaraq, su üstündə əhali arasında həmişə mübahisələr, narazılıqlar və 

şikayətlər olmuşdu.        
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Эльчин Гараев 

 

ИЗ ИСТОРИИ ИСКУССТВЕННОГО ОРОШЕНИЯ И 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ИРЕВАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(II ПОЛОВИНА XIX- НАЧАЛО XX ВВ.) 

Резюме 

 

        Статья посвящена истории оросительной системы, сыгравшей огромную 

роль в развитии сельского хозяйства в Иреванской губернии. Автор кратко 

рассматривает состояние оросительной системы губернии и отмечает, что 

после русской оккупации эта система была в плачевном состоянии, имперские 

органы власти для улучшения положения в этой области провели 

определенные реформы, однако проблемы, споры в этой области 

водопользования оставались. Архивные материалы свидетельствуют о том что, 

несмотря на серьезные попытки имперских властей, среди населения 

Иреванской губернии имелись споры, недовольства и жалобы в области 

водопользования. 

 

 

                                                   Elchin Garayev 

 

FROM THE HİSTORY OF ARTİFİCİAL İRRİGATİON AND WATER 

 USE İN THE İRAVAN PROVİNCE 

(II HALF OF THE XIX - BEGİNNİNG OF XX CENTURİES) 

Summary 

 

      The article is devoted to the history of the irrigation system, which played agreat 

role in the development of agriculture in the Iravan province. The author briefly 

examines the state of the irrigation system of the province and notes that after the 

Russian occupation this system was in a deplorable state, the imperial authorities had 

carried out certain reforms to improve the situation in this area, however, problems 

and disputes in this area of water use remained.Archival materials show that, despite 

serious attempts by the imperial authorities, there were disputes, dissatisfactions and 

complaints in the area of water use among the population of the Iravan province. 
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UOT: 93/99 

Nicabət İslamova 

AMEA-nın Naxçıvan böməsi, Əlyazmalar fondu, 

baş laborant 

        

CAHANŞAHIN HAKİMİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ AĞQOYUNLU VƏ 

QARAQOYUNLU DÖVLƏTLƏRİ ARASINDAKI MÜNASİBƏTLƏR 
 

Açar sözlər :  Qaraqoyunlu, Cahanşah, Teymur 

Ключевые слова : Teymur, Azerbaydjana, Djaxanşax, Karakoyunlı. 

Key words :Teymur, Cahanshah, Azerbaijan, Karakoyunlu 

  

İbn Təğriberdi Qaraqoyunlu padşahı Qara Yusifin oğullarından biri olan 

Cahanşahın hicri 810 (miladi 1470)-cu ildə doğulduğunu yazır. (10,  IV, 7) 

Qaraqoyunlu dövlətinin ən görkəmli hökmdarlarından biri olan QaraYusif laiqli 

davamçılarından biri olan Cahanşah hakimiyyətə gəldikdən sonra dövləti 

möhkəmləndirməyəçalışmışdı. Onun hökmranlıq etdiyi dövrdə Qaraqoyunlu 

dövlətində coxlu sayda məscidlər, mədrəsələr və xəstəxanalar tikilmişdir.Cahanşahın 

hakimiyyətdə olduğu dövrü Qaraqoyunlu dövlətinin çiçəklənmə dövrü heseb etmək 

olar.  

Teymurun ölümündən sonra Qara Yusif Anadolunun Şərqindəki və 

Azərbaycandakı əraziləri geri almaq məqsədi ilə Suriyadan çıxmışdır. Səfər 

əsnasında Mardin hökmdarı Artuk oğlu Məcd əl-din İsanın yanında qonaq olduğu 

vaxt Cahanşahın anadan olması xəbəri gəlmişdir. Bu hadisənin hicri 809 (miladi 

1405)-cu ildə baş verdiyini nəzərə alsaq Cahanşahın doğum tarixinin hicri 809 

(miladi 1405)-cu il olduğunu söyləyə bilərik. Adı əvvəlcə Mardinşah olmuş, sonra 

isə atası onun adını dəyişərək Cahanşah qoymuşdur. 

Qardaşı Qara İskəndərin ölümündən sonra hakimiyyə Cahanşah gəldi. 

İskəndərin vəfatından sonra dövlətdəpərakəndəlik başladı. Bundan istifadə edən 

Qaraqoyunlu şahzadələri idarə etdikləri əyalətlərdə qoşun toplayaraq Cahanşaha 

qarşıçıxırdılar.Bu da dövlətin zəifləməsinə və bir sıra qonşu dövlətlərin də bundan 

istifadə edərək Qaraqoyunlu torpaqlarına hücum etmələrinə səbəb olurdu. Cahanşah 

hakimiyyətə gəldikdən sonra bu özbaşınalıüın qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər 

görməyə başladı. Bu məqsədlə o, hicri 485 (miladi 852) ci ildə qardaşı oğlu olan 

Əlvəndi yanına çağırtdırdı. Lakin əmisinin əleyhinə çıxan bu şahzadə onun yanına 

getməmiş, Mosuldan çıxaraq Fulad qalasına hücum etmiş və onu Pirqulu bəyin 

əlindən almışdır.(10,VI,354) Qalanı ələ keçirdikdən sonra Ərbil və Şəhrizor 

tərəflərini ələ keçirdi.(5,80) Onun bu hərəkətlərinə son qoymaq üçün Cahanşah 

böyük bir qoşun göndərdi. Cahanşahın göndərdiyi qoşunun qarşısında aciz qalan 

Əlvənd Mirzə onu təqib edən Pirbudaqdan canını qurtarmaq üçün müşaşailərlə 

birləşdi.(10,IV,354) Qaraqoyunlu hökümdarı tərəfindən həm Əlvəndi, həm də 

müşaşailəri cəzalandırmaq üçün göndərilən Pirbudaq heç bir nəticə əldə edə 

bilməyərək geri qayıtdı. Əlvəndin müşaşailər tərəfə keçməsi onların gücünü və 

iradəsini xeyli artırdı. Lakin çox az vaxt keçdikdən sonra müşaşailərlə yola getməyən 

Əlvənd onlardan ayrılaraq əvvəl idarə etdiyi torpaqlara geri qayıtmaq istədi. Amma, 
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onun bu planı baş tutmadı. Cahanşah Rüstəm Tərxanın başçılığı altınqda qoşun 

göndərərək ona bu planını həyata keçirməyə mane oldu. Qaraqoyunlu qoşununa 

məğlub olan Əlvənd ağqoyunlu Əlinin oğlu Cahangirin yanına getdi. Cahanşah 

Cahangirə bir neçə dəfə xəbər göndərərək Əlvəndi  geri verməsini tələb etdi. Lakin, 

onun bu tələbi rədd olundu. Ağqoyunlu şahzadəsinin bu hərəkəti Cahanşahın 

ağqoyunlulara hücum etməsini qərara almasına gətirib çıxartdı. Gəncə qışlağında 

olan Cahanşah hicri 854 (miladi 1450) -cü ildə bütün qoşun başçılarına fərmanlar 

göndərərək tabeliklərində olan qoşunları iləyanına gəlmələrini əmr etdi (2,471). Elə 

həmin ilin baharında Cahanşah qaraqoyunluların ən məşhur sərkərdələrindən olan 

Ərəbşah Ayınlı və Oruc Arslan bəyi Ərzincanı zəbt etmək üçün göndərdi. Bu şəhər 

Qarayuluq Osman bəyin oğlu Mahmud bəyin hakimiyyəti altında idi. Ağqoyunlu 

şahzadələrindən Musa bəy və digər bəzi bəylər öz ətraflarındakı silahlı qüvvələri ilə 

birlikdə Cahanşahın tərəfinə keçdilər. Buna səbəb isə Uzun Həsənlə Cahangir 

arasında olan münaqişə olmuşdur. Çox sayılı Qaraqoyunlu ordusu tərəfindən müha-

sirə olunan Ərzincan təslim oldu. (2,471) Cahanşah Cahangirə xəbər göndərərək əgər 

Əlvəndi ona təslim etməzsə bütün ağqoyunlu əsirlərini öldürəcəyini bildirdi. Lakin, 

Cahangir bu təklifi rədd etdi. Bundan qəzəblənən Qaraqoyunlu hökmdarı Murad 

çayını keçərək irəliləməyə başlamış, Rüstəm Tərxanı da böyük bir ordu ilə Malatya 

istiqamətinə göndərmişdir. Rüstəm Tərxan Malatyaya gəldiyi vaxt burada olan 

Ağqoyunlu ulusuna mənsub boyların bəylərindən olan Məhəmməd Bəkdaşlı, 

Məhəmməd Xoca Hacılı, Əli bəy Pürnanlı Qaraqoyunlular tərəfə keçdilər. Urfa əmiri 

həmçinin Cahangirin qardaşı olan Üveys bəy şəhəri qoyub qaçdığı üçün şəhər 

asanlıqla Qaraqoyunlulara təslim oldu.(2,471) Rüstəm Tərxan payızda Mardini 

mühasirəyə aldı. Lakin bu vaxt Cahangirin şəhəri xilas etməyə gəldiyini eşidərək 

onun qarşısını almağa getdi. İki qoşun arasında baş vermiş döyüşdə Qaraqoyunlular 

qalib gəldilər. (3,155) Bu qələbədən sonra Rüstəm Tərxan yenidən Mardinə gələrək 

şəhəri mühasirəyə aldı.Qaraqoyunlu sərkərdəsinin şiddətli hücumları nəticəsində 

Mardin təslim oldusa da Ağqoyunlular qalaya çəkilərək mübarizələrini davam 

etdirirdilər. (3,155) 

Misir Sultanı Çaxmaq Cahanşahın bu hərəkətini eşitdiyi vaxt hadisənin əsl sə-

bəblərini aydınlaşdırmaq üçün hicri 854 (miladi1450)-cü ilin avqustunda Əli əl-

Zərdakaş əl-Bundukdarı onun yanına göndərdi. Cahanşah Sultan Çaxmağın elçisinə 

özünün misirlilərə qarşı heç bir pis niyyəti olmadığını, məqsədinin sadəcə Cahangirə 

dərs vermək olduğunu bildirmişdir. Bir müddət sonra Cahangirin Cahanşahın 

qarşısından qaçaraq Suriyaya gəldiyi xəbəri Misir sultanına çatdırıldı (9,VII, 542). 

Çaxmaq bu xəbəri eşitdikdən sonra Ərbistan əmiri Dulqədirli hökümdarı olan 

Süleyman bəyə Cahangirin qarşısını kəsərək onu Suriyaya buraxmamağı əmr etdi. 

Lakin, elə həmin vaxt Cahanşahın Diyarbəkir bölgəsinə gəlməsi xəbəri Cahangiri 

çaşbaş salmış və o da kömək istəmək, yaxud da heç olmasa aralarında sülhün 

yranmasına kömək etməsini xahiş etmək üçün anası Sara Xatunu Misir sultanının 

yanına göndərdi. Hicri 855 ( miladi 1451)-ci ildə Qahirəyə gələn Sara Xatun sultanla 

görüşmüşdür. Bundan çox az bir müddət sonra Cahangir yaşca çox kiçik olan oğlunu 

Sultan Çaxmağa yazdığı məktubla birlikdə Məmluk sarayına göndərdi. (1,420-421) 

Elə həmin ilin mart ayında da Cahanşahın elçiləri Qahirəyə gələrək Qaraqoyunlu 

hökmdarının məktubunu Misir sultanına təqdim etdilər. Bu məktubda Cahanşah 
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Məmluk hökümdarına öz hörmət və ehtiramını bildirərək Ərzincan və Mardin 

şəhərlərini tutduğunu və Diyarbəkir bölgəsinə gəldiyini yazırdı. Bundan başqa o 

qeyd edirdi ki, bu yürüşlərin əsas səbəbi Misir sultanına pis münasibət bəsləyən, 

həmçinin ölkəsini pis idarə edən Cahangirə dərs vermək və onu taxtdan salaraq 

yerinə Sultan Çaxmağa yaxşı münasibət bəsləyən Şeyx Həsən bəyi çıxartmaq 

olmuşdur. Qaraqoyunlu elçiləri bundan başqa Cahanşahın 10 yaşlı oğlu İspəndi də 

özləri ilə gətirərək hökmdarlarının bu şahzadənin Misir sultanının nəzarəti altında 

böyüməsini istədiyini bildirdi. Cahanşahın elçiləri martın 27-də Sultan Çaxmağın da 

elçisi ilə birlikdə Qahirəni tərk etdilər. (1,421) 

Qaraqoyunlu hökmdarının göndərdiyi elçilər Qahirədə danışıqlar apardığı vaxt 

Uveys bəy Urfaya gəlmiş və Qaraqoyunluları buradan çıxartmışdır. (8,VI, 334) 

Mardin qalasını mühasirə edən Rüstəm Tərxan, Şeyx Həsən bəy və digər iki 

Qaraqoyunlu cəngavərlərinin silahlı qüvvələrini gücləndirərək Urfanı mühasirəyə 

aldı. Bu mühasirənin başlandığı vaxtda Germikdə olan, sonra isə Ərganiyə gələrək 

burada ordusunu gücləndirən Uzun Həsən Urfaya gəldi. Bundan sonra 

Qaraqoyunluları məğlubiyyətə uğradaraq Şeyx Həsən bəyi və onun oğlanlarını bir 

çox qaraqoyunlu bəyləri ilə birlikdə əsir alaraq, əmisi Şeyx Həsən bəyi və onun 

oğlanlarını öldürtdü. Uzun Həsənin bu qələbəsi və Şeyx Həsənin ölümü xəbəri 

Qahirəyə həmin ilin aprel ayında çatdı. (10,VI, 335) 

Ağqoyunluların bu qələbəsini eşidən Rüstəm Tərxan Mardinin mühasirəsini 

əskərlərindən bir qisminə tapşıraraq Uzun Həsəni təqib etməyə başladı. Lakin, onun 

bu təqibi heç bir müsbət nəticə vermədi. Bu işin uzandığını görən Cahanşah 

məsələyə son qoymaq üçün oğlu Məhəmmədi Mirzəni böyük bir qoşunla Rüstəm 

Tərxana köməyə göndərdi. Rüstəm Tərxanla Məhəmmədi Mirzənin birləşmiş 

qoşunlarına müqavimət göstərə bilməyəcəyini başa düşən Cahangir Amid şəhərinə 

gedərək mübarizəsini burada davam etdirməyə başladı. (3,157)    

Bu hadisələrin baş verdiyi vaxt Cahanşah Mardin qalasının mühasirəsini  

davam etdirirdi. 

Amid çox güclü müdafiə olunurdu. Rüstəm Tərxan və digər qaraqoyunlu 

bəylərinin şiddətli hücumları heç bir nəticə vermədi. Mühasirənin davam etdiyi vaxt 

Uzun Həsən şəhəri mühasirə edən Qaraqoyunlu qoşununa hücum etdi. 

Lakinağqoyunlu şahzadəsinin bu hücumu müsbət nəticələnmədi. Digər tərəfdən də 

ağqoyunlularla yaxşı münasibətdə olan Dulqədir oğlu Süleyman bəy də onlara 

həmişə kömək edirdi. Cahanşah düşmənlərini bu köməkdən məhrum etmək üçün 

Xarput ətrafına gələrək ordusunun bir qismini Malatyaya doğru göndərdi. Hicri 855 

(miladi 1451)-ci ildə Cahanşahın dulqədirlilərə hücum edəcəyi xəbəri Qahirəyə 

gəldi. Sultan Çaxmaq öz himayəsi altında olan dulqədirlilərə kömək etmək məqsədi 

ilə bütün naiblərinə xəbər göndərdi. Bunu eşidən Cahanşah Dulqədirli torpaqlarına 

hücumlarını dayandıraraq yalnız Ağqoyunlularla mübarizə aparmağa başladı (10, VI, 

357) 

Hicri 856 (miladi 1452)-ci ildə Cahanşah Baysunqurun oğlu sultan Baburun 

Reyə gəlməsi xəbərini eşitdi. Bu şahzadə qardaşı Məhəmməd Sultanı öldürərək Xo-

rasanla yanaşı İraqi-Əcəm və Fars bölgələrini də öz hakimiyyəti altına salaraq 

ordusunun gücünü xeyli artıra bilmişdi. Bu xəbəri eşidən Cahanşah ağqoyunlularla 

barışığa gəlməyi qərara aldı. Bu məqsədlə də Cahangirin yanına elçi göndərərək öz 
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tabeçiliyini tanımağı ona təklif etdi. Cahangir də bu təklifi çox böyük məmnuniyyətlə 

qəbul etdi. Cahanşah bu sülhün daha da etibarlı olması üçün Cahangirə xəbər 

göndərərək Ağqoyunlu bəyinin qızını oğlu Məhəmmədi Mirzəyə istədi. Cahangir 

Cahanşahın bu təklifini də razılıqla qarşıladı. (3,177) Beləliklə də Ağqoyunlu və 

Qaraqoyunlu dövlətləri arasında uzun zamandan bəri davam edən silahlı qarşıdurma 

dayandırıldı. 

Lakin bu hadisədən bir neçə il sonra hicri 861 (miladi 1457)-ci ildə Cahangir 

qızının qaynatasının yanına elçi göndərərək qardaşı Uzun Həsənin hakimiyyəti 

altında olan torpaqları onun əlindən almaq üçün kömək etməsini xahişetdi (3,178). 

Elə həmin ilin baharında Cahanşah ən cəsur sərkərdələrinin komandanlığı 

altında 20.000 nəfərdən artıq şəxsi heyəti olan qoşun göndərdi. Uzun Həsən isə öz 

qoşununu möhkəmləndirmək üçün Şeyx Cüneydin müridləri olan türkmanları də 

ordusuna daxil etdi. Cahanşah hicri 864 (miladi 1459)-cü ildə Cüneyd Səfəvinin 

Ərdəbildən çıxarılmasını əmr etmişdir. Buna səbəb də Şeyx Cüneydin şiyəliyi yay-

masi idi (7,70). Cüneyd Ərdəbildən qovulduqdan sonra Uzun Həsən məktub 

göndərərək ona öz etiramını və məhəbbətini bildirdi(4,71; 11,408). Nəhayət, Mardin 

ətrafında iki qardaşın qoşunu qarşı-qarşıya gəldilər. Bu döyüşdə Cahangir məğlub 

oldu. Cahanşahın əsgərlərindən bir çoxu və həmçinin bəzi sayseçmə bəylərlə Uzun 

Həsənə əsir düşdü. Uzun Həsən bu bəylərin içərisindən amansız düşməni olan 

Rüstəm Tərxanı öldürmüş, digərlərini də həbs etdirmişdir. Bir  ildən sonra Uzun 

Həsən Cahanşahla barışaraq əsirləri geri göndərdi. Uzun Həsən bu döyüşdən sonra 

Fateh Sultan Mehmedə məktub göndərərək qələbəsini ona bildirdi. 

Bir-birilərinə daim düşmən münasibət bəsləmələri nəticəsndə bu iki türkman 

dövlətinin başınada nə qədər igid və bacarıqlı hökümüdarların  durmasına və çox 

böyük ərazilərə sahib olmalarına baxmayaraq qurduqları dövlətləri uzunömürlü edə 

bilməmişdilər.  

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Ali K.  Erzincan tarihi. – İstanbul, 1932. - 260 s.  

2. Doğuşdan günümüze Büyük İslam Tarihi. – İstanbul : Cağ yayınları, 1993.C.8. - 

634 s. 

3. Əbubəkr Tehrani. Kitabi - Diyarbəkiriyyə /tərc.ed. : R Şükürova). – Bakı : Elm, 

1998. -  333 s. 

4. Əskər B. Türkmanlar // Azərbaycan jurnalı. – Bakı, 2003. - № 10 .  -S.236 . 

5. Hamer J. V. Devleti Osmaniye tarihi. / trkce tercüme: Mehmet Ata. – İstanbul, 

1329. C.4. - 352 s. 

6. Xaviz A. (Şixab ad-Din Abdallax ibn Lutfallax al-Xavafi). Zayl-i Djalil At-

Tavarix-i Raşidi: Talışxanov G. R.  – Baku. 2007. - 322 s. 

7. Инвентарный каталог мусульманских монет Императорского Эрмитажа.  

T.3. –Спб.,1896-1904. - 1082 с. 

8.Петрушевский, И. П. Внутренняя политика Ахмеда Ак-Койюнлу // Изв.    

АзФАН. – 1942. - № 2. 

. ابو محاسن جمال الدين يوسف ابن تغربردى العتاباي اليشبظاوى الظاه   

 



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 107 ~ 
 

 ر.

ص  ۹۹۹ -٦ص، جلد۹۹١  -٥ص، جلد٤۹۹- ٢، جلد ٩١۹۵"النجوم الظاهر ملوك مصر و القاهرة". بركلى  

ص.۹١٤ -۹، جلد  

ل الدين يوسف ابن تغربردى العتاباي اليشبظاوى الظاهر. "حوادت ظهوار في مد األيام و ابو محاسن جما  

ص.٦۹۹، ٩٢، جلد٩١۹۹الشهور". بركلى   

B-3051/21265 ص.  ٤۹۸حسن بك روملى. "احسن التواريخ"،   

 

Ниджабат Исламова 

 

ПОЛИТЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ АГ-ГОЮНЛУ И 

КАРА-КОЮНЛУ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДЖАХАНШАХА 

Резюме 

 

В конце 14 века  нестиабильность на территории Азербайджана 

послужила причиной успешного вторжения Теймура и Тохтаниша в 

азербайджанские земли, которые использовали эту возможность с большим 

умением. В результате этого азербайджанские земли оказались под оккупацией 

захватчиков. Восточные источники богаты интересной и ценной информацией 

о вторжении в азербайджанские земли и борьбе местного населения с 

захватчиками. В этой статье содержится много информации обо всех этих 

фактах. 

Nijabat Islamova 

 

İINTERNATİONAL RELATİONS BETWEEN COUNTRİES AKHKOYUNLU 

AND KARAKOYUNLU DURİNG THE REİGN OF THE JAKHANSHAH 

Summary 

 

At the end of XIV century disstability on the territory of Azerbaijan caused 

successful conditions for foreign invasion Teymur and Tokhtanish also seized this 

apportunity whit great skill. In  the result Azerbaijani  lands had been under 

occupation of either this or that invader. 

Oriental sources are rich in interesting and valuable information about invasion  

of Azerbaijani lands  and struggle of local population against invaders.This article 

gives a lot of information  about all this facts. 
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AZƏRBAYCANIN CƏNUB BÖLGƏSİNİN QƏDİM TOY ADƏTLƏRİ 

 

Açar sözlər: Cənub bölgəsi, adət-ənənə, toy 

Ключевые слова: южный регион, традиции, свадьба 

Key words: southern region, traditions, wedding 

 

   Azərbaycan xalqına xas olan adət-ənənələr əsrlər boyu nəsildən-nəslə keçərək 

qorunub saxlanılmışdır. Xalq keçmişinin ibrətli, gərəkli ənənələrindən faydalanaraq 

mənəvi dəyərlərini yaşatmağa çalışmışdır. Bu zəngin mədəni irsin, adət-ənənələrin 

qədim izləri çox uzaq keçmişdən xəbər verir. “Ənənələr xalqın mədəniyyətini, 

etnoqrafiyasını, yaşayış tərzini doğru-dürüst öyrənməyə xidmət edir. Adət-ənənələrin 

qədimliyi, uzunömürlüyü mənsub olduğu xalqın yüksək mədəniyyətinə sübutdur” 

(10, 4). Xalqın həyatı, dünyagörüşü, dini-etiqadı ilə bağlı olan ənənələr tarixin çətin 

sınaqlarından çıxmışdır. Lakin əsrlərdən bəri toplanan bu mənəvi sərvətlər bir çox 

dəyişikliklərə məruz qalmış, böyük əksəriyyəti tədricən unudulmuşdur. Xalqın 

keçmiş ənənələrini qoruyub saxlamaq üçün unudulmuş dəyərlərin yenidən bərpasına 

kütləvi şəkildə yardımçı olmaq lazımdır. Mirəli Seyidov bu barədə yazmışdır: 

Azərbaycan xalqının əski mifik görüşlərini, inamlarını, adət-ənənələrini, bədii və 

ictimai təfəkkürünün qidalandığı mənbələri, onların inkişaf yollarını, uğradığı 

böyüklü-kiçikli dəyişiklikləri və bunların səbəblərini öyrənmək soykökdə iştirak 

edən xalqların tarixini aydınlaşdırmaq deməkdir (11, 9-10). 

    Cənub bölgəsi zəngin təbii coğrafi mühitə malikdir. Bu zənginlik ərazinin adət-

ənənələrində də özünü göstərir. Bölgənin məişət mərasimləri qədim ənənələr 

əsasında formalaşmışdır. “Məişət mərasimləri xalqın adət, ənənə və etiqadları ilə 

əlaqədardır və çox müxtəlifdir. Məsələn, yas, dəfn, doğum, toy mərasimləri və vəsf-

hallar bu qəbildəndir” (4, 135). Cənub bölgəsinin toy mərasimlərində icra olunan 

adətlər öz fərqli strukturu ilə seçilir. Məlumdur ki, toy mərasimləri Azərbaycanın çox 

qədim sayılan adət-ənənələrinə daxildir. Toy elin-obanın sevinci, xoşbəxtlik, şənlik 

məclisi hesab edilir. “Hər bir el yaşadıqca, tarixi, həyati gedişində təsadüf etdiyi 

hadisələri, səadətli və fəlakətli halları qeyd etmək məcburiyyətindədir. Bu el 

içərisində qeyd olunmuş mərasimlər o elin ruhunu və təbii incəliyini oxşar və ona 

zövq verir və bununla bərabər o elin adət və adəbini tərbiyələndirir” (3, 52). 

Rəngarəng toy mərasimləri xalqımızın tarix boyu qoruyub tapındığı saysız-hesabsız 

adət və ayinləri üzə çıxarır. Cənub toyu da Azərbaycan toyunun tərkib hissəsi 

olduğundan özündə milli dəyərləri əks etdirməklə yanaşı, həm də özünəxas 

xüsusiyyətləri ilə də diqqət çəkir. 

Cənub bölgəsinin toyu qızbəyənmə, ağsaqqal plov (və ya sövdələşmə), şal-üzük 

(və ya üzükşal toyu), paltarkəsdi (və ya birinci hırdabo), xınayaxdı (qız evində toy), 

hırdabo (oğlan evindən qız evinə göndərilən qıza məxsus toy ləvazimatı), oğlan toyu, 

üç günlük və ayağçı mərasimindən ibarətdir. 
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Toy mərasiminin ilk mərhələsi qızbəyənmədən başlayır. Ağbirçəklərimiz qızları, 

əsasən, təndirxanada, heyvan sağımı zamanı, ev şirələyərkən, hamamda, toy və yas 

mərasimlərində gözaltı edər, bəyənərdilər. Bəzi hallarda qızı görüb bəyənmək 

oğlanın öz istəyinə, ixtiyarına həvalə edilərdi. “Dədə Qorqud” boylarında bu məsələ 

bir az da qabarıqdır. Oğuz elinin dörd niqablı igidindən ikisi–Beyrəklə Qanturalı 

özləri qız görməyə, seçib sevməyə gedirlər” (2, 89). 

Mərasimin sonrakı mərhələsi oğlan evindən qız evinə ağbirçək qadınların gəlişi 

ilə başlayır. İlk növbədə elçilər qızın danışığına, yerişinə-duruşuna, qonaqlara qulluq 

etməsinə diqqət edirlər. “Qız qapısı, xan qapısı”, “Qız evi, naz evi” hikmətli 

deyimlərini əsas tutaraq qız qapısına elçi gələnlərə bir dəfəyə razılıq verməzdilər. 

Bununla da qız evi oğlan evinin sevgisini, etibarını, ailəyə olan hörmətini sınaq etmiş 

olardı. Dəfələrlə elçilərin gəlişindən sonra qız evinin razılığı alınardı. Qızın 

valideynlərinin razılığı alındıqdan sonra ağsaqqal plov (kişi elçilərinin gəlişi) üçün 

vaxt təyin edilir. Sonra oğlan atası elçilik üçün sözü keçən, hörmətli bir neçə 

ağsaqqalla birlikdə qız evinə üz tutur. Kişi elçiləri söhbəti mətləb üstünə gətirirlər: 

“İndi siz bu sövdəyə nə deyirsiz?”. Oğlan evindən gələn ağsaqqallar razılıq aldıqdan 

sonra xeyir-dua verərək çaya qənd salıb qarışdırır və məclisi yemək süfrəsində 

davam etdirirlər. Qonaqlar bir süfrə ətrafında yığışaraq təzə düyünün plovunu 

yeyirlər. 

“Oğuz türklərinin adət-ənənəsinə görə, qız evinə gəlmiş iki elçidən biri tənbəki 

çubuğunu doldurar, o birisi isə çaxmaqdaşını hazırlayardı. Sonra birinci elçi 

gəldiklərinin səbəbini qızın dədəsinə bildirər və doldurduğu çubuğu ona uzadardı. Bu 

vaxt ikinci elçi çaxmaqdaşı ilə od əldə edib qızın dədəsinə çubuğu yandırmağı təklif 

edərdi. Qız atası nikaha razı olduğunu bildirmək istədikdə o, çubuğu alıb yandırardı. 

Bəzən isə o, çubuğu almazdı, elçilərdən bir az gözləməyi xahiş edərdi” (2, 58). 

Ağsaqqal plov üçün oğlan evi düyü, yağ, ət, cücə, qoz, tərəvəz göndərir. Acılıq 

əlaməti sayılan soğan, bibər, duz göndərilmir. Lənkəran bölgəsində elçilik ağsaqqal 

plov mərasimi kimi tanınır. Kişi elçiliyindən təxminən bir ay sonra qız evində şal-

üzük mərasimi keçirilir. Bu mərasim zamanı qız üçün üzük, qırmızı rəngli ipək 

saçaqlı şal (və ya tirmə şal), kəllə qənd (qəndin başına al qırmızı yaylıq bağlanır) 

gətirilir. Oğlan evindən bir ağbirçək gətirilmiş yaylığı gəlin qızın başına salır və ona 

xeyir-dua verir: “Allah nişanına xeyir versin”, “Nişanın çox mübarək”, “Nişanın 

bəxtli olsun”, “Allah arzu-istəyinə çatdırsın”, “Yarıyıb qırmızı duvaq olasan” və s. 

Sonra oğlanın bibisi (və ya xalası, yaxud oğlan yengəsi) qızı qucaqlayıb öpür və 

üzüyü barmağına taxır. Mərasimdən sonra kəllə qənd doğranılır, bir parçasını siniyə 

yığıb ətrafına əlvan noğul-nabat düzülür və üstünə saçaqlı qırmızı örtük salınaraq 

oğlan evinə göndərilir. Nişan zamanı qız üçün üzük və şal örpək aparıldığına görə, 

bu mərasim “şal-üzük” adlanır. “Bəzi bölgələrdə elçilik nişan mərasimi səviyyəsində 

olur. Əksər hallarda isə bu, “kiçik nişan” adlanır və bir neçə gün sonra (vaxt dəqiq 

müəyyən edilir) böyük nişan olur. “Dədə Qorqud” kitabında isə elçilik– “kiçik 

düyün”, toy “ulu düyün”, “ağır düyün” adlanır” (1, 90). 

Bir müddət sonra qız toyunun başlanğıcı, onun birinci mərhələsi sayılan 

paltarkəsdi adəti yerinə yetirilir. Bu mərasimdə oğlan evindən qadınlar qız evinə 

gəlin üçün paltarlıq parçalar gətirir. Həmin gün qızın gəlinlik parçası kəsilir. Bunu 

qız evindən bir qız uşağı kəsməlidir (Gəlinlik parçası qırmızı lentlə bağlanmış təzə 
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qayçı ilə kəsilməlidir. Parçanı bir neçə santimetr kəsərək iz qoyulur). Oğlan evindən 

parçanı kəsən qıza xələt verilir. Bu məqamda hamı “Mübarək olsun” deyərək arzu-

diləklər diləyir və şirinlik üçün kəsilmiş parçanın üstünə noğul-nabat səpələyirlər. 

Sonra parça dərziyə aparılır və gəlin paltarı tikilir. Gələn qonaqlara şərbət paylanır. 

Eyni zamanda, paltarkəsdi günü şirin qoğal və bişi (Cənub bölgəsində hazırlanan 

şirniyyat növü) hazırlanır. Həmin şirniyyatın xərcini oğlan evi ödəyir. Qızlar bir yerə 

toplaşıb dəstə ilə nəğmə oxuyurlar: 

Gəlirsən arx ilən gəl, 

Çəməni çarx ilən gəl, 

Əgər məni sevirsən, 

Danışma, xalq ilən gəl. 

Qayçını ataram cingildəsin yar, hey, 

Çağırın oğlan bacısın, dingildəsin yar, hey (9). 

 

“Oğuz türklərində bu mərasim qız evinə gətirilən hədiyyələrin ənənəvi sayına 

uyğun “doqquz toyu” adlanmışdır. Sonralar ona «paltarbiçdi, parçakəsdi, 

qayçıkəsməz” adları vermişlər” (2, 137). Cənub bölgəsində paltarkəsdi mərasiminə 

birinci hırdabo da deyilir. 

Xınayaxdı üçün oğlan evi qız toyunun xərcini gətirir. Qız toyu üçün lazım olan 

ərzaq qabaqcadan dəqiqliklə müəyyənləşdirilir. Bu ərzaq əsasən qoyun, düyü, yağ, 

kişmiş, qaysı, şabalıddır. Sonra qız evində xınayaxdıya hazırlıq gedir. Yeməklər 

hazırlanır, qız evindəqonaqlıq verilir. Bu mərhələdə qızlar, gəlinlər yığışıb gəlin 

qızın başına, əl-ayağına xına yaxır, nəğmələr oxuyurlar: 

 

Əllərə xına yaxarlar, 

Gözlərə sürmə çəkərlər, 

Çəkil get, sənə qurban, 

Pəncərədən baxarlar (9). 

 

Xına sevinc, şadlıq əlaməti olduğundan şənliklərin bəzəyi hesab edilir. Nişan 

xonçalarının bəzəyi olan, xoşbəxtlik, səadət nişanəsi sayılan xınanın, eyni zamanda 

müalicəvi əhəmiyyəti də vardır. “Dədə Qorqud” çağlarında xına gəlinin ovucuna 

büsbütün sürtülməzdi, onunla qızın əl-ayağına “biçək”, “pişik pəncəsi”, “dilbər 

duvağı”, balıqlı və quşgözü adlanan xüsusi rəmzli naxışlar çəkərdilər. (2, 107). 

Naxçıvan ərazisində isə xınayaxdı mərasimi xına gecəsi adlanır. Bu mərasim zamanı 

xınadan gəlinin əl barmaqlarına fındıqça (fındıq boyda xınanın əl barmaqlarının 

başına qoyulması) adı ilə tanınan naxış qoyardılar (7, 94).  

Xınayaxdı mərasimində ağbirçək qadınlar bəy evinə köçürüləcək qıza öyüd-

nəsihət verirlər: 

 

Almanı alma, gəlin, 

Al, yerə salma, gəlin, 

Evlərdə çox söz olar, 

Ürəyinə salma, gəlin (9). 
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Gəlini aparmadan üç gün öncə qız evinə “hırdabo” aparılır. Hırdaboya çalğı ilə 

gəlirlər. Gəlin üçün gətirilən hədiyyələri, şirniyyatı sinilərə düzür, qırmızı ipəkdən 

zərli-saçaqlı parçaya, yaxud tirmə şala büküb bəzəyirdilər. 

Nişanlı qıza alınan əşyalar aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: 

Qızıl əşyaları: parça sırğa, şarı sırğa, qızıl hil boyunbağı, qızıl muncuq boyunbağı 

(nargilə), fındığı sırğa (Salyan sırğası), qızıl Qur’an qabı və s. 

Paltarlıq parçalar: “zərparça”, “yağış” parçası, “bambarx” parçası, “gülməxmər” 

parçası, “meçta” parçası, “qabardin” parça (paltoluq parça), “şalparça”. Baş 

örtüklərindən tirmə şal, zəkiyə yaylığı, əsməşal, qırmızı rəngli şal (ipək saçaqlı) və s. 

Bu mərasimdən sonra gəlinin qohumlarından bir neçə qadın onun cehizlərini 

hazırlayıb bəy oğlanın evində gəlin otağını bəzəməklə məşğul olur. Oğlan evinə 

gəlin köçü gedəndə dalınca su atılır, köçün qabağına duz-çörək qoyurlar. 

Folklorşünas alim Mirhaşim Talışlı bir əsr müddətində Cənub bölgəsində toy 

adətlərindən ən çox gözəçarpan əsas cehiz fərqlərini müqayisəli şəkildə belə 

vermişdir:“Yüz il əvvəl (1880-90-cı illər) nənələrimizin gətirdiyi cehizlər: palaz, 

kilim, Gilan həsiri, ağacdan taxt, nimdar, yorğan-döşək, toxunma mərfəşdə; mis 

qablar: məcməyi, teşt, ərsin, sərpuş, gülabfaş, mehkeş; saxsı qablar: lüleyin, nehrə, 

çölmək, göduş, çıraq; taxta əşyalar: sandığ, hövsər, tabaq, kəpgir; çamaxudan və 

taxçalara məxsus pərdələr. 

Əlli il əvvəl (1930-40-cı illər) analarımızın gətirdiyi cehizlər: mütəkkə, balış, 

yorğan-döşək; mis qablar: samovar, cam, satıl, tayqulp, dolça; saxsı qablar: bardağ, 

tabağ, ət taxtası, oxlov, yağ və balla dolu bəstilər, qənd doğrayan taxta çəkici ilə; daş 

ayna, şamdanlar, şarlı neft lampaları” (6, 393-394). 

Xınayaxdı zamanı axşamçağı qız evindən bəy oğlana bəylik xonçası göndərilir. 

Bu xonçaya bəy üçün kostyum, köynək, bəylik papağı, corab, ətir, xına və s. düzülür. 

Oğlanın sağdış-soldışına da köynək, araqçın, cib yaylığı, ətirdən ibarət xələt qoyulur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın bir sıra regionlarında gülabdan həm də 

toy-düyün mərasimlərində geniş istifadə olunmuşdur. Həmçinin, Dərbənd 

azərilərinin məişətində də gülab mühüm yer tutur. “Əksər Dağıstan xalqlarında gəlin, 

köçərkən özü ilə şərbət, çörək, su, gülab içkisi də aparır. Özü də maraqlı burasındadır 

ki, gətirilən şeyləri qadınlar yeyib-içər, təkcə gülabdan kişilərə paylanar. Görünür, bu 

cəhət müəyyən mənada dini təsirlərlə əlaqədardır” (14, 237). 

Nişanla düyün arasındakı dövrdə əsasən bayram günlərində qız üçün bayram payı 

aparıb onu təbrik edirlər.Novruz bayramı günü gəlin qıza Novruz xonçaları gəlir. 

Burada bayramqabağı adətən Cənub bölgəsinə xas bayram çörəkləri bişirilir. 

Xonçada əsasən bayram çörəkləri: qənd çörəyi, partdama (və ya badam çörəyi), 

zeyran, bişi, bamiyə, əyirdək, şirinqoğal, badambura, külçə (və ya süd çörəyi), kətə, 

şəkərbura, paxlava olur. Bundan əlavə, adətə uyğun olaraq Novruz bayramında qız 

evinə bəzəkli sinidə ziyad balığının ağzına qızıl üzük qoyularaq gətirilir. Qızıl üzüyə 

qırmızı lent bağlanır. Hər bir nişanlı qıza xonçalarla birgə paltarlıq parça, ipək 

yaylıq, ətir aparılır.  

May ayının axırlarında yetişmiş təzə meyvə və tərəvəz mövsümü zamanı qız 

evinə xonça tutub aparılır. Buna nobəryanalıq xonçası deyilir. Oğlan tərəfindən 

ağbirçək qadınlar nişanlı qıza xeyir-dua verirlər: “Novbarın mübarək olsun”, “Təzə 

günə, təzə novbara çıxasan”.  
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Qurban bayramı oğlan evindən qız evinə bayramlıq xonçalar və qurbanlıq qoç 

gətirilir. Qoçun boynuna qırmızı lent bağlayır, başına və ayaqlarına xına yaxırlar. 

Qurbanlıq qız evində kəsilərək paylanır. Adət üzrə, qız evinə heyvanı gətirən şəxsə 

xələt verilir. 

Adətə görə, gəlin oğlan evinə şər qarışandan əvvəl yola düşməlidir. Axşam tərəfi 

bəy oğlanın qardaşları, sağdış-soldışı və bir neçə ağsaqqal gəlin qızın arxasınca 

yollanırlar. Oğlan adamları qız qapısına yetişəndə bəyin bacıları halay vurub nəğmə 

oxumağa başlayırlar: 

 

Ağ ipəy, əlvan ipəy, uçar gedər yar, hey-hey, 

Bu evin qızı köçər gedər yar, hey-hey (9). 

 

Oğlan evi gəlini aparmağa gələndə qızın anasına süd haqqı verilir. Süd haqqının 

məbləği yüksək miqdarda olmalıdır. İki tərəfin ağsaqqalları ümumi razılığa gələrək 

münasib məbləğ üzərində dayanırlar. Zaman keçdikcə bu məbləğin miqdarı 

azaldılaraq aradan qaldırılmışdır. “Bu ödənc Azərbaycanın rayonlarında müxtəlif cür 

adlanırdı. Ona “süd pulu”, “qız pulu”, “xərc”, “yol pulu”, “rah pulu”, “bahaşir” 

(tatlarda, ləzgilərdə və dağ cuhudlarında), dədəvi alçaq (xınalıqlarda) deyilirdi” (5, 

214). Şəki ərazisində isə süd puluna atalıx deyilir (13, 98). 

Toy günü gəlin qızı bəzək otağında ipək pərdə, yaxud zərli örpək arxasında 

oturdub gəlini bəzəyirlər. Oğlan evi adamları gəlini ər evinə aparan zaman qız 

evindən bir nəfər qapını bağlayaraq xələt istəyir. Qapını tutanlara xələt verdikdən 

sonra oğlan adamları bəzək otağına daxil olub duvaq (anası tərəfindən gəlin qızın 

başına salınan qırmızı ipək zərli baş örtüyü) altında taxtda əyləşmiş gəlin qızın 

başına yığışırlar. Adət-ənənəyə görə, gəlini aparanlar onu görməməlidirlər. Bu vaxt 

bəyin böyük qardaşı gəlinin belini qırmızı ipək xara ilə bağlayır. Gəlinin belini 

bağlaya-bağlaya o, ucadan: “bizim gəlin sağ olsun, İlki qoy oğlan olsun, sonbeşiyi 

qız olsun” deyir. Sonra bəyin qardaşı gəlinə damazlıq bir heyvan vəd edir. Cənub 

zonasında buna soybağı və ya gülşəftəli deyilir. Belbağlama soyun davam etməsi və 

toxunulmazlıq, başıbütövlük timsalı hesab edilir. “Erkən çağlarda bu, üzərində 

soyun, tayfanın nişan əlaməti–“damğası” həkk edilmiş qızıl və ya gümüş bir qurşaq 

olmuşdur (2, 23). 

Gəlin ata evindən nəslin ağsaqqallarının xeyir-duasını alaraq çıxardılır: “Yaxşı 

gününüz olsun”, “Allah axırızı aydınlığa çıxarsın”, “Yarıyannardan olasınız”, “Min 

bir budaq olasınız”. Sonra çırağı üç dəfə gəlinin başına dolandırıb onu oğlan evinə 

yola salırlar. Quba ərazisində isə gəlin evdən çıxardılan zaman ata evinin ruzi-

bərəkətinin tükənməməsi üçün gəlinin əlini unlayıb evin qapılarına sürtərdilər (8, 

134). 

Gəlini biz apardıq, 

Bizdə bəylər gücü var (9). 

“Oğuz türklərində qız ata mindirilib yeni ocağına, evinə aparılan zaman onu 

doğulub boya-başa çatdığı dədəsi evinin–“alaçığın ətrafına üç, bəzən isə yeddi dəfə 

dolandırır, sonra darvaza altından keçirirdilər” (2, 193). 

Ən böyük toy mərasimi oğlan evində, gəlinin gətirildiyi axşam başlanır. Oğlan 

evinin ağbirçək qadınları ər evinə, bəy otağına gətirilmiş gəlin qızın başına yığışaraq 
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“Xoş gəldin, qədəmin mübarək”deyə ona xeyir-dua verirlər. Sonra gəlinin qayınatası 

ona xələt boyun olur. Xələt əsasən kilim, həsir və yaxud qızıl əşyadan ibarət olur. 

Neftçala ərazisində bu duzayağı adlanır (12, 109).  

Gəlinin ayağının altına aydınlıq rəmzi sayılan suyla dolu piyalə qoyulur. Gəlin 

içəri keçəndə piyaləni ayağı ilə vurub yıxır. İnama görə, bununla gəlin düşdüyü 

ocağa uğur gətirir. Sonra gəlinin başının üstündə çörək bölünərək bala batırılır və 

gəlini görməyə gələn qonaqlara paylanır. Xalq etiqadına görə, bununla gəlinin əli 

bərəkətli, ayağı ruzili olur, düşdüyü ocağa bolluq gətirir. 

Oğlanın bacıları gəlinin qabağında oynayır, nəğmələr oxuyurlar: 

Qardaş, bu ceyranı hardan almısan? 

Ay yeddi gün, yeddi gecə 

Qardaş, bu ceyranı hardan almısan? 

Axtara-axtara evə salmısan (9).   

Oğlan toyu üçün həyətdə toyxana qurulur. Toya dəvət olunanlar ayrıca bir otaqda 

yeyib-içir, sonra toyxanaya keçib aşıq və çalğıçılara qulaq asırlar. Bəy oğlanı sağdış 

və soldışın müşayiəti ilə toyxanaya gətirirlər, onları xüsusi bəzədilmiş taxtda 

əyləşdirirlər. Sonra bəyin dostları onu oynamağa dəvət edirlər: 

Gül-çiçəkdən don geyinib, 

Yol verin, təzə bəy gəlir. 

Toy elə, gəlim toyuna, ay soldış, 

Anan qurbandı boyuna, ay sağdış (9). 

“Cənub zonasının özündə təşəkkül tapmış bir çox oyun havaları vardır. Onlardan: 

Pəhləvan havası, At oyunu, Dikdəstə, Gəlin havası, Şirmayi, Xonça gələndə, 

Xınayaxdı, Bəyoğlan, Sonalı, Mücəssəmə və bir neçə rəqslər vardır” (6, 472). 

Oğlan toyu üç gün davam edirdi. Sonra isə oğlan evində üç günlük mərasimi 

başlanırdı. Məclisə çağırılmış qonaqlar təzə gəlin üçün xonça tutub gətirirlər. Bu 

zaman gəlin güləbdanla gələn qonaqlara gülab paylayır, bütün gələn qonaqlar gəlinə 

“Allah xeyir versin, Allah fərəc versin” deyirlər. Oğlan evi tərəfindən gəlinin 

boynuna xələt atılır. Həmin gündən etibarən təzə gəlin üzə çıxmış sayılır. 

Toydan təxminən iki ay keçdikdən sonra qız evi bəy və gəlini oğlan evinin 

adamları ilə birlikdə qonaq çağırır. Bu ayağçı mərasimi adlanır. Bu mərasim zamanı 

qız evində böyük süfrə açılır və qıza hədiyyələr bağışlanır. Hədiyyəbir dəst paltar və 

ailə yadigarı olaraq nəsildən-nəslə ötürülən qızıl əşyadan ibarət olur. 

Biz mümkün qədər çalışmışıq ki, XX əsrin 50-60-cı illərinə qədərki Cənub 

bölgəsinin toyunu təsvir edək. Hazırda bölgədə keçirilən toylarda bu adətlərin çox az 

bir hissəsi qorunub saxlanılmışdır. 

Bu bölgənin toy adətlərinin öyrənilməsi həmin zəngin adət-ənənələri yenidən göz 

qarşısında canlandıraraq yaddaşlarda yaşamasına kömək olacaqdır. 

Göründüyü kimi, toy-düyün mərasimlərindəki ənənələrin bir qismi, inam və 

etiqadla, digər bir qismi isə xalq yaradıcılığının özünəməxsusluğu ilə əlaqədardır. 

Azərbaycanın bütün əyalətlərindəki toy mərasimlərinin adət-ənənələri yeni 

yaradılmış ailənin sağlam təməlini təşkil etməklə bərabər, ailənin uzunömurlu 

olmasını təmin edir.  
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ДРЕВНИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ЮЖНОГО 

РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНА 

Резюме 

 

      Свадебные церемонии во всех регионах Азербайджана отличаются своей 

оригинальностью. Особенность свадебных церемоний в каждом регионе еще 

больше обогащает наши традиции. Древние следы традиций на свадьбах, 

проводимых в южной части страны все еще присутствуют. 

 

                                                                                                   Nuranə Salmanova 

 

AZERBAİJAN SOUTHERN OLD WEDDING TRADİTİONS 

Summary 

 

Wedding ceremonies have specific sides in all regions of Azerbaijan. Originality 

in wedding ceremonies of the each region enriches our traditions quite. Ancient 

tracks of the traditions in Southern wedding have been protected up to now. 

 

 



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 115 ~ 
 

 

KULTUROLOGİYA 

 

UOT 316.723 

Zəhra Qəniyeva  

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 

magistrant 

 zehra.qeniyeva@mail.ru 

  

AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM AZSAYLI  

XALQLAR KONTEKSTİNDƏ 

 

Açar sözlər : Azərbaycan, xalq, etnik qruplar, multikulturalizm, tolerant 

Ключевые слова :  Азербайджан, народ, этнические группы,                                         

мультикультурализм, толерантный 

Key words : Azerbaijan, nation, ethnic groups, multiculturalism, tolerant  

 

Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədəni irsə və zəngin təbiətə malik 

olan diyardır. Tarixi keçmişdə müxtəlif sivilizasiyaların: Əhəməni-Sasani, 

Roma-Bizans, Skif-Xəzər, Türk-Oğuz mədəniyyətlərinin kəsişməsində 

bərqərar olmuş bu diyar Qərblə Şərq, Şimalla Cənub arasında “Qızıl körpü” 

rolunu oynamış, müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşayış üçün əlverişli təbii şəraiti 

ilə bir çox qəbilə, tayfa və xalqları öz ərazisinə cəlb etmişdir (5).   

Dünyanın ən qədim xalqlarından olan Azərbaycan xalqı özünün tarixi, 

maddi-mədəniyyət abidələri, zəngin ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi 

mədəniyyəti ilə haqlı olaraq beynəlxalq aləmdə daim tanınır. Dilimizdə yeni 

termin olan multikulturalizmin və onun ənənələrinin Azərbaycanda əsrlər 

boyu həmişə mövcud olduğu danılmaz gerçəklikdir. Cənab Prezident İlham 

Əliyev belə söyləmişdir: “Azərbaycanın timsalında multikulturalizm 

xalqımızın həyat tərzidir. Həmçinin bu yaşam tərzinin təbii və milli 

xasiyyətimizin bir parçası olmasını təsdiqləyir”. 

Birgəyaşayış Azərbaycan üçün yeni mövzu deyil. Azərbaycan 

Respublikası bu ölkəni özünün doğma evi hesab edən xalqların təhlükəsiz 

yaşamaları və adət-ənənələrini qorumaları üçün dövlət səviyyəsində bütün 

imkanlarını səfərbər etmişdir. Bu gün dünya üçün multikulturalist dəyərlər 

nə qədər yeni olsa da, Azərbaycan bu dəyərlər sisteminə verdiyi töhfələri və 

nümunələri ilə tanınır.  

Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan əhalisinin 

tərkibi də yekcins deyil. Burada da əsas xalqla yanaşı etnik və etnoqrafik 

qruplar yaşayırlar. Etnoqrafik qruplar öz təsərrüfat mədəni tiplərinə görə, 

etnik qruplar isə öz mənşəyi, dili və bir sıra əlamətləri ilə əsas xalqdan 

fərqlənirlər (2, 6-7).        

Müasir dövrdə yaranmış vəziyyət etnik-milli dözümlülüyün, habelə 

tolerantlıq və multikulturalizm kimi dəyərlərin bəşəriyyət üçün önəmini daha da 
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artırır. Xüsusən də multikulturalizm bu gün fərqliliyi zənginliyə, müzakirələri 

inkişafa, iğtişaşları sülhə, fərdiyyətçiliyi harmoniyaya aparan əsas amillərdən 

biri kimi çıxış edir   

Qədim Azərbaycan mədəniyyətindən söhbət açarkən həmin tarixin 

Alban dövrü kimi tanınan səhifəsinə nəzər yetirmək mütləq 

zəruridir. Strabonun məlumatına görə, Albaniya əhalisi 26 dildə danışan 

tayfalardan ibarət idi. Qaynaqlarda Albaniyada yaşayan xalq və tayfalar 

sırasında utilər, qarqarlar və amazonkalar, sovdelər, kaspilər, maqlar, 

sisaklar, mardlar və amardlar, ariaklar və anariaklar, qellər və leqlərin adları 

çəkilir. Bu tayfaların ən qədimləri Qafqaz və türk dillərində danışan 

avtoxton etnoslar olmuşlar. Qeyd etdiyimiz bu fakt da sübut edir ki, 

Azərbaycan ərazisində hələ ta qədim dövrlərdən müxtəlif etnoslar və tayfalar 

məskunlaşmışdılar. 

Azərbaycan etnosunun tərkibini təkcə əhalinin 90%-ni təşkil edən yerli 
(aborigen) tayfa birləşmələri və xalqları deyil, həmçinin bu etnosun 

təşəkkülündə əsrlərdən bəri iştirak edən müxtəlif azsaylı xalqlar, etnik və 

milli qruplar təşkil edir. Azərbaycan əhalisinin əsas hissəsi 

azərbaycanlılardan və ölkənin müxtəlif guşələrində yığcam halda yaşayan 30 

adda millət və etnik qruplardan ibarətdir. Onların arasında Altay ailəsinin 

türk qoluna məxsus azərbaycanlılar, tatarlar, ahısqa türkləri, həmçinin hind-

avropa (tatlar, talışlar, dağ yəhudiləri, kürdlər), qafqaz (udilər, ləzgilər, 

avarlar, saxurlar, buduqlular, ingiloylar, qrızlar, xınalıqlar), s lavyan 

(ruslar,malakanlar, ukraynalılar) dil qruplarının təmsilçiləri vardır. Bu 

xalqlar özlərini bizim qədər azərbaycanlı hesab edirlər.  Azərbaycan 

ərazisində yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətləri Azərbaycan xalqının 

mədəniyyətinin tərkibində sanki göy qurşağına bəzəyir. 1992-ci ildə 

imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq 

və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və 

mədəniyyətlərinin inkişafı üçün dövlət yardımı haqqında” fərmana əsasən 

onlar Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşları hesab edilir.

 Azərbaycanda əhalinin milli tərkibində həm sayca, həm də xüsusi 

çəkisinə görə azərbaycanlılardan sonra ikinci yeri ruslar tutur. 

Ruslar Azərbaycanda 1830-cu illərdən məskunlaşmağa başlamışlar. Çar 

Rusiyası dövründə minlərlə rus ailəsi Azərbaycanda məqsədli surətdə 

məskunlaşdırılmışdır. XIX əsrdə Azərbaycana köçürülən rus əhalisini iki 

qrupa bölmək olar.          

Həmin əsrin 70-80-ci illərindən sonra burada məskunlaşan rusların bir 

qismi müflisləşmiş və yerlərdə torpaqdan məhrum olmuş kəndlilər, digər 

qrup isə xristian dininin müxtəlif cərəyanlarına məxsus olan təriqətçilər idi. 

XX əsrin 20-30-cu illərində respublikaya rusların miqrasiyası güclü 

olmuşdur. Onlar təsərrüfatın müxtəlif sahələrinə aid mütəxəssislərdən, 

alimlərdən, fəhlələrdən ibarət idi. İlk öncə Şamaxı bölgəsində 

məskunlaşmışlar. Kompakt halda Şamaxı rayonunun Çuxuryurd, İsmayıllı 

rayonunun İvanovka kəndində, Gədəbəy rayonunun Novosaratovka, 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/1830
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Novoivanovka, Qorelsk və Slavyanka kəndlərində, Goranboy rayonunun Rus 

Borisi kəndində, Qızmeydan və Nağaraxana kəndlərində yaşayırlar. 1917-ci 

il Oktyabr inqilabından əvvəl burada 100-ə yaxın rus kəndi mövcud idi. XX 

əsrin əvvəlindən 1940-1950-ci illərə qədər ruslar Bakıda əsas milli azlıqlardan 

idi. Beləliklə, mən İsmayıllı rayonu ərazisində yaşayan ruslar haqqında 

məlumat verirəm. 

Azərbaycan ərazisində rusların məskunlaşdığı ərazilərdən biri də 

İvanovkadır. İvanovka Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayonunun 

inzibati ərazi vahidində kənddir. İsmayıllı rayonunun mərkəzindən 12-14 km 

cənub-qərbdə, Acınohur ön dağlığında yerləşir. Kəndin əsası da məhz 1847-

ci ildə çar hakimiyyəti dövründə Qafqaza köçürülmüş ruslar tərəfindən 

qoyulmuşdur. Kəndin adı da onun yaradıcısı olan İvan Perşinin şərəfinə 

adlandırılmışdır.   

Rus əhalisi arasında toy bir gün davam edər və toy məclisində bəy və 

gəlin əyləşər, iştirakçılar da onların başına toplaşardılar. Rus toylarında N. 

Kalaşevin yazmağına görə oğlan evində iştirakçılara üç dəfə yemək 

verilərdi. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində rus kəndlilərinin keçirdiyi toy 

mərasimlərinin təsiri gec də olsa Azərbaycan əhalisi arasında da görünməyə 

başladı. Bəylə gəlinin toyda əyləşməsi, toyların banket halında keçirilməsi 

kimi ənənələr azərbaycanlılara da keçməyə başladı (1, 376).  

Respublikamızda elmi kadrların yetişdirilməsində, müxtəlif elm 

sahələrinin inkişafında da rus ziyalılarının böyük rolu olmuşdur. Bu baxımdan 

keoloq-neftçi akademik İ.M.Qubkinin, respublikada fəlsəfi məktəb yaratmış 

akademik A.O.Makovelskinin, akademik İ.İ.Meşşaninovun, professor 

M.V.Abramoviçin və onlarla başqalarının xidmətləri əvəzsizdir (1, 386).  

Adətən, multikulturalizm tolerantlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə olan 

töhfəsi ilə gərəkli hesab edilir. Nümunə olaraq Azərbaycanda İslam tolerantlığı 

çərçivəsində burada yerləşən müxtəlif dinlərin ibadətgahlarının eyni zamanda 

fəaliyyət göstərməsini, hər bir dinə qarşı hörmət və sərbəstlik qoyulmasını və s. 

qeyd etmək olar.   

16 noyabr Beynəlxalq tolerantlıq günüdür. Beynəlxalq Tolerantlıq günü 

1995-ci ildə YUNESKO-nun 50 illiyi münasibətilə təsis edilib. Belə bir günün 

təsis olunmağının əsas məqsədi qurumun da nizamnaməsində qeyd olunduğu 

kimi, dünyada hamını bir-birinə dözümlülük nümayiş etdirərək mehriban 

qonşular kimi yaşamağa çağırışdır. Ölkəmizdə multikultural ənənələr, dini və 

milli dözümlülük, tolerantlıq yüksək səviyyədədir. Prezident İlham Əliyevin 

dindarlarla keçirdiyi görüşlər, Müqəddəs bayramlarımızdan sayılan Ramazan 

bayramında ənənəvi olaraq din xadimləri ilə iftar süfrələrində birgə iştirakı və bu 

mərasimlərə Azərbaycanda mövcud digər dini icmaların nümayəndələrinin də 

qatılması ölkədə tolerant düşüncənin artıq tam bərqərar olduğunu göstərir.     

Bakıda Qız Qalasının qarşısında Müqəddəs Varfolomeyə həsr olunmuş ilk 

kilsə tikilmişdir. Kilsə Varfolomeyin əfsanəvi edam yerində, Qız Qalasının 

qarşısındakı meydanda yerləşib. Lakin SSRİ-nin dinə qarşı vandalizm siyasəti 

nəticəsində Varfolomey kilsəsi də 1937-ci ildə dağıdılıb. Möhkəm dini inancları 

https://az.wikipedia.org/wiki/1940
https://az.wikipedia.org/wiki/1950
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1
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olan xristianlar bu gün də apostolun mövcud olmuş meydanını ziyarət edir və 

dualarını edirlər (1, 26).   

Rus xalqından başqa Azərbaycan Respublikasında yaşayan ən iri etnik 

qruplardan biri də avarlardır. Avarlar əsasən Zaqatala və Balakən ərazisində 

məskunlaşmışlar. Onların Azərbaycanda sayı 50 mindən artıqdır. Bu 

rayonların ərazisində avar dilində ümumilikdə 260 sinfi olan 19 məktəb 

fəaliyyət göstərir və bu məktəblərdə 7 minə yaxın şagird təhsil alır. Yerli 

əhali ilə sıx qaynayıb-qarışan avarlar, əsasən Balakənin Qabaqçöl 

qəsəbəsində, Katex, Gərəkli, Mahamalar kəndlərində yaşayır və İslam dininə 

etiqad edirlər (6). 

Azərbaycanda Avar Mədəniyyət Mərkəzi 2007-ci ildə yaradılsa da, 

2008-ci ildən fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin əsas məqsədi Azərbaycanda 

yaşayan avarların mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin, folkloru və dininin 

özünəməxsusluğunun qorunub saxlanmasına xidmət edir. Avar toy 

adətlərinin özünəməxsusluğuna gəldikdə isə onu deyə bilərik ki, nişan mərasimi 

keçirilmir, elçilikdən az sonra toy mərasimi keçirilir, evlənəcək olan oğlan üçün 

mütləq ayrı ev tikilir, onun təsərrüfatı ayrılırdı. Qohumla evlənmə əsas yer tutur. 

Avarlarda da toy azərbaycanlılardakı kimi üç gün davam edir (1, 290-291). 

Azərbaycanda məskunlaşan azsaylı xalqlardan biri də yəhudilərdir. 

Yəhudilər XVI əsrdə İrandan gəlmişlər. Azərbaycanda üç yəhudi icması – dağ 

yəhudiləri, Avropa yəhudiləri (aşkenazi) və gürcü yəhudiləri icmaları 

mövcuddur. Dağ yəhudiləri hazırda ölkədəki yəhudi diasporu arasında çoxluq 

təşkil edir. Onların dili tat dilidir, lakin danışıqlarında çoxlu türk, fars və rus 

sözləri vardır. Onların yeganə varisləri olan dağ yəhudiləri təkcə Quba 

rayonundakı Qırmızı Qəsəbədə kompakt halında deyil eyni zamanda Oğuz 

rayon mərkəzində və Bakıda yaşayırlar. Qədim Alban tarixçisi Musa 

Kalankatuklu dağ yəhudilərinin Qafqaza gəlməsini e.ə. I əsrə aid edir. Başqa 

məlumatlara görə, onlar Şərqi Qafqaza Sasani hökmdarı I Xosrov Nuşirəvan 

tərəfindən köçürülmüşlər. Onlar “Əhdi-ətiq”lə yanaşı, “Talmud”u və ravvin 

rəvayətlərini də dinin əsas mənbələri hesab edirlər.  Qeyd etdiyimiz kimi, 

yəhudilərin məskunlaşdığı ərazilərdən biri də Quba rayonunda yerləşən 

Qırmızı Qəsəbədir. Yəhudilər buraya əsasən Abbasqulu ağa Bakıxanovun 

dəstəyi ilə köçürülmüşdür. Bu ərazi 1926-cı ilədək “Yəhudi Qəsəbəsi” 

adlandırılıb və əhalinsinin 99%-i yəhudidir (6). Qəsəbədə yəhudilərin dini 

məbədi olan üç sinaqoq və bir rus dilli orta məktəb fəaliyyət göstərir. 

Qəsəbədə yaşayan yəhudilər Azərbaycan adət-ənənələrinə  hörmət 

bəsləyirlər. 1997-ci ildə qəsəbədə gürcü yəhudilərinin sinaqoqu bərpa 

edilmişdir. Yəhudilər milli bayramlarımızın hər birində də yaxından iştirak 

edirlər. Qırmızı Qəsəbədə ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan park 

salınmışdır. Burada fəaliyyət göstərən məktəblərdə dünya yəhudilərinin 

danışdığı ivrit dili tədris olunur. XVIII əsrdə Qırmızı Qəsəbə “Qafqazın 

Yerusəlimi” adını almışdır. Qırmızı Qəsəbədə yerləşən yəhudilərin dini 

məbədi sayılan “Giləki” adlanan sinaqoq Cənubi Azərbaycanın Gilan 

vilayətindən gəlmiş mühacirlər tərəfindən inşa edilmişdir. Məbədin memarı 

Gilel ben Xaimdir. Keçmişdə Giləki sinaqoqunda dağ yəhudilərinin digər 
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məbədlərində olduğu kimi qadınlar üçün ayrıca otaqlar yox idi. Qadınlar 

yalnız bayram vaxtı bura gəlirdilər və sinaqoqun həyətində otururdular. 

Yəhudilərin illik dini tsiklində dindarın həyatında özünəməxsus mərhələni 

təcəssüm edən bayramlar xüsusi yer tutur. Bu tsikl yeni ilin qeyd edilməsi 

(Roş-xaşana) ilə payızda başlayır. “Talmud”a əsasən, Roş-xaşana növbəti 

ilin Tanrı tərəfindən insanların əməllərinin qiymətləndirilməsinin məhşər 

günüdür. Bu gün xüsusi təntənəli sinaqoq ibadəti zamanı qoyun 

buynuzundan şeypur (şofar) çalınır, yeni ilin ilk gecəsində isə şirnilər –bala 

batırılan, alma yaxud piroq yeyilir. İkinci gecə təzə yetişmiş bar gələn ilin 

bolluğuna ümidlərin rəmzi kimi yeyilir. 

Mərkəzi yəhudi bayramı isə Pasxadır (Pesax). Bu gün bütün dünyanın 

yəhudiləri Misir əsarətindən azad olunmalarını qeyd edirlər. Bayramın 

keçirildiyi səkkiz gün ərzində yalnız şirin çörək (matsu) yeməyə icazə 

verilir. Buna görə Pasxanı bəzən “Opresnok” bayramı adlandırırlar.  

2003-cü il martın 9-da Bakıda yeni yəhudi sinaqoqu açılmışdır. Bu, 

Avropada ən böyük sinaqoqdur. 2003-cü ilin sentyabr ayında Bakıda “Od-

Avner” Xabad Lyubaviç Beynəlxalq Fondunun maliyyələşdirdiyi ilk yəhudi orta 

ümumtəhsil məktəbi fəaliyyətə başlamışdır.  

Udinlər, Udilər – Azərbaycanda yaşayan ən qədim azsaylı xalqlardan 

biridir. Onlar kompakt halda Oğuz şəhərində, həmçinin Qəbələ rayonunun 

Nic qəsəbəsində yaşayırlar. Udilər udi dilində danışırlar. Bu xalq arasında 

eləcə də azərbaycan, rus, gürcü və başqa dillər geniş yayılmışdır. Onların 

dini xristian dinidir. Bu etnosun əcdadları Utilərdir. Utilər haqqında hələ 

eramızdan əvvəl V əsrdə yaşamış yunan müəllifi Herodotun “Tarix” əsərində 

məlumat var. Altı min əhalisi olan Nic qəsəbəsində 3700 udin yaşayır və 

burada üç kilsə, iki məscid var. Ümumilikdə isə ölkədə 4000 udin yaşayır ki, 

onların 300-ü Oğuz və Bakıda qeydiyyatdadır (6). Nic 

qəsəbəsindəki  məktəblərin ibtidai siniflərində udin dili tədris olunur. 

Qəsəbədə udinlər öz dilini, dinini, adət-ənənələrini 2500 ildir ki, qoruyub 

saxlayırlar. Nic kəndində mədəniyyət mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Mərkəz 

udinlərin qədim adət ənənələrinin inkişafı və mühafizəsi ilə məşğuldur. 

Qeyd edək ki, keçmiş sovet dövründə  udinlərə öz bayramlarını qeyd etmək 

qadağan olunurdu. Yalnız 2002-ci ildə əsaslı təmir və bərpa olunan “Cotari” 

məbədi udinlərin istifadəsinə verilib. Cotari alban-udi kilsəsi yerli sakinlərin 

vəsaiti hesabına 1723-cü ildə inşa edilmişdir. İsa peyğəmbərin 

həvarilərindən (apostol) olmuş müqəddəs Yeliseyin şərəfinə inşa edilmiş bu 

kilsə böyük zaldan və onun üzərində ucaldılan kiçik zəng qülləsindən 

ibarətdir. Nic qəsəbəsi tolerantlığın kiçik modeli hesab edilir (4).  

Azsaylı xalqlar haqqında danışarkən onların tanınmış 

nümayəndələrindən məlumat vermək yerinə düşərdi. Azərbaycanda yaşamış 

digər xalqların nümayəndələrindən nümunə kimi Fatma Muxtarovanı, 

Hökumə Qurbanovanı, Sidqi Ruhullanı, Nodar Şaşıqoğlunu və  başqalarını 

qeyd etmək olar. Azərbaycan SSR Xalq Artisti (1940) və Gürcüstan SSR 

Əməkdar Artisti (1936) olan Muxtarova Fatma Səttar qızı mənşəcə Qacar 

sülaləsindəndir  26 fevral 1893–cü ildə İranda Urmiya şəhərində anadan 
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olmuşdur. Atası fars, anası isə tatar olmuşdur.   Nodar Şaşıqoğlu deyəndə hər 

kəsin ağlına “Uzaq sahillərdə” filmi və onun canlandırdığı obraz olan Mehdi 

Hüseynzadə gəlir. Bu heç də təsadüfi deyil. Çünki o, öz rolunun peşəkarı idi. 

Nodar İzzətoviç Şaşıqoğlu  13 mart 1927-ci il, Batumidə doğulmuşdur.  

Azərbaycan dramatik teatr və kino aktyoru, Azərbaycan və Rusiya Xalq 

Artisti olan Nodar Şaşıqoğlu ilk rolunu “Mosfilm”də Albaniya dövlətçiliyinin 

əsasını qoyan Georgi İsgəndərbəyov haqqında çəkilən filmdə oynadı. O, orada 

türk imperiyasının əsasını qoyan Mehmet bəy Fatehi  oynamışdır“Uzaq 

sahillərdə” filmində Mehdi Hüseynzadənin canlı obrazını yaratmışdır. “Əsl 

dost”, “Mateo Falkone”, “Onun böyük ürəyi”, “Bizim küçə”, “Leyli və Məcnun” 

filmlərinə də çəkilmişdir. 

Ancaq o, ifa etdiyi Məcnun obrazını daha çox sevirdi. Çünki o, Məcnunu 

obraz olaraq yaratmaqla kifayətlənməmişdi, həm də onu səsləndirmişdi. Bu da 

hər bir aktyor üçün xüsusi bir zövqdür. O, 1983-cü ildə Azərbaycanın xalq artisti 

fəxri adına layiq görülüb. 2007-ci ildə isə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub. 

Nodar Şaşıqoğlu 12 aprel 2013-cü ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını 

dəyişmişdir.  

Bu gün azərbaycanlılar dünyanın bütün qitələrində, ölkələrində yaşayır, 

doğma Vətənin səsinə səs verir, qloballaşma və inteqrasiya proseslərində 

yaxından iştirak edirlər.  Hazırda azərbaycanlılar doğma vətənləri olan 

Azərbaycan Respublikası (Şimali Azərbaycan) və Cənubi Azərbaycanla yanaşı, 

aborigen əhali kimi toplu halda, ən qədim zamanlardan başlayaraq İranın 

müxtəlif bölgələrində, İraq, Şərqi Anadolu, Gürcüstan (əsasən ölkənin cənub-

şərqindəki tarixi Borçalı mahalı ərazisində), Dağıstan və başqa yerlərdə də 

yaşayırlar.  

Azərbaycanda düşünülmüş multikulturalizm siyasəti olmadan ölkə sabit 

inkişaf yoluna qədəm qoya bilməz. Azərbaycanın birgəyaşayış modelini 

formalaşdırması və onu dünyaya təqdim etməsi bariz nümunələrdəndir. 

Ölkəmizdə müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşayır və harmonik inkişaf 

edirlər. Birgəyaşayışın Azərbaycan modeli haqqında düşünmək və bu düsturu 

digər ölkələrdə də tətbiq etmək ancaq bəşəriyyətə uğur gətirə bilər.

 Beləliklə, multikulturalizmin geniş mənada əsas mahiyyəti ondan ibarət 

oldu ki, dövlət cəmiyyətdəki müxtəlif və biri-birindən fərqli xalqların 

fərdlərinin, yaxud sosial qruplarının arasında heç bir fərq qoymur. Bu sosial 

qrupların heç birini digərindən üstün, yaxud aşağı hesab etmir. Bütün 

mədəniyyət daşıyıcılarına bərabər hüquqlar verir, dəyərlərə müdaxilə etmir. 

Günümüzdə multikulturalizm tədricən ümumavropa probleminə 

çevrilməkdədir. Bu da immiqrasiya və inteqrasiya sahəsində siyasətlə bağlıdır. 

Multikulturalizm bütün bu problemlər üçün özünün, mübahisəsiz və qəti olmasa 

da müəyyən  həlli yolunu təklif edir. Onun ümumavropa probleminin cavabına 

çevrilib-çevrilə bilməməsi məsələsini isə zaman göstərəcəkdir. 

 

 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/13_mart
https://az.wikipedia.org/wiki/1927-ci_il
https://az.wikipedia.org/wiki/Batumi
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 

КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ 

Резюме 

 

     Феномен мультикультурализма как мощное и противоречивое явление 

находится в центре внимания исследователей, политиков и 

интеллектуальной элиты общества.  Азербайджан издревле являлся 

полиэтничной страной. Здесь на протяжении многих веков жили 

различные народы, народности и этнические группы.  

 

Zahra Ganiyeva 

 

MULTİCULTURALIİM AT CONTEXT OF THE ETHNİC 

 MİNORİTİES İN AZERBAİJAN  

Summary 

 

The multiculturalism phenomenon as the powerful and inconsistent phenomenon 

is in the center of attention of researchers, politicians and intellectual elite of 

society. Azerbaijan has been polyethnic country since the ancient times. For 

many centuries various nations, nationalites and ethnic groups populated 

Azerbaijan.  
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        Heç şübhəsiz ki, hədis İslam dinində dini təfəkkürün və hökmlərin 

Quranikərimdən sonra ikinci əsas mənbəsidir. Elə bu səbəbdəndir ki, hələ səhabələr 

dövründə hədisə böyük önəm verilmiş və onların yazılıb qorunmasına, gələcək 

nəsillərə ötürülməsinə böyük zəhmət sərf edilmişdir. Təəssüflər olsun ki, hədislər ilk 

dövrlərdə rəsmi şəkildə yazılıb bir araya gətirilməmişdir. Əlbəttə ki, qeyri-rəsmi 

şəkildə olsa da hədislər yazılmış və qorunaraq sonrakı dövrlərə intiqal edilmişdir. 

Bunun bariz misalı bəzi səhabələrin Peyğəmbərdən (s) eşidib yazdıqları və hədis 

ədəbiyyatı tarixində “Səhifə” deyə adlanan yazılardır. Şükrlər olsun ki, sonrakı 

dövrlərdə hədislərin rəsmi yazılması və bir araya toplanması işi gerçəkləşmişdir. 

Məlum olduğu kimi, xülafai-raşidin dövründə (632- 661) hədislərin yazılması işinə 

rəsmi şəkildə başlanmamışdır. Hətta bu işə nəinki rəsmi şəkildə başlamaq, hədislərin 

özünü belə yazmaq və ya nəql etmək əvvəlki iki xəlifənin dövründə qadağan 

edilmişdir. İslamın ilk xəlifəsi Əbu Bəkr (632-634) öncə bəzi hədisləri toplamış 

sonra da onları yandırmışdı (1,5). Həmçinin, ikinci xəlifə Ömər bin Xəttab (634-644) 

hədislərin rəsmi yazılıb bir araya gətirilməsinə qərar vermiş, lakin sonradan bu 

qərarından daşınaraq hədislərin rəvayət edilməsini belə qadağan etmişdir. Ürvə bin 

Zübeyr rəvayət edir: “Xəlifə Ömər bin Xəttab hədislərin yazılması haqqında 

səhabələrin fikirlərini öyrəndi. Onlar bu görüşə qatıldılar. Xəlifə Ömər tərəddüd 

içərisində olduğu üçün bu iş bir ay çəkdi. Nəhayət o, bir gün gəti qərarını verərək 

dedi: “Bildiyiniz kimi, hədislərin yazılmasını sizlərə ərz etmişdim, sonra düşündüm 

və bu qərara gəldim: Sizdən öncə əhli-kitabdan bəziləri Allahın kitabından başqa 

şeylər yazmışlar və onlara əhəmmiyyət verərək Allahın kitabını bir tərəfə 

buraxmışlar. Allaha and içirəm ki, mən onun kitabını bir şey ilə əsla qarışdırmaram” 

(2, 50, 64). 

Hədislərin tədvininə gəldikdə isə Tədvin dedikdə, müxtəlif səhabələr 

tərəfindən rəvayət edilmiş hədisləri yazıb bir araya toplamaqla yanaşı, başqa-başqa 

səhabələr tərəfindən yazılmış səhifələri toplayıb bir araya gətirmək nəzərdə tutulur. 

Hədislərin tədvini zaman baxımından hicri I əsrin lap sonları, II əsrin isə əvvəllərinə 

aiddir –G.İ.) demək lazımdır ki, bu iş səhabələr yox, rəsmi şəkildə tabeunlar 

dönəminə məxsusdur. Məlum olduğu kimi, hədislərin yazılması (kitabətül-hədis) ilə 
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tədvini arasında müəyyən fərqliliklər vardır. Ümumiyyətlə tədvin lüğətdə “dəvvənə” 

felindən əmələ gəlib, “kitab halına salmaq”, “toplamaq” deməkdir. Hədis elmindəki 

mənası isə “Hədislərin rəsmən yazılıb kitab halına salınması” deməkdir. Bəzi alimlər 

hədislərin tədvini ifadəsini belə tərif etmişlər: “Hədislərin hamısına şamil olan və 

dövlət əli ilə yürüdülən ikiknci hicri əsrdəki yazma fəaliyyətidir” (3, 106). Hədislərin 

rəsmi tədvini, yəni yazılıb kitab halına salınması hicri II əsrin əvvəllərində (miladi 

VIII əsrin əvvəlləri) olmuşdur. Bu işə başlamaq məşhur əməvi xəlifəsi Ömər bin 

Əbdüləziz (m.717-719) tərəfindən rəsmiləşdirmişdir. Bütün mənbələrə görə rəsmi və 

sistemli bir tədvin fəaliyyəti hicri birinci əsrin sonları, ikinci əsrin əvvəllərində 

yaşamış xəlifə Ömər bin Əbdüləzizin adı ilə bağlıdır. O, xəlifə təyin edildikdən bir 

müddət sonra sünnəni bilən səhabə nəslinin aradan getdiyini görüb və bununla da 

Peyğəmbər (ə) sünnəsinin məhv olmasından əndişə edərək hədislərin yazılıb bir 

araya toplanması haqqında rəsmi göstəriş vermişdi. Xəlifə hədislərin tədvin edilməsi 

üçün tabeçiliyində olan vali və əmirlərə məktublar göndərmiş və müxtəlif bölgələrdə 

yaşayan alimləri bu işə təşviq etmişdir. Onun göndərdiyi məktubların biri də Mədinə 

valisi Əbu Bəkr bin Həzmə olmuşdur. Bu məktubun mətni müxtəlif hədis 

əbədiyyatına aid olan kitablarda mövcuddur. Həmin məktubun mətni belədir: 

“Peyğəmbərin (ə) hədislərindən nə varsa araşdır, topla və yaz. Mən elmin 

(hədislərin) yox olmasından və alimlərin tükənməsindən qorxuram. Bu iş edilərkən 

sadəcə Peyğəmbərin (ə) hədisləri qəbul edilsin. Alimlər hər kəsə açıq olan yerlərdə 

oturub tədrislə məşğul olsunlar və elmi yaysınlar, bilməyənlərə öyrətsinlər. Çünki 

elm gizli qalmasa yox olmaz” (4, 33 ). 

Xəlifəinin bu rəsmi göstərişindən sonra bölgə valiləri yazılan hədisləri dəftər 

halında xilafət mərkəzinə göndərmişlər. İbn Şihab əz-Zühri rəvayət edir: “Ömər bin 

Əbdüləziz sünnənin cəm edilməsini əmr etdi. Biz də onu dəftər-dəftər yazdıq. Ömər 

bin Əbdüləziz hakimiyyəti altında olan hər bir yerə bunlardan bir dəftər yolladı ” (5, 

109). Əməvi xəlifəsinin qeyd olunan rəsmi fərmanından irəli gələn bu işdə hədis 

yazanlar təkcə Məhəmməd Peyğəmbərin (ə) deyil, o cümlədən səhabə və tabeundan 

gələn xəbərdəri də qələmə almışlar. Həmçinin, hədisləri tədvin edən zaman 

hədislərin bütün növünün (səhih, həsən, zəif) bir-birlərindən fərqləndirmədən bir 

yerə toplamışlar. 

Belə ki, ərəb dilində olan “təsnif” kəlməsi lüğətdə “sinifləndirmək”, “eyni 

cinsdən olan şeyləri bir araya gətirib digər cinslərdən ayırmaq” mənalarındadır. Bu 

sözün hədis elmindəki mənası isə hədisləri mövzularına görə ayırıb eyni 

mövzudakıları bir bab (fəsil) içində toplamaq deməkdir (5, 429). Hədis tarixindən 

bizə məlumdur ki, hədislər Məhəmməd Peyğəmbərin (s) dövründə və ya onun 

vəfatından bir az sonra səhabələr tərəfindən yazılmış (kitabətül-hədis), daha  sonra 

isə xəlifə Ömər bin Əbdüləziz tərəfindən rəsmi fərmanla ibn Şihab əz-Zühri (h.58-

124) tərəfindən toplanıb tədvinül-hədis yəni, kitab halına salınmışdır. Hədislər tədvin 

edildikdən dərhal sonra təsnif dövrü başlamışdır. Çünki tədvin edilən hədis 

kitablarında hər hansı bir hədis axtarıb tapmaq çətin olduğundan təsnifə böyük 

ehtiyac duyulmuşdur. Buna görə də hədis alimləri hədislərin toplanıb yazıldığı 

kitablarda yer alan hədisləri fiqhi bablara görə təsnif etmişlər. Fiqh bablarına görə 

təsnif edilən hədis əsərlərinin bir qisminə “sünənlər”, bir qisminə “camilər”, digər bir 

qisminə isə “müsənnəf” adı verilmişdir. Bunlarla yanaşı “müsnəd” deyilən hədis 
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əsərləri də vardır ki, bu qrup əsərlərdə yer alan hədislər fiqhi bablara görə deyil, 

onları rəvayət edən səhabə adlarına və ya məşhur bir şeyxin rəvayətləri olaraq təsnif 

edilmişdir. Sünən adı altında təsnif edilən hədis əsərlərində fiqhin müamilat, ibadət 

və s. mövzuları haqqında hədislər yer tutur. Camilər də sünən kitabları kimi fiqhi 

mövzuları ehtiva etməkdədir. Amma camilər sünənlərdən fərqli olaraq fiqhdən kənar 

şeyləri də, o cümlədən Quranın fəzilətləri, Quranın təfsiri, Məhəmməd Peyğəmbərin 

(s) həyatı, keçmiş peyğəmbərlərin əhvalatlarını ehtiva edən hədisləri də içinə 

almaqdadır. Müsənnəflər isə sünənlərə çox oxşar hədis əsərləridir. Lakin onları 

sünən və camilərdən fərqləndirən xüsusiyyət ehtiva etdikləri mövzuların sünənlərdən 

çox, camilərdən az olmasıdır. Yəni, müsənnəf adını daşıyan əsərlər sünən adlı 

əsərlərə nisbətən daha artıq mövzuları, cami adlı əsərlərə nisbətən isə daha az 

mövzuları ehtiva etməkdədir. 

Hədis tarixində hədisləri ilk təsnif edən şəxslər haqqında məlumatlar vardır. 

Dirayə elminə aid ilk əsəri yazan alimlərdən biri olan Rəmahürmüzü (öl. H. 360) 

təsnif haqqında aşağıdakı məlumatı verir: “Bildiyimə görə hədisləri ilk dəfə təsnif 

edib bablara ayıran kimsə, Bəsrədə ər-Rabi ibn Şübeyl (öl. h. 160), Səd bin Əbi 

Arubə (öl. h.156), Yəməndə Əhd deyə adlandırılan Xalid bin Cəmil və Mömər bin 

Raşid (öl. h.153), Məkkədə İbn Cüreyc (öl. h.150), Kufədə Süfyan əs-Səvri (öl. 

h.161), Süfyan bin Üyeynə (öl. h.198), Şamda əl-Vəlid bin Müslüm (öl. h.195), 

Xorasan və Mərvdə Abdullah bin Mübarək (öl. h.181) və b. olmuşdur” (6, 430). 

Məşhur hədis alimlərindən olan Tirmizi hədislərin ilk təsnifini hicri II (miladi 

VIII) əsrdə olduğunu bildirdikdən sonra yazır: “Hədislərin təsnifinə çalışıb bu 

xüsusda rəhbərlik edən bir çox hədisşünas tanıyırıq: Hişam bin Həssan (öl. 

h.147/m.764), Əbdülməlik bin Əbdüləziz bin Cüreyc (öl. h.150/m.767), Malik bin 

Ənəs (öl. h.179/m.795), Həmməd bin Sələmə (öl. h.167/m.783), Abdullah bin 

Mübarək (öl. h.181/m.797) və daha bir çox elm adamları müsənnəf əsərlər meydana 

gətirdilər. Beləcə, bunlar hədislərin təsnifində öndərlik etdilər” (7, 304-305). 

Hədislərin təsnifi ilə bağlı söz açan Əbu Talib əl-Məkki (öl. h.386/m.986) 

təsnif ədəbiyyatının başlanğıcını belə müəyyən edir: “Bu müsənnəf kitablar hicri 120 

və ya 130-cu illərdən (m.738-748) sonra ortaya çıxmışdır. İslamda ilk müsənnəf 

əsərlərin İbn Cüreycin hədislərə dair kitabı ilə, Mücahid, Əta və İbn Abbasın 

müasirləri tərəfindən Məkkədə meydana gətirilən bəzi təfsir kitabları olduğu 

söylənilir. Sonra Mömər bin Raşid gözəl şəkildə və müəyyən bablar halında sünən 

topladı. Malik bin Ənəs “Müvəttə”ni Mədinədə ortaya qoydu…”(8, 324-325). 

      Xülasə olaraq bunu demək kifayətdir ki, hicri II əsrdə hədis alimləri müxtəlif 

adlar altında əsərlər meydana gətirmişlər. Ortalığa çıxan əsərlər əsasən iki ana sistem 

altında olmuşdur. Bunlardan biri, hədisləri rəvayət edən səhabə ravilərin adlarına 

görə (alər-Rical), digəri isə mövzularına görə (aləl-Əbvab) təsnif edilmişdir. 

        Bildirmək istəyirik ki, hədis ədəbiyyatı tarixində hicri II (m.VIII) əsrin 

özünəməxsus önəmi vardır. Çünki bu əsrdə iki mühüm məsələ – tədvin və təsnif 

məsələsi öz həllini tapmışdır. Belə ki, əvvəlcədən səhifələr üzərində olan hədislər 

cəm edilib bir araya gətirilmiş və bunun ardınca da bir yerə toplanıb yığılan hədislər 

təsnif edilmişdir. 

Belə ki, bu dövrdə yazılan əsərlər içərisində ən məşhurları və dövrümüzədək 

gəlib çıxanları arasında hicri II əsərin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən və 
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hədisşünaslarından biri Malik bin Ənəs bin Əbi Amir əl-Əsbahinin (h.93/m.709) 

“Müvəttə” əsərini, bu əsrin nəhəng elm sahiblərindən biri biri olan Məhəmməd bin 

İdris əş-Şafeinin (h.150/m.767) “ər-Risalə əl-qədimə”, “İxtilafül-hədis”, “Müsnəd” 

əsərlərini, həmən əsrin məşhur hədisşünaslarından biri sayılan Süfyan bin Üyeynə 

bin Meymun əl-Hilalın “Müsənnəf” əsərini (h. 107/m.722) və Mömər bin Raşidin  

“Cami” əsərini (h.152/m.769), məşhur hədisşünas və fəqihlərindən biri  Abdullah bin 

Vəhb bin Müslüm əl-Kürasinin (h.107/m.813) “Cami” əsərini nümünə gətirmək olar 

(9, 92). 

Sonrakı bir dövr olan hicri III əsr isə hədisşünaslıq tarixində ən məhsuldar 

dövrlərdən biri kimi xarakterizə edilir. Çünki bu dövrdə hədis ədəbiyyatı hicri II 

əsrdə baş vermiş bəzi ciddi hadisələr nəticəsində yeni inkişaf mərhələsinə daxil 

olmuşdur. Belə ki, hicri III əsrdə hədis ədəbiyyatı əvvəlki əsrdə yazılan hədis 

kitabları üzərində yüksəlirdi. Bu dövrdə yaşayan hədisşünaslar əvvəlki dövrdə 

yaranan zəngin irsdən bacarıqla istifadə edir, hədisləri daha da dərindən saf-çürük 

edərək öz əsərlərinə alırdılar. Həqiqətən hədis alimləri haqlı olaraq hicri III əsrdə 

yazılan hədis əsərlərini yeni keyfiyyətlərinə görə fərqləndirirdilər. Bu keyfiyyətlər 

içərisində isə ən mühümü heç şübhəsiz ki, toplanıb yazılan hədisələrin səhhətinin 

daha da dərindən yoxlanıb araşdırılmasıdır. 

Bu dövrdə hədis elminin inkişafında və hədisələrin yazılıb bir araya 

toplanmasında dövrün nəhəng hədisşünaslarının böyük rolu olmuşdur. Əbəs deyildir 

ki, bu gün İslam məzhəbləri içərisində ən böyüyü olan əhli-sünnə məzhəbi şəri 

məsələlərin istinbatında, əqidəvi məsələlərin əldə edilməsinədə birbaşa məhz bu 

dövrdə yazılan kitablara müraciət edirlər. Hicri III əsrdə yazılan hədis 

ədəbiyyatından bəhs edən zaman şübhəsiz ki, bu dövrdə yazılan və bu gün 

müsəlmanlar içərisində əqidəvi və şəri hökmlərin mənbəsi hesab edilən “Kütubus-

sittə”dən (altı kitabdan) ilk olaraq danışmaq lazımdır. Çünki bu əsrdə yaşayıb 

yaradan digər müəlliflərə nisbətən “Kütubus-sittə” müəllifləri daha ələm və 

yazdıqları əsərlər isə digər əsərlərə nisbətən daha səhhətli hesab edilməkdədir. 

“Kütubus-sittə” deyilən hədis əsərlərinin müəllifləri kitablarının səhhətinə görə 

aşağıdakı kimi sıralanmışdır: 1. Buxari və “əl-Camiüs-səhih” əsəri. 2. Müslüm və 

“əl-Camiüs-səhih” əsəri 3.Tirmizi və “Sünən” əsəri. 4. Əbu Davud və “Sünən” əsəri. 

5. Nəsai və “Sünən” əsəri. 6.İbn Macə və “Sünən” əsəri (9, 93). 

Hicri IV əsr İslam elm tarixinin, xüsusilə də hədis ədəbiyyatı tarixinin ən 

parlaq dönəmlərindən biridir. Çünki məhz bu əsrdə hədis əsərlərinin ən önəmliləri 

təlif edilmişdir. Əlbəttə ki, bu əsrdən öncəki dönəmlərdə də gözəl əsərlər meydana 

gətirilmişdir. Lakin hicri IV əsrdə meydana gətirilən əsərlər digər əvvəlki əsərlərdən 

öz orijinallığı və digər xüsusiyyətlərinə görə ciddi fərqlənməkdədir. Həqiqətən biz ən 

səhih tarix və digər kitablara nəzər salsaq, bizə məlum olacaqdır ki, Peyğəmbərin (s) 

dövründə bəzi səhabələr o Həzrətdən (s) eşitdikləri hədisləri yazmış və bir araya 

toplamışlar. Mənbələr ilk dəfə hədis elmi sahəsində ilk əsərin İmam Əlinin (ə) 

olduğunu xəbər verirlər. Böyük İslam alimləri, o cümlədən Seyid Sədr “Təsisüş-şiə”, 

Möhsün Əmin “Əyanüş-şiə”, Nəcaşi “Rical” adlı əsərlərində yazırdılar: “Həqiqətən 

hədis sahəsində ilk əsər İmam Əlinin (ə) kitabıdır. O, Peyğəmbərin (s) diktəsi ilə 

səhifə üzərinə yazmışdır. Orada halal və haram haqqında məlumatlar vardır.” Həzrət 

Fatimənin (ə) “Müshəf”i də önəmli əsərlərdəndir. 
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Belə ki, bir nəfər Fatimənin (ə) yanına gəlib dedi: “Ey Peyğəmbərin (s) qızı! 

Peyğəmbərin (s) sənə verdiyi və hazırda bir yerdə qoruyub saxladığın bir şey 

varmı?” Fatimə (ə) dedi: “ey cariyə! o ipək bezi gətir”. Cariyə onu axtardı, lakin tapa 

bilmədi. Fatimə (ə) dedi: “Vay olsun sənə! Onu axtar. Çünki o mənim üçün Həsən və 

Hüseyn qədər qiymətlidir” Cariyə onu axtardı və nəhayət süpürüb atdığını yada saldı. 

Onu atdığı yerdən tapdı və onun üzərində bunlar yazılmışdı: “Məhəmməd 

peyğəmbər (s) dedi: “Öz qonşusunu himayə etməyən və qonşusu ondan əmin 

olmayan şəxs mömin sayılmaz. Allaha və axirət gününə inanan kimsə qonşusuna 

əziyyət etməz. Allaha və axirət gününə inanan şəxs ya xeyir danışsın, yaxudda 

sussun. Çünki Allah xeyiri sevir. Allah həlimdir, çirkinlikdən uzaqdır. 

Həyasızlıqdan, ikiüzlük edib istəməkdən, israrla dilənməkdən xoşu gəlməz. 

Həqiqətən həya imandandır. İman isə Cənnətdədir. Həyasızlıq isə alçaqlıqdan 

qaynaqlanır. Alçaqlıq da Cəhənnəmdədir” (10). 

Bu rəvayətdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, həqiqətən hədislərin yazılması 

Məhəmməd Peyğəmbər (s) tərəfindən həyata keçirilmiş və onun davamçıları o 

həzrətin hədislərini (sünnəsini) qorumaqda böyük məsuliyyət hiss etmişlər. 

Hicri IV əsrdə yazılmış hədis ədəbiyyatını digər hədis kitablarından 

fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri və ən başlıcası Peyğəmbərin (s) əhli-beytindən (ə) 

gələn hədislərin də bu əsərlərdə yer almasıdır. Bu və ya digər baxımdan hicri IV və 

V (miladi X-XI) əsrlərdə yazılan bəzi əsərlər öz orijinallığı və həmçinin zamanın 

keşmə-keşli yollarından çıxaraq dövrümüzədək gəlib çatması ilə fərqlənməkdədir. 

Məlum olduğu kimi, imamiyyə məzhəbi Peyğəmbərdən (s) sonra imamət məsələsinə 

etiqadlıdırlar və bu səbəbdən imamlardan gələn hədisləri də dinin öyrənilməsində 

əsas sayırlar. Bu barədə böyük alim Cəfər Sübhani yazırdı: “Səhih sənədlə Məsum 

imamlardan nəql olunan hədis və rəvayətlər şəriət hökümləri üçün dəlil və istinad 

mənbəyi hesb edilir. Onların məzmununa əməl edilməli və onlara müvafiq olaraq 

fətva verilməlidir (11, 212). 

Deməli, imamiyyə məzhəbinə məxsus alimlər Peyğəmbərdən (s) əlavə, onun 

pak Əhli-beytindən (ə) gələn hədisləri də dinin əsas qaynağı saymışlar. Buna görə də 

Peyğəmbərin (s) dövründən ta hicri IV əsrədək çoxlu sayda hədis və digər elmlər 

sahəsində külli miqdarda əsərlər meydana gətirilmişdir. Bəzi mənbələrdə bu əsərlərin 

sayı altı min altı yüz (6600) göstərilməkdədir. Bu barədə bizə ən səhih məlumatı 

nəhəng İslam alimi Seyid Möhsün əl-Əmin verməkdədir. O, yazırdı: “Şiələr Əlinin 

(ə) dövründən imam Həsən Əskərinin (ə) dövrünədək altı min altı yüz (6600) kitab 

yazmışlar...” (12, 140). 

Bu əsərlər içərisində dörd yüz kitab xüsusi imtiyazlara malkdir və buna İslam 

alimləri “Üsulu ərbəə-miə” deyirlər. Bu barədə məşhur İslam alimi Şeyx Müfid 

yazırdı: “İmamiyyə məzhəbi həzrət Əlinin (ə) dövründən imam Həsən Əskərinin (ə) 

dövrünədək dörd yüz kitab təsnif etmişlər və bunlar da “Üsul” adlanır, çünki bu 

kitablar “Əsl” hesab edilir” (12, 140). 

Lakin bəzi müəlliflər Şeyx Müfiddən fərqli olaraq dörd yüz kitabın məhz 

imam Sadiqə (ə), yəni təkcə o Həzrətdən gələn hədisələri ehtiva etdiyini deyirlər. Bu 

görüşü Şeyx Təbərisi və Mühəqqiq əş-Şəhid qəbul etmişlər. Təəsüflər olsun ki, bu 

əsərlərdən heç biri dövrümüzədək gəlib çıxmamışdır. Buna görə də onların haqqında 

bəhs etmək və bu əsərləri tədqiq etmək heç kəsə müyəssər olmamışdır. Bəlkə də elə 
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bu səbəbdəndir ki, imamiyyə məzhəbi öz şəri və dini hökmlərini dövrümüzədək gəlib 

çıxmış və fundamental əsərlər hesab edilən “əl-Kafi” və “Mən la yəhzuruhül-fəqih” 

əsərlərindən əldə edirlər. Şübhəsiz ki, bu əsərlər İslam dünyasında böyük şöhrət 

qazanmış və hədis ədəbiyyatı tarixinin incilərindən hesab edilirlər. Hər iki əsər hicri 

IV (miladi X) əsrin məhsullarıdır. Onlardan birincisini Şeyx Küleyni (h.265/m.879), 

ikincisini isə Şeyx Səduq (h.305/m.915) qələmə almışdır (13, 212; 14, 20).  

Şübhəsiz ki, Küleyninin bu əsərinin hədis ədəbiyyatı tarixində böyük önəmi 

vardır. O, bu əsərində Peyğəmbər (s) və onun pak əhli-beytindən olan Məsum 

imamların (ə) rəvayətlərini toplamış və onları məlum başlıqlar altında 

yerləşdirmişdir. Küleyni bu əsərini iyirmi il ərzində yazmışdı (15, 50) . “əl-Kafi” 

əsərinin yazılmasının səbəbini müəllif aşağıdakı kimi izah edir: “Deyirsən ki: 

yanımda hər şeyə yetən (kafi) bir kitabın olmasını istəyirəm. Bu kitabda dini elmlərin 

bütün sahələri yer almalıdır. Belə ki, dini öyrənmək istəyən bir kimsəyə bu kitab 

yetərli olmalıdır. Doğrunu tapmaq istəyən bu kitaba baş vurmalıdır. Dini öyrənmək, 

Sadiqeynin (iki Sadiq: İmam Baqir (ə) və imam Sadiq (ə) səhih rəvayətləri altında 

dini yaşamaq istəyən kimsə, bu kitabda axtardığını tapmalıdır” (16, 25). 

Küleynin adı çəkilən əsəri üç hissədən ibarətdir: “Üsulu-kafi”, “Fürui-kafi”, 

“Rövzətül-kafi”. Əsərin “Üsulu-kafi” hissəsində etiqad və imana aid hədislər, “Fürui-

kafi” bölməsində fiqhə aid hədislər, “Rövzətül-kafi” bölməsində isə müxtəlif 

mövzuları ehtiva edən hədislərə yer verilmişdir. “Kafi” kitabının “Üsul” və “Füru” 

bölümləri hər ikisi birlikdə otuz beş ana bölümdən ibarətdir. Küleyninin bu əsərində 

16199 hədis vardır. Bu görüşü Şeyx Müfid də təsdiqləməkdədir (17, 137).  

        Hədisşünasların ustadı hesab edilən Şeyx Səduq isə demək olar ki, İslam 

elmlərinin bütün sahələrinə, o cümlədən fiqh, üsul, hədis, təfsir, əqaid, rical və s. 

elmlər sahəsində dəyərli əsərlər yazmış və dini ədəbiyyatımızı zənginləşdirmişdir. 

Şeyx Səduqun qələmə aldığı əsərlər içərisində heç şübhəsiz ki, ən məşhuru 

“Kütubu-ərbəənin” ikincisini təşkil edən “Mən la yəhduruhül-fəqih” əsəridir. O, bu 

əsərində Peyğəmbər (s) və digər Məsum imamların (ə) sözlərini toplamış, onları fiqhi 

bablar əsasında tərtib etmişdir. Şeyx Səduqun bu əsərindəki hədislərin sayı haqqında 

alimlər aşağıdakı məlumatı verməkdədirlər: “Mən la yəhduruhül-fəqh kitabı 3913 

müsnəd hədis və 2050 mürsəl hədis ehtiva etməkdədir”, “əl-Fəqih əsərində 5963 

hədis vardır (18, 110). Onlardan 2050-si mürsəl hədisdir” (19, 59). 

Bəhrani “Luluə” adlı əsərində yazırdı: “Bəzi şeyxlərimiz əl-Fəqih əsərinin 

dörd cild olduğunu və 666 babı ehtiva etdiyini söyləyirlər” (8). 

Məlum olduğu kimi, hicri beşinci (miladi XI) əsr İslam elmlərinin, xüsusilə 

də hədis elminin zəngin bir dövrü kimi xarakterizə edilməkdədir. Həqiqətən də hicri 

II (miladi VIII) əsrdən rəsmən başlanan, əslində isə Peyğəmbər (s) dövründə bir 

qisim səhabələr tərəfindən qələmə alınmağa başlanan hədis əsərləri demək olar ki, 

hicrətin beşinci (miladi XI) əsrinədək böyük bir inkişaf yolu keçmiş və öz orjinallığı 

ilə sonrakı əsrlərdə yazılan əsərlərdən fərqlənmişlər. 

Bu əsrin görkəmli Alimlərindən “Nəhcül-bəlağə” əsərinin sahibi Seyyid 

Rəzini(H.359/m.968), “əl-İrşad” əsərinin müəllifi Şeyx Müfidi (m.945), “Kitabüd-

dürər vəl-ğürər” əsərinin müəllifi Seyid Mürtəzanı(H.355/m.966), “Təzhibül-əhkam” 

əsərinin müəllifi Şeyx Tusini (H.385/m.995) “Sünəni-kübra” əsərinin müəllifi 

Beyhəqini(H.384/m.994) misal gətirmək olar. 
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      Bu əsrin dəyərli, əvəz edilmz, hədis sahəsindəki misilsiz xidmətlərinə görə 

“Muhyis-Sünnə” (sünnəni yaşadan – G.İ.) ləqəbi qazanmış Məhəmməd bin Hüseyn 

bin Məsud əl-Fərra əl-Bəğavini və ona çox şöhrət qazandırmış “Məsabih əs-sünnə” 

əsərini xüsusi vurğulamaq lazımdır. 

           İmam Bağavi Xorasanda yetişən böyük hədis alimlərindəndir. Adı Hüseyn bin 

Məsud bin Muhəmməd, künyəsi isə Əbu Məhəmməddir. Ləqəbi Muhyissünnə və  

Ruknuddindir. Mənbələrdə haqqında verilmiş rəvayətə görə o,  kürk hazırlayıb 

satmaqla məşğul olardı. Bu sənətlə məşğul olduğu üçün İmam Bağavi həm də “Əl-

Fərra” (Kürk düzəldən və satan –G.İ) kimi də tanınırdı. Rəvayətlərə görə atası da bu 

sənətlə məşğul olduğu üçün İbnul Fərra kimi də tanınırmış. İmam Bağavi Şafei 

məzhəbi alimlərindən olmuşdur. Hicri 436 (m.1044)-cı ildə Xorasanda Herat ilə 

Mərva şəhərləri arasında yerləşən Bağ kəndində anadan olmuşdur. İmam Bağavi 

hicri 516-cı ilin (m.1117) Şəvval ayında Mərvdə vəfat etmişdir. O, ustadi Qadi 

Hüseynin yanında dəfn olunmuşdur (20, 442). 

Məlumdur ki, İmam Bağavi çox sayda əsərlər yazan alimlərdən olmuşdur. 

Onun təfsir mövzusunda “Məalimüt-tənzil”, hədis şərhində “Şərhüs-sünnə”, hədislər 

barəsində “Əl-Məsabih”, “Əl-Cəm beynəs-səhiheyn”  fiqhdə “Ət-Təhzib” adlı 

əsərləri vardır. İbn Qadi Şuhbənin də dediyi kimi “Ət-Təhzib” əsərini şeyxi əl-Qadi 

Hüseynin “Ət-Təliqa” əsərindən ixtisarla qələmə almışdır. Bununla bağlı İbn Qadi 

Şuhbə yazır: “O, güclü bir kitabdır, tam təhrir olunub, çox hissəsində dəlilləri zikr 

etmir” (21, 329). 

       Bundan başqa Şeyxi əl-Qadi Hüseynin fətvalarını topladığı “Məcmuə minəl-

fətəva” əsəri vardır. Tacuddin əs-Subkinin dediyinə əsasən onun öz fətvalarını 

toplayan bir əsəri də  vardır. Əsərləri məşhurlaşmış və alimlər tərəfindən qəbul 

edilmişdir. Əz-Zəhəbi deyir: “Qəsdinin gözəlliyi və niyyətinin səmimiliyinə görə 

əsərlərinə bərəkət verilmiş və tam bir məqbulluq görmüşdür, alimlər o əsərləri əldə 

etməkdə bir-biriləri ilə yarışıblar”.  Onun həmçinin içində qırx hədis topladığı bir 

əsəri də vardır. Şeyx Muhəmməd bin Cafər əl-Kəttəni onun həm də “Əl-Ənvar fi 

şəmailin-nəbiyyil-muxtar” adlı daha bir əsərini də zikr edir. Onun “Məsabih əs-

sunnə” əsərini məşhur azərbaycanlı alim Şeyx Vəliyyullah Əbu Abdullah 

Məhəmməd bin Abdullah əl-Xətib ət-Təbrizi ələ almış və ora hədislər əlavə etmiş, 

bablara ayırmış, səhabələrin adlarını qeyd etmiş, hədislərə çox yerdə hökm vermiş və 

hədislərin hansı əsərlərdə keçdiyini zikr etmişdir, beləliklə də tam bir əsər halına 

salmışdır və bu əsər “Mişkətül-məsabih” adı ilə məşhurdur (21). 

İmamBağavinin ən əhəmiyyətli əsərlərindən biri heç şübhəsiz etibarlı hədis 

qaynaqlarından sənədləri çıxararaq seçdiyi hədislərdən ibarət “Məsabih əs-sünnədir”. 

Bu əsərin elm dünyasında çox böyük əhəmiyyəti vardır ki, tanınmış Avropa 

şərqşünası Brockelmann, Bağavinin İslam dünyasındakı şöhrətini “Məsabih əs-

sünnə” adlı əsərinə borclu olduğunu ifadə etməktədir (22,48). 

Bağavi, müxtəlif qaynaqlardan toplamış olduğu hədisləri bir araya gətirməklə 

yazmış olduğu bu əsərin bənzərlərini hədis tarixində ibnul Əsir əl-Cəzərinin (h.606 

/m.1209) “Camiul-üsul”, Nəvəvinin (h.676/m.1277) “Riyazüs-salihin” adlı 

əsərlərində  də görürük. Katib Çələbi (1067 / 1677) “Yığma mahiyyətində yazılan 

əsərlərin ən gözəli Bağavinin “Məsabih” adlı əsəridir. Çünki onun tərtibi çox  

gözəldir. Hədislər yerli yerində yığılmışdır.Bir başqası hər hansı bir babın yerini 
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dəyişdirməyə çalışsa Bağavidən daha uyğun bir yerə qoymazdı deyərək  əsəri 

tərifləyir” (23, 1701-1702). 

Bağavi  “Məsabih əs-sünnə” yazmış olduğu müqəddiməsində əsərini Allaha 

itaət edənlərə kömək etmək üçün yazdığını bildirməklə, hədislərin sənədlərini 

(lüğətdə dirək, dayaq və s. mənaları ifadə edir. İstilahi mənada isə - hədisin mətninə 

gətirib çıxaran ravilərin silsiləsinə   “sənəd”  deyilir – G.İ.) uzatmaqdan qoruduğu və 

hədis imamlarının rəvayətlərinə istinad etdiyi üçün hədislərin ilk ravilərini belə 

yazmadığını bildirir. Əsərində zəif hədislərə işarə etdiyini və əsərinə 

movdu(uydurma), münkər (etibarsız ravinin etibarlı raviyə müxalif olaraq rəvayət 

etdiyi hədis “münkər” adlanır –G.İ.) hədisləri yazmadığını bildirir. “Məsabih əs-

sünnənin” başda Süleymaniyyə kitabxanası olmaq üzrə dünyanın bir çox  yerlərində 

yazılı nüsxələrinin olduğu aydındır. Bununla belə əsər bir neçə dəfə çap olunmuşdur. 

“Məsabih əs-sünnə” 1877-ci ildə İstanbulda, 1900 və 1935-ci illərdə isə Qahirədə 

çap edilmişdir (24, 235). 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Sübhi əs-Saleh. “Hədis elmləri və Hədis istilahları”, Zəhəbi, “Təzkirətül-

hüffaz”, c. I 

2. Xatib Bağdadi. “Təqyidül-elm”, “Cameu bəyanil-elm”. C. I 

3. İbrahim Canan, “Hədis üsulu və hədis tarixi” 

4. Səhihi-Buxari, c. I 

5. İbrahim Canan, “Hədis üsulu və Hədis tarixi”. - İstanbul, 1998.  

6. Prof.Dr. Talat Köçyigit, “Hədis istilahları”. - İstanbul, 2002. 

7. Əbu isa ət-Tirmizi “Sünən”,c.XIII . 

8. Qutül-Qutub, c. I, səh. 324-325; Ali Yardım, Hədis I-II . 

9. İbrahim Quliyev “Hədisşünaslığın əsasları” nəş II. – Bakı, 2016. 

10. Məhəmməd bin Yaqub Küleyni, “Üsuli-kafi”, c. I. 

11. Cəfər Sübhani “İslamda əqidə əsasları”. 

12. Möhsün əl-Əmin “Əyanüş-şiə”,Beyrut, 1403 h/q ,c. I. 

13. Prof. Dr. Həsən Cirit, Küleyni və əl-Kafisi // BDU İlahiyyat fak. Elmi 

məcmuəsi, Mart-2005. – S. 212. 

14. Şeyx Səduq “Mən la yəhduruhül-fəqih”, Tehran, 1405 h/q. c. I, 

15. Seyid Əbdülqasim Xoi, “Möcəmu ricalil-hədis”, Qum, 1410 h/q. (dördüncü 

nəşr). 

16. Məhəmməd bin Yaqub Küleyni, “əl-Kafi”, c. I Tehran, 1408 h/q. 

17. Əli Əkbər Dehxuda, “Lüğətnamə”. 

18. Cəfər Sübhani, “Üsulul-hədis və əhkamuhu”. 5-ci nəşri. - Qum, 1420 h/q. 

19. Şeyx Səduq, Mən la yəhduruhül-fəqih. - Tehran, 1405 h/q. c. I. 

20. Şəmsuddin Muhəmməd bin Əhməd bin Osman əz-Zəhəbi “Əs-siyər liz-

Zəhəbi” Müəssisətu ər-risalə, 1417\1996, c.XXIX 

21.  www.favaid.com 

22. İslam Ensiklopediyası. c. 38, TDV, İAM. - İstanbul, 2014. – S..570. 

http://www.favaid.com/


 
 

Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 130 ~ 
 

23. Katip Çələbi "Kəşfuz-zunun". - İstanbul, 1971, c. I. 

24. Carl Brockelman. "Tarixu əl-ədəbi əl-arabi" c. VI. 

 

 

Гюльага  Исмаилов 

 

СОЧИНЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ХАДИСОВ 

Резюме 

 

В данной статье повествуется о собрании, сочинении, а также 

последующей классификации священных хадисов, написанных в средние века. 

Помимо этого, в статье подробно описаны труды знаменитых мусульманских 

теоретиков, таких как Кулейни, Асбахи, Багави и т.д. Стоит также отметить, 

что в данной статье упомянутые философы представляются, как крупнейшие 

ученые своего времени, являющиеся мусульманскими муфтиями, 

исследователями, а самое главное имамами науки о хадисах. 

 

Gulagha İsmayilov 

 

COMPOSITION AND CLASSIFICATION OF HADEETH 

Summary 

 

This article provides detailed information about  the collection, composition, 

and the subsequent classification of the sacred hadeeth written in the Middle Ages. In 

addition, the article describes the works of famous Muslim theorists, such as 

Kulayni, Asbakhi, Bagavi, etc. It is also worth noting that the above-mentioned 

philosophers are represented not only as the greatest scientists of their time, but also 

as Muslim muftis, researchers, and most importantly imams of the science of hadith. 
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KİTABXANA BİRLİKLƏRİNİN 

VƏ ETİK KODEKSLƏRİN TİPOLOGİYASI 
 

 

Açar sözlər: kitabxana etikası, etik kodekslər, kitabxana birlikləri  
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Qədim tarixə malik Azərbaycan kitabxanaları bugün ən müasir standartlara 

söykənərək oxuculara xidmət göstərir, müvafiq sahədəki beynəlxalq təcrübəni öy-

rənir, qlobal kitabxana–informasiya mühitinin qabaqcıl prioritetlərini öz fəaliyyət 

spektrinə daxil edir. Milli kitabxana etikasının kodeksləşdirilməsi işində də dünya 

təcrübəsinin mənimsənilməsi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Həmin təcrübəni öyrənib mənimsəmək, onu milli elmi-mədəni təfəkkür süzgə-

cindən keçirərək tətbiq edə bilmək, “təcrübəyə təcrübə qatmaq” üçün isə müasir peşə 

trendlərini, elmi, elmi-kütləvi ədəbiyyatı, kitabxanaşünaslıqla bərabər, digər biliklər 

sistemində, elm sahələrində əldə olunmuş yenilikləri mütəmadi izləmək lazım gəlir. 

Nəzərə almalıyıq ki, sürətlə dəyişən dünyada ictimai əxlaq normaları kimi, 

bəzən peşə etikası qaydaları da, onları tənzimləyən kodekslər də dəyişikliklərə məruz 

qalır. Kitabxana etikası sahəsindəki qanunvericilik, kodeskləşdirmə, qaydalaşdırma 

prosesləri də bu cür dəyişikliklərdən xali deyil. Rəsmi sənəd statusuna malik olsalar 

belə, peşə kodeksləri də “açıq” sənəd kimi, vaxtaşırı dəyişiklik və əlavələrlə üzləşir-

lər. Məsələn, ABŞ kitabxanaçılarının 1939–cu ildə qəbul olunmuş peşə əxlaqı kodek-

si hər yeni dövrün tələblərinə müvafiq olaraq 1981, 1995 və 2008–ci illərdə dəyişik-
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liklərə məruz qalmışdır. Artıq beynəlxalq təcrübədə belə düzəlişlər norma kimi qəbul 

olunur. Başqa sözlə, kodekslərin dərcindən sonra mütəmadi olaraq yenilənməsi bir 

növ adi hal almışdır.  

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, kitabxanaçıların etik davranış kodeksinin hazır-

lanması işinə milli kitabxana qurumlarının münasibəti, aidiyyatı bilavasitə, həmin 

təşkilatların tipologiyasından asılıdır. Mövcud kitabxana assosiasiyaları, birlikləri ay-

rı-ayrı strukturlara, fəaliyyət istiqamətlərinə malik olduğundan onlar arasında tipoloji 

müxtəliflik təbii qəbul olunmalıdır. Assosiasiyalar var ki, bir neçə assosiasiyanın bir-

ləşməsindən əmələ gəlir; bəzi birliklər isə regional, etnik xarakter daşıyır. Məsələn, 

Avstraliyada, Braziliyada, Kanadada, Almaniyada, Hindistanda, İspaniyada, İsveçrə-

də və ABŞ–da ictimai-siyasi, elmi-mədəni, sosial baxışlarına görə fərqlənən kitab-

xanaçı birlikləri də az deyil.  

Hazırda dünyada ümumilikdə, 570 beynəlxalq, milli və regional kitabxana as-

sosiasiyası, kitabxanaçı dərnəyi, birliyi fəaliyyət göstərir ki, onlardan da 66-sı, o 

cümlədən 61 milli və 5 beynəlxalq kitabxana assosiasiyası kitabxanaçıların etik dav-

ranış qaydalarını kodeksləşdirmişdir. 

 

Kitabxana assosiasiyalarının təsnifatı 

 

Bir qayda olaraq, dünya kitabxana birliklərinin tərkibi ayrı–ayrı kitabxanaçılar-

dan deyil, kitabxanalardan formalaşdırılır. Rusiya Milli Kitabxana Assosiasiyası, 

Amerika Kitabxana Assosiasiyası və Kvebek Peşəkar Kitabxana Assosiasiyası bu 

mənada istisna təşkil edir. Belə ki, adıçəkilən qurumlar həm kitabxanaları, həm də ki-

tabxanaçıları fərdi qaydada da üzvlüyə qəbul edirlər.  

Ümumiyyətlə, kitabxana assosiasiyalarının, kitabxanaçı birliklərinin 5 əsas tipi 

mövcuddur: 

–Assosiasiyalar assosiasiyası. Belə birliklərə Beynəlxalq Kitabxana Assosiasi-

yaları Federasiyasını (IFLA), Rusiya Kitabxanalar Assosiasiyasını nümunə göstər-

mək olar.  

– Qanunverici assosiasiya. Belə assosiasiyalar milli kitabxanaçılığın tənzim-

lənməsi üçün bütün qanunların, normativ və hüquqi sənədlərin hazırlanması üzrə sə-

lahiyyətli orqan rolunu oynayırlar. Qanunverici və inzibati səlahiyyətlərə malik bu 

tip kitabxana birliklərinə, əsasən Cənubi Amerika ölkələrində rast gəlinir. Bir qayda 

olaraq, həmin ölkələrdəki kitabxanaların hamısı qanunverici assosiasiyaların üzvü 

olur və vahid mərkəzə tabe edilirlər. 

– Üzvləri həm hüquqi, həm də fiziki şəxslərdən təşkil olunan assosiasiya. Bu 

tip assosiasiyalar ayrı-ayrılıqda həm kitabxanaları, həm kitabxanaçıları üzvlüyə qəbul 

edirlər.  

– Həmkarlar ittifaqları şəklində fəaliyyət göstərən birliklər. Belə assosiasiya-

lara Skandinaviya ölkələrində rast gəlinir. Məsələn, Danimarka Kitabxana Assosiasi-

yasının tərkibinə kitabxanalar deyil, ancaq kitabxanaçılar üzv qəbul olunur. Bu za-

man onların kitabxanada işləyib–işləməməsi deyil, kitabxanaçılıq sahəsində təhsilə 

malik olması əsas götürülür. Bu ölkədə kitabxanaçılıq təhsili almış insanların 90%-i 

assosiasiyanın üzvüdür [1]. 
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– Qarışıq tipli assosiasiyalar. Belə assosiasiyalar yuxarıda sadaladığımız bütün 

tipləri özündə birləşdirir.  

Təşkilati quruluşuna görə isə kitabxana birlikləri həm də transmilli (IFLA, LI-

BER) və regional ola bilərlər. Məsələn, regional xüsusiyyət daşıyan ALISE–Kitabxa-

naçı müəllimlərinin Assosiasiyası üzvlərini yalnız ABŞ və Kanadadan seçir. EV-

CLID–ə (Kitabxanaşünaslıq üzrə təhsil və tədqiqatlar Assosiasiyası) isə ancaq Av-

ropa birliyi ölkələrinin kitabxanaçıları qəbul olunurlar.  

Kitabxana və informasiya assosiasiyaları üzrə Avropa bürosu (EDLIB) da 

IFLA və LIBER kimi beynəlxalq xarakter daşıyır.  

Argentina kitabxanaçılar Assosiasiyası və Çili Kitabxanaçılar Kollegiyası isə 

üzvlərini yerli və yalnız tam ali kitabxanaçılıq (kitabxanaçılıq üzrə magistr) təhsili al-

mış mütəxəssislərdən seçir.  

ABŞ–dakı “Çin əsilli Amerika kitabxanaçıları Assosiasiyası” etnik, “Ailə 

kitabxanaları Birliyi” isə xüsusi tipli kitabxana birlikləridir.  

“Paraiba kitabxanaçıları birliyi” (Braziliya), “Ekstremadura–kitabxanaçılar, 

arxivçilər, sənədşünaslar və muzeyşünaslar Assosiasiyası” (İspaniya) isə, çox az rast 

gəlinən əyalət tipli kitabxana birliyidir. 

 

Kitabxana etikası kodekslərinin təsnifatı 

 

Kitabxanaçılıq sahəsində çalışan insanların peşə əxlaqını, davranışını reqla-

mentləşdirən etik kodeksləri müxtəlif aspektlərdən təsnifləşdirmək mümkündür. Mü-

təxəssislərin bu sahədə müxtəlif baxışları mövcuddur. ABŞ kitabxanaşünası, kitab-

xana etikası sahəsində tanınmış mütəxəssis Uels Köhler [2] etik davranış kodekslə-

rini 5 tipə ayırır: deontoloji, utilitar, icbari, tövsiyə və didaktik xarakterli etik ko-

dekslər. 

1. Deontoloji kodekslər. İ.Kanta görə, deontologiya–öhdəliklərin öyrənilməsi 

elmidir. Bu elm sahəsi müxtəlif fəaliyyət iştirakçıları arasında etibarlı, dayanıqlı mü-

nasibətləri təmin edən professional etikanı da elmi-nəzəri cəhətdən tədqiq edir. 

Demək, deontoloji kodekslər kitabxanaçını öhdəliklərə əməl etməyə, şəraiti düzgün 

qiymətləndirməyə məsul edir. Lakin bu tip kodekslərə görə, kitabxanaçı yalnız öz 

üzərinə düşən vəzifələrin icrasına görə məsuliyyət daşıyır. Yəni, o, öz vəzifəsini icra 

edərkən kənar problemlərlə rastlaşırsa və həmin problemlər obyektiv səbəblərdən ya-

ranırsa, bu zaman kitabxanaçı avtomatik olaraq məsuliyyət subyekti olmaqdan çıxır.  

Bəzən elə hallar olur ki, oxucu özünün ictimai–siyasi, sosial statusundan istifa-

də edərək kitabxanada xüsusi imtiyaz əldə etmək istəyir. Heç şübhəsiz ki, kitabxana-

çı o cür oxucuya münasibətdə ümumi qaydalardan çıxış edərkən təzyiqlə üzləşir: ic-

timai nüfuza malik oxucu, kitabxanaçını hədələyir, özünə qarşı münasibətdə xüsusi, 

fərdi yanaşma üsullarından istifadə olunmasını tələb edir. Təəssüf ki, bir çox hallarda 

belə qarşıdurma “tanınmış” oxucunun “qələbəsi” ilə yekunlaşır. Bunun da iki səbəbi 

var: birincisi odur ki, kitabxanaçı öz alicənab, mədəni xarakteri ilə bu cür qeyri-etik 

polemikalardan qalib ayrılmaq imkanına malik deyil. İkinci də, o cür oxucular mə-

sələni “inzibati” qaydada həll etməyə çalışır, özlərinə qarşı xoşagəlməz münasibət 

gördüklərini bəhanə edərək rəhbərliyə həmin kitabxanaçını şikayət edirlər. Əlbəttə, 

kitabxana elə bir fenomenal dəyərlər institutudur ki, burada oxucu ilə yaranmış az 
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qala bütün mübahisələr ikincilərin xeyrinə həll olunur. Çünki kitabxananın, kitabxa-

naçının yalnız bir düşüncəsi, bir amalı var: təki oxucu narazı qalmasın; təki heç kəs 

kitabxanadan iraq düşməsin; təki oxucu kitabdan, oxumaqdan, təhsildən üz döndər-

məsin.  

Belə hadisələr dünyanın bütün kitabxanalarında baş verir. Amma kitabxana de-

ontoloji əxlaq kodeksinin qüvvədə olduğu ölkədədirsə, bu cür qaydaları əldə rəhbər 

tutan kitabxanaçı, müvafiq situasiya ilə qarşılaşdığı zaman, oxucunun təzyiqləri, 

sonrakı hərəkətləri və onların nəticələri ilə maraqlanmır. Çünki onun vəzifəsi soyuq-

qanlı olmaq, ayrı–seçkilik salmadan bütün oxucu qruplarına, eyni qaydada xidmət et-

məkdir. Deontoloji qaydalara görə, kitabxanada bu və ya digər oxucunun başqa 

oxuculara nəzərən heç bir üstünlüyü olmamalı, kitabxanaçı isə heç bir halda bu 

qaydaları pozmamalıdır. 

2. Utilitar kodekslər. Belə kodekslər oxucu hüquqlarının və hətta istəklərinin 

(oxu, şıltaqlıqlarının) tam şəkildə təmin olunmasını, göstərilən xidmətin ən yüksək 

həddə qaldirilmasını nəzərdə tutur. Utilitar əxlaq kodeksinə görə, kitabxanaçı hər bir 

situasiyada oxucunu razı salmalı, onun informasiya tələbatını ödəyərkən yarana 

biləcək qəliz, xoşagəlməz vəziyyətlərdə konsensusa, razılaşmaya nail olmalıdır. 

3. İcbari (imperativ) kodekslər. Belə kodekslər mahiyyət etibarilə, deontoloji 

kodekslərə daha yaxındır. İcbari kitabxana etikası kodekslərində kitabxanaçı–oxucu 

münasibətlərindəki öhdəliklər, hər iki tərəfin yol verdiyi qayda pozuntularına görə 

atılacaq addımlar, tətbiq ediləcək cəza növləri, tərəflərdən hər birinin imtiyazları, hü-

quqları və s. təfsilatlı şəkildə qeyd olunur. Deontoloji kodekslərdən fərqli olaraq 

icbari kodekslər “sərt”liyi ilə seçilir və daha ciddi məsuliyyət yaradır. Belə kodeks-

lərə əməl etməyən kitabxanaçı və oxucular xüsusi qaydada inzibati məsuliyyətə cəlb 

olunaraq cərimələnirlər. 

4. Tövsiyə xarakterli kodekslər. Bu tip kodekslər ideal davranış modelinə 

əsaslanır. Belə kodekslərdə demək olar ki, heç bir qayda, direktiv, hökm müəyyən-

ləşdirilmir. Kitabxanaçıya hansı vəziyyətdə necə davranmalı olduğu barədə ancaq 

tövsiyə verilir. Bu tip kodekslər kitabxanaçını daha çox xeyirxah əməllərə istiqamət-

ləndirir, işinə peşəkarcasına yanaşmağa ruhlandırır.  

5. Didaktik kodekslər. Tövsiyə xarakterli kodekslər kimi, didaktik kodekslər 

də, kitabxana və kitabxanaçılar üçün heç bir icbari qayda müəyyənləşdirmir. Əksinə, 

bu cür kodekslər kitabxanaçıya bir növ maarifləndirici təsir göstərir, ona ümumbəşəri 

dəyərləri xatırladır, peşənin üstünlüklərini, məziyyətlərini açır, peşəsini sevməyi 

təlqin edir. 

Məsələn, dünyada bir çox kitabxana etikası kodekslərinə nümunə olmuş Ame-

rika Kitabxana Assosiasiyasının (ALA) kodeksi tövsiyə xarakterli (4-cü tip) sənəd 

hesab olunur. İngiliscə 307 sözdən ibarət bu kodeks, dünya kitabxanaçılıq kodeks-

lərinin ən qədimi və ən qısasıdır. Bu kodeksdə kitabxanaçıların yerinə yetirməli oldu-

ğu deyil, yerinə yetirə biləcəyi qaydalar əks olunmuşdur. Kodeksin heç bir hüquqi 

yükü olmadığından, bu təlimat ALA üzvlərinə məcburən qəbul etdirilmir. Tam ək-

sinə, Kodeksə əməl olunması tam könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir.  

ALA–nın kodeksindən fərqli olaraq, məsələn, Çili Kitabxanaçılar Kollegiyası-

nın kodeksi icbari kodekslər (3-cü tip) sırasındadır. Kodeksə görə, ali kitabxanaçılıq 
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təhsili almış şəxslər kitabxanalarda xüsusi öhdəlik və hüquqlara malik olurlar. Həmin 

öhdəlik və hüquqlar dövlətin qəbul etdiyi ayrıca qanunla tənzimlənir.  

Kollegiyanın üzvü olmayan kitabxanaçılara ixtisas üzrə işləməyə icazə veril-

mir. 

Fransa Kitabxanaçılar Assosiasiyasının etik kodeksində isə kitabxanaçılığın pe-

şəkar prinsipləri sadalanır. Həmin kodeks didaktik kodekslərə (5-ci tip) misal ola 

bilər. 

Bizim fikrimizcə, bu cür bölgü ilə yanaşı, əxlaq kodekslərini həm də tətbiq sa-

hələrinə görə fərqləndirmək lazımdır. Məlumdur ki, məzmun formaya təsir etdiyi ki-

mi, kitabxananın yerləşdiyi makromühit də onun mikromühitinin yaranmasına, fə-

aliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə, ən başlıcası isə həmin mühitdə ça-

lışan kitabxanaçının etik davranış qaydalarının formalaşmasına birbaşa təsir edir. Bu 

mənada, məsələn, gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulmuş kitabxana ilə həbsxana kitab-

xanasında tətbiq olunan etik davranış qaydalarında fərqlilik qaçılmazdır. Lakin istə-

nilən bütün hallarda, kitabxana–oxucu münasibətlərində həm də ümumi əxlaq dəyər-

ləri əsas götürüldüyündən, kitabxana etikası kodekslərinin bir–birindən kəskin surət-

də fərqlənməsi mümkün deyildir.  

Kitabxana etikası üzrə başqa bir mütəxəssis, professor Loan Skin [3] isə etik 

kodeksləri 2 əsas qrupa bölür: təsviri və istiqamətverici. Alimin fikrincə, kitabxana-

çıların bilavasitə xidməti öhdəliklərindən doğmuş etik davranış qaydalarını əks 

etdirən kodekslər təsviri xarakter daşıyır. Belə kodekslərdə kitabxanaçılıq peşəsinin 

məziyyətlərindən, kitabxanaçının peşə dəyərlərindən, müxtəlif oxucu qrupları (əlil, 

uşaq, yaşlı oxuculara) ilə xüsusi davranış qaydalarından və s. bəhs olunur. Başqa 

sözlə desək, təsviri kodekslər kitabxanaçının oxucu və cəmiyyət qarşısındakı bəşəri, 

mənəvi öhdəliklərinə işıq salır. 

İstiqamətverici kodekslərdə isə kitabxanaçılara müxtəlif situasiyalarda necə 

davranmaqla bağlı təlimat verilir. Belə kodekslərdə kitabxana–oxucu münasibətlə-

rində baş verə biləcək xoşagəlməz hallar da nəzərə alınır, vəziyyətdən mədəni və 

nəzakətli şəkildə çıxış yolları göstərilir. 

Digər kitabxanaşünas alim Fey Zipkoviç [4] isə, bir qədər də irəli gedərək etik 

kodeksləri peşəkar və qeyri–peşəkar (oxu, peşəkarlara aid olmayan) olmaqla 2 qrupa 

ayırır. Zipkoviç, ALA–nın etik kodeksini qeyri–peşəkar, başqa sözlə, daha mülayim 

hesab edir. Onun fikrincə, əsil peşəkar kodeks icbari mexanizmlərə malik olmalı, ki-

tabxanaçının və ya oxucunun qeyri–etik davranışına qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə, 

bəzi hallarda isə hüquqi məsuliyyət (!) yaratmağa icazə verməlidir. 

Əlbəttə, biz Zipkoviçin bu yanaşmasını çox sərt hesab edirik. Çünki, təhlillə-

rimiz göstərir ki, kitabxanaçı səhvini “bağışlamayan” kodekslər belə, sanksiyanı yal-

nız o halda “tələb edirlər” ki, nəticə etibarilə, kitabxanaçının peşəkar karyerasına zi-

yan vurulmasın. Yəni sanksiya nəticəsində kitabxanaçı işdən çıxarılmasın; onun heç 

bir peşəkar imkanı məhdudlaşdırılmasın və s. 

 Bu mənada, kitabxana etikası sahəsində tanınmış rus alimi İrina Truşinanın 

bölgüsü daha maraqlıdır. Truşinaya görə, etik kodekslər şərti olaraq 3 qrupa ayrılır: 

deklarativ, məsləhətverici, nizamlayıcı
 
kodekslər [5].  

“Deklarativ kodekslər” dedikdə, ismarıc xarakteri daşıyan və kitabxanaçıları 

etik prinsiplərə könüllü riayət etməyə səsləyən kodekslər nəzərdə tutulur [6].  
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Bu tip kodekslərdə “Kitabxanaçı ....etməlidir”, “Kitabxanaçı ....məcburdur” 

kimi imperativlərə rast gəlinmir və etik qaydalar birinci şəxsin cəmində (biz) nəzərə 

çatdırılır. Nümunə üçün Amerika Kitabxana Assosiasiyasının kodeksinin müddəala-

rından birini nəzərdən keçirək: “Biz, intellektual azadlıq prinsipini əldə rəhbər tuta-

raq kitabxana materiallarının senzuraya məruz qalmasına qarşı çıxırıq”. 

Məsləhətverici etik kodekslərə isə “Kitabxanaçı .... etməlidir”, “Kitabxanaçı 

məsuliyyət daşıyır.... məcburdur” şəklində qəliblərə rast gəlinir. Yeri gəlmişkən qeyd 

edək ki, dünya ölkələrinin çoxunda qəbul olunmuş kitabxana etikası kodeksləri məs-

ləhətverici səciyyə daşıyır. 

Adətən, məsləhətverici etik kodeksləri hazırlayan kitabxana assosiasiyaları, 

təşkilatları nəzdində daxili nizam–intizam komitələri yaradılır. Bir qayda olaraq, belə 

komitələrə kitabxanaçılar tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunub-olun-

mamasına nəzarət etmək, pozuntuya yol vermiş kitabxanaçılara qarşı müvafiq tədbir-

lər həyata keçirmək kimi vəzifələr tapşırılır. 

Biz isə, etik kodeksləri 2 şərti qrupa ayırırıq: kitabxanaçıyönümlü və oxucu-

yönümlü etik kodekslər [7]. Kitabxanaçıyönümlü etik kodekslərin mərkəzində ancaq 

kitabxanaçı əxlaqının komponentləri dayanır. Belə kodekslər kitabxana ilə oxucu 

arasında yaranmış münasibətlər sistemində daha çox kitabxanaçının roluna diqqət ye-

tirir, onun etik davranış paradiqmalarını əks etdirir və “oxucu belə edərsə, sən də bu-

nu et...” şəklində məsləhətlər vermir.  

Oxucuyönümlü etik kodekslər isə, kitabxanadaxili münasibətlərə daha çox ki-

tabxanaçının deyil, oxucunun etik dəyərlər sistemindən baxmağı təklif edir. Bu tip 

kodekslərdə “Oxucu bunu etdikdə, ona bu cür davranmalı”, “Oxucu soruşduqda, bu 

cür cavab verməli” kimi qaydalar əks olunur. 

Biz bu cür bölgünü onunla əsaslandırırıq ki, etika sosial münasibətləri tənzim-

lədiyi kimi, kitabxana etikası da hər şeydən əvvəl, kitabxana mədəniyyətinin əsasını 

təşkil edən “kitabxana–kitabxanaçı–oxucu” arasındakı əlaqələri sosial–etik cəhətdən 

tənzimləməlidir.  

Söylənilənləri ümumiləşdirərək bir daha yəqin edirik ki, kitabxana elm və təh-

sil mənbəyi kimi cəmiyyət qarşısında müəyyən öhdəliklər daşıyır, müxtəlif funksiya-

lar yerinə yetirir. O, ilk növbədə maarifləndirməli, informasiyalaşdırmalı və bunun 

nəticəsində, həm ümumbəşəri, həm də milli–mənəvi dəyərlərin qorunmasına, təbli-

ğinə nail olmalıdır. Keçmişdən gələcəyə ötürülən informasiyanın transformatoru ro-

lunda da məhz kitabxana çıxış etməlidir. Buna görə də, “kitabxanaların dünya boyda 

yükü var” desək, yəqin heç kəs bizə irad tutmaz. 

“Kitabxana bəşəriyyətin yaddaşı olduğu üçün” (Bernard Şou) onun başlıca mə-

lumatalma və məlumatötürmə substansiyası da, elə cəmiyyətin özüdür. Demək, ki-

tabxana mədəniyyətinin əsasında kitabxana və cəmiyyət arasındakı münasibətlər du-

rur. Bu münasibətlər isə kitabxana etikasının meydana gəlməsini zəruri edir. Bəs 

nədir bu “kitabxana etikası”? Dediyimiz kimi, kitabxana cəmiyyətlə əlaqədə olduğu 

kimi, kitabxanaçı da oxucu ilə daimi konvergensiyadadır.  

Bununla yanaşı, onun öz həmkarları– digər kitabxanaçılarla da əlaqəsi, münasi-

bətləri mövcuddur. Bütün bu münasibətlərdə kitabxanaçının özü də tərəflərdən biri 

olduğu üçün, onun öz şəxsinə, peşəkar kimliyinə reflektiv yanaşması meydana gəlir. 

Yəni, kitabxanaçı təkcə kitaba, oxucuya yox, həm də özü–özünə kənardan baxıb 
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qiymət verir, müəyyən mənada özü ilə münasibət formalaşdırır (refleksiya). Başqa 

sözlə, öz təyinatını, məsuliyyət və öhdəliklərini, əhəmiyyətini anlamaq–kitabxanaçı-

nın öz-özü ilə peşəkar ünsiyyətidir. Nəticədə, kitabxanaçının şəxsi identifikasiyası 

ümumiyyətlə, kitabxana–cəmiyyət parabolasının ən dərin nöqtəsinə çevrilir. Və ki-

tabxanaçının cəmiyyətlə, kitabxana ilə, oxucu ilə, kitabla və özü ilə əlaqələrinin etik 

təzahürü yaranır. Kitabxana etikası budur. 

Həmin mənəvi, əxlaqi təzahürləri, vərdişləri, mümkünləri müəyyən bir qay-

daya, düzənə salmaq üçün etik davranış kodeksləri qəbul olunur. Dünya ölkələrində 

qəbul olunmuş kitabxana etikası kodekslərinin əsasını “kitabxana–cəmiyyət”, “kitab-

xanaçı–oxucu”, “kitabxanaçı–kitabxanaçı”, “kitabxanaçı ilə özü” arasındakı nümu-

nəvi münasibətlər, etik normalar təşkil edir. 

Müşahidələrimiz göstərir ki, kitabxana–cəmiyyət münasibətləri hər dəfə yeni 

mərhələyə qədəm qoyduqca, kitabxanaçıların etik davranış prinsiplərində də müəy-

yən dəyişikliklər baş verir. Bu isə özünü, illər əvvəl qəbul olunmuş etik kodekslərin 

vaxtaşırı dəyişdirilməsində, təkmilləşdirilməsində büruzə verir. 
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ТИПОЛОГИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СОЮЗОВ  

И ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ 

Резюме 

 

Статья посвящена изучению особенностей типологического деления 

библиотечных союзов и библиотечно-этических кодексов. Авторы исследуют, 

как структура библиотечных союзов и ассоциаций влияет на создание и кон-

текстное развитие библиотечных этических кодексов.  
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TYPOLOGY OF LIBRARY UNIONS AND  

ETHICS CODES IN LIBRARIANSHIP 

Summary 

 

The article is devoted to the study of the typology of library unions and ethics 

codes in librarianship. The Authors examine how the structure of library unions and 

associations influences the creation and contextual development of the codes of 

library ethics. 
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Bu gün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin inkişafına 

güclü təsir göstərən əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. Son illərdə cəmiyyətin 

sənəd-informasiya təminatının ödənilməsində informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə edilməsi sahəsində ciddi addımlar atılmışdır və sosial 

institut, elm, təhsil, mədəniyyət, tərbiyə, informasiya müəssisəsi kimi kitabxanalar da 

bu istiqamətdə mühüm işlər görürlər. Kompüterləşdirilmiş (informasiyalaşdırılmış) 

kitabxana sistemlərinin yaranması və formalaşması əhaliyə kitabxana xidmətinin 

təşkili qarşısında olduqca yeni, ənənəvi iş metodları ilə yanaşı, müasir xidmət 

metodlarının yaradılmasını tələb edir. Müasir dövrlə, şəraitlə ayaqlaşa bilən indiki 

oxucunun sorğularına cavab verə bilən metodların və üsulların hazırlanması təmin 

edilməzsə, kitabxanalar öz oxucularına peşəkar xidmət etməkdən məhrum olar, öz 

oxucularını itirər. 

Kitabxanaçılar nəzərə almalıdırlar ki, müasir informasiyalaşdırılmış 

cəmiyyətdə kitabxana xidmətinin forma və üsulları xeyli yeniləşmiş, ənənəvi forma 

və üsullardan tamamilə fərqlənən, bilavasitə yeni informasiya texnologiyasına 

əsaslanan iş formaları və üsulları meydana gəlib formalaşmışdır. Müasir kıtabxana 

yeni forma və üsullardan istifadə etmədən oxucuya kitabxana xidmətini dövrün 

tələbləri səviyyəsində təşkil edə bilməz. Məhz buna görə də kitabxanaların qarşısında 

müasir informasiya texnologiyasına yiyələnmək, onu kitabxana təcrübəsinə, 

oxuculara xidmət işinin təşkili prosesinə tətbiq etmək vəzifəsi qoyulmuşdur. 

İnformasiya texnologiyalarının kitabxanalara tətbiq edilməsi kitabxana fondlarına 

daxil olan ədəbiyyatın təbliğinə, yeni istifadəçilərin cəlb olunmasına, oxucularda 

mütaliə marağının artırılmasına,yeni forma və üsullardan ibarət xidmət növlərinin 

tətbiq olunmasına şərait yaradır.Kitabxana işinə yeni innovasiyaların tətbiqi, 

kitabxanaların kompyuterləşdirilməsi prosesi kitabxana-informasiya xidmətinin yeni 

mərhələyə qalxmasına səbəb olur.  
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Bu gün dünya miqyasında sənəd-kommunikasiya sistemlərinə yeni informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi milli kitabxanaların fəaliyyətinə də güclü təsir göstərir. 

Hal-hazırda milli kitabxanalar ölkə üçün mühüm əhəmiyyətə malik bir informasiya, 

sənəd-kommunikasiya, mədəniyyət müəssisəsi, milli intellektual sərvəti qoruyan 

vacib bir qurum, ölkənin kitabxana sisteminin aparıcı kitabxanası, başlıca olaraq 

cəmiyyətin informasiya təminatını həyata keçirən sosial institutdur. Zaman keçdikcə, 

informasiyanın yazılmasının, saxlanmasının, ötürülməsinin, istifadəsinin yeni-yeni 

vasitələrinin meydana gəlməsi milli kitabxanaların ölkə, millət üçün əhəmiyyətini 

nəinki azaldır, hətta daha da artırır. Bütün bu deyilənləri Azərbaycan Respublikasının 

baş kitabxanası olan M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli  Kitabxanası barədə də 

söyləyə bilərik. Son illər Azərbaycan Milli Kitabxanasında istər iş proseslərinə, 

istərsə də xidmət sahələrinə innovasiyaların tətbiqi onu dünyanın aparıcı Milli 

kitabxanaları sırasına çıxarmışdır.  

Azərbaycan Milli Kitabxanası dünyada şöhrət tapan ən böyük milli 

kitabxanalardan və ən iri kitabsaxlayıcılardan biridir. AMK 1922-ci ildə yaradılmış, 

rəsmi açılışı isə 1923-cü ilin may ayının 23-də olmuşdur. 1939-cu ildə AMK-na 

görkəmli mütəfəkkir, dramaturq və maarifçi Mirzə Fətəli Axundovun adı verilmişdir. 

Kitabxana yarananda onun fonduna İmperator Texniki Cəmiyyətinin Bakı şöbəsinin 

və Bakı İctimai Cəmiyyətinin kitabxanalarının fondlarından 5000 nüsxə kitab daxil 

olmuşdur. Milli Kitabxananın fondunda hal–hazırda 5 milyona yaxın ədəbiyyat 

vardır. Kitabxananın daimi oxucularının sayı  143627, virtual oxucularının sayı isə 1 

milyondan artıqdır. Milli Kitabxanada 24 şöbə, 41 bölmə, 14 oxu zalı fəaliyyət 

göstərir. 

AMK  kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində 

aparıcı müəssisə, ölkənin bütün kitabxanaları üçün elmi-metodiki mərkəz, oxuculara 

kompleks kitabxana-biblioqrafiya, informasiya xidməti göstərmək, kitabxanalararası 

abonement, milli və tövsiyə biblioqrafiyası, beynəlxalq və ölkədaxili depozitar 

mərkəz  funksiyalarını yerinə yetirir.  

Zəngin kitab fonduna malik olan Milli Kitabxanada Azərbaycan kitab 

mədəniyyətinin ilk nümunələri – daşbasma üsulu ilə çap olunmuş və ilk çap kitabları, 

XIX əsrin dövri mətbuat nümunələri toplanmışdır. Kitabxananın Nadir kitablar və 

kitabxana muzeyi şöbəsində dünyanın 20‐yə yaxın dilində ən qədim kitablar, 

müxtəlif elm sahələrinə aid fundamental tədqiqat əsərləri, qiymətli sorğu 

ədəbiyyatları qorunub saxlanılır. Miniatür kitab kolleksiyası, nəfis tərtibatlı kitab 

nüsxələri oxucularda böyük maraq doğurur. Kitabxananın arxiv fondunda mətbuat 

tariximizin misilsiz bir hissəsini təşkil edən 91 adda qəzetin 1875-1930–cu illəri 

əhatə edən böyük bir dövrünün əsli və fotosurətləri, eləcə də Azərbaycan mətbuatının 

inkişafında mühüm rol oynayan jurnallar qorunub saxlanılır.        

Son illər informasiya texnologiyalarının Azəbaycan Milli Kitabxanasına 

tətbiqi  kitabxana fonduna daxil olan ədəbiyyatın təbliğinə, yeni istifadəçilərin 

cəlb olunmasına, oxucularda mütaliə marağının artırılmasına,yeni forma və 

üsullardan ibarət xidmət növlərinin tətbiq olunmasına şərait 

yaratmışdır.Kitabxana işinə yeni innovasiyaların tətbiqi, kitabxananın 

kompyuterləşdirilməsi prosesi kitabxana-informasiya xidmətinin yeni mərhələyə 

qalxmasına səbəb olmuşdur.Hazırda Milli Kitabxanada oxuculara kitabxana 
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xidmətinin təşkili ilə əlaqədar bütün iş prosesləri tam şəkildə 

avtomatlaşdırılmışdır.Kitabxanada dünyanın ən böyük və zəngin kitabxanalarında 

daha çox tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi VİRTUAL 

proqramı tətbiq olunmuşdur.İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

kitabxana işinə tətbiqi ilə əlaqədar olaraq AMK-da yeni şöbələr və bölmələr 

açılmışdır. Yeni şöbə və bölmələrin yaradılması ilə əlaqədar bir çox ənənəvi iş 

sahələri yeni texnologiyalarla təchiz olunmuş, ənənəvi kataloq sistemi elektron 

kataloqla əvəzlənmiş, elektron kataloqla yanaşı elektron kitabxana 

yaradılmışdır.Kitabxananın 3 dildə fəaliyyət göstərən saytı (www.anl.az) vasitəsilə 

oxuculara elektron xidmət həyata keçirilir. Milli Kitabxananın saytından istifadə 

etməklə oxucular məlumat bazalarından yararlanmaq, Milli Kitabxananın 

nəşrlərindən istifadə etmək, elektron kataloqda və elektron kitabxanada, həmçinin 

dünya ölkələrinin kitabxanalarında axtarış aparmaq imkanı əldə edirlər.Azərbaycan 

Milli Kitabxanasının nəzdində Elektron kitabxananın yaradılmasında başlıca məqsəd 

oxuculara xidmət işində zaman və məkan probleminin aradan qaldırılmasından,  

kitabxananın fondunda mühafızə olunan qiymətli nəşr məhsullarının 

konservasiyasının təmin olunması və onları əsaslı surətdə mühafizə etməkdən, 

fondun elektron versiyasını hazırlamaqdan və qiymətli kitab fondlarından onlayn 

rejimdə məsafədən istifadənin təşkilindən, Azərbaycan elminin nailiyyətlərini 

İnternet vasitəsilə geniş təbliğ etməkdən və oxucuların informasiyaya olan tələbatını 

operativ şəkildə təmin etməkdən ibarətdir. Qısa müddət ərzində informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz edilmiş Azərbaycan Milli Kitabxanasında 

sistemli iş aparılmış, avtomatlaşdırılmış kitabxana idarəetmə sistemi tam tətbiq 

edilmiş, zəngin elektron resurslar yaradılmışdır. İndi bilavasitə kitabxanaya gələn 

oxuculara Elektron kitabxananın resursları lokal şəbəkə - İNTRANET vasitəsilə, 

uzaq məsafəli istifadəçilərə isə qlobal şəbəkə - İNTERNET vasitəsilə təqdim olunur. 

Kitab, qəzet  və junalların elektron versiyaları ilə yanaşı, Milli Kitabxananın 

fondunda olan musiqi ədəbiyyatının, not nəşrlərinin elektron versiyalarının bazaları 

da yaradılmış və oxucuların istifadəsinə verilmişdir.Bu baza kitabxananın saytında 

oxuculara “Musiqi kitabxanası”bölməsində təqdim olunur.Son illər Milli 

Kitabxananın fondunda olan Azərbaycan klassiklərinin musiqi əsərləri yazılmış 

qrammofon vallarının informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi işi həyata keçirilmiş və  

elektron bazası yaradılımşdır.Kitabxanada 100-dən çox qəzet və jurnalda dərc olunan 

materialların tam elektron mətnləri mövzu və predmetlər üzrə qruplaşdırılaraq 

elektron kataloqun analitik məlumat bazasına daxil edilir. Bununla da kitabxananın 

oxucuları nəinki dövri mətbuat materiallarının biblioqrafık təsvirlərini, hətta onların 

tam elektron mətnlərini də kitabxananın saytı və elektron kataloqu vasitəsilə açıb 

oxuya bilirlər.Bu gün kitabxananın oxucuları və eləcə də dünya miqyasında 

Azərbaycanla maraqlanan bütün insanlar Milli Kitabxananın saytı və elektron 

kataloqu vasitəsilə zaman və məkan problemi olmadan Milli Kitabxananın nəinki 

kataloq və fondlarına daxil olaraq ondan sərbəst istifadə edə bilirlər, hətta onun 

tammətnli elektron məlumat bazalarından da bəhrələnirlər. Azərbaycan Milli 

Kitabxanasının Elektron kataloqunun məlumat bazası Avropa Elektron 

Kitabxanasına daxil edilmişdir. Kitabxananın oxucuları Avropanın 50-dən çox 
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kitabxanasının fondlarında və kataloqlarında birbaşa axtarış aparmaq imkanı əldə 

etmişlər.  

Milli Kitabxananın son dövrlərdə göstərdiyi əsas xidmətlərdən biri Elektron 

dissertasiya fondunun yaradılması olmuşdur. Bu gün artıq respublikamızda müdafiə 

olunan dissertasiyaların elektron bazası formalaşmış və bu iş xronoloji ardıcıllıqla 

davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013 cü illərdə 

inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın 2.2.18-ci maddəsini əsas tutaraq M.F.Axundov 

adına Milli Kitabxana və Rusiya Dövlət Milli Kitabxanası arasında birgə əməkdaşlıq 

çərçivəsində imzalanan müqaviləyə əsasən  2008-ci il sentyabr ayının 12-də   Milli 

Kitabxananın Elektron dissertasiya fondunun təşkili və ondan istifadə şöbəsində 

Rusiya Dövlət Milli Kitabxanasının Elektron Dissertasiya Fondunun virtual oxu 

zalının açılışı olmuşdur. Rusiya Dövlət Milli Kitabxanasının Elektron Dissertasiya 

Fondunun virtual oxu zalı açıldığı zamandan bu günə qədər alimlərimiz, ziyalılarımız 

tərəfindən   müntəzəm olaraq  istifadə olunur  və çox böyük razılıqla qarşılanir. Hal-

hazırda Rusiya Dövlət Kitabxanasının Elektron dissertasiya zalından 913 000 

nüsxədən çox tam mətnli dissertasiya və avtoreferat oxucularımızın istifadəsindədir. 

Azərbaycan Milli Kitabxanası respublikanın bütün kitabxanalarına, eləcə də 

bütün oxuculara və internet istifadəçilərinə virtual rejimdə  xidmət göstərir. 

Kitabxananın saytında “Metodik xidmət”, “Biblioqrafik sorğu” və “ Virtual sifariş” 

onlayn xidmət növləri  yaradılmışdır. Hər bir kitabxana işçisi, müxtəlif oxucular, 

istifadəçilər sorğularını Milli Kitabxanaya ünvanlayır və ən qısa müddətdə cavab ala 

bilirlər.Milli Kitabxana hər il kitabxana işinin bu və ya başqa məsələlərinə dair xeyli 

miqdarda metodik vəsaitlər nəşr edir və region kitabxanalarına göndərir. Azərbaycan 

Milli Kitabxanası “Yeni kitablar”, “Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı”, “Azərbaycan 

kitabı”, “Mədəniyyət, incəsənət, turizm və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni 

ədəbiyyat” adlı biblioqrafik informasiya göstəricilərini, hər il “Əlamətdar və tarixi 

günlər təqvimi”ni, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri silsiləsindən, eyni zamanda 

digər mövzulara həsr olunmuş fundamental biblioqrafik vəsaitlər nəşr edir.  

      Azərbaycan Milli Kitabxanasında aparılan avtomatlaşdırma prosesində rus 

dilində olan sistemli kataloqların retrokonversiya edilməsi işini xüsusi qeyd etmək 

lazımdır.Kitabxanada rus dilində ədəbiyyatın sistemli kataloqunun retrokonversiyası 

həyata keçirilmiş, skan olunmuş kartoçkalar elektron bazaya yerləşdirilmişdir. Bu 

proses zamanı kataloq kartoçkaları, onun şöbələrini, bölmələrini, ayrı-ayrı 

rubrikalarını göstərən kataloq ayrıcları, elm sahələrini əhatə edən başlıqlar 

toxunulmaz olaraq saxlanılmışdır. Bu gün Milli Kitabxananın fondunda olmayan 

ədəbiyyatı dünya kitabxanalarından əldə etmək üçün bir sıra iri kitabxanalarla 

ikitərəfli müqavilələr imzalanmışdır. Bu müqaviləyə əsasən dünya kitabxanalarından 

müxtəlif ədəbiyyatlar oxucuların sifarişi əsasında “Kitabxanalararası abonement və 

sənədlərin elektron çatdırılması” bölməsi vasitəsilə həyata keçirilir.  

 Kitabxananın oxu zallarında  azərbaycan və rus dillərində “Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi” onlayn məlumat bazası www.qanun.info-

(Azərbaycan dilində) www.consultinq.minimax.az- (Rus dilində), zəngin axtarış 

imkanlarına malik, dünyanın və  Rusiyanın aparıcı  elibrary.ru   elektron elmi 

http://www.qanun/
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kitabxanasının rusdilli informasiya ehtiyatları və başqa məlumat bazaları 

kompüterlərə  yüklənərək oxucuların istifadəsinə verilmişdir. 

2016-cı ildə Azərbaycan musiqisinin dünyada və respublikada geniş miqyaslı 

təbliğinə nail olmaq məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Milli Kitabxana 

tərəfindən "Azərbaycan musiqi irsinin dünyada təbliği” adlı birgə layihə həyata 

keçirilmişdir. Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları beynəlxalq musiqi saytı 

olan “Petruççi Musiqi kitabxanası”nda (www.imslp.org) Azərbaycan xalq mahnıları 

və bəstəkarlarının 300-dən çox musiqi əsərinin notlarını, habelə Azərbaycanın 

korifey ifaçılarının səs yazılarını mp-3 formatında yerləşdirmişlər. Son illər elektron 

kitabxananın təkmilləşdirilməsi məqsədilə Milli Kitabxana tərəfindən xüsusi 

proqram işlənib hazırlanmışdır. Bu proqram vasitəsilə kitabların elektron resurslarına 

Milli Kitabxananın holoqramı vurulur (zəif fonda “Milli Kitabxana” sözü yazılır), 

elektron resurs kodlaşdırılır ki, bu da elektron kitabxanada yerləşdirdirilən kitabların 

müəllif hüquqlarının qorunmasını təmin edir. Müəllif hüquqları qorunan kitabların 

surətinin çıxarılmasına, elektron daşıyıcılarına (fləş-kart, CD disk və s.) 

köçürülməsinə imkan vermir.  

Azərbaycan Milli Kitabxanası oxucuların elektron-informasiya tələbini təmin 

etmək məqsədilə daima yeni layihələr həyata keçirir. Son layihələrdən biri Açıq 

Kitabxana layihəsidir. Gənclərin fəal mütaliəyə cəlb olunması, mütaliə 

mədəniyyətinin formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Milli Kitabxananın birgə layihəsi əsasında 

2016-cı ilin iyul ayında Milli Kitabxananın nəzdində həftənin bütün günləri 

fasiləsiz 24 saat fəaliyyət göstərən “Açıq Kitabxana-sərbəst mütaliə məkanı” 

yaradılmışdır.Açıq kitabxanada oxucuların elektron-informasiya xidmətlərindən 

yararlanması üçün də əlverişli şərait yaradılmışdır. Burada Azərbaycan Milli 

Kitabxanasının  Elektron kataloqundan, Elektron kitabxanasından, Azərbaycan 

ədəbiyyatının virtual kitabxanasından və digər elektron kitabxanalardan 

oxucuların istifadəsi üçün kompüter avadanlıqları və Wi-Fi şəbəkəsi 

quraşdırılmışdır. Açıq Kitabxanada Azərbaycanla yanaşı, Rusiyada, Türkiyədə və 

digər ölkələrdə çap olunan kitabları onlayn sifariş etmək imkanı yaradılmışdır. 

Burada elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, oxuculara göstərilən xidmətin 

səviyyəsinin daha da artırılması məqsədilə Açıq kitabxananın saytı fəaliyyət 

göstərir.Sayt vasitəsilə oxucular Açıq kitabxananın virtual sifariş xidmətlərindən 

yararlanır, onun fondunda olan kitablarla onlayn tanış olur, lazım gəldikdə seçdikləri 

kitabı sifariş edə, eyni zamanda burada keçirilən tədbirlər haqqında məlumat əldə edə 

bilirlər. Həmçinin oxucuların dünya və respublika kitabxanalarının saytlarına giriş, 

internetdən kitab satışı həyata keçirən mərkəzlərlə əlaqə imkanı vardır. 

Azərbaycan Milli Kitabxanası oxucuların elektron-informasiya tələbinin 

ödənilməsi istiqamətində apardığı işi daima təkmilləşdirir  və genişləndirir. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı Aygün 

Hacıyevanın Almaniyada fəaliyyət göstərən “LAP LAMBERT Academic 

Publishing” nəşriyyatının təklifi üzrə (rus dilində) “Bibliometriya sənəd-informasiya 

axınının təhlili modeli kimi” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür (1). 

Günümüzdə bir çox elm sahələri vardır ki, onların inkişafı daha dinamik nəzərə 

çarpır və onların təcrübi fəaliyyətdə tətbiqi dövrün tələbindən irəli gəlir. Beynəlxalq 

kitabxanaşünaslıqda bibliometriya adlı yeni elm sahəsi yaradılmış və artıq müxtəlif 

elmi istiqamətlərdə öyrənilmişdir. Ölkəmizdə bu fəaliyyət sahəsi hələlik AMEA-nın 

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Elektron Kitabxanasında tətbiq 

edilməkdədir. 

Bibliometriya yunan sözüdür. “Biblion”- kitab və “metria” – “ölçürəm” 

mənasını ifadə edir. Bibliometriya informasiyanın sənədlə mübadiləsi ilə əlaqədar 

kitabxana, biblioqrafiya, informasiya və digər fəaliyyət növlərində kütləvi halların 

quruluşunu, qarşılıqlı əlaqəsini və dinamikasını kəmiyyət metodları ilə öyrənən bir 

elm sahəsidir. 

Son zamanlar sənəd kommunikasiyalarının inkişafı mərhələlərlə sənəd-

informasiya axınının təhlilinin təbii vacibliyini tələb edir. Sənəd-informasiya 

axınının təhlili obyektin inkişaf qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirmək, onları 

qiymətləndirməyi öyrənmək və nəticə olaraq bu prosesləri idarə etməyə şərait 

yaradır. 

A.Hacıyevanın “Bibliometriya sənəd-informasiya axınının təhlili modeli kimi” 

adlı kitabı “Kitabxana təcrübəsində bibliometrik tədqiqatlardan istifadə”, 

“Kitabxanalar və informasiya mərkəzlərində bibliometrik təhlil metodları əsasında 

sənəd-informasiya axınının perspektiv inkişafının qiymətləndirilməsi”, 

“Bibliometriyanın emprik qanunları”, “Bibliometrik xəritəçəkmə”, “Bibliometrik 

tədqiqatlar üçün beynəlxalq elektron informasiya bazaları”, “Sənəd-informasiya 

axınının digər metrik təhlil istiqamətləri” kimi mühüm bölmələrdən ibarətdir.  

Hazırda bibliometriyanın ölkəmizin kitabxanalarında tətbiqinin gecikməsi 

“onilliklər”lə nəzərə çarpsa da artıq bu sahədə demək olar ki, yavaş-yavaş ilkin 

addımlar atılmaqdadır. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
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doktorantı A.Hacıyevanın bu istiqamətdə yerinə yetirdiyi tədqiqat işi də bunun 

mühüm göstəricisidir. Müəllif  bu əsərində “bibliometriya” anlayışına aydınlıq 

gətirərək, kitabxana fondlarının formalaşmasında onun rolu və funksiyalarını 

araşdırmış, bütün dünyada bibliometrik elmi tədqiqatların həyata keçirilməsində çox 

mühüm rol oynayan, lakin olduqca az öyrənilmiş kitabxanaların iştirakı və 

əhəmiyyətini elmi-nəzəri tələblər səviyyəsində tədqiq etmişdir.  

Əsər günümüzdə kitabxana-informasiya elmləri sferasında tədqiqatların ən 

aktual istiqamətlərindən birinə həsr olunmuşdur. Artıq beynəlxalq informasiya 

müstəvisində bibliometriya elminin inkişafı və bütün növ nəşrlərin kəmiyyətcə 

sürətli artımı kitabxanalarda sənəd-informasiya axınlarının statistik təhlili sisteminin 

təşkili və kompleks əhatəliliyini zərurətə çevirir. Bibliometriya ədəbiyyatın analitik-

sintetik işlənməsinin inkişafının keyfiyyətcə yeni forması kimi kitabxanaşünaslıq 

nəzəriyyəçi və təcrübəçilərinin diqqətini informasiyanın, onun qiymətləndirilməsi 

metodikasının və tədqiqatının səmərəli yollarının daha rasional seçilməsinə 

istiqamətləndirir.  

Müəllif kitabında bibliometrik xəritələrin hazırlanması, elektron 

kitabxanalarda sosial şəbəkələr, bibliometrik üsullar vasitəsilə elektron 

kitabxanalarda xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bibliometrik üsulların elektron 

kitabxana mühitində tətbiqi imkanlarının öyrənilməsi və s. kimi istiqamətləri də 

tədqiq etmişdır. Məlumdur ki, elmi istiqamətlərin vəziyyətinin və inkişaf 

tendensiyalarının təhlili zamanı daha çox sənəd-informasiya axınının 

qiymətləndirilməsinin kəmiyyət metodlarından istifadə edilir.  

Sonda müəllif apardığı araşdırmalardan bu qənaətə gəlir ki, bütün bibliometrik 

proseslər -kitabxana-informasiya, kitabxana-biblioqrafiya xidmətinin bibliometrik 

tədqiqinin nəticələrinin istifadəsinə əsaslanan yeni nəzəri-təcrübi formalar yaradır. 

İnformasiya bazasına və müxtəlif axtarış texnologiyalarına malik olan kitabxanalar 

bibliometrik tədqiqatların həyata keçirilməsi üçün geniş imkanlara malikdir.  

A.Hacıyeva bu əsərində bir sıra yeniliklərə də imza atmışdır. İlk dəfə olaraq 

müəllif bibliometrik tədqiqatların aparılmasında kitabxanaların iştirakını, 

əhəmiyyətini xüsusi olaraq vurğulamışdır. Kitabxanaların fəaliyyət səviyyəsinin 

yüksəldilməsi məqsədilə onların keçdiyi inkişaf mərhələlərini müəyyənləşdirmişdir. 

Bibliometriyanın empirik qanunlarına nəzər salaraq, onların mahiyyətini açmış, ən 

çox istinad edilən beynəlxalq elektron məlumat bazaları, istinad sistemlərinin təhlil 

üsullarını öyrənərək ümumiləşmələr aparmışdır.  

 Bibliometriyanın informetriya, elmmetriya, vebometriya, kibermetriya və 

altmetriya ilə qarşılıqlı əlaqəsi, elmmetriya və bibliometriyanın metodlarının tətbiqi, 

bibliometrik tədqiqatlar aparmağa imkan verən xarici informasiya bazaları, xarici 

ölkələrin milli istinad indeksləri haqda danışmış, bibliometrik göstəricilərin 

tədqiqinin vacibliyini elmi cəhətdən əsaslandırmışdır.  

 Aparılmış çox istiqamətli araşdırmanın elmi və təcrübi əhəmiyyətinin, 

yeniliklərinin ölkə kitabxanalarında zamanla tətbiq olunacağı və uğurlu nəticələrin 

əldə ediləcəyi qənaətindəyik. 
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В статье рассматривается книга, посвященная библиометрии, ее 
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информационных баз, которые позволяют проводить фундаментальные 

библиометрические исследования. 
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Summary 

 

The article deals with a book devoted to bibliometry, its empirical laws, and an 

analysis of international electronic information bases that enable fundamental 

bibliometric studies. 
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Во все времена существовал интерес к людям, которые оставили след в 

истории науки. Не ослабевает этот интерес и в наши дни. Литература об 

ученых и сведения об их научных трудах находят свое отражение в 

библиографии. Библиография прошла многовековой путь от рукописной и 

печатной до машиночитаемой формы, организации баз данных и банков 

данных. Развитие подобных информационных технологий определяет будущее 

библиотечного дела, в том числе и библиографии. 

На протяжении многих лет Центральная научная библиотека им. Я. 

Коласа Национальной академии наук Беларуси занимается выявлением 

материалов о деятельности и публикациях академиков и членов-

корреспондентов для формирования справочно-информационной базы, 

отражающей научно-исследовательскую деятельность Национальной академии 

наук Беларуси 
[1]

. 

Началом формирования информационного ресурса послужила 

биобиблиографическая картотека «Академики и члены корреспонденты НАН 

Беларуси». Спрос на литературу о жизни и научной деятельности, а также 

запросы фактографического характера о работах определенного автора, 

послужили причиной, обусловившей создание данной картотеки. 

Биобиблиографические данные картотеки дополняют генеральный каталог 

библиотеки, т.к. не все изданные труды ученых имеются в ее фонде. Прежде 

всего,  это касается работ довоенного периода, в отдельных случаях – 

материалов, изданных за пределами Беларуси, а также статей, которые не 

отражаются в каталоге.  

Объем картотеки составляет свыше 25 тыс. биобиблиографических 

записей. На сегодняшний день картотека не пополняется в традиционном виде. 

Качественно сформированная, она до сих пор используется в 

библиографической работе и является источником выполнения справок, 

активно используется для составления библиографических списков и 

указателей.  
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Начиная с 90-х годов прошлого века, с внедрением в практику работы 

библиотек автоматизированных технологических процессов,  работа по 

созданию персональной академической библиографии продолжилась в 

электронном формате, стал создаваться локальный ресурс собственной 

генерации биобиблиографическая БД «Биобиблиография ученых НАН 

Беларуси». Современный подход к работе отразился на пополняемости 

ресурса. На сегодняшний день БД «Биобиблиография ученых НАН 

Беларуси» представляет собой информационный массив  объемом около 50 

тыс. библиографических записей. В неё включены сведения о 600 ученых с 

разной степенью подготовленности материала на разных языках: 

белорусском, русском, украинском, языках народов СНГ, иностранных 

языках. Информация об ученых в базе данных постоянно актуализируется. 

Новые персональные массивы документов создаются после выборов нового 

состава академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук 

Беларуси.  

В БД содержится информация о книгах, авторефератах диссертаций, 

материалах конференций, совещаний, симпозиумов, семинарах, о статьях из 

сборников, многотомных, продолжающихся, периодических изданий, газет, о 

депонированных научных работах, патентах, рецензиях, переводах, 

отражающих научную деятельность лиц, внесших вклад в развитие 

академической науки, а также библиографию о них. Чтобы весь материал по 

персоналиям собрать воедино, было принято решение параллельно с вводом 

новых записей, проводить ретро-конверсию материалов картотеки «Академики 

и члены корреспонденты НАН Беларуси» в электронный формат. 

Библиографическая БД, благодаря  современным  средствам  сохранения  

данных  позволяет  вместить гигантский объём библиографической 

информации. По окончании ввода материала по отдельной персоне 

производится изъятие карточек из картотеки.  

Сбор материала – процесс трудоемкий, включающий просмотр большого 

количества источников, дающих исчерпывающие сведения обо всех 

опубликованных работах ученых и требующий компетентности библиографов. 

Систематически выявляются новые публикации путем аналитической 

обработки литературы с выставок новых поступлений ЦНБ НАН Беларуси. 

Сведения отслеживаются путем просмотра de visu опубликованных 

материалов, а также при просмотре текущих государственных 

библиографических пособий Национальной книжной палаты Беларуси, при 

поиске публикаций по международному информационному ресурсу, базе 

данных Scopus издательства Elsevier и другим  web-ресурсам.  

До 2015 г. для пополнения информационного ресурса БД 

«Биобиблиография ученых НАН Беларуси»  использовались возможности 

USMARC-формата ПО Norton, сейчас проведена конвертация базы данных на  

ПО «MarcEdit» в формате BELMARC.  Необходимость этой конвертации  

обусловлена  тем, что посредством этой программы и пакета прикладных 

программ к ней, осуществляется создание и ведение биобиблиографических 



 
 

Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 150 ~ 
 

записей на более высоком технологическом уровне, который, обеспечивает 

качество и точность поиска в генерируемом информационном ресурсе.  

В процессе подготовительной работы принимались методические 

решения по достижению необходимой полноты вводимой информации в БД и 

отбирались необходимые поля, создавались макеты на разные виды 

документов.  

В результате нового подхода к формированию  ресурса, разработаны  

методические рекомендации по заполнению полей, соответствующих БД 

«Биобиблиография ученых Беларуси».  Библиографы, занимающиеся 

созданием базы данных, руководствуются действующими нормативно-

техническими документами, решениями научно-методического совета 

библиотеки, инструктивно-методическими документами, создаваемыми ЦНБ 

НАН Беларуси и НББ. Единообразие представления библиографических 

данных обеспечивается унификацией структуры и соблюдением требований и 

правил государственных и межгосударственных стандартов, а также 

методических рекомендаций и руководств по созданию записей. В настоящее 

время при формировании ресурса используются: «Методические рекомендации 

по каталогизации монографических изданий в формате BELMARC» (2009 г.); 

«Руководство по составлению библиографических записей на составную часть 

документа в формате BELMARC» (2010 г.) 

Описание, применяемое при пополнении БД, соответствует ГОСТу  7.1.-

2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание".  

К БД «Биобиблиография ученых НАН Беларуси» и картотеке «Учёные 

НАН Беларуси» обращаются как сотрудники библиотеки, так и 

пользователи, с запросами, касающимися научной деятельности ученых. Эти 

информационные ресурсы служат основой для создания 

биобиблиографических указателей, библиографических списков, буклетов, 

кратких биобиблиографических справок к юбилейным датам академиков и 

членов-корреспондентов НАН Беларуси. Так к 2017 г. сформировалась целая 

коллекция изданий, созданных библиографами ЦНБ НАН Беларуси. Более 

65 персональных указателей составлено совместно с институтами 

Национальной академии наук Беларуси в серии "Биобиблиография ученых 

Беларуси", сборников документов и материалов в серии "Люди белорусской 

науки". Двигаясь в современном направлении и стремясь к 

разносторонности и полноте при создании персональных указателей, ЦНБ 

НАН Беларуси были подготовлены компакт-диски: к 80-летнему юбилею 

Национальной академии наук «Президенты НАН Беларуси» в электронной 

серии «История НАН Беларуси в лицах», где представлено 12 (4763 б/з) 

биобиблиографических указателей деятелей НАН Беларуси. В них отражена 

информация об учёных, которые избирались президентами Академии наук 

на протяжении всей её деятельности. В этой же серии в 2015 г. был выпущен 

компакт-диск «Первые академики Белорусской академии наук. 1928 г.», где 

представлена биобиблиография о 31 (4163 б/з) действительном члене 

Белорусской академии наук первого года избрания.  

http://csl.bas-net.by/Web/Pages/publications/publications07.asp
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Отличительной особенностью электронных указателей от печатных 

является то, что некоторые библиографические записи содержат 

гиперссылки на тексты отдельных монографий авторов, даются ссылки на 

сканированные обложки, предисловия, содержания изданий. При работе с 

электронным вариантом указателя возможен поиск по многим параметрам: 

по фамилии, по названию монографии или статьи, ключевому слову и др. 

Наличие гипертекстовой структуры перехода от одного раздела к другому 

значительно облегчает навигацию по ресурсу. 

Современные телекоммуникационные технологии и электронная 

форма представления информации позволяют включать в 

биобиблиографические ресурсы не только библиографическую 

информацию, но и фрагменты и полные тексты работ, фотоархивы и многое 

другое. Ценность подобного рода изданий несомненна с точки зрения 

наличия и библиографического и справочно-информационного материала. 

Они дают возможность отразить реальный облик ученого, проследить 

становление и развитие его идей. Тщательно составленные 

биобиблиографические пособия, с учетом всех требований к правилам 

оформления – заметная веха в научно-исторической литературе. Библиограф 

выступает при этом в качестве исследователя, разыскивая и систематизируя 

информацию о личности. Информация – это национальный, стратегический 

ресурс, который характеризует не только общий уровень социальной и 

культурной жизни страны, но и определяет ее место в глобальном 

цивилизованном процессе. 

Современное общество диктует новые подходы к формированию 

библиотеками биобиблиографических ресурсов. Но успех этой работы, 

конечно, зависит в большей степени от умелого использования и умения 

сориентироваться в справочно-информационном потоке.  
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Y. KOLAS ADINA BELARUS MİLLI ELMLƏR AKADEMİYASININ 

MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA YARADILAN RESURSLAR 

Xülasə 

 

        Məqalədə Belarus Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri haqqında 

biobiblioqrafiyaların yaradılmasına kömək edən resurslar haqqında, onların 
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yaradılması və məzmununu doldurmaq üçün iş prinsipləri və bu məsələ ilə bağlı 

aparılan işin nəticələri açıqlanmışdır. 

Yelena Bondarenko 

 

RESOURCES GENERATED AT THE CENTRAL SCİENCE LİBRARY OF 

THE NATİONAL ACADEMY OF SCİENCES OF BELARUS İN 

ASSİSTANCE FOR CREATİNG BİOBİBLİOGRAPHY 

Summary 

 

Information on the resources contributing to the creation of biobibliography 

for the members of the National Academy of Sciences of Belarus is given; work 

principles for its creation and content filling are revealed; the results of activities on 

this issue are described.  
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 Сатирические журналы являются коллекционной редкостью. Их 

полного комплекта нет ни в одном из книгохранилищ. Наиболее известные 

дореволюционные коллекции библиографов С. Минцлова (1870–1933) 

составили 135, Л. Жевержеева (1881–1942) – около 160 названий. В 

библиографии А. Тимонича (1888–1960) зарегистрировано около 340 названий,  

в коллекции Н. Смирнова-Сокольского (1898–1962) их 136 [1, с. 178].  

 В российских библиотеках хранятся коллекции сатирических журналов: 

Государственной Публичной исторической библиотеке России (183 названия – 

в отделе редких книг) [2], Государственной научно-технической библиотеке 

Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске (124 

названия – в Секторе редких книг и рукописей) [3] и др.  

 В  Республике Беларусь коллекция сатирических журналов 1905–1907 

гг., состоящая из 128 названий, имеется в Национальном художественном 

музее; в Национальной библиотеке Беларуси – около 50 названий.  В фондах 

отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени 

Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси насчитывается свыше 50 

названий.  

 В начале ХХ в. революционные события на территории Российской 

империи спровоцировали появление большого количества сатирических 

журналов. В 1905–1906 гг. их возникло около трёхсот названий [4, с. 130]. 

Первыми стали  выходить сатирические (летучие) листки под редакцией Евгеса 

Поцелуева, – каждый листок с отдельным названием. Достаточно смелые и 

остроумные по содержанию, отпечатанные в двух красках, они пользовались 

большим успехом у столичной и провинциальной публики [5]. Вскоре стали 

выходить сатирические журналы, первым из которых был петербургский 
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«Зритель» (редактор-издатель Ю. Арцыбушев). Журнал выходил с 1905 по 

1908 гг. Тираж некоторых его номеров доходил до ста тысяч.   

За «Зрителем» вышел «Пулемёт» Н. Шебуева, прославившийся своей 

смелой и дерзкой политической сатирой, потом «Стрелы» (редактор-издатель 

И. Кнорозовский), «Пламя» (редакторы-издатели Г. Аграев, А. Гессен), 

«Нагаечка» (издатель Х. Кнорринг), «Сигнал» (редактор-издатель К. 

Чуковский)  и т.д. В издании журналов принимали участие не только 

представители литературно-художественной богемы, но и промышленники, 

вкладывая свои капиталы в это выгодное предприятие.  

Правительство по-разному боролось с сатирическими изданиями. Кары 

могли быть самые разные: конфискация и уничтожение номера, денежный 

штраф, приостановка или полное запрещение издания, привлечение к суду и, в 

случае доказанности вины, тюремное заключение сроком от одного месяца до 

двух лет. Особенно строго карались прямые призывы к свержению 

существующей власти и непосредственные выпады против царя.  

  В провинции вопрос о крамольной печати решался проще. Чтобы не 

утруждать рассмотрением крамольных изданий губернаторских цензоров,  

отдавались приказы о запрещении продаж всех газет и журналов такого 

содержания. Например, керченский губернатор объявил за их ввоз и продажу 

штраф в 3000 рублей (допускалась замена штрафа на заключение в тюрьму на 3 

месяца). Во Владивостоке суды штрафовали редакторов изданий по 500 рублей 

за «неосторожное перепечатывание статей из других газет»; в Киеве генерал-

губернатор налагал штрафы по 3000 рублей до тех пор, пока  издательство не 

разорится; в Полтаве для достижения той же цели конфисковывали без разбора 

все номера [6, с. 129]. 

 Тем не менее, к 1908 г. количество сатирических журналов достигло 

огромного размаха (их насчитывалось свыше четырёхсот). По примеру русских 

образцов на территории Российской империи стали появляться такие же 

журналы на польском языке: «Wesole Еcho» (1905–1906), «Bies» (1906), 

«Bomba» (1906) – издавались в Варшаве; «Beksa. Jednodniówka» (1908), 

«Kukułka Litewska» (1908), «Dziecko. Jednodniówka» (1908) – в Вильно. 

  Сатирическая пресса выходила и еврейским алфавитом, в основном на 

идиш (жаргоне). В конце 1905 – начале 1906 гг. еврейским алфавитом вышло 

около 50 названий сатирических журналов. Один из первых и наиболее 

известных – «Дер Шейгиц» («Хулиган», 1906). Сатирические журналы на идиш 

издавались в Варшаве  – «Гутбах» («Доброй недели», 1905), «Дас юдише 

вицблат» («Еврейский юмористический листок», 1905), «Блетил Гринс» 

(«Сборник Гринс», 1907), в Вильно –                                                                                                                                                                                           

«Вильнер Витцблят» («Виленский юмористический листок», 1905), «Май 

Блумен» («Майские цветы», 1908),  в Одессе – «Дас тахшитель» («Паника», 

1906),  в Бердичеве – «Дер Катер» (1908) и др. городах.  

 Сатирические журналы печатались также на грузинском языке – 

«Пишадури», 1907; «Шурдули» (Тифлис, 1907), армянском – «Анамус», 1906; 

«Аэли», 1906–1907; «Гоп-Гоп», 1906; «Саприч», 1907; «Хатабала» (Тифлис, 

1906), латышском – «Свары» («Весы», Петербург, 1906), эстонском – «Тию-
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Тазане», 1906; издание было приостановлено, вместо него был выпущен 

«Таппер» («Секира», Петербург, 1906). В Азербайджане сатирический журнал 

«Молла Насреддин» выходил в Тифлисе на протяжении 1906–1931 гг. на 

азербайджанском языке (номера  этого журнала за 1907 г. (№ 1–16) вышли на 

татарском языке  в Тифлисе [7, с. 217]). «Молла Насреддин» был  

проповедником революционных идей на всем Ближнем и Среднем Востоке. 

Этот еженедельный журнал был первым во всем мусульманском мире 

сатирическим журналом. «Молла Насреддин» сыграл большую роль в 

распространении и развитии сатирической прессы и сатирической графики 

народов Ирана, Дагестана, Поволжья, Татарстана, Крыма, Средней Азии. Его 

редактором и издателем был выдающийся азербайджанский писатель Д. 

Мамедкулизаде. Одновременно он был автором идей опубликованных в 

журнале сатирических рисунков и карикатур.  Помимо Азербайджана, издание 

имело подписчиков в России, странах Азии, Европы и даже в Америке. 

Влияние этого журнала испытали азербайджанские прогрессивные 

сатирические журналы, выходившие там на русском языке: «Бич» (1909–1916), 

«Джигит» (1907–1918), «Вай-Вай» (1908) и др. После «Моллы Насреддина» 

вторым, издаваемым в Баку, сатирическим журналом на азербайджанском 

языке был «Бахлул» (1907). 

 На территории современного Татарстана периодическая печать 

появилась в период революции 1905–1907 гг. Не имея самостоятельного 

статуса, они издавались вначале в виде приложений к русским журналам. 

Одним из первых таких изданий было «Чикертке» («Кузнечик»), 

публиковавшийся в 1906 г. в Оренбурге как приложение к русскому журналу 

«Саранча». Появились и самостоятельные журналы на татарском языке: 

«Чукеч» («Молот», 1906–1910), «Карчыга» («Ястреб», 1906–1907),   

издававшиеся  в Оренбурге; «Туп» («Пушка», 1907) – издавался в Астрахани; 

«Уклар» («Стрелы», 1906) – в Уральске. В годы столыпинской реакции в 

Казани выходили сатирический журнал «Яшен» («Молния», 1908–1909), 

еженедельный художественно-литературный и сатирико-политический журнал 

«Метеор» (1906). Именно журналы «Карчыга» и «Уклар» сыграли главную 

роль в становлении и дальнейшем развитии татарской сатиричес-

кой журналистики. В изданиях освещались крупномасштабные, общегосу-

дарственные события, волновавшие татарский народ и Россию в целом, а также 

картины общественной жизни татар  в  Оренбурге и Уральске. Несмотря на то, 

что эти журналы выходили далеко от центра культурной жизни татарской 

нации города Казани, именно они явились основой татарских сатирических 

изданий. Развитию татарской прессы в Приуралье и казахских степях 

способствовало также географическое расположение этих регионов, наличие 

здесь полиграфической базы и литературной среды [8]. 

 Революционные события в России в годы первой революции 1905 – 

1907 гг. оказали свое воздействие и на Туркестанский край. Появление  

национальной печати в Иране берет начало со времен 1905–1911 гг., когда там 

произошла революция и была принята новая конституция. В это время стала 

популярна нелегальная литература:  листовки, воззвания, обращения и т.д. В 
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1903 г. в Туркестане, а также в Ташкенте и Ходженте распространялись 

иллюстрации, памфлеты, отпечатанные  в подпольных типографиях русскими 

социал-демократами, находящимися в эмиграции. В Тегеране в этот период 

стал выходить сатирический журнал «Сури Исрофил» (1907), позже – «Бахлул» 

(1911). В Ташкенте появился еженедельный сатирический и карикатурный 

журнал «Туркестанский Скорпион» (1907), редактором и издателем которого 

была Н. Тугарина. Эти издания помещали материалы,  критикующие  государ-

ственный   строй [9]. 

 В Киеве выходили украинский сатирический еженедельник «Шершень», 

журналы «Эхо», «Заклёпка», «Молния», «Tutejszy nasze zubry» («Наши зубры», 

1907), листок художественной сатиры «Гром» (1906), художественный 

сатирический сборник «Удав» (1906). Журналы издавались  на украинском, 

польском,  русском и др. языках. В  статьях, стихах, карикатурах, помещённых 

в этих журналах, отражалась резкая сатира на существующий строй. В 

Харькове выходили юмористические журналы «Харьковская шпилька» (1906), 

«Штык» (1906–1907), «Меч» (1907); в Полтаве – еженедельный журнал 

общественной сатиры «Благонамеренный полтавец» (1906); в Николаеве 

(Херсонской губернии) – еженедельник «Оса. Орган независимой сатиры. Всем 

сёстрам по серьгам» (1906), «Паяц» (1907).   

 На территории нынешней Беларуси, которая входила тогда в состав 

Российской империи как Северо-Западный край, сатирическая периодика «в 

чистом виде» не выходила.  Материалы по истории и этнографии, фольклору и 

т.д. помещались в периодических изданиях на польском, русском  языках, а 

также белорусском (латинкой), которые выходили в губернских городах 

Северо-Западного края, а также  в Петербурге, Москве. Первой белорусской 

газетой для народа была «Наша доля», выходившая в Вильно с 1 сентября по 1 

декабря 1906 г. После шести номеров газета была запрещена. С ноября 1906 по 

август 1915 издавалась газета «Наша ніва» («Наша нива»). В условиях 

предреволюционного десятилетия она была практически единственной 

трибуной белорусского печатного слова.  

Тем не менее сатирические журналы были широко распространены на 

территории нынешней Беларуси. Их получали, читали, передавали друг другу. 

Некоторые издания имели свои отделения в белорусских городах. В них 

помещались актуальные материалы о событиях, происходящих на территории 

Северо-Западного края. Например, после расстрела в Минске мирной 

демонстрации 18 октября 1905 г., по приказу генерал-губернатора П. Курлова, 

это трагическое событие получило резонанс в первом номере сатирического 

журнала «Дятел» (Санкт-Петербург, 1905), где было помещено стихотворение 

под названием «Не из Гейне»: «В сатрапии Минской на тёпленьком месте / 

Сидит губернатор Курлов / И грезит о сладости новых отличий  / Прибавок, 

чинов, орденов».  

 В сатирических журналах работали известные  художники, лучшие 

графики того времени – Б. Анисфельд, И. Билибин, И. Бродский, Н. Герардов, 

З. Гржебин, М. Добужинский, С. Иванов, Е. Лансере, Б.. Кустодиев, Н. 

Ремизов, В. Серов, С. Чехонин, А. Юнгер и др., многие из них входили в 
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петербургское художественное объединение «Мир искусства». Поскольку 

политическая сатира цензорами была запрещена, авторы часто помещали свои 

работы анонимно, либо подписывались инициалами или псевдонимами. В 

расшифровке сигнатур большую помощь оказали «Словарь псевдонимов» 

библиографа И. Масанова [10], каталог библиофила, библиографа Н. 

Смирнова-Сокольского [11].  

 Псевдонимами пользовались  художники А. Юнгер («Баян»)
1

, Н. 

Ремизов («Ре-ми»)
2
, М. Чемоданов («Червь», «И. Грек»)

3
, А. Лабуц («Овод»)

4
, 

Н. Горенбург («Ёж», «Мигуэль»
5
, «Стриж»), Л. Злотников («Л.Зло»)

6
 и др. 

Иногда подписи ставились в виде монограммы. К примеру, свои ранние 

карикатуры М. Добужинский подписывал двойным «Д». В сатирических 

журналах также встречаются сигнатуры в виде пиктограммы. Например, Н. 

Ремизов подписывался не только псевдонимом «Ре-ми», но и пиктограммой : 

нотная строка со скрипичным ключом и нотами «ре-ми». У художника С. 

Чехонина пиктограмма – цветок (предположительно, розы).   

  В издании сатирических журналов принимали участие как известные, 

так и начинающие авторы. Статьи писались на эзоповом языке – «чем глубже 

проникали стрелы сатирика, тем сильнее приходилось окутывать туманом 

сценки и рассказы» [12, с. 591]. В первом журнале сатирической печати 1905–

1907 гг. «Зрителе» участвовали поэты Н Фалеев, В. Зоргенфрей, Ф. Сологуб, А. 

Рославлев, В. Лихачев, Саша Черный, Я. Годин, В. Башкин, Л. Андрусон и др. 

На страницах «Жупела» были опубликованы произведения М. Горького, И. 

Бунина, А. Куприна, С. Гусева-Оренбургского, А. Кугеля, Ю. Каннабиха, К. 

Бальмонта. В «Адской почте» публиковались В. Иванов, Ф. Сологуб, В. 

Брюсов, И. Бунин. Под псевдонимом «Иегудиил Хламида» М. Горький  в этом 

журнале печатал «Изречения и правила». В «Лешем» публиковались  В. 

Вересаев, Саша Черный, О. Дымов, И. Рукавишников, Н. Фалеев, И. 

Василевский и др. 

В «Сигнале» помещали свои публикации И. Василевский, О. Дымов, Н. 

Минский, С. Плевако, М. Пустынин, Ф. Сологуб, О. Чюмина, Н. Тэффи, Lolo.  

Те же писатели, только под другой вывеской, сотрудничали в «Сигналах», 

журнале, который открылся после своего предшественника «Сигнала», 

закрытого по цензурным соображениям.  

Почти все авторы публиковались под псевдонимами: В. Адикаевский 

(Б.Вилли)
7
, К. Антипов (Красный)

8
, И. Василевский (Не-Буква)

9
, А. Вейнберг 

                                                 
1
 Карикатура на С.Ю. Витте, а также рисунок «Ночные гости»  в журнале «Спрут» (1906, № 3). 

2
 Карикатура на П.Н. Дурново «Немедленно убрать эту свинью» в журнале «Стрелы» (1905, № 

5). 
3
 Карикатура М.М. Чемоданова «Заяц на ловле» в первом и единственном номере журнала 

«Жало» (1905) подписана псевдонимом «Червь». 
4
  Рисунки А.А. Лабуца в журналах «Осколки», «Стрекоза» под псевдонимом «Овод». 

5
 Рисунок Н.К. Горенбурга  «Плоды балетной забастовки» в журнале «Волшебный фонарь» 

(1905, № 1). 
6
 Рисунок «Лекция» в журнале «Волшебный фонарь» (1906, № 5). 

7
 В. Адикаевский – журналист, сотрудник сатирических журналов «Спрут», «Стрекоза». 
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(Квак, Андрон)
10

, И. Герсон (Янки Дудль)
11

, Д. Гликман (Дух Банко, Дятел, 

Парламентёр)
12

, В. Дмитриев (Забрало)
13

, В. Зоргенфрей (Гильом ZZ)
14

, М. 

Кауфман (Чёрт Лиловый)
15

, Ф. Куликов (Кулик)
16

, В. Трофимов (Т. Шпалерная, 

В. Троф., В. Т-ов)
17

 и  др. 

После революционных событий 1905–1907 гг. количество сатирических 

журналов резко сократилось. Как тип издания они заняли свое прочное место в 

системе прессы.  

Коллекция сатирических журналов Центральной научной библиотеки  

Национальной академии наук Беларуси начала формироваться в 80-х гг. 

прошлого века. Издания приобретались через букинистическую торговлю, о 

чём свидетельствуют записи в инвентарных книгах отдела редких книг и 

рукописей библиотеки. Бóльшую часть коллекции представляют журналы, 

которые  выходили в Петербурге и Москве. В коллекции единственный 

провинциальный журнал – «Ярославская колотушка» (1906). Среди изданий 

есть весьма редкие
18

, например, «Ворон» (1905, № 1; издатель Н. Васин, 

редактор не указан),  «Бурелом» (редактор Г. Эрастов), «Буревал» (редактор В. 

Турок), «Гвоздь» (1906, № 2, под редакцией И. Муравкина), «Жупел» (редактор 

З. Гржебин), экземпляры которых были  конфискованы полицией. 

Журналы, хранящиеся в ЦНБ НАН Беларуси, введены в научный 

оборот. В 2016 г. в издательстве «Беларуская навука» (Минск) вышли первый 

[13] и второй [14] выпуски, содержащие факсимильные копии сатирических 

журналов из коллекции ЦНБ НАН Беларуси, третий выпуск вышел в 2017 г. 

[15]. В трех выпусках помещен научно-справочный аппарат, представленный 

аннотированным библиографическим указателем изданий и именным 

указателем редакторов и издателей. 

В указатель изданий вошли библиографические описания, 

расположенные в алфавитном порядке. Каждая запись состоит из 

библиографического описания в целом, сделанного на основании самого 

раннего номера, имеющегося в коллекции, а также с использованием 

библиографических источников, в частности, указателей Л. Беляевой 

                                                                                                                                          
8
 К. Антипов – писатель, переводчик, выступал в сатирических журналах «Стрелы». 

9
 И. Василевский – писатель и журналист, сотрудничал в журналах «Бич», «Булат», «Пчела» и 

др. 
10

 А. Вейнберг – журналист, редактор петербургской газеты «Сегодня» (1906–1907), сотрудник 

журналов «Вампир», «Бурелом», «Стрелы». 
11

 И. Герсон – сотрудничал с журналом «Девятый вал» (1906, № 1). 
12

 Д. Гликман – журналист, активный сотрудник сатирических журналов «Дятел», «Вампир», 

«Спрут», «Серый волк» и др. 
13

 В. Дмитриев – поэт, драматург, участвовал в «Буреломе» (1905, № 2, с. 3; подписывался 

псевдонимом «Забрало»). 
14

 В. Зоргенфрей – поэт, переводчик, сотрудничал в журналах «Зритель», «Маски», «Молот», 

«Альманах». 
15

 М. Кауфман – писатель, журналист, сотрудник журнала «Вампир». 
16

 Ф. Куликов – журналист, сотрудничал в журнале «Водоворот», «Ёж» и др. 
17

 В. Трофимов – поэт, журналист, участвовал в журналах «Бурелом», «Водоворот». 
18

 Редкие журналы сатиры – те, что  сохранились до наших дней в единичных экземплярах. 
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“Библиография периодических изданий России, 1901–1916” (Ленинград, 1958–

1961) [16] и Н. Смирнова-Сокольского «Моя библиотека» (Москва, 1969) [11]. 

Далее приводятся сведения о конкретных экземплярах из фонда ЦНБ НАН 

Беларуси с указанием их особенностей (наличие штампов, печатей, 

дефектность и пр.). Библиографические записи составлены в соответствии с 

правилами, предусмотренными ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ 7.12–1993 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке». 

Помимо библиографических описаний  указатель содержит аннотации, в 

которых приводится дополнительная информация об изданиях. Это сведения о 

всех вышедших номерах, цензурных преследованиях с указанием шифра 

цензурного дела, находящегося в архиве бывшего Главного управления по 

делам печати
19

, изменениях названия, смены редакционного состава и пр., а 

также имена авторов и художников, сотрудничавших с журналами. 

Именной указатель редакторов и издателей содержит фамилии и 

псевдонимы редакторов и издателей сатирических журналов, отраженных в 

выпусках. Сведения приводятся в следующем порядке: фамилия, имя, отчество 

(или инициалы), род деятельности, порядковый номер журнала (согласно 

библиографическому указателю), содержащего упоминание данного лица. 

Настоящие имена лиц и их псевдонимы снабжены перекрестными ссылками, 

например:  

Неверов (псевд.) – см. Умов Павел Михайлович 2 

Умов Павел Михайлович (псевд. Неверов), ред., изд. 2 

Псевдонимы приводятся по исследованию И. Масанова «Словарь 

псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» (Москва, 

1956–1960) [17]. 

Вошедшие в три выпуска факсимильного издания сатирические 

журналы содержат обширный фактический материал литераторов и 

художников-карикатуристов, что делает их, спустя столетие, особенно   

ценными для современников. Факсимильное издание рассчитано на широкую 

читательскую аудиторию, которая интересуется историей, культурой, 

литературой. Оно полезно для выполнения различных исторических, 

культурологических исследований, а также для выявления и обобщения 

краеведческой информации.    

 

 

 

 

                                                 
19

 Главное управление по делам печати  (1865–1917) – высшая цензурная инстанция, 

образованная Высочайшим указом от 6 апреля  1865 года  при  Министерстве внутренних 

дел для наблюдения за деятельностью цензурных комитетов и отдельных цензоров по 

внутренней и иностранной цензуре, за бесцензурными изданиями, типографиями и т.д. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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1905-1908-Cİ İLİN SATİRİK JURNALLAR KOLLEKSİYASI 

BELARUS MLLİ EA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASININ NADİR KİTAB 

VƏ ƏLYAZMALAR ŞÖBƏSİNİN FONDLARINDA 

Xülasə 
 

 Belarus Milli Elmlər Akademiyasının Yakub Kolaş adına Mərkəzi Elmi 

Kitabxanasının nadir kitablar və əlyazmalar şöbəsinin fondlarında, 1905-1908-ci 

illərin satirik jurnallar kolleksiyası nəzərdən keçirilir. Qeyd olunan dövrün satirik 

mətbuatının inkişafının təhlili verilib. Kolleksiya elmi dövriyyəyə verilib və faks 

nüsxəsinin 3 nəşri dərc olunub. 

 

  Elena Denisenko 

 

COLLECTION OF SATIRICAL PERIODICALS PUBLISHED IN 1905-1908 

FROM THE CENTRAL SCIENTIFIC LIBRARY OF NAS OF BELARUS’ 

DEPARTMENT OF RARE BOOKS AND MANUSCRIPTS 

Summary 
 

     The article deals with a collection of periodicals of satirical content published in 

1905-1908 and kept in the archives of Yakub Kolas Central Scientific Library of 

National Academy of Sciences of Belarus’ Department of Rare Books and 

Manuscripts. There is an analysis of satirical print media’s evolution during said 

period. The collection is now made accessible for researchers, and three facsimile 

issues were published as well. 
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AMEA-nın MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA İNFORMASİYA 

MENECMENTİNİN OPTİMAL MODELİ 

 

Açar sözlər: kitabxana menecmenti, kitabxana personalı, informasiya məhsulları və 

xidmətləri, maddi-texniki təchizat. 

Ключевые слова: библиотечный менеджмент, библиотечный персонал, 

информационные продукты и услуги, материально-техническое снабжение. 

Key words: library management, library staff, information product and service, 

material and technical services supply. 

 

Azərbaycan Respublikasında müstəqillik illərində kitabxana işinin hüquqi 

bazası yarandı. 1998-ci ildə qəbul edilmiş “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanununda kitabxana işinin idarə olunmasının əsas müddəaları 

qanunun 5-ci fəslində verilmişdir. Qanunun 24-cü maddəsində deyilir: “Azərbaycan 

Respublikasında kitabxana işinə dövlət idarəetməsi müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanları tərəfindən həyata keçirilir”(3). Bu qanunun ardınca 2007-ci ildə 

“Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” (2) ölkə 

başçısının sərəncamı imzalandı və bu sərəncamdan irəli gələn “Azərbaycan 

Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı” (1) qəbul edildi. Bu rəsmi sənədlər və digər normativ hüquqi aktlar 

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının təşkili və idarə edilməsi, informasiya 

fəaliyyətinin menecmentinin müstəqil şəkildə formalaşmasını təkmilləşdirdi. 

Kitabxana fəaliyyətinin optimallaşdırılmış universal modelini qurmaq təəssüf 

ki, mümkün deyil. Belə ki, hər bir kitabxana sistemi unikal şəraitdə fəaliyyət göstərir 

və inkişaf edir. Odur ki, yeganə düzgün yol hər bir kitabxana üçün strateji modelin 

qurulması, fəaliyyətinin optimallaşdırılmasının strateji alqoritmlərini 

müəyyənləşdirmək və sosial-mədəni şəraitdən asılı olaraq fərdi strateji idarəetmə 

siyasəti tətbiq etməkdir. 

Kitabxananın məqsədli auditoriyasına (kitabxana kontingentinə) təsir edə 

biləcək fəaliyyətə başlamaq üçün istehlakçıların informasiya monitorinqinin 

keçirilməsi, göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti və oxucu tələblərinin ödənilməsi 

dərəcəsi, dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması, sosial-mədəni şərait, kitabxana 

fəaliyyətinə yeni texnologiyalarının tətbiqi, yeni xidmətlərə mövcud tələblərin 

öyrənilməsi və effektivliyi, kitabxanaların təqdimat xarakterli fəaliyyəti, PR (Pablik 

Releyşn) fəaliyyətinin gücləndirilməsi tələb olunur.  

Kitabxana personalının fəaliyyətinin optimallaşdırmaq məqsədilə 

kitabxananın təşkilati-mədəni vəziyyətinin analizi və korrektəsi vacibdir. Buraya 

effektli idarəetmə qərarlarının alınması və onların nəticələrinin qiymətləndirilməsi, 

təşkilati strukturların demokratikləşməsi, əməkdaşların fasiləsiz təkmilləşdirilməsi 

mailto:orkhan767@gmail.com
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sisteminin təşkil olunması, vahid texnoloji prosesin təmin olunması və müxtəlif 

altsahələrin əlaqələndirilməsi, marketinq araşdırmalarının aparılması daxildir. 

Kitabxana fondlarının mövcud tələblərə cavab verməsi baxımından kitabxanaların 

sosial marketinq metodlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Buraya, eləcə də 

komplektləşdirmə siyasətini analiz və korrektə edilməsi və fandrayzinq fəaliyyəti də 

daxildir. 

Kitabxana fəaliyyətinin mürəkkəb aspektlərindən biri də kitabxananın maddi-

texniki bazasının modernləşdirilməsidir. Bu stabil maliyyələşdirmə, kitabxananın 

müntəzəm təmiri, xidmət sahələrinin müasir tələblər səviyyəsində saxlanıla 

bilinməsi, mebel avadanlıqlarının təchizatı, proqram təminatı, fondrayzinq 

fəaliyyətinin tətbiqi, kitabxananın təqdimat imkanlarının gücləndirilməsi, PR 

fəaliyyəti, kitabxananın yüksək imicinin formalaşdırılmasını tələb edir.  

Strateji menecmentin mahiyyətini xarakterizə edərkən, idarəetmə prosesindən 

irəli gələn  bir-birini məntiqi törədən amillər qarşıya  çıxır.  

Kitabxanaların strateji menecmentinin mərhələləri:  

 Mühitin analizi  

 Müəssisənin məqsəd və vəzifələrinin  müəyyənləşdirilməsi  

 Strategiyanın seçilməsi  

 Strategiyanın həyata keçirilməsi  

 İcranın qiymətləndirilməsi və nəzarət  

Bu amillər qarşılıqlı əlaqəlidir, əks əlaqəlidir, biri digərinə və hər birinə təsir 

etməyə qadirdir. 

Kitabxanaların strateji idarəolunmasının diaqnostik mərhələsi xarici və daxili 

mühitin analizindən ibarətdir.  

Mühitin analizi strateji idarəetmənin başlanğıc mərhələsidir. O kitabxananın 

məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsində baza rolunu oynayır. Eləcə də 

kitabxananın missiyası və məqsədlərə çatmaq üçün davranışlar strategiyasını 

müəyyənləşdirməyə kömək edir. Mühitin analizi aşağıdakıları təyin edir: 

 Makro əhatə 

 Birbaşa əhatə 

 Daxili mühit 

Kənar mühitin analizi (bura makro və birbaşa əhatə daxildir). Kitabxana 

fəaliyyəti zamanı onun işinə müsbət təsir edə biləcək və zamanında 

qiymətləndirilməsi tələb olunan, əks halda  kitabxana fəaliyyətinə neqativ təsir edə 

biləcək elementlərin məcmusu daxildir. 

Makro əhatənin analizi iqtisadiyyatın, hüquqi tənzimləmənin siyasi 

proseslərin, təbii mühit və resursların, sosial və mədəni amillərin, elmi-texniki və 

texnoloji inkişafın, infrastrukturun və s. təsirlərini öyrənməyi əhatə edir. 

Kitabxana fəaliyyətinə təsir edən makroəhatə faktorlarına dövlətin siyasi 

hüquqi vəziyyəti, mədəniyyət və kütləvi  kommunikasiyalarla əlaqədar dövlət 

siyasəti, sosial-mədəni  vəziyyət, sosial-demoqrafik vəziyyət,qloballaşma prosesi və 

informasiyalaşma, eləcə də sosial sifarişlər daxildir.  

Birbaşa əhatənin analizi aşağıdakı əsas komponentlərlə müəyyənləşir: 

İstehlakçı, təchizatçı, rəqiblər, əmək qüvvələri bazarı. 
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Kitabxana faəliyyətinə təsir edən  birbaşa əhatə faktorlarına kitabxananın 

maliyyələşməsi səviyyəsi, nəşriyyatlar və digər təchizatçılarla əlaqələr, informasiya 

texnologiyalarının inkişafı səviyyəsi, istehlakçıların informasiya mədəniyyətinin 

səviyyəsi, istehlakçının təmin olunma səviyyəsi, informasiya və kitabxana xidməti 

əməkdaşlarının məqsədi və mənəvi stimullaşdırılması. 

Kitabxananın  daxili  mühiti kitabxananın fəaliyyətini  təmin edən, bununla 

da müəyyən zaman kəsiyində mövcudluğunu təmin edən potensialı müəyyənləşdirir. 

Daxili mühit əgər sistemli fəaliyyəti  təmin edə bilmirsə ortaya çıxan problemlərin 

mənbəyinə çevrilir. 

Daxili mühit faktoruna aşağıdakıları daxil edə bilərik: kitabxana 

administrasiyasının  siyasəti, kitabxana personalının peşəkarlığı, kordinasiyanın 

səviyyəsi, kitabxanada təşkilati mədəniyyətin səviyyəsi, əmək faəliyyətinin 

konforluluq səviyyəsi, kitabxana fondunun komplektləşdirilməsinin operativliyi, 

kitabxanada yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq, təkmilləşmə imkanlarının mövcud olması, 

kitabxana-informasiya proseslərinin avtomatlaşdırma səviyyəsi, informasiya 

sorğularının ödənilməsinin keyfiyyəti və s.  

Kənar mühit kitabxananın daxili potensialının dəstəklənməsi üçün mənbə, 

resurs imkanları deməkdir. Kitabxana kənar mühitlə daim mübadilə şəraitində 

fəaliyyət göstərir və bunun hesabına ayaqda qalmağı təmin edir. Lakin kənar mühitin 

resurs imkanları məhduddur.Odur ki, kənar mühitdən resursların əldə olunması 

həmişə mümkün olmaya bilər. Bu hal kitabxana potensialının zəifləməsi  və neqativ 

halların qarşıya çıxması ilə nəticələnə bilər. 

Strateji idarəetmənin məqsədi kənar mühitin resurs imkanlarını 

təmərküzləşdirmək, bununla da kitabxananın daxili potensialını gücləndirmək, daha 

uzun müddətdə kitabxananın məqsəd və  vəzifələrinin həyata keçirilməsini təmin 

etməkdir.  

Kitabxana sənəd-kommunikasiya sistemidir və dörd qarşılıqlı əlaqədar 

elementlərdən ibarətdir; kitabxana fondu, kitabxana personalı, istehlakçılar 

kontinqenti və maddi-texniki baza.  

Makroəhatənin təhlili - Makroəhatə kitabxananın kənar mühitdə 

mövcudluğunu xarakterizə edəndir. Əksər hallarda makroəhatə hər hansı bir 

kitabxanaya tətbiqin hec bir spesifik xüsusiyyətlərinə malik olmur. Lakin fəaliyyət 

sahələrinin və daxili potensialının xüsusiyyətləri makroəhatənin kitabxanalara təsiri 

baxımından fərqlidir. 

Makroəhatəyə daxildir: 

 İqtisadi komponentlər 

 Hüquqi kamponentlər 

 Siyasi komponentlər  

 Sosial komponentlər 

 Texnoloji komponentlər 

İqtisadi komponentlərin öyrənilməsi kitabxanalara həyatı vacib olan resurs 

imkanlarının formalaşdırılması  və müəyyənləşdirilməsi imkanları daxilidir. İqtisadi 

komponenetlərin öyrənilməsi zamanı iqtisadiyyatın ümumi inkişaf səviyyəsi, 
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əhalinin ümumi təhsil səviyyəsi, əmək haqqının ümumi vəziyyəti və bir sıra  digər 

faktorlara diqqət yetirmək lazımdır.  

İdarəetmə prosesində yuxarıda sadalanan faktorların göstəriciləri deyil, real 

kitabxana fəaliyyətinə nə kimi imkanlar yaradılmasına diqqət yetirilir. Strateji 

idarəetmə maraqlarına  kitabxana fəaliyyətinə iqtisadi komponentlərin daşıyıcıları 

təhlükələrinin də öyrənilməsi daxildir.  

Hüquqi komponentlərin öyrənilməsi və analizi kitabxana maraqlarını müdafiə 

etmək  və digər subyektləri ilə qarşılıqlı münasibətləri hüquqi çərçivələrini 

müəyyənləşdirməyi nəzərdə tutur. Bu zaman hüquqi sistemin işlək olması, bu sahədə 

formalaşmış ənənələr və qanuni reallaşdırılmasının prosesual tərəflərinə diqqət 

yetirilməlidir.  

Makroəhatənin hüquqi tənzimlənməsi komponentlərinin öyrənilməsi zamanı 

hüquqi mühafizə səviyyəsi, hüquqi mühitin dinamizmi, cəmiyyətin hüquqi sisteminə 

ictimai nəzarət məsələlərinə diqqət yetirilir. Hüquqi normaların vacibliyi, onun 

kitabxana fəaliyyətinə tətbiqi, qaydaların ümumi tətbiqi, qanun və qaydaların 

pozulması zamanı sanksiyaların tətbiqi vacib faktorlardandır.  

Makroəhatənin siyasi komponentlərinin öyrənilməsi hər şeydən əvvəl ona 

görə vacib və əhəmiyyətlidir ki, strateji menecment çərçivəsində dövlətin  ictimai 

inkişafa münasibəti, dövlət siyasətinin  prioritet  və istiqamətləri 

müəyyənləşdirilməlidir. Bu zaman dövlət proqramlarının, partiya strukturlarının  

fəaliyyət istiqamətləri, dövlət strukturlarında lobbicilk istiqamətlərini, dövlətin 

regionlara və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə münasibəti, iqtisadi yönümün 

dəyişməsi  məqsədi ilə qanunvericilik  və yeni qanunların qəbulu kimi məsələlər 

siyasi  komponentlər daxilində  konsentrasiya olunmalıdır.  

Makroəhatənin sosial komponentləri insanların əməyə və həyat  keyfiyyətinə  

münasibəti, cəmiyyətdə ənənə və dəyərlər, cəmiyyətin demoqrafik strukturu, əhalinin 

artımı, təhsilin səviyyəsi , insanların mobilliyi və s. məsələ və proseslərinin  sosial 

hadisələrə təsirini öyrənməyə istiqamətlənib. Sosial komponenetlərin xüsusiyyətləri 

makroəhatənin  digər komponentlərinə təsir etməklə yanaşı daxili mühitinə  də təsir 

etməyə qadir olmasıdır. Sosial proseslərin fərqləndirici cəhəti onun ləng 

transfarmasiya olunması və kitabxananın kənar mühitində güclü təsirlər qoya bilməsi 

ilə xarakterizə olmasıdır. Odur ki, kitabxanalar, o cümlədən AMEA-nın MEK-sı baş 

verən sosial dəyişiklikləri öyrənməli və öz fəaliyyətində  diqqət mərkəzində 

saxlamalıdır. Məhz  bu komponent  kitabxana məhsul və xidmətlərinə  istehlakçı  

tələblərinin  səviyyəsi və həcminin formalaşmasına yüksək təsir güçünə malikdir.  

Texnoloji komponentlərin analizi yeni xidmətlərin təqdimi, elmin və 

texnikanın inkişafı ilə onların modernləşdirilməsi və s. istiqamətlərdə kitabxana 

imkanlarını görmək qiymətləndirmək imkanları yaradır. Elmi-texniki tərəqqi çox 

böyük imkanlarla yanaşı kitabxanalara böyük təhlükələri də özü ilə birlikdə gətirir.  

Bir çox kitabxanalar perspektivlərin görülməsi və qiymətləndirilməsində 

çətinlik çəkirlər. Belə ki, köklü dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün lazım olan 

texniki potensial sahənin kənarında yaradılır və tətbiq olunur. Kitabxanalar 

modernləşmə zamanı  gecikdikləri halda bazarda öz paylarını itirir və bu da neqativ 

nəticələrə səbəb olur.  
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Texnologiyanın inkişafına diqqət yetirmək iki səbəbdən vacibdir. Bir tərəfdən 

qabaqcıl nailiyyətlərin vaxtında tətbiq olunması təmin olunmalıdır, digər tərəfdən 

kitabxanalar texnologiyadan imtina etməyi proqnozlaşdıra bilməlidirlər. Bu o 

deməkdir ki, makroəhatənin texnoloji komponentlərinin öyrənilməsi elmi-texniki 

yeniləşməni vaxtında və ləngimədən qabaqcıl texnikanı tətbiq etmək istiqamətində 

əhəmiyyətlidir. 

Birbaşa əhatənin analizi - Kitabxanaların birbaşa əlaqədə olduğu 

komponentlərin vəziyyəti birbaşa əhatənin öyrənilməsini tələb edir. Bu zaman nəzərə 

alınmalıdır ki, kitabxanalar  bu əlaqələrə xarakterinə əsaslı təsir etmək imkanlarına 

malikdir və  bu əlaqələrin  formalaşmasında və təhlükələrdən yayınmasında aktiv 

iştirakçı ola bilir. İstehlakçıların analizi kitabxananın birbaşa əhatənin komponenti 

olaraq əsas vəzifəni kitabxana məhsul və xidmətlərinin istehlakçılarının profilinin 

müəyyənləşdirilməsi kimi müəyyən  edir. İstehlakçıların öyrənilməsi  kitabxanalara 

hansı məhsul və xidmətlərin  və hansı səviyyədə həyata keçirilməsini  və bu 

xidmətlərin  istehlakçı ehtiyaclarına  nə dərəcədə cavab verməsini 

müəyyənləşdirməyə imkan verir.  Məhsul və xidmətlərin istehlakçlar tərəfindən 

qəbul edilməsi:  kitabxanalar hansı həcmdə xidmətlər göstərməyə qadirdi? Hansı 

hallarda istehlakçılar bu kitabxananın xidmətlərinə müraciət edirlər,? potensial 

istehlakçıların dairəsini nə dərəcədə artırmaq olar?  

İstehlakçının profilini aşağıdakı xaraketristikalarda tərtib etmək olar:  

 Ünvan 

 Yaş 

 Təhsil 

 İxtisas 

 Sosial vəziyyət  

İstehlakçıların kitabxana ilə əlaqələrinin nə qədər  möhkəm olmasını 

müəyyənləşdirən bir sıra faktorlar mövcuddur: 

 İstehlakçıların sorğularının həcmi  

 İstehlakçının məlumatlılıq vəziyyəti  

 Qarışıq məhsulların həcmi  

 Digər kitabxanaçıya müraciət edə bilmə imkanı  

 İstehlakçının gəlir imkanları və məhsulun keyfiyyətindən asılı olan xidmətlərin 

qiymətinə münasibət  

Təchizatın analizi kitabxananın müxtəlif kitabxana-informasiya resursları ilə 

maliyyə mənbələri ilə təchizatını və nəticədə xidmətin əhatəliliyi  və məzmunlu 

olmasını   müəyyənləşdirir.  

Tədris-informasiya məhsullarının təchizatçısı əgər istehlak bazarında rəqabət  

qabiliyyətli müəssisədirsə bu  kitabxananın  keyfiyyətli  xidmətinə  mütləq öz müsbət  

təsirini  göstərəcəkdir. Məsələn, dövrü mətbuatın,  elmi və referativ  jurnalların  

abunəsi zamanı yayım müəssisələri abunələri dövriyəyə daxil olma tezliyi ilə deyil, 

bir neçə nömrəni  birlikdə, bəzi hallarda bir il toplanmışları bir  göndərişlə  

kitabxanaya göndərir. Bu kitabxanada xidmət işinə son dərəcə  neqativ təsir edən  

faktora çevrilir. Odur ki,  təchizatçının  peşəkarlığı  və nüfuzu analiz olunmalı və 

öyrənilməlidir.  
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Təchizatçının öyrənilməsi zamanı ilk növbədə aşağıdakı xarakteristikalara 

diqqət yetirmək vacibdir: 

 Təchiz olunan məhsulun qiyməti  

 Təchiz olunan  məhsulun keyfiyyətinə təminat  

 Təchiz olunan  məhsulun zaman qrafiki 

 Məhsulun təchizatında şərtlərin icrasının dəqiqliyi və vacibliyi (6, s.126.). 

Rəqiblərin öyrənilməsi kitabxananın məhsul və xidmətlərini göstərdiyi  

istehlakçılara müvafiq məhsul və xidmətləri göstərə bilən digər  müəssisələrin 

fəaliyyətinin  analizi nəzərdə tutulur. Strateji idarəetmədə bu istiqamətdə analizin 

həyata keçirilməsi vacibdir.  İnformasiya bazarında rəqabət şəraiti  yalnız sahədaxili 

rəqiblər vasitəsi ilə həyata keçirilir. Rəqabət şəraitini hər hansı bir kitabxana 

informasiya bazarına daxil olaraq qarışıq  məhsul və  xidmətləri təklif edərək də 

yarada bilir. 

Əmək bazarının  analizi qarşıya qoyulmuş vəzifələri  həyata keçirmək  üçün 

kitabxana kadrlarının düzgün seçimi və  əmək bazarının  potensialını 

müəyyənləşdirməyə yönəldilir. Kitabxana əmək bazarını lazımlı mütəxəssislərin 

müəyyənləşdirilməsi, onların kvalifikasiya səviyyəsi, yaşı, cinsi və digər 

istiqamətlərdə öyrənməklə yanaşı əmək qüvvəsinin qiyməti müəssisələrini də anliz 

edir. (4, s.58.) 

Daxili mühitin analizi - Daxili mühit-ümumi mühitin müəssisə daxilində olan 

hissəsi hesab edilir. O kitabxana fəaliyyətinə daimi və birbaşa  təsir göstərməkdədir. 

Daxili mühitin öyrənilməsi  kitabxananın güclü və zəif  tərəflərini 

müəyyənləşdirməyə yönəldilir. 

C. Pirs və P. Robinson bir sıra daxili mühitin vacib faktorlarını 

müəyyənləşdirir ki, bunlar kitabxananın həm gücünün, həm də zəifliyinin mənbəyi 

ola bilir (6, s.173.).  

Mühitin analizi zamanı SWOT metodu ümumi qəbul edilmiş bir yanaşmadır. 

Bu ingilis dilində Strenghts(güc), Weaknesses(zəiflik),  Opportunities (münbit 

imkanlar), Threats(təhdid) sözlərinin baş hərflərini ifadə edir. SWOT analiz-

müəssisənin güclü və zəif tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi, eləcə də kənar mühitin 

imkanları və təhdidlər, onlar arasında əlaqə zəncirinin müəyyənləşdirilməsi, gələcək 

kitabxana strategiyasının  formalaşdırılmasına xidmət edir.  

Daxili  mühitin analizi kitabxananın qarşıya qoyduğu məqsədlərə  çatmaq 

prosesində imkanlar və potensialının üzə çıxarılmasına yönəldilir. Eləcə də  

kitabxana missiyasını müəyyənləşdirmək,  kitabxana fəaliyyətinin məqsəd və 

vəzifələrinin  həyata keçirilməsinin keyfiyyət səviyyəsini  əvvəlcədən 

proqnozlaşdırmağa imkan verir. 

Kitabxananın daxili problemlərinin diaqnozunu idarəetmə araşdırması kimi 

də adlandırmaq olar. Bu güclü və zəif tərəflərin üzə çıxarılması istiqamətində 

funksional zonların müəyyənləşdirilməsidir. 

Mütəxəssislər daxili analizin  dörd aspektini tövsiyə edirlər:  

a. İdeoloji əsas. Hansı məqsədə çatmaq istəklərinin ideal təsəvvürü 

b. Xarici effektivlik. Ehtiyaclar, keyfiyyətin istehlakçı qiymətləndirilməsi, 

fəaliyyətin yeni istiqamətləri  
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c. Daxili effektivlik. Resursların effektivlik göstəriciləri  

d. Strateji idarəetməyə qadir olması xarakteristikası  

SWOT analiz zamanı daxili faktorların qiymətləndirilməsi zamanı güclü 

tərəfləri aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:  

 Personalın kompitentliyi  

 Müvafiq maliyyə resursları  

 Əhali qarşısında yüksək mövqe  

 Tanınmış lider  

 Yaxşı düşünülmüş  strategiya 

 Sınanmış menecment 

 Qabiliyyət və innovasiya  

 Digərləri  

Zəif  tərəflər kimi aşağıdakıları müəyyənləşdirmək olar; 

 Strateji  istiqamətlərin  olmaması  

 Köhnəlmiş texniki vasitələr  

 Zəif imic  

 Müasir texnologiyaların tətbiqində gecikmələr 

 Menecer fəaliyyətində çatışmamazlıqlar  

 Digərləri (5, s.131). 

SWOT analiz zamanı xarici faktorların qiymətləndirilməsi zamanı münbit 

imkanlar aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:  

 Əlavə əhali qrupları ilə iş 

 Yeni fəaliyyət sahələrinə daxil olmaq 

 Xidmətin diferensiallığı  

 Şaquli inteqrasiya  

 Digərləri  

Təhdid faktorlarına əsasən aşağıdakılar daxildir;  

 Dövlətin qeyri-münbit mədəni siyasəti  

 Dar sahədə fəaliyyət məhdudiyyəti  

 Yeni rəqiblərin informasiya bazarına daxil olması  

 Əhalinin tələblərinin dəyişməsi və yeniləşməsi  

 Digərləri 

Kitabxananın strateji inkişafının mühüm halqası istehlakçıya xidmət işinin 

təşkilində keyfiyyətin real qiymətləndirilməsidir. Buraya sorğunun öyrənilməsi 

səviyyəsi, kitabxana xidmətlərinin müxtəlifliyi, kitabxanada məşğul olmağın 

konfortluğu və s. daxilidir. Digər elementlər olaraq komplektləşmənin tamlığı, 

istehlakçıların müxtəlif sosial qruplarının sosioloji və marketinq araşdırmaları, 

fondun mühafizə səviyyəsi, kitabxananın müasir texniki  avadanlıqla təmin olunması 

səviyyəsi, kitabxana reklamının effektivliyi də anliz oluna bilər (5, s.159). 

Kitabxananın potensial və imkanlarının məcmusunu daxili mühitin vəziyyəti, 

əksər hallarda təyin edir. Bunlardan biri kadr məsələsidir. Kadr problemi aşağıdakı 

prosesləri təyin edir; 

 Rəhbərliyin tabeçiliyində olan əməkdaşlarla qarşılıqlı münasibəti  
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 İşə qəbul, təlim və kadrların inkişafı  

 Əməyin nəticələrinin qiymətləndiriıməsi və stimullaşdırma  

 Əməkdaşlar arası münasibətin formalaşdırılması və onun  davamlı olmasını 

təmin etmək  

Təşkilati problemlər aşağıdakı prossləri təyin edir: 

 Kommunikasiya proseslərini  

 Təşkilati strukturları  

 Normalar, qaydalar və prosedurlar 

 Hüquq və vəzifələrin bölünməsi 

 Tabeçiliyin müəyyənləşdirilməsi 

İstehsalat probleməri aşağıdakı prosesləri təyin edir: 

 Məhsul və xidmətlərin hazırlanması 

 Texniki parka xidmətin göstərilməsi  

 Tədqiqat və istehsalatın təmin olunması  

Marketinq problemləri məhsulların realizə olunması proseslərinə 

istiqamətlənir: 

 Məhsulun strategiyası və qiymətin əmələgəlməsi  

 İstehlak bazarında məhsulun təqdimi və təbliği  strategiyası  

 Satış bazarının və yayılma sisteminin açılması  

Maliyyə problemləri kitabxananın vəsaitlərinin effektli istifadəsinə aid 

olunmuş proseslərdir. Strateji idarəetmənin səviyyəsinin yüksəldiməsi maliyyə 

vəziyyətinin analizi ilə bağlıdır. Bu zaman kitabxananın zəif  və güclü tərəflərini üzə 

çıxarmaq və uyğun perspektivdə qiymətləndirmək mümkündür.   

Maliyyə vəziyyətinin təftişi bir sıra hallarda mənasız olması haqqında 

mütəxəssislər fikir yürüdür. Maliyyə göstəricilərinin və iqtisadi meyarlar, qiymət 

siyasətinin tez-tez dəyişməsi müəyyən zaman kəsiyində perspektiv maliyə 

planlaşdırılmasını mənasız edir. Maliyyə təftişi maliyyə vəziyyətinin keçmişini 

düzgün ifadə edirsə gələcək planlaşdırmanı həyata keçirməyə əhəmiyyətli ola  

bilmir.Gələcək planlaşdırmada subyektiv interpretasiyadan başqa bir şey deyil. 

İdarəetmənin analizi istiqamətində vacib sahələrdən biri insan resurslarıdır. 

İnsan resursları seçim imkanları, strateji  alternativlərin həyata keçirilməsi ilə yanaşı 

əksər problemlərində  mənbəyidir. İnsan resurslarının analizi aşağıdakı 

ümumiləşdirilmiş suallara cavab verməyə imkan yaradır:  

 Hansı kadrlara reallıqda ehtiyac var 

 Yeni işçilərin götürülməsi və ya əməkdaşların təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

varmı 

 Personalı necə saxlamaq və cəlb etmək olar . 

Kitabxana yüksəkixtisaslı əməkdaşlara malik olduğu  halda ən mürəkkəb 

strateqiyaları həyata keçirməyə mailk ola bilər. 

İnsan resurslarının analizi kitabxanada mənəvi mühiti, kollektivdə mədəni 

səviyyə (personal tərəfindən olduğu kimi həm də istehlakçılar tərəfindən) kimi daxili 

faktorları da özünə daxil olunr. Belə bir analiz imicin və  ictimai rəyin 

formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən materialları əldə etməyə imkan verir. 
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Daxili mühit təşkilati mədəniyyətə çevrilən vacib istiqamətlərdən biri olduğu 

üçün öyrənilməsi vacibdir. Kitabxana əməkdaşlarının öz vəzifələrinin icrasına 

yanaşması, əməkdaşların bir-birinə münasibəti və kitabxanaya  münasibəti 

konteksində təşkilati mədəniyyət ifadə olunur. Təşkilati mədəniyyət kitabxananı 

güclü, davamlı və rəqabət qabiliyyətli edən mühüm amillərdəndir. Təşkilati 

mədəniyyətin konkret ifadə forması olmadğına görə onu öyrənmək son dərəcə 

çətindir. Kitabxananın güçlü və zəif  tərəflərini səciyyələndirən bir qrup əlamətlər 

təşkilati mədəniyyətin ifadəçisi ola bilər. Yüksək təşkilati mədəniyyətə malik 

kitabxanalarda insan faktoru, oxucu faktoru, yüksək xidmət mədəniyyəti  və 

fəaliyyətin özünə məxsus fəlsəfəsi mövcuddur.Zəif təşkilati mədəniyyətə malik 

müəssisələr fəaliyyətində formal  göstəricilərə, say göstəricilərinin  təbliğinə daha 

artıq diqqət yetirir və bununla da özünü ifadə edir. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НАНА 

 

Резюме 
В статье исследована деятельность по управлению Центральной научной 

библиотеки НАНА, анализированы важные компоненты применения новых 

информационно-коммуникационных технологий в библиотеке, приложены 

усилия по созданию оптимальной модели и структуры информационного 

менеджмента. 
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THE OPTİMAL MODEL OF İNFORMATİON MANAGEMENT OF THE  

CENTRAL SCIENTİFİC LİBRARY OF THE ANAS 

 

Summary 
The article researches the activities of the Central Scientific Library of ANAS, 

analyzes the important components of the application of new information and 

communication technologies in the library, makes efforts to create an optimal model 

and structure of information management. 
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Musiqi (yunanca “musike”- musiqi incəsənəti, ifaetmə) incəsənət növü olub, 

obyektiv reallığı bədii səs obrazı vasitəsilə ifadə edir. Musiqi insanın eşitmə, 

qavrama qabiliyyətinin, daxili aləminin, həyəcan və estetik düşüncələrinin müəyyən 

səslərlə harmoniya təşkil etməsidir. Hər bir xalqın musiqi mədəniyyəti spesifik 

xassələrə malikdir və ilk növbədə xalq musiqisində təzahür edir (4). Burada müəyyən 

fikir, əhval-ruhiyyə, düşüncə, şadlıq və kədər, eləcə də digər sosial və psixoloji 

proseslər intonasiyada ifadə olunur. Musiqinin əsas elementləri və ifadə vasitələri - 

lad, ritm, metr, temp, dinamika, tembr, melodiya, harmoniya, polifoniya və 

instrumentovkadır. Musiqi not yazısı vasitəsilə yazılır və ifa vaxtı reallaşdırılır.  

Hazırda ölkəmizdə musiqi sənətinin dərindən öyrənilməsində və peşəkar 

musiqiçilərin yetişməsində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 

Universitetinin (ADMİU) böyük rolu danılmazdır. Universitetin Kitabxana-

İnformasiya Mərkəzində (bundan sonra – Mərkəz) müxtəlif sahələr üzrə sənəd 

fondları, o cümlədən çoxşaxəli not nəşrləri və musiqi ədəbiyyatı fondu 

formalaşmışdır. Mərkəzin not nəşrləri və musiqi ədəbiyyatı fondunun sənəd-

informasiya tərkibinin zənginləşməsi universitetin həyatında həmişə aktual və vacib 

məsələlərdən birini təşkil edib.  

Burada komplektləşdirilmiş elmi, elmi-kütləvi və tədris ədəbiyyatı musiqi 

sahəsi ilə bağlı sənəd-informasiya tələbatı formalaşan istifadəçilərin (professor-

müəllim heyəti, tələbə, magistrant, doktorant və dissertantların) mühüm mütaliə 

mənbəyinə, zəngin bilik xəzinəsinə çevrilmişdir. Bu xəzinə oxucuların mənəvi 

zənginliyinə, elmi keyfiyyətlərinin təkmilləşməsinə, ictimai-siyasi görüşlərinin 
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yüksəlməsinə, ən əsası da milli və xarici musiqi mədəniyyətinin dərk edilməsinə 

mühüm təsir göstərir.  

Aparılan ümumiləşdirmələr göstərir ki, mərkəzin not nəşrləri və musiqi 

ədəbiyyatı fondu musiqi sənətinin tədrisində və musiqişünaslığın kitabxana-

informasiya təminatında vacib rola malikdir və bu sahədə xeyli nailiyyətlər əldə 

edilmişdir. Bu uğurları və qazanılan təcrübələri işıqlandırmaq, təhlil etmək və 

gələcək inkişaf perspektivlərini göstərmək ehtiyacı duyulur. Çünki mərkəz oxuculara 

sahə üzrə geniş kitabxana-informasiya xidməti göstərməklə onların mütaliəsinə və 

tədris prosesindəki fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu istiqamətdə  oxucuların 

sorğu təlabatını nəzərə alaraq fondun tərkibcə və quruluşca optimallaşdırılmasını 

həyata keçirir, not nəşrləri və musiqiyə dair bədii, tədris, peşəyönümlü ədəbiyyatı 

geniş şəkildə komplektləşdirir. Burada musiqi sahəsinə dair müxtəlif mənbələrdən 

alınacaq kitabların xüsusi çəkisi, planı, sənəd-informasiya mənbələri düzgün və 

dəqiq müəyyənləşdirilir. Müntəzəm olaraq fondun sənəd-informasiya dolğunluğu, 

daşıdığı vəzifələr və oxucu kontingenti geniş təhlil olunur. Mütəmadi şəkildə həm 

oxucuların, həm də fondun tərkib hissələri ardıcıl şəkildə öyrənilir. Sənəd-

informasiya təminatı prosesində az oxunan kitabların və not nəşrlərinin səbəbləri 

meydana çıxarılır, öyrənilir, xarakterizə edilir və gələcəkdə fondun tərkibcə 

komplektləşdirilməsinin ümumi perspektivi müəyyənləşdirilir.  

Şübhəsiz ki, bütünlükdə fondda olan sənəd-informasiya təminatının 

optimallığını qısa bir müddətdə dəqiqləşdirmək olmur. Buna görə də, not nəşrləri və 

musiqi ədəbiyyatı üzrə sənəd-informasiya fondunun komplektləşdirilməsində seçmə 

prinsipi geniş nəzərə alınır və tərtib edilən ədəbiyyat sifarişlərində əks etdirilir. 

Burada yaradılan mövzu-tipoloji planın tərtibi sənəd-informasiya fondunun tərkibcə 

formalaşma prinsiplərinin mühüm tərkib hissələrindən birini təşkil edir. 

Tipoloji tərkibinə görə (kitablar, jurnallar, dissertasiyalar, avtoreferatlar, not 

nəşrləri, CD-lər və s.) fondun tənzimləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə 

ki, fonda daxil olan sənədlərin nəşr tipləri müxtəlif məqsədlərlə, sorğularla istifadə 

edilir və informasiya bolluğuna isnad edir.  

Mərkəzin fondunda əhatə olunan not nəşrləri və musiqi ədəbiyyatı ilə bağlı 

sənədlərin nəşr tipləri mütaliə və istifadə baxımından müxtəlif xarakter daşıyır. Not 

nəşrləri və musiqi ədəbiyyatı fondu tərkibcə nəşr növlərinə görə digər sahələrdən 

fərqlənir. Fondun sənəd-informasiya resurslarının əsas nəşr növlərini kitab və 

jurnallarla yanaşı, həmçinin not nəşrləri, not əlyazmaları, dissertasiyalar, audiovizual 

materiallar təşkil edir.  

Məlumdur ki, not nəşrləri informasiyanın fiksasiya edilmiş işarə vasitələrinin 

xarakterinə və verilməsinə görə bütün sənədlərdən fərqlənir. Bu əlamətə görə not 

nəşrləri ideoqrafik sənədlərə aid edilir. Belə sənədlərdə işarələr kimi şərti 

simvollardan istifadə edilir və onlar real predmet və ya anlayışları bilavasitə əks 

etdirmir. Bundan başqa, not nəşrlərinin əksər hissəsi musiqi əsərlərinin not 

yazısından ibarətdir. Onlar musiqi əsərlərinin öyrənilməsinə və ya ifa edilməsinə 

hesablanmışdır. Mətni sənədlərdən fərqli olaraq not nəşrləri informasiyaları xüsusi 

işarələr, yəni not vasitəsilə əks etdirir. Not nəşrlərinin əsas hissəsini musiqi əsərlərini 

mətnlə, yaxud mətnsiz not yazısı ilə əks etdirən əsərlər təşkil edir. 

Ümumiyyətlə not nəşrlərinin təsnifatının işlənməsi vacib nəzəri və təcrübi 
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məsələdir. Belə ki, bu təsnifat not nəşrlərinin növ xüsusiyyətləri barədə məlumatlar 

verir. Bilirik ki, not nəşrləri musiqi əsərlərinin ifası və ya öyrənilməsi məqsədilə 

yaradılır. Nəzəri ədəbiyyatlarda qeyd olunduğu kimi funksional təyinatına görə 

mərkəzin fondunda olan not nəşrləri də elmi, tədris və konsert nəşrlərinə bölünür. 

Adından da məlumdur ki elmi not nəşrləri elmi-tədqiqat məqsədilə hazırlanır. 

Eyni zamanda onlar əlaqədar ali məktəblərin mütəxəssisləri və tələbləri üçün musiqi 

ifası zamanı da istifadə edilə bilər. Burada geniş tekstoloji materiallar, yəni musiqi 

əsərlərinin dəqiqləşdirilmiş orijinalına tam uyğun olan mətnlər, müəllifin əsər 

üzərində işləmə prosesinin variantları verilir, müxtəlif komentariyalarla, siyahılarla, 

göstəricilərlə təmin edilir. 

Müxtəlif musiqi alətlərində ifa qaydaları, xrestomatiya, inşa, çalışmalar, 

etüdlər, qoşma, arpedjio və s. özündə birləşdirən tədris xarakterli not nəşrlərinində 

fondda xüsusi payı vardır. Burada müxtəlif auditoriya qarşısında ifa edilmək üçün 

yazılmış musiqi əsərləri olan konsert nəşrləri də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onlarda 

kommentariyalar və elmi apartlar yoxdur. 

Sənədşünaslığın nəzəriyyəsinə əsasən oxucu ünvanına və ya təcrübi 

istifadəsinə görə bütün not nəşrləri aşağıdakı qruplara bölünür: musiqi məktəbləri 

şagirdləri və tələbələri (məktəb, konservatoriya və s.), mütəxəssislər (müəllimlər, 

musiqişünaslar, bəstəkarlar, dirijorlar, peşəkar ifaçılar və s.) və həvəskarlar (o 

cümlədən, bədii özfəaliyyət kollektivləri) üçün nəşrlər.  

Mərkəzin fondunda musiqi əsərlərinin ifaedilmə xarakterinə görə not 

nəşrlərinin səhnə, instrumental, vokal-xor əsərləri və qarışıq nəşrlər kimi növ 

müxtəlifliyi vardır. 

Səhnə əsərləri qrupu teatrda ifa edilən musiqi əsərləridir. Bu əsərlər 

incəsənətin sintetik janrı olub dramı, musiqini, rəqsi özündə birləşdirir. Bu janr 

operalardan (qəhrəmanlıq, lirik, komik, məişət və s.) və musiqili dramlardan (opera 

musiqili komediya, balet və s.) ibarətdir. 

İnstrumental musiqi əsərləri not nəşrlərinin üç böyük altqurupunu təşkil edir. 

Bunlar orkestr üçün əsərlər, kamera musiqi nəşrləri, ayrı-ayrı musiqi alətləri üçün not 

nəşrlərdir. Məsələn: kamera musiqi nəşrlərinə sonatalar, ansambllar (kamera, estrada, 

nəfəsli alətlər, xalq çalğı alətləri) üçün yazılmış əsərlər daxildir. Ansambılların hər 

biri öz növbəsində duet, trio, kvartetlərə bölünür. 

Vokal-xor əsərləri qrupuna aşağıdakı nəşrlər daxildir: vokal-simfonik əsərlər-

kantatalar, oratoriyalar; xor üçün nəşrlər-onlar xalq mahnılarına, kamera, vokal, 

estrada və kütləvi əsərlər yarımqruplarına ayrılır. 

Yazılma xarakterinə görə musiqi əsərləri partituralara və direksionlara, 

orkestr səsinə, klavirlərə bölünür. 

Partitura - orkestr, xor, kamera ansamblı üçün çoxsəsli not yazısıdır. 

Partiya - orkestr, xor və ya opera əsərinin, ayrıca (fərdi) səslə ifa olunan 

hissəsidir (müğənni, yaxud instrumentlə). 

Not nəşrlərində informasiyalar not işarələri vasitəsilə verilir. Not-sözü latın 

sözü “nota”, yəni yazı işarələri mənasını verir. Bunlar musiqi səslərini yazmaq üçün 

qrafıki işarə sistemidir. Not vasitəsilə musiqinin yazılması notasiya adlanır. Musiqidə 

istifadə edilən səslər qeyri-musiqi səslərindən (Məsələn: sürtünmə, döymə və s.) 

müəyyən səs səviyyəsi və səslənmə müddəti ilə fərqlənir ki, bunlar da not yazısı 
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vasitəsilə göstərilir. 

Müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif dövrlərdə notasiya sistemindən asılı olaraq 

notun forması və adı dəyişilmişdir. 

Not beş üfüqi xətt üzrə yazılır. Xətlərdə, xətlər arasında, həmçinin əlavə 

xətlərdə və onların arasında səsi ifadə edən işarələr, yəni notlar yazılır.  

Mərkəzin not nəşrləri və musiqi ədəbiyyatı üzrə sənəd-informasiya 

fondundan istifadə edilməsi təbliğatın ən mühüm sahələrindən birini təşkil edir. Peşə 

qazanmaq və öz ixtisasının səviyyəsini yüksəltmək, tədris edilən fənlərdən baş 

çıxarmaq, onu dərindən mənimsəmək, elmi dünyagörüşlərini genişləndirmək 

məqsədilə kitaba və digər informasiya daşıyıcılarına müraciət edən oxucular və 

onların sayı gündən-günə artır. 

Burada sənəd-informasiya fondundan istifadə edilməsi bir sıra formalarda 

öyrənilir. Belə ki, fondun tərkibcə istifadə edilmə səviyyəsini kitab fondunun və 

digər informasiya-resurslarının dövriyyəsi əsasında müəyyənləşdirmək dəqiq 

nəticələrə gətirib çıxarır. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir kitabxanaşünaslıqda 

fondların son illərdə istifadə edilməsinin nəticələri riyazi hesablama metodları ilə 

təhlil edilməsi və kitab fondlarının optimal həcminə dair göstəriciləri 

müəyyənləşdirmək üçün bir sınaq metodudur. 

Mərkəzin sənəd-informasiya fondunun quruluşca formalaşmasında aşağıdakı 

prinsiplər əsas götürülür: 

- müxtəlif sahələr üzrə ədəbiyyatın komplektləşdirilməsi; 

- bədii-estetik zövqün və əxlaqi keyfiyyətlərin tərbiyələndirilməsinə dair 

əsərlərin əldə edilməsi; 

- peşə-ixtisas yönümlü əsərlərin alınması; 

- tədris ədəbiyyatının komplektləşdirilməsi; 

- elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasına dair ədəbiyyatın 

komplektləşdirilməsi. 

Dünya kitabxanaşünaslarının da qeyd etdiyi kimi, müasir kitabxana bəşər 

elmi sərvətlərini toplayan, qoruyan, onları insanların istifadəsinə verməklə elmin, 

mədəniyyətin, iqtisadiyyatın, texniki biliklərin, elmi nəşrlərin öyrənilməsi və tətbiqi 

üçün şərait yaradır. Elmi-texniki tərəqqiyə, elmi nəzəriyyələrin, nəşrlərin istehsalata 

tətbiqi prosesinə kömək göstərir, elmlə istehsalat arasında, tədqiqlə tətbiq arasında 

vasitə kimi çıxış edir. 

Bu problemlərin həllində Mərkəzdə aparılan işlərin mühüm rolu vardır. 

Çünki, müasir oxucularda müstəqillik fikrinin bərqərar edilməsi, formalaşması, 

kitabxana, kitabxana fondlarından daha səmərəli istifadə edilməsini mühüm bir 

problem kimi qarşıya qoyur. 

Xidmətin səmərəliliyi və kitabxanaların komplektləşdirmə zəruriliyi mütaliə 

zənginliyi prinsipləri üzərində qurulur və inkişaf edir (2). Bu prinsiplərin 

müvəffəqiyyəti və əsas mahiyyəti  kitabxana fondlarının formalaşması səviyyəsi ilə 

müəyyənləşir. Ümumiyyətlə, fond ayrı-ayrı kitabxanaların sadəcə formal birləşməsi 

deyildir. O, düşünülmüş, planlı və elmi şəkildə seçilmiş zəngin kitab sərvətindən 

ibarətdir. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunda (1998) isə 

bu, belə ifadə edilir: “Kitabxana fondu-ictimai istifadə məqsədilə kitabxananın 

vəzifələrinə uyğun şəkildə formalaşmış çap əsərləri və digər məlumat daşıyıcılarının 
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məcmusudur” (1). Deməli, fondun tərkib hissələrinin dəqiq, düzgün və səmərəli 

formalaşması xidmət işinin ümumi istiqamətinə mühüm təsir göstərir. 

Oxucuların fonddan istifadəsinin təşkilində, onun formalaşmasında, Mərkəzin 

fəaliyyəti üç mərhələyə bölünür: 

1. Sənəd-informasiya fondunun komplektləşdirilməsi; 

2. Çap əsərlərinin və digər informasiya daşıyıcıların elmi işlənməsi, kataloq 

və kartoteka sistemlərinin biblioqrafik vəsaitlərin yaradılması; 

3. Oxuculara xidmət işinin təşkili. 

Bu mərhələlər kompleks halda, üzvi surətdə bir-biri ilə bağlıdır və burada 

əsas iş fondun komplektləşdirilməsinin düzgün elmi əsaslarla təşkilindən asılıdır. 

Çünki oxucuların tərkibi, elmi, tədris və mədəni səviyyəsi yüksəldikcə, onların 

sorğuları da dərinləşir və mürəkkəbləşir. Bu xüsusiyyətlər elmin, tədrisin yeni 

problemlərini həll edən Mərkəzin oxucularına da aiddir. 

Beləliklə, ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin ən mühüm 

vəzifələrdən biri oxucu kontingentinin mütaliəsinə rəhbərlik etməkdən və mövcud 

sənəd-informasiya fondundan daha səmərəli istifadənin təşkilindən ibarətdir. 
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ФОНД НОТНЫХ И МУЗУКАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Резюме 

 

        В статье представлено научное исследование нотных изданий и 

музыкальной литературы, хранящейся в фонде Библиотечно-информационного 

Центра Азербайджанского Государственного Университета культуры и 

искусства. Детально  проанализирована научная, научно-популярная и учебная 

литература в составе фонда, которая является богатым источником 

информации, знаний в области музыкальной культуры для пользователей 

(профессоров, преподавателей, студентов, магистров, докторантов и 
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диссертантов). Результаты показали, что издания  фонда музыкальной 

литературы играют важную роль в преподавании музыкального искусства, а 

также  в области библиотечно-информационного обеспечения музыковедения. 

В университете в этой области достигнуты значительные  успехи. 
 

Tamilla Askerova 

Natig Mursalov 

 

FUND OF NOTES AND MUSİCAL LİTERATURE AND PUBLİCATİONS 

OF THE AZERBAİJAN STATE UNİVERSİTY OF CULTURE AND ART 

Summary 
 

The article were studied of The Library and Information Center of  The 

Azerbaijan State University of Culture and Art, teaching and promotion of the values 

of the culture and art of the multukultural library science and scientific information 

support for the activities of the Fund, its information resources development. The 

center's achievements in recent years, this area has the existing shortcomings and 

take the necessary measures to resolve them, the proposals were put forward to the 

future. 
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Heydər Əliyev irsinin təbliği məqsədilə kitabxanalar Heydər Əliyev irsinin 

biblioqrafik informasiya nəşrləri yaradır.   

Heydər Əliyevin bütün yaradıcılığını və ona həsr edilmiş əsərləri, eyni 

zamanda onun çıxışlarını əks etdirən sənədlərdən biri “Müstəqilliyimiz əbədidir” 

çoxcildliyidir. Bu kitablar ümummilli lider Heydər Əliyevin irsini öyrənmək 

baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Müstəqilliyimiz əbədidir” 

çoxcildliyi 1997-ci ildən nəşr olunmağa başlanmışdır. Hal-hazırda 46 cildi nəşr 

edilmişdir. Respublikа ictimаiyyətinin, müəllimlərin, dövlət qulluqçulаrının və 

tədqiqаt аpаrаn bütün аpаrıcı mütəхəssislərin bu kitаbа оlаn böyük tələbаtı və mаrаğı 

nəzərə аlınаrаq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə M.F.Ахundоv 

аdınа Milli Kitаbхаnа tərəfindən çохcildliyin I-IX cildlərinin (qeydlər, mövzu şəхsi 

və cоğrаfi аdlаr gostəricisi) köməkçi göstəricisi tərtib edilmişdir.(2,.s. 4) 

Köməkçi göstəricidə çoxcildliyin mətnində verilən qeydlər, şəxsi və coğrafi 

adlar əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır. Çoxcildliyin müvafiq cildlərindəki 

materiallar sistemli formada bir yerə toplanaraq göstəricidə öz əksini tapmışdır. 

Göstərici “Qeydlər”, “Mövzu”, “Şəxsi adlar”, “Coğrafi adlar” bölmələrindən 

ibarətdir. “Mövzu” göstəricisi bölməsində adından da göründüyü kimi, müəyyən 

mövzularla əlaqədar olan və çoxcildlikdə yer almış materiallar haqqında məlumat 

verilmişdir.  

Ümumilikdə xarici ölkələrlə Azərbaycan münasibətlərini izləmək baxımından 

“Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin I-X cildlərinin köməkçi göstəricisində yer 

alan “Coğrafi adlar” göstəricisi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Burada təkcə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin dünyanın bir sıra ölkələri ilə əlaqədar deyil, eyni 

zamanda Azərbaycanın bir-birindən gözəl guşələri, rayonları, kəndlərində olan 

çıxışları, həmçinin onlar haqqında olan düşüncələri əks olunmuşdur.  

Çoxcildlikdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə  Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin və M.F.Axundov adına Milli kitabxananın birgə layihəsi olan 

“Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi 
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2010-cu ildə çapdan çıxmışdır. Göstərici 512 səhifədən ibarətdir və “Müstəqilliyimiz 

əbədidir” çoxcildliyinin X və XXVIII cildlərindən oxucuların istifadəsini 

asanlaşdırmaq baxımından olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu göstəricidə də 

digərində olduğu kimi materiallar “Qeydlər”, “Şəxsi” və “Coğrafi” adlar bölməsində 

əlifba sırası ilə düzülmüşdür. “Qeydlər” bölməsində digər bölmələrdə (“Coğrafi 

adlar”, “Şəxsi adlar”) verilən məlumatların izahlı açıqlaması verilir.”(3,s.9)  

Milli Kitabxana “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinə verilmiş köməkçi 

göstəricilərin yaradılması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirərək ulu öndərin 90 

illik yubileyi münasibətilə coxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin də köməkçi 

göstəricisini (qeydlər, şəxsi adlar və coğrafi adlar) hazırlamışdır.  

Göstəricinin “Qeydlər” bölməsində Heydər Əliyevin görkəmli şəxslər 

haqqında fikirləri öz əksini tapmışdır. (4, s. 4-8)  

Göstəricinin üstün  cəhətlərindən biri də ensiklopedik məlumatları özündə əks 

etdirməsidir. Məs. Еlmirа Şаhtахtinskаyа. Еlmirа Həbibullа qızı Şahtaxtinskaya 

(1930-1996) – rəssаm. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Xаlq rəssаmı və əməkdаr 

incəsənət хаdimi. H.B.Şаhtахtinskinin qızıdır. Plаkаt və dəzgаh rəsmlərinin 

muəllifidir. 70- ci illərdə çəkdiyi “Аzərbаycаn qədim mədəniyyət diyаrıdır” plаkаt 

silsiləsində Аzərbаycаnın оrtа əsrlərdə yаşаyıb yаrаtmış еlm və mədəniyyət 

хаdimlərinin (N.Tusi, M.Gəncəvi, İ.Nəsimi, M.Fuzuli, Ə. Nахcıvаni, S.Məhəmməd 

v.b.), 70-80-ci illərdə isə muаsir sənətkаrlаrın (U.Hаcıbəyоv, H.Cаvid, S.Vurğun, 

S.Bəhlulzаdə, Q.Qаrаyеv, F.Əmirоv və b.) pоrtrеtlər qаlеrеyаsını yаrаtmışdır. (C.31- 

358) 

Bölmə daxilində informasiya əlifba prinsipi üzrə qruplaşdırılmışdır.  

 Ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş “Müstəqilliyimiz əbədidir” 

çoxcildliyinə verilmiş köməkçi göstəricilər Heydər Əliyev irsini tədqiq edən 

mütəxəssislər üçün, eyni zamanda onun irsini öyrənən yeni nəsil üçün böyük 

əhəmiyyətə malikdir, bütövlükdə cəmiyyətin biblioqrafik təminatında əvəzedilməz 

biblioqrafik ehtiyatdır. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Mərkəzi Elmi 

Kitabxanası ümummilli lider, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 

zəngin irsini əks etdirən iki cilddən ibarət “Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir” 

çoxcildliyinin elmi biblioqrafik göstəricisini hazırlayaraq “Şərq-Qərb” nəşriyyatında 

çap etdirmişdir. 

Biblioqrafik göstəricinin birinci cildində “Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz 

əbədidir” çoxcildliyində əks olunmuş siyasi, ictimai və sosial əhəmiyyətə malik 

materiallar “Dövlətçilik, müstəqillik və demokratiya”, “Milli təhlükəsizlik”, “Ordu 

quruculuğu”, “Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”, 

“İqtisadiyyat”, “Neft strategiyası”, “Aqrar siyasət”, “Elm və təhsil”, “Mədəniyyət, 

ədəbiyyat, dil, incəsənət”, “Bədən tərbiyəsi və idman”, “Tibb və səhiyyə”, “Milli 

mənəvi dəyərlər”, “Qadın və ailə”, “Uşaq və gənclər” bölmələrində, ikinci cildində 

isə “Dünya azərbaycanlıları”, “Dövlətlərarası münasibətlər, beynəlxalq təşkilatlar”, 

“Tarix və tarixi hadisələr”, “Azərbaycanın şəhərləri və bölgələri” bölmələrində 

təqdim edilir. 

Ən yaxın və şanlı tariximizin araşdırılması, Heydər Əliyev dühasının 

Azərbaycan tarixindəki təkrarsız xidmətlərini öyrənmək üçün nəzərdə tutulan 
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biblioqrafik göstəricidə, eyni zamanda, Ümummilli Liderin səhhəti ilə bağlı 

mütəmadi Azərbaycan ictimaiyyətini məlumatlandıran Azərbaycan Prezidentinin 

Mətbuat Xidmətinin məlumatlarına da xüsusi bölmədə yer verilmişdir. (10, s.2), 

Külliyyatın buraxılışına məsul Azərbaycan Respublikası Prezident 

Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin sonuncu cilddə əks 

olunan “Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyi yaradan və yaşadan – ümummilli lider 

Heydər Əliyevin qadir siyasətidir” və biblioqrafik göstəricinin hazırlanması 

layihəsinin rəhbəri, akademik Akif Əlizadənin “XX əsrin qüdrətli siyasi lideri” 

məqalələri də biblioqrafik göstəricidə xüsusi yer tutur. AMEA rəyasət heyətinin 

qərarı ilə çap olunan biblioqrafik göstəricinin elmi redaktoru, akademik İsa 

Həbibbəyli, tərtibçi-müəllifi filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-

Kəngərlidir. (11, s.2.) 

46 cildlik külliyyatda öz əksini tapmış çıxış və nitqlər, bəyanatlar, məktub və 

müsahibələr analitik təsvir olunaraq verilmiş və müvafiq bölmələrdə verilmişdir. 

Xronoloji və sistematik struktur informasiyaların dolğunluğu, informasiya-xtarış 

aparatı üzrə nəşrin mövcudluğu bəşrin informativliyini və istifadə keyfiyyətini artırır. 

Göstəricidə “Müstəqilliyimi əbədidir” çoxcildliyinin ayrı-ayrılıqda bütün cildlərinin 

xülasəsi verilmişdir ki, bu da öz növbəsində toplunun annotativ-referativ izlənməsinə 

də imkan verir. (5, s.68) 

  “Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin elmi biblioqrafik 

göstəricisinin birinci cildi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 

rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyi yaradan 

və yaşadan- ümummilli lider Heydər Əliyevin qadir siyasətidir” adlı giriş məqaləsi 

ilə başlayır.  

 Göstəricinin bu cildinin “Dövlətçilik, müstəqillik, demokratiya” adlı birinci 

bölməsində 140 adda, “Milli təhlükəsizlik” adlanan ikinci bölməsində 6 adda, “Ordu 

quruculuğu” adlanan üçüncü bölməsində 70 adda, “Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi” adlanan dördüncü bölmədə 97 adda, “İqtisadiyyat” adlanan 

beşinci bölmədə  256 adda, “Neft srategiyası” adlı altıncı bölmədə 208 adda, “Aqrar 

siyasət” adlı yeddinci bölmədə 12 adda, “Elm və təhsil” adlanan bölmədə 95 adda, 

“Mədəniyyət, ədəbiyyat, dil və incəsənət” adlı bölmədə 392 adda, “Tibb və səhiyyə” 

adlı bölmədə 21 adda, “Bədən tərbiyəsi və idman” adlanan bölmədə 33 adda, “Milli 

mənəvi dəyərlər” adlı bölmədə 133 adda, “Qadın və ailə” adlı bölmədə 12 adda, 

“Uşaq və gənclər” adlı bölmədə 137 adda ədəbiyyat olmaqla, ümumilikdə 1534 adda 

ədəbiyyatın analitik-biblioqrafik təsviri verilmişdir.  

Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə göstəriciyə “Adlar 

göstəricisi” və “Coğrafi göstərici” olmaqla “İnformasiya axtarış aparatı” əlavə 

edilmişdir. 

 “Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin elmi biblioqrafik 

göstəricisinin ikinci cildinin “Dünya Azərbaycanlıları” adlı birinci bölməsində 

Heydər Əliyevin dünya azərbaycanlıları ilə görüşlərində söylədiyi nitqləri, çıxışları 

və müsahibələrini əks etdirən 31 adda sənədin biblioqrafik siyahısı verilmişdir. 

“Dövlətlərarası münasibətlər, beynəlxalq təşkilatlar” adlı ikinci bölmədə 

“Azərbaycanla həmsərhəd ölkələr” adlı altbölmədə Azərbaycan Türkiyə əlaqələrinə 

dair 277 adda, Azərbaycan Rusiya Federasiyası əlaqələrinə dair 190 adda, 



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 181 ~ 
 

Azərbaycan Gürcüstan əlaqələrinə dair 77 adda, Azərbaycan İran əlaqələrinə dair 61 

adda, Azərbaycan Avropa ölkələri  əlaqələrinə dair 526 adda, Azərbaycan Asiya 

ölkələri əlaqələrinə dair 372 adda, Azərbaycan Şimali Amerika Ölkələrinin 

əlaqələrinə dair 211 adda, Azərbaycan Cənubi Amerika ölkələri əlaqələrinə dair 31 

adda, Azərbaycan Avstraliya və Okeaniya ölkələri əlaqələrinə dair 11 adda, 

Azərbaycan Afrika ölkələri əlaqələrinə dair 106 adda, Beynəlxalq təşkilatlarla 

əlaqələrə dair 254 adda ədəbiyyat olmaqla, ümumilikdə 2116 adda sənədin 

biblioqrafik siyahısı verilmişdir.  

 “Tarix və tarixi hadisələr” adlı üçüncü bölmədə Ulu öndərin Xocalı 

soyqırımı, 20 yanvar faciəsi, 31 Mart Azərbaycan soyqırımı günü ilə bağlı keçirilən 

tədbirlərdə çıxışları, dövlət müstəqiliyi günü, görkəmli şəxsiyyətlərin yubiley 

tədbirlərində, beynəlxalq elmi konfranslarda, tarixi memarlıq abidələrinin açılışı 

zamanı nitqləri, xarici ölkə prezidentləri və ayrı-ayrı şəxslərlər görüşlərindəki 

söhbətləri, tarixi günlərdə Azərbaycan xalqına müraciətləri olmaqla 57 adda sənədin 

biblioqrafik təsviri öz əksini tapmışdır.  

 “Azərbaycan şəhərləri və bölgələri” adlı dördüncü bölmədə 141 adda sənədin 

biblioqrafik təsviri ilə yanaşı, Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərlərinə Heydər Əliyevin 

ziyarətini əks etdirən fotolar da daxildir. “Azərbaycan Respublikası prezidentinin 

mətbuat xidmətinin məlumatları” adlanan beşinci bölmədə 8 adda sənədin 

biblioqrafik təsviri verilmişdir. 

 Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə göstəriciyə “Adlar 

göstəricisi” və “Coğrafi göstərici” olmaqla “İnformasiya axtarış aparatı” əlavə 

edilmişdir. (6) 

“XX əsrdə Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyətlərindən biri ölkədə elmin, 

təhsilin sürətlə inkişaf etməsidir” ümummilli liderin müdrik kəlamı ilə başlayan 

“Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi” adlı çap olunmuş biblioqrafik göstərici bu 

fəaliyyətin dəyərli nümunəsidir. (1, s.138) 

          Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən hazırlanmış biblioqrafik 

vəsait Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 2010-cu 

ildə “Şərq-Qərb” mətbəəsində nəşr olunmuş və  ulu öndər Heydər Əliyevin 

Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin 40 illiyinə həsr olunmuşdur. Biblioqrafik 

göstərici akademik Mahmud Kərimovun ümumi rəhbərliyi ilə çapa hazırlanmışdır.           

Biblioqrafik nəşr öz əhatəliliyi, informasiyalılığı baxımından seçilir. 

           Biblioqrafik göstəricinin məqsədi Azərbaycan elminin inkişafı sahəsindəki 

fəaliyyətinin təbliği, Azərbaycanın və dünyanın elm xadimlərinin Heydər Əliyev 

irsinə verdiyi qiymət, Azərbaycan elminin beynəlxalq əlaqələri haqqında informasiya 

tələbatçılarına məlumat verməkdir. Biblioqrafik göstərici Heydər Əliyevin zəngin 

irsini tədqiq edən mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

        Biblioqrafik göstəricinin tərtibçi-müəllifi filologiya elmləri doktoru Aybəniz 

Əliyeva-Kəngərli, elmi redaktoru Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, pro-

fessor Abuzər Xələfovdur.  

        Biblioqrafik göstəricidə 1522 adda mənbənin biblioqrafik təsviri verilmişdir. 

Vəsaitin həcmi 424 səhifədir. Biblioqrafik göstərici haqqında geniş məlumatı, 

biblioqrafik göstəriciyə daxil olan “Tərtibçi-müəllifdən” başlıqlı yazıdan əldə etmək 

mümkündür. Vəsait 6 bölmə və 16 yarımbölmədən ibarətdir. “Heydər Əliyev və 
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Azərbaycan elminin inkişaf strategiyası” sərlövhəli yazının müəllifi akademik 

Mahmud Kərimovdur.  (7, s.45-68). 

Heydər Əliyev irsinin biblioqrafik informasiya təminatı baxımından 

Azərbaycan Respublikası Prezident İşlər İdarəsi Prezident Kitabxanası tərəfindən 

yaradılmış “Azərbaycanı dünyaya tanıdan lider” adlı biblioqrafik göstərici mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu göstəricidə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin xarici siyasət fəaliyyəti haqqında kitabxananın fondunda olan kitabların 

biblioqrafik təsvirləri dillər üzrə əlifba sırası ilə verilmişdir. Burada, həmçinin 

Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə (1993-2003) 

xarici ölkələrə etdiyi səfərlərin xronologiyası da yer almışdır. Göstərici “Xarici 

ölkələrə səfərlərin xronikası (1993-2003)”, “Əsərləri” və “Haqqında” bölmələrindən 

ibarətdir.  

Göstəricinin “Xarici ölkələrə səfərlərin xronikası (1993-2003)” adlı birinci 

bölmədə Ulu Öndərin 1993-2003-cü illərdə fəaliyyətinin xronologiyası verilmişdir. 

“Əsərləri” adlanan bölmədə ulu öndərin müəllifi olduğu azərbaycan dilində 55 adda, 

rus dilində 2 adda  və xarici dillər 1 adda olmaqla, ümumilikdə 58 adda ədəbiyyatın 

biblioqrafik siyahısı, “Haqqında”  adlanan üçüncü bölməsində ümummilli lider 

haqqında azərbaycan dilində 74 adda, rus dilində 13 adda, xarici dillərdə 17 adda 

olmaqla, ümumilikdə 104 adda ədəbiyyatın biblioqrafik siyahısı verilmişdir.  

         Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu olan Azərbaycan xalqının 

Ümummilli lideri cənab Heydər Əliyevin yeni nəslin tərbiyəsində göstərdiyi misilsiz 

xidmətlərini və atalıq qayğısını yaddaşlarda daimi yaşatmaq, Azərbaycan gəncliyinə 

verdiyi dəyərli tövsiyələrini təbliğ etməkdə kitabın rolu çox böyükdür. Nəşr olunmuş 

kitablardan biri və demək olar ki, birincisi – müasir Azərbaycan Respublikasının 

memarı və qurucusu olan Ümummilli Liderimiz cənab Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 

80 illik yubileyi münasibətilə yüksək poliqrafik səviyyədə çap olunmuş biblioqrafik 

məlumat kitabıdır. (9, s. 67) Bakı Dövlət Universiteti Elmi Şurasının qərarı ilə ilk 

dəfə olaraq “Dünyanın görkəmli dövlət xadimləri” seriyasından olan bu kitab 

müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında və möhkəmləndirilməsində misilsiz 

rolu olan Heydər Əliyev irsinin biblioqrafiyalaşdırılması sahəsində atılan ilk 

addımdır. 434 səhifləik Azərbaycan dilində, 446 səhifəlik rus dilində, 455 səhifəlik 

ingilis dilində çap olunmuş bu sanballı biblioqrafik əsər (8) BDU-nun rektoru, 

AMEA-nın müxbir üzvü, professor Abel Məhərrəmovun rəhbərliyi və ümumi 

redaktəsi ilə nəşr edilmişdir. Kitabın tərtibçi-müəllifləri əməkdar elm xadimi, BDU-

nun kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, professor Abuzər Xələfov və 

biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi, bu sətirlərin müəllifi Solmaz 

Sadıqovadır.  

Ümummilli lider haqqında tədqiqata cəlb edilən biblioqrafik informasiya 

mənbələri bütün oxucuların, xüsusən də gənclərin stolüstü kitabına çevriləcək və 

bundan sonra neçə-neçə nəsillər Heydər Əliyevin zəngin irsindən bəhrələnəcəkdir.  
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Гюнель Багирова-Гусейнова 

 

НАСЛЕДИЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ 

Резюме 

 

В статье освещаюся библиографические и информационные источники,  

посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, на основе которых 

проводится изучение его наследия, в частности «Гейдар Алиев. Наша 

независимость вечна: вспомогательный аппарат 1-9 томов многотомника», 

«Гейдар Алиев. Наша независимость вечна: вспомогательный аппарат 10-38 

томов", "Гейдар Алиев. Наша независимость вечна: вспомогательный аппарат 

29-42 томов», «Гейдар Алиев. Библиографический указатель «Гейдар Алиев и 

азербайджанская наука», «Гейдар Алиев: справочно-библиографическая книга» 

и электронный библиографический указатель «Лидер, прославивший 

Азербайджан в мире».  
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      Gunel Bagirova-Guseynova 

 

HERİTAGE OF HEYDAR ALİYEV İN BİBLİOGRAPHİC 

İNFORMATİON RESOURCES 

Summary 

 

The study analyzed bibliographic and informational sources which are 

important for the study of Heydar Aliyev's heritage. The study included "Heydar 

Aliyev. Our Independence is eternal: Auxiliary apparatus I-IX volumes of 

multitude", "Heydar Aliyev. Our independence is eternal. Multiplier X-XXVIII 

volumes", "Heydar Aliyev. Our independence is eternal. Multiple Indicators of the 

XXIX-XXXXII volumes", "Heydar Aliyev. Bibliographical index "Heydar Aliyev 

and Azerbaijan science", "Heydar Aliyev: bibliographic information book", and  

"The leader who has glorified Azerbaijan for the whole world" electronic 

bibliographic index. 
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KİTABXANA İNNOVASİYALARI AZƏRBAYCAN KİTABXANA İŞİ 

TƏDQİQATLARINDA YENİ MÖVZU KİMİ 

 

Açar sözlər: kitabxana-informasiya elmi, Azərbaycanda kitabxana işi, innovativ 

kitabxana xidməti 

Ключевые слова: библиотечно-информационная наука, библиотечное дело в 

Азербайджане, инновационное библиотечное-информационное обслуживание 

Keywords: library-information science, librarianship in Azerbaijan, innovativ 

library service 

 

Bu gün geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsinə malik Azərbaycanda 12 

mindən çox müxtəlif tipli kitabxana mövcuddur. Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin 

informasiya təminatının həyata keçirilməsində ölkə kitabxanalarının tutduğu mühüm 

yer mədəniyyətin bu sahəsində informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, 

innovasiyaların, o cümlədən, müasir texnologiyaların tətbiqini zəruri 

edir. Azərbaycan kitabxanaşünaslığı tarixində müasir dövrün tələblərinə uyğun, 

kitabxana işinin inkişaf amillərini özündə əks etdirən tədqdiqat, dissertasiya 

mövzuları çox işlənmişdir. Lakin konkret kitabxana işində innovasiyalarla bağlı 

dissertasiya işi ilk dəfə olaraq 2012-ci ildən araşdırılmağa başlanmışdır. Bu işin 

hazırlanmasında Rusiya kitabxanaşünaslarının nəzəriyyəsindən, o cümlədən Belarus 

Milli Kitabxanasının, Polşa Milli Kitabxanasının qabaqçıl iş təcrübəsindən 

yararlanaraq Azərbaycan kitabxana işi ilə qarşılıqlı təhlili nəticəsində müəyyən 

nəticələr əldə edilmişdir.  

 

İlk öncə innovasiya fəaliyyətinin mahiyyətinə nəzər salaq. İnnovasiya 

fəaliyyəti deyərkən istehsal, kommersiya, idarə etmə və sosial proseslərin 

səmərəliyini artıran elmi tədqiqatların və təcrübi-konstruktor işlərinin nəticələrinin 

praktiki tətbiqi nəzərdə tutulur. İnnovasiya prosesi nəticəsində yeni və ya 

təkmilləşmiş məhsul, xidmət təklif olunur. Eyni zamanda innovasiya texnoloji 

prosesləri, idarə və təşkil etmə proseslərində tətbiq oluna bilər. Beləliklə, innovasiya 

fəaliyyəti cəmiyyətin intellektual fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönələn nəticədir. 

[4, s.10] 

Nəzəriyyəyə əsaslanaraq qeyd etmək olar ki,  kitabxana işində innovasiyalar — 

dəyişikliklərdir, onların əsas təyinatı - kitabxana fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, 

oxucuların sorğu və tələbatına uyğun informasiya təminatının həyata keçirilməsidir. 

Kitabxanaşünaslıq elmində innovasiyalar kitabxana fəaliyyətinin (elm, təcrübə, 

təhsil) bütün sferalarının inkişafının əsas amili rolunu oynayır.  [13, s. 56-70] 
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Rus alimi Kaçanova E.Y. (Качанова Е.Ю. Инновации в библиотеках. 2003)  

“Kitabxanalarda innovasiyalar”adlı əsərində [11, s. 34-48] innovasiyaya dair 

terminoloji bazanın izahını aşağıdakı kimi vermişdir: 

İnnovasiya kitabxananın fəaliyyətində müsbətə doğru olan dəyişikliklərin 

nəticəsidir. Bu dəyişikliklər özünü onda göstərir ki, elmi ideya və ya texniki ixtira 

təcrübədə istifadə mərhələsinə qədər gətirilib çıxarılır. Müəssisənin inkişafına təsir 

göstərən iqtisadi səmərə verməyə başlayır. Görünür ki, elə buna görə də elmi 

nəşrlərin müəllifləri, innovativ menecment dərsliklərinin və rəsmi sənədlərin 

tərtibçiləri “innovasiya” anlayışını müəyyən edərkən “obyekt” yanaşmasını əldə 

rəhbər tuturlar.  

 İnnovasiya – kitabxanada mövcud olan məhsul və xidmətlərin, onun 

texnologiyasının, xidmətin forma və metodlarının yenilənməsi, digər kitabxanalarla 

rəqabətliliyin artmasıdır. 

İnnovasiya prosesi isə- kitabxananın fəaliyyətini irəliyə doğru inkişaf etdirəcək 

ideyanın yaranmasından yeniliyin istifadəsinə qədər olan zaman kəsiyində ardıcıl 

görülən işlərdir. 

İnnovasiyalaşdırma - yeni ideyaların yaradılması və tətbiqi hesabına 

kitabxananın iqtisadi və ya sosial potensialında məzmunlu, məqsədyönlü 

dəyişikliklərin həyata keçirilməsi fəaliyyətidir. İnnovasiyalar məhsullara və 

proseslərə olan tələbatların, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində və ümumiyyətlə 

bazar iqtisadiyyatında olan dəyişikliklərin, demoqrafik inkişafın və yeni biliklərin 

nəticəsi olaraq meydana çıxa bilər.  

Kitabxana innovatikası - kitabxanaşünaslığın yeni bir istiqaməti kimi kompleks 

elmdir və fənlərarasıdır, özündə müxtəlif elmlərin nailiyyətlərini (innovasiya və 

elmşünaslığın, pedaqogika və psixologiyanın, idarəetmənin (menecment) və 

marketinqin, kitabxanaşünaslığın və informatikanın ümumi nəzəri əsaslarını) 

birləşdirir, respublikanın müasir hərtərəfli inkişafı şəraitində kitabxanaların 

innovasiya fəaliyyətinin təcrübi effektivliyinin artırılması məqsədi daşıyır. Kitabxana 

innovatikası kitabxana fəaliyyətinin effektiv dəyişilməsi prosesini araşdırıb 

öyrənməlidir. Bu proses, müasir ictimai tərəqqi dövründə kitabxana işinin səmərəli 

inkişafına təkan verən ideyaların hazırlaması (kitabxanaşünaslıqda və onunla sıx 

əlaqəli elmlərdə), onların kitabxana fəaliyyətinin (tətbiqi elmi tədqiqatlar vasitəsilə) 

konkret şəraitinə uyğunlaşdırılmasından başlamış, həmin ideyaların dəyişikliklərin 

gerçək obyektinə tətbiq edilməsinə, kitabxana sahəsində və əlaqədar sferalarda 

innovasiya layihələrinin geniş yayılmasına qədər və s. məsələləri əhatə edir. 

Kitabxana innovatikasının obyekti - bir sosial institut kimi kitabxananın 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş, onların qarşısında duran vəzifələrin, 

sosial məsələlərin səmərəli həllinə imkan verən elmi tədqiqatların və müstəqil 

araşdırmaların nəticələridir. Onun predmeti isə - qazanılmış elmi nailiyyətlərin 

kitabxana təcrübəsində, təhsildə və fasiləsiz təhsildə reallaşdırılması xüsusiyyətləri 

və irəliləyiş yollarıdır. 

Kitabxana innovatikası kompleks və fənlərarası elm olub, cəmiyyətin ümumi 

inkişafı şəraitində kitabxanaların innovativ fəaliyyətinin təcrübi əhəmiyyətinin 

yüksəldilməsi məqsədi daşıyır. O, cəmiyyətin inkişafının müasir şəraitində kitabxana 

işinin produktiv tərəqqisinə səbəb olan yeni ideyaların işlənib hazırlanmasından 
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(kitabxanaşünaslıq və digər əlaqədar elm sahələrində), onların təcrübi 

araşdırmalardan sonra iş fəaliyyətinə tətbiq olunması və innovativ işlərin kitabxana 

işi və ona yaxın olan sahələrdə geniş təbliği və yayılmasına qədər və s. prosesləri 

öyrənməlidir. 

İnnovativ kitabxana fəaliyyətinin problematikası ilə oxucunu tanış etmək 

zərurəti ona əsaslanır ki, sosial-iqtisadi çevrilişlər, elm və təhsil sisteminin fasiləsiz 

inkişafı, müasir elmi-texnoloji və humanitar tərəqqinin, əmək bazarında rəqabətin 

təsiri altında kitabxana innovatikasının mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri 

kitabxanalarda yeniliklər onların fəaliyyəti üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən uğurlu 

inkişafın başlıca amilidir. 

Kitabxana innovatikasının məqsədi innovativ kitabxana işinin təşkilati-

idarəetmə təminatının mahiyyəti, prinsipləri, forma və metodları haqqında bilik, 

informasiya verməkdir. Kitabxana işi sahəsində innovativ layihələrin məzmunu, 

hazırlanması və idarə olunmasında sistemli təsəvvür, bacarıq və vərdişlərin 

formalaşdırılmasıdır. [12, s.26-32] 

Müasir şəraitdə heç bir müəssisə və təşkilat öz fəaliyyətinin müxtəlif 

tərəflərdən daim təkmilləşdirmədən inkişaf edə bilməz: yeni xidmət və ya 

məhsulların təqdim olunması, yeni texnologiyalardan istifadə olunması, müəssisənin 

və işçi heyətin idarəolunması metodlarının yenilənməsi və s. 

 İnnovasiyalar - inkişafın vacib elementidir: onlarsız kitabxanaların sosial 

əhəmiyyətli müəssisə kimi qalması, rəqabətə davamlı xidmətlər göstərməsi, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində öz mövqelərini möhkəmlətməsi mümkün deyil. Kitabxana 

işində uğurlu innovasiya fəaliyyətinin 3 əsas şərti vardır. 

1. İnnovasiya fəaliyyəti geniş biliklər, bacarıq və uyğunlaşmaq qabiliyyəti 

tələb edən işdir. Belə ki, kitabxana innovasiyalarının icraçıları çalışqan, inadkar və 

məqsədyönlü olmalıdırlar. Qəbul olunan qərarların məsuliyyəti öz gücünü 

qiymətləndirməyi tələb edir. 

2. Uğur qazanmaq üçün yenilikçilər öz enerji və bacarıqlarına 

arxalanmalıdırlar. Bütün bu keyfiyyətlər olmadan innovasiyaları tətbiq etmək 

mümkünsüzdür. 

3. Yeniliklər insanın fəaliyyət prosesinə təsir etməklə cəmiyyətə təsir göstərir. 

[9, s.  40-44] 

Kitabxana işində innovasiyalar öz obyektlərinə və dəyişiklik göstəricilərinə 

görə təsnifləşdirilir: 

1. Kitabxananın xidmət və məhsulları: 

-Sahələrarası şaxələnmədən istifadə əsasında kitabxanın xidmət və məhsul 

çeşidlərinin genişləndirilməsi, kitabxana sahəsi üçün ənənəvi olmayan xidmət 

növlərinin işlənib hazırlanması (istifadəçilərin təklifi, kitabxanaçıların təşəbbüsü, 

marketinq planı) 

-Xidmətin fərqləndirilməsi əsasında kitabxananın xidmət və məhsul 

çeşidlərinin formalaşdırılması (yeni potensial istifadəçi kateqoriyasının müəyyən 

edilməsi) 

-Digər kitabxanaların iş təcrübəsindən yeni məhsul və xidmətlərin götürülməsi 

(qabaqcıl kitabxana təcrübəsinin tətbiqi) 

-İxtisaslaşmanın müxtəlif növlərindən istifadə (sahəvi, janr, funksional) 
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-Sahəvi şaxələnmənin müxtəlif növlərindən istifadə: Horizontal və konsentrik 

2. Kitabxananın istehsal  prosesinin vasitələri: 

-İnformasiyanın axtarışı, işlənməsi və təqdim olunması və xidmət prosesinin 

təkmilləşdirilməsi üçün yeni texniki vasitələrin tətbiqi hesabına kitabxananın resurs 

bazasının  genişləndirilməsi 

-İş prosesinə informasiya daşıyıcılarının yeni növlərinin cəlb olunması 

hesabına resurs bazasında struktur dəyişikliklər 

-Fondların mühafızəsi və kataloqlaşdırma, o cümlədən müəssisənin digər daxili 

proseslərinin təkmilləşdirilməsi üçün  informasiyanın (sənədlərin) uçot-qeydi, 

işlənməsi və nizamlanmasının yeni avtomatlaşdırılmış kitabxana-biblioqrafiya 

vasitələrinin tətbiqi 

-Kitabxana proseslərinin mexanikləşdirilməsi vasitələrinin tətbiqi 

3. Texnoloji proseslər: 

-Xidmətdə yeni texnoloji üsul və metodların istifadəsi, kitabxana xidmətləri və 

məhsullarına rahat əlyetərliliyinin təminatı (oxucuların uçot-qeyd üsulları, stasionar 

və qeyri-stasionar xidmət, tələbatların öyrənilməsi, müxtəlif xidmət növlərinin təklif 

olunması, müxtəlif məqsədli və oxucu təyinatlı kitabxana proqramlarının təşkili 

-İnformasiya mühitinin (oxucuların fondda, məlumat-axtarış aparatında, 

kitabxana binasında yönləndirilməsinin informasiya vasitələri) təşkilinin, 

komplektləşdirmənin, sənəd kolleksiyalarının təşkili və mühafizəsinin və s. yeni  (və 

ya digər kitabxanaların iş təcrübəsindən götürülmüş) üsul və metodlarının işlənib 

hazırlanması, uyğunlaşdırılması və tətbiqi;  

- Komplektləşdirmə, fondun işlənməsi və mühafizəsi kimi (fondun uçot-qeydi, 

mühafizəsi, yerləşdirilməsi, kataloqlaşdırma, sənədlərin biblioqrafiyalaşdırılması və 

s.) əsas texnoloji proseslərin rentabelliyini və effektivliyini təmin edən üsullarının 

tətbiqi. 

4. Kitabxananın təşkilati inkişafı: 

-Struktur dəyişikliklər: yeni şöbələrin, bölmələrin,xidmətlərin, müvəqqəti 

kollektivlərin (komanda) yaradılması; kitabxananın struktur şöbələrinin ənənəvi 

funksiya və vəzifələrinin dəyişdirilməsi (genişləndirilməsi və ya ləğv olunması) 

-Kitabxana işinin planlaşdırılması təcrübəsində dəyişikliklər, strateji 

planlaşdırma və layihələrin inkişafından istifadə, konsepsiyaların, biznes-planların, 

sosial layihələrin, strateji planların və inkişaf proqramlarının tərtibi, hazırlanması 

-istifadəçi tələb və sorğularının, resursların (imkanların) öyrənilməsi və 

qiymətləndirilməsi metodikasında dəyişikliklər 

-Kitabxananın ictimaiyyətlə əlaqələrinin üsul, metod və vasitələrinin tətbiq və 

istifadəsində dəyişikliklər (reklam, publicity və public relations, fandreyzinq və s.) 

-Kitabxana sərvətinin, ənənələrin, iş prinsiplərinin dəyişdirilməsi 

5. İnnovasiya proseslərinin sosial bazası: 

- İşçilərin əməyinin və yaradıcı fəallığının stimullaşdırılması sistemində 

dəyişikliklər: imtiyaz və əlavələrin tətbiqi, işçi heyətin təşəbbüslərinin və 

maraqlarının stimullaşdırılması vasitələrinin, kitabxanaçıların yaradıcı 

təşəbbüslərinin öyrənilməsi üsullarının genişləndirilməsi 



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 189 ~ 
 

- Liderlikdə, mexanizmlərin formalaşması təcrübəsində dəyişikliklər, kitabxana 

(struktur) rəhbərlərinin bacarıqlarının inkişafı, kollektivlə qarşılıqlı əlaqənin 

formalarının hazırlanma xüsusiyyətləri. 

- Kitabxananın təşkilati “mühit”ində olan  dəyişikliklər: münaqişələrin 

qarşısının \ 

alınmasının yeni metodları, yüksək ixtisaslı işçilərin işə cəlb olunması, təşkilati 

davranışın norma və qaydaları, ənənələrə və ideallara sadiqlik, təşkilat mədəniyyəti 

ideyalarının ötürülməsi üçün yeni idarə mərasimlərinin keçirilməsi və s. 

- İxtisasın artırılması sistemində dəyişikliklər, əməkdaşların peşəkar inkişafının 

uçotu, öyrənilməsi və stimullaşdırılmasının yeni forma və vasitələri, liderlik 

təməlinin formalaşdırılması, kitabxananın innovativ potensialının inkişafı. 

- Kitabxana əməkdaşlarının davranışında dəyişikliklər: qərarqəbuletmə və 

təşəbbüskarlığın, təhsilə həvəsin fəallaşdırılması, iş keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

(əməkdaşların dövrü mətbuatda, konfrans, seminar, radio və televiziya 

proqramlarında, iclaslarda, müəssisədaxili tədbirlərdə davamlı çıxışları və s.)  

Azərbaycanda dövlətin kitabxana işi sahəsində apardığı innovativ siyasətə 

nümunə olaraq demək olar ki, ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev 

kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafı sahəsində bir sıra fərman, sərəncam və 

dövlət proqramlarına imza atmışlar. Bunlar:H.Əliyevin 1998-ci il 29 dekabr tarixdə 

imzaladığı “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu kitabxana 

işinin bütün sahələrini əhatə edərək onun qanuni tənzimlənməsinə şərait yaratmış,  

1998-ci il 3 aprel tarixində imzaladığı “İnformasiya, İnformasiyalaşdırma və 

İnformasiyanın Mühafizəsi Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və 

2003-cü il 17 fevral tarixdə imzaladığı "Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci 

illər)" müasir informasiya texnologiyalarının Azərbaycanda bütün elm və sənaye 

sahələrində, o cümlədən  kitabxanalarda tətbiqi sahəsində strateji vəzifələri 

müəyyənləşdirmişdir. İlk dəfə olaraq məhz bu sənəddə dövlətin innovasiya 

inkişafında elmin rolu önə çəkilmiş, elmtutumlu yeni texnologiyaların inkişafı 

məsələsi zəruri tələb kimi əksini tapmışdır. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il 6 

oktyabr tarixində imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında Kitabxana-İnformasiya 

Sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı Üzrə Dövlət Proqramı”, 2015- cildən isə bu 

dövlət proqramının davam etdirəcək daha bir layihə əlaqədar qurumlar tərəfindən 

hazırlanmaqdadır. Hər bir müəssisə və təşkilatın innovativ siyasətinin başlıca 

vəzifəsi perspektiv innovasiyaların növlərini dəqiqləşdirməyə imkan verən 

dəyişikliklərin obyektini doğru seçməkdir. [6, s.38-59] 

Kitabxanada innovativ fəaliyyətin həyata keçirilməsinin ən vacib amili onun 

innovativ proqnozlarının, inkişaf strategiyası, proqramı və layihələrinin hazırlanması 

üçün zəmin olan innovativ siyasətidir. İnnovasiya fəaliyyəti profilindən, miqyasından 

və statusundan asılı olmayaraq, istənilən kitabxana üçün mühüm şərtdir. Buna görə 

də, kitabxananın inkişafının innovativ siyasətinin işlənilməsinin zəruriliyi istənilən 

tip kitabxana rəhbərliyi qarşısında duran ən ümdə məsələlərdən biridir. [10, s. 28] 

İnnovasiya siyasəti dedikdə, kitabxanaların davamlı inkişafının 

stimullaşdırılmasına yönəldilmiş, dolğun, təşkilati-struktur cəhətdən yenilənməsi, 

bütün proseslərin texnoloji cəhətdən müasirləşdirilməsi, həmçinin personalın peşəkar 
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şüurunda pozitiv dəyişikliklərin meydana gəlməsi hesabına həyata keçirilən fəaliyyət 

başa düşülür. Onun aparıcı elementləri olaraq kitabxanaların daxili və xarici 

əlaqələri, personalın innovasiya mədəniyyətinin formalaşması, kitabxanaçılara və 

kitabxananın tərəfdaşlarına təkan verilməsi sistemindən istifadə aydın nəzərə çarpır. 

Bu halda innovasiya mədəniyyəti dedikdə, personalın mütəmadi peşəkar inkişafı, 

əməkdaşların yaradıcı potensialının artırılması mexanizmlərinin mövcudluğu başa 

düşülür. Kitabxanaçıların kollektiv və fərdi psixologiyası üzrə yeniliklərin idarə 

edilməsininin nəzərə alinmasının vacibliyinə və  rəhbərin kitabxana heyətinin 

yaradıcılıq resursundan düzgün istifadə etmək bacarığına mühüm əhəmiyyət verilir. 

Yenilikçi ideyalar “boş yerdən” formalaşmır, innovativ fəaliyyətin müxtəlif 

kateqoriyalı iştirakçılarının təkliflərinin təhlilinin nəticəsidir. Kitabxananın innovativ 

inkişafının əsasını son illər informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və onların 

proqram təminatı hesab edirlər.  

Kitabxana işçiləri innovasiyaları irəli sürən əsas qrupu təşkil edir. Hər bir 

kitabxana əməkdaşı özünün peşəkar inkişafına məsuliyyət daşıyır. Kitabxananın işçi 

heyətinin inkişafı, təhsili, təkmilləşmə məsələləri sistemli plana daxil edilməli, bu 

məsələ müəssisənin sosial siyasətinin əsas tərkib hissəsinə çevrilməlidir. 

Kitabxanalarda innovasiya fəaliyyətinin inkişafına təkan vermək üçün yeni 

ideyaların verilməsi mexanizmi işlənilib hazırlanmalıdır. Onun yaradılması şərtləri 

bunlardır: [10, s.33-45] 

 Kitabxanada müəssisədaxili xoş, əlverişli mühit olması, yaradıcı fəallıq və 

yarış atmosferinin mövcudluğu; 

 Kitabxananın məqsədi, vəzifələri və iş istiqamətləri, yenilikçilik fəaliyyətinin 

mahiyyəti və qazanılan nəticələr barədə kitabxananın işçi heyətinin məlumatlı 

olması; 

 İnnovativ ideyaların müəlliflərinin təşviqat sisteminin mövcudluğu, 

əməkdaşların nailiyyətləri və təşviqat formaları barədə maarifləndirmə işinin 

aparılması; 

 Əməkdaşların ixtisaslarının artırılması və attestasiyası qaydalarının işlənməsi 

və onun nəticələrinin xüsusi hesabat formalarında hazırlanması; 

 Kitabxanada yeni ideyaların qeydə alınması və təqdimatı sisteminin olması; 

 “İdeyalar bankı”, “Yaradıcı ideyalar yarmarkası”, “Təkmilləşdirici işlərin 

hərracı” kimi müsabiqələrin təşkili və s. [3, s. 75-80] 

Yeni ideyaların verilməsi əgər onlar ümumiləşdirilib yekunlaşdırılmasa, 

təsnifləşdirilməsə, prioritetlər müəyyən olunmasa, sistemləşdirilməsə və tətbiq 

mərhələsinə keçməsə hec bir əhəmiyyət kəsb etməz. Heç də bütün innovativ ideyalar 

perspektivli və təcrübədə tətbiq oluna biləcək səviyyədə olmur. Seçilən ideyalar 

nizamlanmalı, prioritetlər müəyyənləşdirilməli və sonra reallaşdırılmalıdır. Müəyyən 

etmək lazımdır ki, hansı innovativ ideyaya potensial, hansına real tələbat var. Və 

innovasiya ehtiyatlarını ilk növbədə nəyə yönəltmək lazımdır ki, dəyişikliklərin 

nəticəsi kitabxananın yaxın gələcəkdəki inkişafına müsbət təsir göstərsin. 

Kitabxana-innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması kifayət qədər 

innovasiya potensialı olan böyük kitabxanaların, mədəniyyət universitetlərinin 

bazasında innovasiya təşkilatlarının yaradılmasını tələb edir. Bu gələcəkdə 

kitabxanaların innovasiya fəallığının stimullaşdırılmasına yönələn tədbirlərin həyata 
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keçirilməsi və onlara innovativ layihə müsabiqələrinin əsasında qrantların verilməsi 

və inkişaf proqramlarının dəstəklənməsilə maliyyə yardımı göstərilməsi məqsədi 

daşıyır. Bu infrastrukturun effektiv elementi kitabxananın ixtisaslaşdırılmış 

bölmələri, bütün innovasiya dövriyyəsinin kompleks işlərinin yerinə yetirilməsini 

təmin edə biləcək sərbəst innovativ qurumlar yaradılmalıdır. Beləliklə də, müasir 

kitabxanaların innovativ fəaliyyətinin inkişafında əsas şərti innovasiya 

infrastrukturunun gələcək inkişafı və innovasiya fəaliyyətinin iştirakçıları ilə 

səmərəli innovativ münasibət və əlaqələrin qurulmasıdır. [8, s. 206-220] 

Kitabxana işinin inkişafında, təkmilləşdirilməsində,  innovasiyaların yeri və 

rolunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu müəyyən qədər əsaslandırmağa çalışdıq. 

Sonda bu qənaətə gəlmək olar ki: 

1. Müasir dövrdə heç bir idarə və ya müəssisə öz fəaliyyətini müxtəlif 

istiqamətlərdən mütəmadi olaraq təkmilləşdirmədən inkişaf edə bilmir. 

2. Yeni xidmət və məhsul növlərinin təqdim olunması, innovativ 

texnologiyaların tətbiqi, iş proseslərinin və işçi heyətin idarəedilməsində müasir 

metodlardan istifadə edilməsi mütləqdir. 

3. İnnovasiyalar inkişafın ən vacib elementidir. Onlar olmadan kitabxana 

sosial əhəmiyyətli təşkilat olaraq qala bilməz, rəqabətə davamlı xidmətlər göstərə 

bilməz. 

4. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində öz mövqeyini möhkəmlədə bilməz. 

İnnovativliyin əsas paradiqmalarına nəzər salınsa, bunlar: Öyrənməkdən və 

dəyişməkdən qorxmamaq;Özünü digərlərindən ağıllı hesab etməmək; Digərlərindən 

ideya götürmək və özünə uyğunlaşdırmaq; Tətbiq etmək, dəyişdirmək və yenə də 

tətbiq etmək və s.-dir. 

 Sonda onu qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının İnnovasiyalı inkişaf strategiyası Proqramının Layihəsi 

işlənib hazırlanıb. Proqramın strateji məqsədi – iqtisadiyyatın dayanıqlı sosial-

iqtisadi inkişafını, əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ekoloji müdafiəni 

təmin edən xarici bazarlarda yüksək rəqabət qabiliyyətinə malik, elm tutumlu, 

resurslara qənaət edən sosial yönümlü, innovasiyalı iqtisadiyyatın yaradılmasıdır. Bu 

layihə qəbul edilib icraya verilsə, kitabxana işinin inkişafında da mühüm rol 

oynayacaqdır. 
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Нармина Абдуллаева 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК НОВАЯ ТЕМА 

ИССЛЕДОВАНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Резюме 

 Есть много исследований, отражающих развитие библиотечной работы в 

соответствии с современными требованиями. Впервые в 2012 г. были начаты 

исследования, связанные с инновациями в работе библиотек. В результате 

инновационного процесса, предлагались новые или улучшенные продукты и 

услуги.  В то же время, технологические инновационные процессы могут быть 

применены в процессах управления и организации. Таким образом, 

инновационная деятельность направлена на улучшение результатов 

интеллектуальной деятельности в обществе. 

 

Narmina Abdullayeva 

LİBRARY İNNOVATONS AS A NEW THEME 

RESEARCH İN AZERBAIJAN 

Resume 

 There are so many researches and thesis reflecting development of library work 

in accordance with modern requirements. However, the thesis related to innovations 

in library work was started to be investigated in 2012 for the first time. As a result of 

innovation process, new or improved products, and services are offered. At the same 

time, technological innovation processes can be applied in management and 

organization processes. Thus, the innovation activity aims at improving  the outcome 

of intellectual activity in the society. 
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Avrasiyanın incisi Xəzərin sahillərində yerləşən, Şərqlə Qərbin qovuşduğu bir 

məkan olan Azərbaycanın qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti və multikultural 

dəyərləri olan etnik tərkibi var. Odlar yurdu vətənimiz qədim dövrlərdən təkcə 

tükənməz təbii sərvətlər mənbəyi və neft diyarı kimi yox, eləcə də böyük tarixi 

şəxsiyyətlər, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri yetirən bir məmləkət kimi 

tanınır. Böyük şəxslərin və görkəmli ziyalıların fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz 

siyasət, elm, mədəniyyət, incəsənət və s. sahələrdə bəşər sivilizasiyasına öz layiqli 

töhfələrini vermiş və bundan sonra da uğurlarımızın davam edəcəyi şübhəsizdir. 

Bütün bu uğurlarımızı təbliğ etmək, oxuculara tariximizlə bağlı daha geniş, əhatəli və 

sistemli biliklər qazandırmaq, yeni-yeni məlumatlar öyrətmək, onlarda 

vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, əməksevərlik hisslərinin dərinləşməsinə təsir etmək, 

ölkənin və doğma diyarın ədəbi dəyərləri, görkəmli şəxslərin həyatı barədə 

həqiqətləri çatdırmaq daim kitabxanaların qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri 

olmuşdur. Bu vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi öz növbəsində 

kitabxanalarımızdan ölkəşünaslıq (diyarşünaslıq) fəaliyyətinin düzgün qurulmasını 

və reallaşdırılmasını tələb edir.  

Ölkəşünaslıq (diyarşünaslıq) fəaliyyəti – hər bir ölkənin bütövlükdə və onun 

ayrı-ayrı guşələrinin (diyar) təbii coğrafi şəraitinin, tarixinin, mədəniyyətinin, 

etnoqrafiyasının, adət və ənənələrinin öyrənilməsi və təbliği ilə məşğul olan elmi-

təcrübi fəaliyyət sahəsidir.  

Hazırda ölkəmizdə müstəqil dövlət quruculuğunun inkişafı şəraitində əsası 

ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş mühüm, aparıcı ideya olan 

Azərbaycançılıq məfkurəsinin əsas istiqaməti kimi Azərbaycanşünaslıq sahəsində 

kitabxanalarımızın da üzərinə ciddi vəzifələr düşür. Bu məqalədə ölkənin ən böyük 

və zəngin sənəd fondlarına malik 3 iri kitabxana-informasiya mərkəzi: Azərbaycan 

Milli Kitabxanası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Mərkəzi Elmi 

Kitabxanası və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident 

Kitabxanasının ölkəşünaslıq fəaliyyətinin müasir vəziyyəti və perspektivləri 
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araşdırılmışdır.  

Bu sahədə elmi-metodik mərkəz funksiyasını həyata keçirən və 1923-cü ildə 

təşkil edilmiş Azərbaycan Milli Kitabxanasının (bundan sonra - AMK) fəaliyyəti 

xüsusilə qeyd edilməlidir. Hələ 1923-cü ilin iyul ayında Kitabxana Şurasının 

iclasında kitabxananın Şərq şöbəsində ədəbiyyatın alınması üçün xüsusi 

komissiyanın təşkil olunması qərara alınmış və sonraki dövrdə bu istiqamətdə işlər 

davam etdirilmişdir [3]. 

1963-cü ildə AMK-da müstəqil “Diyarşünaslıq və milli biblioqrafiya” 

bölməsinin  yaradılması və Əsasnaməsinin hazırlanması kitabxananın ölkəşünaslıq 

fəaliyyətində əlamətdar olmuşdur [4]. Bölmənin əsasnaməsinə görə onun əsas 

vəzifəsi Azərbaycanşünaslığa dair bütün materialları toplayıb oxucuların istifadəsinə 

verməklə yanaşı, bu ədəbiyyatın soraq-biblioqrafiya aparatında geniş əksinə diqqət 

yetirmək, “Azərbaycanşünaslıq” kartotekasını daha da təkmilləşdirmək, ölkəşünaslıq 

mövzusunda biblioqrafik göstəricilər hazırlamaq, respublikanın şəhər və 

rayonlarındakı kütləvi kitabxanalarda diyarşünaslıq biblioqrafik fəaliyyətin təşkilinə 

köməklik göstərmək idi. Elmi-metodik mərkəz olaraq AMK-da 1974-cü ildən 

“Diyarşünaslıq və milli biblioqrafiya” bölməsi daha geniş statuslu “Diyarşünaslıq və 

milli biblioqrafiya” (indiki Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya) şöbə kimi fəaliyyətini 

davam etdirir. 

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə öz müstəqilliyini yenidən bərpa 

etdikdən sonra da AMK-da ölkəşünaslıq işi sahəsində əhəmiyyətli işlər aparılmış və 

hazırda uğurla davam etdirilir. Belə ki, Azərbaycanın inkişafı və dünyaya 

tanıdılmasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əzmkar fəaliyyəti AMK-nın 

ölkəşünaslıq fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş və Ulu öndərin siyasi 

kursunun layiqli davamçısı, ölkə başçısı, ali baş komandan, cənab İlham Əliyevin 

yürütdüyü uzaqgörən siyasət bu istiqamətdə AMK-nın fəaliyyətini daha da 

optimallaşdırmağa imkan yaratmışdır. 

Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Azərbaycan 

mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, kitab və kitabxana işinin inkişafında tamamilə yeni 

bir mərhələnin əsası qoyulmuşdur. Cənab prezidentin 12 yanvar 2004-cü il tarixli 

“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 

Sərəncamı dünya miqyasında analoqu olmayan bir humanitar aksiya səviyyəsinə 

qalxmış və Azərbaycan kitabxanalarının, o cümlədən AMK-nın latın qrafikalı milli 

ədəbiyyat fondunun formalaşmasında əvəzsiz rol oynamışdır. Bu sərəncama müvafiq 

olaraq 600 addan çox kitab nəşr olunaraq cənab Prezidentin hədiyyəsi kimi 

kitabxanalara təmənnasız paylanmışdır. 

Bu nəşrlərin hər birindən 100 nüsxə AMK-ya verilməsi Azərbaycanın 

dünyada təbliği məqsədilə on minlərlə kitabın beynəlxalq kitab mübadiləsi yolu ilə 

dünya milli kitabxanalarına, beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkalarına göndərilməsinə 

imkan yaratmışdır. Eyni zamanda, bu kitabların elektron kitabxanası yaradılaraq 

oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Elektron kitabxana AMK-nın (www.anl.az) veb 

saytı vasitəsilə onlayn rejimdə respublika ərazisində və bütün dünyada həmin 

ədəbiyyatı təbliğ edir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı 

ilə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-
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2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramının ayrı-ayrı bəndlərində 

Azərbaycanşünaslığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bir çox məsələlər bu gün 

artıq öz həllini tapmışdır [2]. Kitabxanaların veb-səhifələrində “Azərbaycan 

ədəbiyyatı”, “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan muzeyləri”, “Azərbaycanın turizm 

gözəllikləri” elektron məlumat bazaları yaradılmış və geniş ictimaiyyətin istifadəsinə 

verilmişdir. İndi nəinki Azərbaycan kitabxanalarında, hətta bir sıra xarici ölkələrin - 

İsveç, ABŞ, Macarıstan, Serbiya, Böyük Britaniya, Ukrayna, Belarus, Avstriya 

aparıcı kitabxanalarında “Azərbaycan guşələri” yaradılmışdır. 

Azərbaycanın dünyada tanıdılması, ölkənin beynəlxalq nüfuzunun artırılması 

istiqamətində respublikamızın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti, “YUNESKO” və “İSESKO”-nun xoşməramlı səfiri, xanım Mehriban 

Əliyeva çox mühüm işlər görür. Onun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına, milli-

mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə göstərdiyi diqqət və qayğı sayəsində 

mədəniyyətimiz, incəsənətimiz dünya arenasında tanınır, bəyənilir və qəbul olunur. 

Təsadüfi deyil ki, “YUNESKO”nun qərarı ilə bir çox tarixi, mədəni və mənəvi 

abidələrimiz bəşəri mədəniyyətə malik abidələr siyahısına daxil edilmişdir. Heydər 

Əliyev Fondu 2007-ci ildən başlayaraq xarici ölkələrdə festivallar, mədəniyyət 

günləri, sərgilər, Azərbaycana həsr olunmuş kitabların təqdimatları, Azərbaycanı, 

onun tarixini və zəngin mədəniyyətini tanıtmaq məqsədilə mütəmadi olaraq müxtəlif 

ölkələrdən məktəblilərin, tələbələrin Azərbaycana səfərlərini təşkil edir, 

Azərbaycanla bağlı müxtəlif müsabiqələr keçirir. 

Tam əminliklə demək olar ki, AMK bundan sonra da Azərbaycanşünaslığın 

(diyarşünaslığın) təbliğində yaxından iştirak edərək, cəmiyyətimizin, xalqımızın bu 

sahədəki informasiyaya artan tələbatını ödəməklə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası 

(bundan sonra MEK) Respublikada milli və dünya əhəmiyyətli elmi nəşrlərlə 

zəngin fondlara malik olan ən iri, universal təmayüllü aparıcı elmi kitabxanadır. 

MEK zəngin elmi ədəbiyyatın mühafizəçisi, elmi fikrin inkişaf  mənbəyi olaraq, 

eyni zamanda elmi infrastrukturun ayrılmaz hissəsidir.  

 Müstəqillik dövründə AMEA-nın əsas struktur vahidlərindən olan MEK 

uzun müddət (2003-2013) kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq 

sahəsində elmi-tədqiqat müəssisəsi olmuş, hazırda kitabxana fondlarının mühafizə, 

konservasiyası və bərpası, kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması, 

müasir informasiya texnologiyalarının istifadəsi və tətbiqi, elmin analitik-

informasiya təminatı sahələrində fəaliyyət göstərən elmi xidmət müəssisəsidir. MEK 

öz inzibati idarəçilik sisteminə daxil olan kitabxanalar üçün metodik əlaqələndirmə 

mərkəzidir. Respublikadakı elmi  universal və sahəvi kitabxanalarla əlaqələndirilmiş 

kitabxana-biblioqrafiya xidmətini həyata keçirən baş elmi informasiya mərkəzidir. 

Bu gün MEK möhtəşəm kitab məbədi olaraq ölkəmizdə təbiətşünaslıq, 

texnika, sosial, iqtisadi və humanitar elm sahələri üzrə ən iri elmi kitabxanadır və 

hazırda dünya xalqlarının 50 dilində 2 milyondan artıq informasiya resursları 

fonduna malikdir. Bu zəngin xəzinəyə Azərbaycan, Şərq və Avropa xalqlarının 

dillərində orta əsrlərdən dövrümüzə qədər nəşr edilmiş elmi monoqrafiyalar, nadir 

və qiymətli nəşrlər, dissertasiyalar, dövri nəşrlər, xəritə və atlaslar, məlumat 

nəşrləri, təsviri sənət materialları və  elektron nəşrlər daxildir.  
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Son illərdə MEK-in həyatında yeni mərhələnin başlanğıcı, yenidənqurma 

və böyük islahatlar illəri kimi xarakterizə olunur. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış “Azərbaycanda 

kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamı və 

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü 

illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” MEK-in həyatında xüsusilə də, 

ölkəşünaslıq fəaliyyətinin inkişafına təkan vermişdir.  

Bu günə  qədər MEK-də formalaşmış informasiya sərvətləri Azərbaycan 

elminin intellektual potensialı, onun qüvvəsi və qüdrətidir. Fəaliyyət göstərdiyi 

dövrdə MEK ölkəmizdə elmi araşdırmalar aparan alim və mütəxəssislərin 

informasiya təminatının optimallaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər 

həyata keçirmiş, onların dünya informasiya məkanına inteqrasiyası üçün lazımi 

şərait yaratmışdır. 

Hazırda MEK-də oxuculara xidmət işinin informasiyalaşdırılması 

istiqamətində avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi vasitəsilə  

elektron kataloq  yaradılır,  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının digər 

institutları ilə birgə koorporativ şəbəkə-toplu elektron kataloqu formalaşdırılır. 

Eyni zamanda elektron məlumat bazaları yaradılır və mütəmadi olaraq 

zənginləşdirilir. Ölkəşünaslıq fəaliyyəti istiqamətində “Azərbaycanşünaslıq” 

elektron informasiya bankı üzrə “Azərbaycançılıq”, “Azərbaycan tarixi”, 

“Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”, “Azərbaycan 

iqtisadiyyatı”, “Azərbaycan nefti”, “Azərbaycan elmi”, “Azərbaycan 

mədəniyyəti”, “Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azərbaycan turizmi”, “Azərbaycan 

muzeyləri” və s. elektron  bazalar  yaradılmışdır.  

Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, elmi, təbii sərvətləri 

haqqında MEK-in hazırladığı biblioqrafik göstəricilərin xronoloji çərçivəsi 

genişləndirilmiş, məzmun istiqamətləri zənginləşdirilmişdir. Bu illər ərzində 100-

ə yaxın kitab, monoqrafiya, biblioqrafik göstərici, elmi-metodiki vəsait, çap 

kataloqları hazırlanmışdır [1]. Kitablardan “Azərbaycan  folkloru və  kitab  

mədəniyyəti”, “Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və 

kitabxanalar”, “Milli mənəvi dəyərlərimiz: yaradanlar və yaşadanlar”, 

“Kitabxanalarda  marketinq və fandrayzinq fəaliyyəti”, “Azərbaycan folklorunun 

nəşr tarixinin problemləri”, “Azərbaycan füzulişünaslığının qaynaqları” (3 

cilddə), “AMEA kitabxana siteminin fəaliyyətini tənzimləyən sənədlər toplusu” (1, 

2-ci bur.), “Veblioqrafiya”, biblioqrafik göstəricilərdən “Heydər Əliyev. 

Müstəqilliyimiz əbədidir” (2 cilddə), “Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi”, 

“Azərbaycan folkloru”, “Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının elmi nəşrləri”, “Müstəqilliyə gedən yol: Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti”, “Azərbaycanda müdafiə olunmuş dissertasiyaların biblioqrafik 

göstəricisi”, “Azərbaycan dünya mətbuatında”, “Azərbaycanın repressiya 

olunmuş alimləri”, “Molla Nəsrəddin jurnalının tədqiqi”, “Qafqazşünaslıq. 

XVIII-XX əsrlər”  və b. göstərmək lazımdır. Eyni zamanda MEK-in fəaliyyətində 

şəxsi biblioqrafik göstəricilərin hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bunlardan “A.Paşayev”, “A.Mehdiyev”, “R.Mehdiyev”, “Zərifə Əliyeva”, 

“A.Ələsgərov”, “M.İbrahimov”, “Arif  İsmayılzadə”  və  b.  göstərmək  olar.  
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Qeyd edək ki, “Azərbaycan folkloru və kitab mədəniyyəti” adlı 

monoqrafiya (müəllif- fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli) 2011-ci ildə Elmlər 

Akademiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyasının Kiyev şəhərində keçirdiyi 

D.S.Lixaçev mükafatı uğrunda müsabiqəsinin  nəticələrinə əsasən “Milli kitab 

mədəniyyəti kontekstində Azərbaycan folklor kitabının öyrənilməsinə bəxş etdiyi 

qiymətli xəzinəyə görə” diplomuna layiq görülmüşdür [1].  

Son dövrdə MEK bir neçə beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuşdur: Elektron 

Kitabxanalar və Yeni İnformasiya Texnologiyalarının yaradıcıları və istifadəçiləri 

beynəlxalq Assosiasiyasının (2010), Avropa Elmi Kitabxanalar Assosiasiyasının 

(2012). Hər il müxtəlif ölkələrdə təşkil olunan beynəlxalq simpoziumlara, 

tədbirlərə qatılaraq, Kitabxana  bilik  və  təcrübə  mübadiləsi aparır.  Kitabxananın  

əməkdaşları  ingilis, türk, rus, alman, fransız, ərəb, fars, dillərini  bildikləri  üçün 

beynəlxalq əlaqələrimiz günbəgün intensivləşir və dayanıqlı, etibarlı partnyorluğa 

çevrilir. Eyni zamanda MEK ABŞ, İngiltərə, Fransa, Almaniya, İtaliya, Yaponiya, 

İsveçrə, Türkiyə, İran, İraq, Misir, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, MDB 

dövlətləri və digər ölkələrin akademiyaları, elmi-tədqiqat institutları, kitabxana və 

informasiya təşkilatları, cəmiyyətləri  və  assosasiyaları, ali təhsil müəssisələri, 

nəşriyyatlar, redaksiyalar, ayrı-ayrı elm və mədəniyyət xadimləri ilə əlaqə 

yaradaraq, ədəbiyyat və informasiya mübadiləsi aparır.  

Müxtəlif elmi mövzulara, əlamətdar və tarixi günlərə, ayrı-ayrı alim və 

yazıçı, dövlət xadimləri, konfrans və yubileylərə həsr edilmiş ənənəvi və virtual 

ədəbiyyat sərgiləri və eyni zamanda yeni daxil olan kitabların sərgiləri də MEK-in  

fəaliyyətində  mühüm  yer  tutur.   

AMEA-nın elmi müəssisələrindəki kitabxana şəbəkəsi üçün metodik 

mərkəz funksiyasını MEK həyata keçirir və bu məqsədlə onların fəaliyyətini 

istiqamətləndirir, kitabxana işçilərini yerlərdə təlimatlandırır, onların peşə 

səviyyəsinin yüksəlməsinə yönəlmiş kurslar, seminarlar, praktikumlar təşkil edir. 

Hazırda MEK-in ölkəşünaslıq fəaliyyətinin müasir səviyyədə yeniləşməsi, 

modernləşdirilməsi  istiqamətində  işlər  məqsədəuyğun olaraq davam etdirilir.  

Ölkəşünaslıq fəaliyyəti sahəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası (bundan sonra – Prezident Kitabxanası) da 

önəmli töhfələr verir. 

Prezident Kitabxanasının ölkəşünaslıq fəaliyyətinin ənənəvi vəzifələri 

materialların toplanmasından və oxucuların öz ölkələrinin tarix və mədəniyyətinin 

müasir vəziyyəti və gələcək inkişafı barədə məlumatlandırılmasından, onlarda 

doğma diyara qarşı maraq oyatmaqdan, vətənlərinə məhəbbət və qayğı ilə 

yanaşmanı tərbiyə etməkdən, maraqlı insanlarla görüşlərin təşkil edilməsindən və 

s. ibarətdir. 

Son illər Prezident Kitabxanasında istifadəçilərə (oxuculara) xidmət 

göstərilməsi prinsip etibarı ilə yeni səviyyəyə keçmişdir. Kitabxananın 

informasiya resurslarının ayrılmaz hissəsi olan elektron resursları istifadəçilərə 

fəal şəkildə təqdim edilir. Materialların toplanması, təsvir edilməsi və 

sistemləşdirilməsi üzrə aparılan böyük işlər sayəsində istifadəçilər kitabxananın 

elektron resurslarından keyfiyyətli informasiya, o cümlədən, geniş ölkəşünaslıq və 

diyarşünaslıq üzrə məlumat almaq imkanına malikdirlər. 
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Prezident Kitabxanasında ölkəşünaslıq üzrə elektron resurslar rəhbərliyin 

nöqteyi-nəzərinə uyğun olaraq formalaşır ki, bu da elektron resursların daha rahat 

və geniş axtarış sistemi ilə təchiz edilməsinə, mühüm və yeni informasiyanın 

mümkün qədər istifadəçilərə tez çatdırılmasına kömək edir. Kitabxananın elektron 

ölkəşünaslıq resurslarına aşağıdakılar daxildir: 

- tarix-diyarşünaslıq mövzusunda olan sənədlərin tammətnli surətləri; 

- kombinə olunmuş elektron biblioqrafik verilənlər bazası; 

- diyarşünaslıq sənədlərini nümayiş etdirən veb saytlar; 

- elektron diyarşünaslıq nəşrləri. 

Belə iş prosesində nəinki sadəcə olaraq informasiya toplanır, həm də yeni, 

nadir sənədlər yaradılır. Əldə edilmiş informasiyanın keyfiyyəti və onun 

təkrarsızlığı, mövzunun tam açılmasının xüsusi formasını tələb edir ki, bu da öz 

növbəsində Prezident Kitabxanasının tədqiqat, biblioqrafik, nəşriyyat fəaliyyətinin 

inkişafına yardım etmiş olur. 

Prezident Kitabxanasının ölkəşünaslıq fəaliyyəti onun inkişaf etməsi üçün 

güclü alətdir. Ölkəşünaslıq işi özündə kitabxananın hüquqi, əxlaqi, ekoloji, estetik 

maarifləndirmə üzrə bütün əsas istiqamətlərdə fəaliyyətini əhatə edir. Bu 

problemlər üzrə elektron resurslara həmişə istifadəçilərin (oxucuların) - 

mütəxəssislərin, ali məktəb tələbələrinin, digər kitabxana əməkdaşlarının daha çox 

ehtiyacı olur. 

Prezident Kitabxanası ölkəşünaslıq fəaliyyətində özü üçün daha yaxın olan 

istiqamətləri seçmişdir: ədəbi; tarixi; kulturoloji; etnoqrafik; ekoloji. 

Ölkəşünaslıq mövzularının müəyyən informasiya resursları sistemi 

formalaşmışdır ki, bu da geniş informasiya təminatının həyata keçirilməsinə 

imkan verir. Prezident Kitabxanasının fəaliyyət istiqamətlərindən biri ölkəşünaslıq 

məlumat bazalarının yaradılması, onların daim yenilənməsi və daha da 

təkmilləşdirilməsidir. 

Ən qədim zamanlardan başlayaraq müasir dövrə qədər xalqımızın keçdiyi 

tarixi yolu əhatə edən “Odlar Yurdu Azərbaycan” adlı tammətnli elektron baza 

kitabxananın əməkdaşları tərəfindən fonda daxil olan kitablar və dövri mətbuat 

materialları, həmçinin bəzi rəsmi saytlar əsasında hazırlanmışdır. Layihənin 

məqsədi ölkəşünaslıq xarakterli sənədlərin elektron daşıyıcılara köçürülmə yolu 

ilə saxlanılması, onları daha geniş istifadəçi kütləsinə təqdim edilməsindən 

ibarətdir. Bunun üçün aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə işləyən xüsusi veb-

sayt www.odlaryurdu.az yaradılmışdır: 

1. Tarixi və mədəni əhəmiyyətə malik ölkəşünaslıq xarakterli sənədlərin 

toplanılması və indeksləşdirilməsi; 

2. Cari informasiyaların elektron formada toplanılması və istifadəçilərə 

təqdim olunması; 

3. Azərbycan Respublikasına həsr olunan ən yaxşı nəşrlərin elektron 

surətinin istifadəçilərə təqdim edilməsi; 

4. Yerli dövri nəşrlərin bazalarının yaradılması, yerli və xarici dövri 

nəşrlərin rəqəmsal kolleksiyalarının yaradılması; 

5. Sosial əhəmiyyətli istiqamətlər: səhiyyə, elm, hüquqi yardım və digər 

sahələr üzrə məlumat ünvanlarının yaradılması; 



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 199 ~ 
 

6. Elektron və çap formada ölkəşünasılq xarakterli yeni sənədlərin 

hazırlanması. 

Hər bir bölmədə aşağıdakı əlavə məlumatlar vardır: nəşrin qısa təsviri və 

annotasiya, mündəricat, fotoşəkillər, pdf və ya zip formatda olan tammətnli 

(fraqmentli) fayllar. 

Respublikamızda əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və ekoloji 

mədəniyyətin formalaşdırılması məqsədi ilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşları 

“Azərbaycan ekologiyası” adlanan və beş fəsildən ibarət olan sənəd-informasiya 

resursu hazırlamışdır. Onun “Ümumi məlumat” adlanan birinci fəslində 

“Ekologiya nədir” sualı cavablandırılır, ölkəmizdə həyata keçirilən ekoloji 

siyasətin əsas istiqamətləri təhlil edilir, ekoloji-coğrafi rayonlaşdırmanın təsviri 

verilir. Həmin fəslin “Biomüxtəlifliklər” bölməsində Azərbaycanda 

biomüxtəlifliyin qorunması vəziyyəti araşdırılır, 13 dövlət təbiət qoruğu ilə 

yanaşı, 8 milli park, 23 dövlət təbiət yasaqlığı və palçıq vulkanları haqqında 

məlumat verilir [5]. 

Sənəd-informasiya resursunun ikinci fəsli “Ekoloji problemlər” adlanır. Bu 

fəsildə Abşeron yarımadasının, Xəzər dənizinin, çayların ekoloji problemləri, 

habelə atmosferin çirklənməsi, səhralaşma, torpaqların eroziyası, qlobal istiləşmə, 

ozon qatının qorunması problemlərinə aid bölmələr verilmişdir. Bunlardan əlavə, 

Ermənistan ərazisindən keçib gələn çayların zərərli tullantılarla çirkləndirilməsi, 

işğal altında saxlanılan ərazilərdə biomüxtəlifliyin məhv edilməsi, radioaktiv 

tullantıların həmin ərazilərdə basdırılmasına aid məlumatlar “Ekoloji terror” 

başlığı altında təqdim olunur. 

Resursun “Ekoloji maarifçilik” adlanan üçüncü fəslinin birinci bölməsində 

özündə bu sahəyə aid 1000-dən artıq termin və anlayışı əks etdirən elektron 

“Ekoloji lüğət” təqdim edilir. Azərbaycanın 60-a yaxın ekoloq alimi haqqında 

bioqrafik və biblioqrafik məlumatlar “Ekoloq alimlərimiz” bölməsində 

toplanmışdır [5]. “Ekoloji təqvim” adlanan bölmədə isə istər beynəlxalq aləmdə, 

istərsə də ölkə miqyasında ekologiya və ətraf mühitlə bağlı qeyd edilən 

hadisələrin və əlamətdar günlərin təqvimi təqdim olunur. 

Elektron resursun “Qanunvericilik bazası” adlanan dördüncü fəslində 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini əldə etməsindən indiyədək 

ekologiya və ətraf mühitə dair qəbul edilmiş rəsmi sənədlər toplanmışdır. Rəsmi 

sənədlərə iki Milli Proqramın, bir Milli Strategiyanın, 4 Dövlət Proqramının, 

Azərbaycan Respublikasının 83 qanununun, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin imzaladığı 73 Fərman və 71 Sərəncamın, Nazirlər Kabinetinin və 

digər mərkəzi icra orqanlarının 174 qərarının, habelə ölkəmizin qoşulduğu 20 

Beynəlxalq  Konvensiya və Protokolun tam mətnləri daxil edilmişdir. 

Sənəd-informasiya resursunun sonuncu - 5-ci fəsli “Elektron resurslar” 

adlanır. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ekoloji siyasəti” 

adlanan bölmədə dövlət başçısının ekologiyaya aid keçirdiyi müşavirələrin 

materiallarının tam mətnləri, iştirak etdiyi tədbirlərdəki çıxışları, müsahibələri, 

ekologiyaya dair söylədiyi fikirlər toplanmışdır. Fəslin “E-kitablar” bölməsində 

Kitabxananın fondunda olan ekologiyaya aid 13 seçmə kitabın elektron versiyası 

istifadəçilərə təqdim edilir. 
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Prezident Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən ekologiyaya aid dövri 

mətbuatda Azərbaycan, rus və ingilis dillərində dərc edilən 200-dən artıq aktual 

elmi-publisistik məqalənin elektron mətni “Məqalələr” bölməsində toplanmışdır. 

“Biblioqrafiya” bölməsində ekologiyaya aid Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

220 kitabın, həmçinin 2004-cü ildən Kitabxanaya daxil olan dövri mətbuatdan 

seçmə 800-ə yaxın məqalənin biblioqrafik təsvirləri verilmişdir [5]. 

Prezident Kitabxanasında Naxçıvanın 85 illik yubileyi ilə əlaqədar 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası-85” adlı internet resurs hazırlanmışdır. 

İnternet-resursun yaradılmasında məqsəd internet istifadəçilərinin 

Naxçıvanın tarixi və hazırkı sərhədləri haqqında məlumatı özündə əks etdirən 

nadir diyarşünaslıq sənədlərindən istifadəni genişləndirmək və bu regiona aid 

sənədlərin Azərbaycanın mədəni irsinin bir hissəsi kimi qorumaqdır. 

Qeyd edək ki, “Ümumi məlumat”, “Tarix”, “İdarəetmə sistemi”, 

“İqtisadiyyat”, “Elm və təhsil”, “Mədəniyyət”, “Resurslar” adlı 7 bölmədən ibarət 

olan bu resurs internet istifadəçilərinə Muxtar Respublika haqqında dolğun və 

operativ məlumat vermək məqsədi daşıyır.  

Prezident Kitabxanası yarandığı gündən ümummilli lider Heydər Əliyevin 

həyat və fəaliyyətinin bütün sahələrinə aid sənədlərin toplanması və onların 

elektron variantının hazırlanması üzrə sistemli iş aparır. 

“Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu” - ümumi istifadə üçün nəzərdə 

tutulan informasiya resursu və sənədlərin rəqəmsal formatda toplanması və 

qorunması üçün kompleks informasiya sistemidir. 

Geniş oxucu kütləsinin və tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini 

öyrənməyə çox böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, 

məruzələrinin, bəyanatlarının, müsahibələrinin elektron versiyaları hazırlanmış və 

illər üzrə qruplaşdırılmışdır. Kitabxananın elektron kataloqunun “Biblioqrafiya” 

bölməsində Heydər Əliyev haqqında olan 400-dən çox kitab və 1500-dən çox 

dövri mətbuat materialı haqqında biblioqrafik informasiya yerləşdirilmişdir. 

“Xronologiya” bölməsində ilk dəfə olaraq dahi şəxsiyyətin həyat və 

fəaliyyətinin əsas sahələri, şərəfli bir ömrün ən vacib məqamlarının Prezident 

Kitabxanası tərəfindən tərtib olunmuş xronologiyası internet istifadəçilərinə 

təqdim edilmişdir. 

Ölkəmizin xarici siyasət kursunun, müstəqil beynəlxalq 

münasibətlərimizin və diplomatiyamızın formalaşmasında misilsiz xidməti olan 

Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə xarici 

ölkələrə etdiyi səfərlərin, bu səfərlər zamanı dövlət rəhbərləri, beynəlxalq 

təşkilatların nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərin də tam xronologiyası tərtib 

edilərək resursun “Xarici siyasət fəaliyyətinin xronikası” bölməsində istifadəçilərə 

təqdim olunmuşdur. 

Haqlı olaraq bir çox mütəxəssislər kimi, biz də Prezident Kitabxanasının 

ölkəşünaslıq fəaliyyətini - tarixi, milli və mədəni irsin saxlanılması, insanların 

mənəvi və intellektual inkişafı üçün ən güclü vasitə hesab edirik və inanırıq ki, 

kitabxana bu sahədə elmi-tədqiqat işini daha da genişləndirərək ona tədqiqatçıları 
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cəlb edəcək və arxivlərlə, muzeylərlə, digər mədəni, eləcə də elmi müəssisələrlə 

əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəkdir. 

Beləliklə, respublikamızın ən iri 3 kitabxanasının ölkəşünaslıq 

fəaliyyətinin müasir vəziyyətinin təhlili deməyə əsas verir ki, bu sahədə 

kitabxanalarda ayrı-ayrı şöbələrin yerinə yetirdikləri ölkəşünaslıq işlərinin həcmi 

nəzərə alınmaqla, həm kitabxanaların daxili strukturları, həm də başqa 

kitabxanalarla fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi genişləndirilməlidir. 
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CОВРЕМЕННOЕ СОСТОЯНИЕ  И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

AЗЕРБАЙДЖАНА 

Резюме 

 

      В течение последнего десятилетия, в целях развития деятельности 

библиотек и   информационных ресурсов, были приняты важные документы, а 

также разработана Государственная Программа. Эти директивные материалы 

дали библиотекам  широкие возможности для интенсификации 

библиографической дятельности по страноведению и краеведению. В статъе 

освещены исследования в области создания в библиотеках Азербайджана 

информационных баз данных в области страноведения. 

Arzu  Chalabi 

CURRENT STATUS AND PERSPECİVES OF THE ACTİVİTIES OF 

REGİONAL STUDİES OF THE LİBRARIES OF AZERAİJAN 

Summary 

 

     Over the past decade to develop library and information resources policy adopted 

by come materials, as well as the State Program. These materials have apaned up 

broad possibilities for intensification of regional geographic and local history 

bibliography. Article based on these materials were studied information data - bases 

by libraries on various topic geography. 
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Molla Pənah Vaqif Azərbaycan xalqının orta əsrlər ənənələri ruhunda və yeni 

tipli, realist, şifahi xalq poeziyasına yaxın şeirlər yazmış şairlərindəndir. Onun 

yaradıcılığı Azərbaycan poeziyasının gələcək inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 

Vaqif Şərq poeziyasının bütün klassik formalarından istifadə etmişdir. O, qəzəl, 

təcnis, müxəmməs, müstəzad, müəşşərə, müşairə, məsnəvi və mərsiyələr yazmışdır. 

Ancaq onun yaradıcılığının böyük bir qismini aşıq poeziyasından götürülmüş, 

qoşmalar təşkil edir. Həmin şeirlərin dili xalqın canlı danışığına çox yaxındır. Vaqif 

ərəb və fars mənşəli sözlərdən bacardıqca az istifadə etmişdir. O, Azərbaycan 

ədəbiyyatının yeni istiqamətdə inkişafına kömək etmiş qüdrətli bir sənətkar olduğu 

kimi, həm də siyasi fəaliyyətində xalqla bağlı mütərəqqi şəxsiyyətlərdən biridir.  

Ötən il bu görkəmli şəxsin -XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndələrindən biri, mütəfəkkir, ictimai-siyasi xadim, şair Molla Pənah Vaqifin 

anadan olmasının 300 illiyi tamam olmuşdur. Şairin adının YUNESKO-nun “2016-

2017-ci illər üçün görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri 

proqramı”na daxil edilməsi  ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 

böyük şairin yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır.  Sərəncama 

müvafiq olaraq, YUNESKO təşkilatı və TÜRKSOY tərəfindən cari ili böyük 

Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illiyi münasibətilə 

“Molla Pənah Vaqif ili” elan etməsilə əlaqədar il ərzində silsilə tədbirlər 

keçirilmişdir. İlk belə tədbir Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının Mədəniyyət 

və Turizm Nazirlikləri, TÜRKSOY təşkilatı, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu və 

Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə Molla Pənah Vaqif ilinin 

açılışı münasibətilə mart ayında TÜRKSOY-da və Sakarya Büyükşehir Mədəniyyət 

Mərkəzində təşkil edilmişdir. 

Bütün respublikada olduğu kimi, Azərbaycan Milli Kitabxanası da M.P.Vaqif 

ilə bağlı bir neçə vəsait hazırlamış, tədbirlər keçirmişdir. Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu və Azərbaycan 

Milli Kitabxanası tərəfindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəşr etdiyi 

akademik Nizami Cəfərovun “Molla Pənah Vaqif” adlı kitabının təqdimatı 

keçirilmiş, kitab sərgisi açılmışdır. Bu kitabın Astanada “Oxuyan dünyada oxuyan 

millət” adlı beynəlxalq simpozium çərçivəsində türkdilli dövlətlərin Milli Kitabxana 

https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C5%9Fair%C9%99
http://www.president.az/articles/22465)%20imzalamışdır
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direktorlarının V beynəlxalq konfransı ərəfəsində Qazaxıstan Akademik Milli 

Kitabxanasında da təqdimatı keçirilmişdir. 

Həmçinin TÜRKSOY-la birgə Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən 

Ankarada çap olunmuş  “Dünya dillerinde Molla Penah Vagif şiirleri” adlı türk 

dilində kitabın da təqdimatı olmuş, geniş sərgi açılmışdır. 

Ötən ilin noyabr ayında Türkiyə Milli Kitabxanasında beynəlxalq elmi 

konfrans və Azərbaycan Milli Kitabxanasının fonduna məxsus olan, şairin 

əsərlərindən ibarət geniş kitab sərgisi təşkil olunmuşdur. Tədbir çərçivəsində 

həmçinin “Molla Pənah Vaqif şeirləri dünya dillərində”, “N.Cəfərov. Molla Pənah 

Vaqif”, şairin 20-dək dildə çap olunmuş əsərləri haqqında ətraflı məlumat verən 

“Molla Pənah Vaqif. Biblioqrafiya” kitablarının təqdimatı olmuşdur. 

Bundan başqa, Qazax şəhərinin Ədəbiyyat Muzeyində Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı, Qazax Rayon İcra 

Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının, Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının və Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin “Sirrlər xəzinəsi” birgə 

layihəsinin böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifə həsr olunmuş ədəbi-bədii 

musiqili məclisi, akademik Nizami Cəfərovun “Molla Pənah Vaqif” və Milli 

Kitabxananın nəşr etdiyi “Molla Pənah Vaqif. Biblioqrafiya” kitablarının və kitab 

sərgisinin təqdimatı keçirilmişdir. 

Dekabr ayında Azərbaycan Milli Kitabxanasında M.P.Vaqifin 300 illik 

yubileyi ilə əlaqədar TÜRKSOY tərəfindən keçirilən tədbirlərə yekun vurulmuş 

və “M.P.Vaqif medalı” ilə təltiflər olmuşdur. 

Azərbaycan Milli Kitabxanası “Molla Pənah Vaqif-300: metodik tövsiyələr” 

adlı vəsait çap etmişdir ki, bu metodik vəsaitdə Molla Pənah Vaqifin həyat və 

yaradıcılığı haqqında qısa məlumat, həmçinin, şairin 300 illik yubileyi çərçivəsində 

kitabxanalarda keçiriləcək tədbirlər haqqında tövsiyələr verilmişdir. 

Azərbaycan Milli Kitabxanasının nəşri olan “Əlamətdar və tarixi günlər 

təqvimi-2017” adlı vəsaitin ötən ilki nəşri də məhz şairin 300 illik yubileyinə həsr 

olunmuşdur. Təqvimdə M.P.Vaqifin həyat və fəaliyyətinə dair zəngin məlumatlar öz 

əksini tapmışdır. Burada M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı haqqında ayrıca məqalə, 

Molla Pənah Vaqifin latın qrafikası ilə çap olunan əsərləri barədə məlumat 

verilmişdir. 

Azərbaycan Milli Kitabxanası binasının fasadında yerləşən heykəllərdən biri 

Molla Pənah Vaqifə məxsusdur. Hələ 1967-ci ildə anadan olmasının 250 illik 

yubileyi münasibətilə AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Respublika Kitabxanası tərəfindən (Tərt.ed. F.A.Bayramov, N.İ.Əlizadə; 

red. S.M.Rzayev) “Molla Pənah Vaqif” adlı ədəbiyyat göstəricisi hazırlamışdır. 

1970-ci ildə yenidən (tərt.ed. M.Y.Nəcəfova; red. H.A.Zeynalova) “Molla Pənah 

Vaqif” adlı qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərtib edilmişdir. 

Bundan əlavə, “Molla Pənah Vaqif-300” adlı elektron məlumat bazası 

hazırlanmış və kitabxananın saytında istifadəçilərə təqdim edilmişdir. 

“Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasında “Molla Pənah Vaqif. 

Biblioqrafiya” adlı vəsait tərtib edilmiş, göstəricidə Molla Pənah Vaqifin əsərləri, 

həyat və yaradıcılığı, ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında zəngin məlumat toplanmışdır. 

Vəsaitdə şairin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri, görkəmli şəxsiyyətlərin onun 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Milli_Kitabxanas%C4%B1
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haqqında fikirləri də öz əksini tapmışdır. “Molla Pənah Vaqif” adlı biblioqrafik 

göstərici şairin ədəbi və ictimai fəaliyyətini əks etdirən 1856-2017-ci illərdə dərc 

olunan materialları əhatə edir. Biblioqrafiya ədəbiyyatşünas alimlər, tədqiqatçılar, 

kitabxanaçı-biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və 2278 

adda mənbəni əks etdirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabın tərtibçiləri Mədinə Vəliyeva, Mətanət İbrahimova və Gülbahar 

Misirova, elmi redaktoru professor Kərim Tahirov, redaktoru isə Əməkdar 

mədəniyyət işçisi Gülbəniz Səfərəliyevadır. 

Vəsaitdə ilk olaraq “Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

verilmişdir. Daha sonra “Tərtibçidən” və  akademik Nizami Cəfərovun şair haqqında 

yazdığı “Xalqın böyük şairi” adlı geniş giriş məqaləsi əks olunmuşdur. Molla Pənah 

Vaqifin həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri və şair haqqında görkəmli şəxsiyyətlərin 

fikirləri verilmişdir. 

Biblioqrafik vəsaitin tərtibi zamanı nəinki respublikanın ən böyük və zəngin 

kitabxanası olan Azərbaycan Milli Kitabxanasının, həmçinin digər böyük 

kitabxanaların fondlarında da axtarışlar aparılmış, tərtib işinin hərtərəfli olması üçün 

çalışılmışdır. Toplanmış materiallar bu cür  qruplaşdırılmışdır. Əvvəlcə şairin 

əsərləri, yəni kitabları,  kitablarda, dövri mətbuatda və məcmuələrdə dərc olunmuş 

əsərləri verilmişdir. Sonra Molla Pənah Vaqifin şeirlərinə bəstələnmiş mahnılar, 

şairin həyat və yaradıcılığı haqqında kitablar, dissertasiyalar və avtoreferatlar, dövri 

mətbuatda və məcmuələrdə dərc olunmuş məqalələr əks olunmuşdur.  

“Molla Pənah Vaqif bədii ədəbiyyatda və incəsənətdə” adlı bölmədə olan yenə 

kitablar, dövri mətbuatda və məcmuələrdə çap olunmuş məqalələr, həmçinin elektron 

resurslar, rus dilində əsərləri, kitablar və dövri mətbuatda və məcmuələrdə çap 

olunmuş məqalələr verilmişdir. Rus dilində “Haqqında” adlı bölmədə kitablar, 

dissertasiya və avtoreferatlar və dövri mətbuatda və məcmuələrdə çap olunmuş 

məqalələr verilmişdir.  

Bundan əlavə, 17 dildə (alman, başqırd, fars, fransız, ərəb, eston, ingilis, 

italyan, qazax, qırğız, özbək, polyak, tat, tatar, türk, türkmən, ukrayna)   həyat və 

yaradıcılığı haqqında əsərlər öz əksini tapmışıdır. 
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400 səhifəlik vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə 2 dildə (Azərbaycan 

və rus) yardımçı aparat tərtib edilmişdir. Bunlar şairin kitablarının, əsərləri çap 

olunmuş məcmuələrin, əsərlərinin, şeirlərinə bəstələnmiş mahnıların və onların 

müəlliflərinin əlifba göstəricisidir.  

Həmçinin rus dilində əsərlərinin, kitabların, haqqında dövri mətbuatda və 

məcmuələrdə çap olunmuş məqalələrin, şair haqqında yazmış müəlliflərin və  şairin 

başqa dillərdə çap olunmuş əsərlərinin əlifba göstəriciləri hazırlanmışdır.  

Molla Pənah Vaqif haqqında yazan müəlliflərin əlifba göstəricisindən müəyyən 

etmək olur ki, şair haqqında Azərbaycan dilində yazmış müəlliflərdən ən çox çap 

olunanları H.Araslı (78 dəfə), S.Vurğun (45 dəfə), Vidadi (40 dəfə), N.Cəfərov (28 

dəfə), A.Dadaşzadə (25 dəfə), Y.V.Çəmənzəminli (16 dəfə), rus dilində yazmış 

müəlliflərdən isə V.Luqovskiy və M.Petrovıx (20 dəfə), T.Spendiarova (18 dəfə), 

S.Vurğun (17 dəfə), A.Dadaşzadə və L.Dliqaç (16 dəfə), Ə.Şərif (12 dəfə), 

N.Çukovskiy və M.Zamaxovskaya (10 dəfə) oluşdur. 

Şairin kitablarının əlifba göstəricisindən Azərbaycan dilində ən çox “Əsərləri” 

(12 dəfə) və “Seçilmiş əsərləri” (4 dəfə), rus dilində isə “Lirika”sının (3 dəfə) çap 

olunduğunu görürük. 

Azərbaycan biblioqrafiya elminə yeni bir töhfə olan bu vəsait böyük şairin 

yaradıcılığı ilə maraqlanan tədqiqatçılar üçün mühüm məxəz rolunu oynayır. 

 

Ədəbiyyat: 

 
1. Molla Pənah Vaqif: biblioqrafiya / tərt. ed.: M.Vəliyeva, M.İbrahimova, G.Misirova; 

elmi red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva.- Bakı, 2017.- 440 s. 

2. Molla Pənah Vaqif – 300 / tərt. ed.: S.Quliyeva, L.Əhmədova; ixtisas red. və bur.məs. 

K.Tahirov; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2017.- 32 s. 

3. https://az.wikipedia.org/wiki/Molla_Pənah_Vaqif 

4. http://www.xalqqazeti.com/az/news/culture/94121 

Айгюн Гаджиева 

 

МОЛЛА ПАНАХ ВАГИФ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Резюме 

 

     В статье освещаются события, посвященные 300-летию одного из видных 

представителей азербайджанской литературы XVIII века, великого мыслителя, 

общественного и политического деятеля, поэта Молла Панаха Вагифа. 

 

Aygun Qadjiyeva 

 

MOLLA PANAH VAGİF: BIBLIOGRAPHICAL REVIEW 

Summary 

      The article highlights events, held on the occasion of the 300th anniversary of 

one of the prominent figures of the 18th century Azerbaijani literature, a great 

thinker, public and political figure, poet Molla Panah Vagif. 

http://www.xalqqazeti.com/az/news/culture/94121
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ELMİ HƏYAT 

(elmi konfranslar, sessiyalar, beynəlxalq əlaqələr; 

təqdimatlar, tədbirlər, təltiflər) 

 

“Mədəniyyətlərarası dialoq;  Hindistan, İran, Türkiyə və Orta Asiya  arasında 

elmi və mədəni ideyaların mübadiləsi” (Sasani və Gupta sülalələrinə xüsusi 

istinad olunmaqla) 

beynəlxalq seminar 

(Guvahati ş., Hindistan) 

 

         8-10 fevral 2018-ci il tarixində 

Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin 

aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru Nəzakət Məmmədli və həmin 

şöbənin elmi işçisi Tahirə Əliyeva 

Hindistanın Guvahati şəhərində 

Guvahati Universiteti fars dili 

fakültəsinin təşkil etdiyi 

“Mədəniyyətlərarası dialoq;  Hindistan, 

İran, Türkiyə və Orta Asiya  arasında 

elmi və mədəni ideyaların mübadiləsi” (Sasani və Gupta sülalələrinə xüsusi istinad 

olunmaqla) adlı Beynəlxalq seminarda  iştirak etmişlər.  Nəzakət Məmmədli 

“Firdovsi və Əttar yaradıcılığında bəzi müştərək məqamlar”, Tahirə Əliyeva 

“Sufizmin Avropada öyrənilməsi” adlı məruzə ilə çıxış etmişlər.  

                                                                    

*** 

“Azərbaycan mədəniyyət tarixinin problemləri əlyazmalarda” 

XVI ənənəvi respublika elmi-nəzəri konfransı 

(Bakı ş.) 

 

      24 aprel 2018-ci il tarixdə 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitunda 

“Azərbaycan mədəniyyət tarixi-

nin problemləri əlyazmalarda” 

mövzusunda XVI ənənəvi 

respub-lika elmi-nəzəri konfransı 

keçirilib. Konfransda AMEA-nın 

vitse-prezidenti, akademik İsa 

Həbibbəyli, AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun direktoru  akademik 
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Teymur Kərimli çıxış etmişlər. Sonra fil.ü.e.d.,  professor Aybəniz Əliyeva Kəngər-

linin “Erməni vandalizmi”, fil.ü.e.d., professor Paşa Kərimovun “1918-ci ilin mart 

hadisələri sənədlərdə (Əlyazmalar İnstitutunun materialları əsasında)”, fil.ü.e.d., 

professor Gülbəniz Babaxanlının “Erməni terroru, yaxud M.S.Ordubadinin “Vətən 

fəryadnaməsi”, fil.ü.e.d., professor Kamandar Şərifovun “Məhv edilmiş kitabxana”, 

fil.ü.e.d., professor Nailə Səmədovanın   “Qanlı hadisələrin xatirələrdə əksi”, 

fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfovun  “Mirzə Ağadadaş Münirinin “Bahar ağlayışı” 

şeirində mart soyqırımı faktları” adlı məruzələri dinlənilmişdir. 

 

 

*** 

 

 

“Heydər Əliyev və Əlyazmalar İnstitutu” 

/Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunub/ 

elmi seminar 

(Bakı ş.) 

 

 

 

     7 may 2018-ci il tarixində 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutununda Ulu 

öndər Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş 

“Heydər Əliyev və Əlyazmalar 

İnstitutu” mövzusunda elmi seminar 

keçirilib. 

     Seminarı Əlyazmalar İnstitutunun 

direktoru, akademik Teymur Kərimli 

açmışdır. Seminarda İnstitutun elmi 

işlər üzrə direktor müavinləri: fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli “Heydər Əliyev və 

Azərbaycan elmi”, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov isə “Əlyazmalar İnstitutunun ən böyük 

hamisi (Heydər Əliyev)” adlı məruzələrlə çıxış etmişlər. Daha sonra “Ərəbdilli 

əlyazmaların tədqiqi şöbəsi” nin müdiri, fil.ü.e.d., prof. Kamandar Şərifov, institutun 

elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə, baş elmi işçi, tar. ü.e.d. Tahirə 

Həsənzadə, aparıcı elmi işçi, fil.ü.e.d., prof. Raqub Kərimov, aparıcı elmi işçi Yusif 

Bağırzadə Ümummilli liderin Azərbaycan elminə və təhsilinə verdiyi töhfələrdən 

söhbət açıblar.Tədbirin sonunda “Heydər Əliyev 95 - Müstəqilliyimiz əbədidir” 

mövzusunda kitab sərgisinin nümayişi olub. 

                                                                                 

 

*** 
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 “Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər 100 il əvvəl və müasir dövr” 

/Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunub/, 

beynəlxalq konfrans 

(Bakı ş.) 

 

23-24 may 2018-ci il tarixində şöbənin 

baş mütəxəssisi Hacıyev Vüqar AMEA 

Qafqazşünaslıq İnstitutunun təşkil etdiyi 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 

illiyinə həsr olunmuş “Qafqazda 

dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl 

və müasir dövr” mövzusunda Beynəlxalq 

elmi konfransda “Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsində  azərbaycanlıların soyqırımı 

(1918-1920) ermənilərin əsassız ərazi 

iddialarının nəticəsidir” adlı məruzə ilə 

çıxış etmişdir. Həmkarımız konfransın işində fəal iştirakına görə sertifikata layiq 

görülmüşdür.  
 

*** 

 

“Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında” 

/Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunub/, 

III beynəlxalq elmi konfrans 

(Bakı ş.) 

 

 

       13 iyun 2018-ci il tarixində AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr 

olunmuş “Azərbaycan əlyazmaları dünya 

kitabxanalarında” mövzusunda III 

beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. 

Konfransda AMEA-nın vitse-prezidenti, 

akademik İsa Həbibbəyli AMEA-nın 

Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-

katibi, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik 

Teymur Kərimli çıxış etmişlər. Sonra AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-

malar  İnstitutunun direktor  müavini, fil.ü.e.d., professor Aybəniz Əliyeva-Kəngərli 

“Cümhuriyyət dövrünün ədəbi konsepsiyası (M.Ə.Rəsulzadənin ədəbi görüşləri)”, 

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d., professor Paşa Kərimov “Nəsib 

bəy Yusifbəylinin “Təslim” hekayəsi”, fil.ü.e.d., Nailə Səmədova “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin təşəkkülündə Yusif Vəzirin fəaliyyəti”, tar. ü.f.d., Esmira Cava-
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dova “Müasir Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi 

varisidir” mövzularında məruzə etmişlər. 

 

*** 

 

TEHRANIN MƏCLİS KİTABXANASINDAN YENİ 

ƏLYAZMALAR TOPLUSU ƏLDƏ EDİLMİŞDİR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini 

fil.ü.e.d.  Paşa Kərimov Tehranın Məclis Kitabxanasından Osmanlı şairlərinin 

şeirlərindən ibarət bir əlyazma məcmuəsinin surətini əldə etmişdir. 133 səhifədən 

ibarət  bu topluda əsasən XVI-XVII əsrlərdə yaşamış Osmanlı şair-ləri  Xəyali, Baqi, 

Növi, Nicati, Şeyxülislam Yəhya, Nəfi, Haləti, Nami, Zati, Fəğani, Xudayi, Heyrəti, 

Ruhi və başqaları ilə bərabər, böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin də 

əsərləri, qəzəllərinə yazılmış, nəzirə və təxmislər mühüm yer tutur.  

                                                                                  

*** 

ƏFŞARLAR DÖVRÜNƏ AİD TÜRK DİLİ KİTABININ SURƏTİ ƏLDƏ 

EDİLİB 

AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun 

direktor müavini fil.ü.e.d. Paşa 

Kərimov Əbdürrəhim Şirvaninin 

Tehranın Məclis Kitabxanasında 

saxlanan Əfşarlar dövrünə aid türk 

dilinin leksika və qrammatikasından 

bəhs edən “Kitabi-məzhər ət-türki” 

əsərinin surətini əldə edib. Şirazda 

yazılmış 80 vərəqlik müqəddimə, 4 fəsil və nəticədən ibarət olan bu kitabda 

Azərbaycan, Osmanlı, özbək dillərinin xüsusiyyətləri araşdırlır, farsdilli əhaliyə bu 

dillər barədə məlumat verilir.  

 

 

*** 
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TEHRAN KİTABXANASINDAN SƏFƏVİLƏR DÖVRÜNDƏ YAŞAMIŞ 

AZƏRBAYCAN ŞAİRİNİN KÜLLİYATININ SURƏTİ ƏLDƏ EDİLİB 

 

 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

direktor müavini fil.ü.e.d. Paşa Kərimov Tehranın Məclis 

Kitabxanasından Səfəvilər dövründə yaşamış  təbrizli 

Azərbaycan şairi Heydərinin farsca əsərlər külliyatının 

surətini əldə etmişdir. Buraya şairin divanı, müxtəlif 

münasibətlərlə yazdığı şeirlər, qəsidələr daxil edilmişdir. 

294 səhifədən ibarət əlyazmada 1572-ci il tarixi qeyd 

edilmişdir.  

 

 

 

*** 

 

MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI VƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN 

GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN ƏLYAZMALARI TOPLANIR 

 

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

müasir Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin görkəmli 

nümayəndələrinin əlyazmalarının, əsli materiallarının 

(epistolyar irsinin, fotoların və foto-sənədli məlumatların və 

s.) toplanması işinə başlayıb. Aksiya İnstitutun şəxsi 

arxivlər fondunun daha da zənginləşdirilməsi, müasir yazıçı 

və şairlərin, incəsənət xadimlərinin əlyazmalarının 

mühafizə olunması və geniş oxucu auditoriyasına təqdim 

edilməsi məqsədilə həyata keçirilir. Artıq bu məqsədlə xalq 

şairi Sabir Rüstəmxanlı öz əlyazmalarından ibarət şəxsi 

arxivini İnstituta hədiyyə etmişdir.  

 

 

*** 

 

TÜRK DİLİNDƏ YAZILMIŞ İLK “İSGƏNDƏRNAMƏ”  

AZƏRBAYCANA GƏTİRİLDİ 

Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov Tehranın  Məclis 

Kitabxanasından osmanlı şairi Tacəddin İbrahim Əhmədinin “İsgəndərnamə” 

poemasının surətini əldə etmişdir. Şair əsəri 1390-cı ildə I Sultan Bəyazidin oğlu 

Əmir Süleymana təqdim etmişdir. Səkkiz min  beytdən artıq həcmdə olan bu əsər 

türkcə ilk “İsgəndərnamə”dir.  

 

*** 
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XV ƏSRDƏ TƏRTİB OLUNMUŞ LÜĞƏT  

AZƏRBAYCANDA 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. 

Paşa Kərimov Tehranın Məclis Kitabxanasından “Lüğəte-Nemətullah” adlı əsərin 

surətini əldə etmişdir. 1539-cu ildə yazılmış “Lüğəte-Nemətullah” farsca-türkcə lüğət 

olmaqla bərabər fars dilinin qrammatikasına dair əsərdir. Əsərin əlyazma nüsxələri 

London və Paris kitabxanalarında, Sankt-Peterburq Şərqşünaslıq İnstitutunun şərq 

əlyazmaları şöbəsində, o cümlədən, Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. 

 

*** 

 

MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN TÜRKCƏ “DİVAN”ININ ƏLYAZMASI 

“DÜNYA YADDAŞI” PROQRAMI REYESTRİNƏ DAXİL EDİLİB 

 

                                                                                                                                                                           

UNESCO-nun Parisdə yerləşən mənzil-

qərargahından AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-tunun 

direktoru, akademik Teymur Kərimlinin 

adına göndərilən məktubda böyük 

Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 

anadilli “Divan”ının əlyazmasının 

“Dünya Yaddaşı” Proqramı Reyestrinə 

daxil edildiyi bildirilmişdir. 

 

                                                                     

                                                                                  

*** 

 

BEYNƏLXALQ ƏLYAZMALAR CƏMİYYƏTİNƏ ÜZV SEÇİLMİŞDİR 

 

 

 

 

     22 yanvar 2018-ci il tarixində AMEA Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Baş qərargahı ABŞ-

ın Kanzas ştatında yerləşən Beynəlxalq Əlyazmalar 

Cəmiyyətinə (International Manuscript Society) 

tamhüquqlu üzv seçilmişdir. 

 

 

 

 

*** 
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MAHMUD KAŞQARİ ADINA MÜKAFAT TƏQDİM OLUNDU 

 

      18 may 2018-ci il tarixdə AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda Mahmud Kaşqari adına 

Beynəlxalq Fondun Mahmud Kaşqari 

medalının təqdimat mərasimi olub. 

Tədbiri Məhəm-məd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, 

akademik Teymur Kərimli açaraq 

Mahmud Kaşqari medalının türk 

dünyasının nüfuzlu  mükafatlarından 

olduğunu və bu mükafata layiq görülməsindən şərəf duyduğunu bildirib. Sonra 

Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fondun prezidenti Elxan Qaraxanoğlu, AMEA-

nın Folklor İnstitutunun direktoru, akademik M.İmanov və Əlyazmalar İnstitutunun 

direktor  müavini, fil.ü.e.d. Aybəniz Kəngərli çıxış etmişlər. 

 

*** 

 

 

İNSTİTUTUN ƏMƏKDAŞI ISI-THOMSON REUTERS İNDEKSLİ 

BEYNƏLXALQ JURNALIN REDAKSİYA HEYƏTİNƏ ÜZV SEÇİLİB 

 

 

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun “Beynəlxalq 

əlaqələr” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, 

tar.ü.f.d. Cavid Cəfərov İtaliyanın Bolonya 

Universiteti tərəfindən nəşr olunan 

“Conservation Science in Cultural Heritage” 

(“Mədəni irsdə bərpaşünaslıq”) jurnalının 

redaksiya heyətinə üzv seçilib. Əməkdaşımıza 

“maddi-mədəni irsin bərpa-konservasiya 

prosesində yüksək texnologiyaların tətbiqi” 

və “maddi-mədəni irsin qorunmasında müəlliflik və digər əqli mülkiyyət 

hüquqlarının mədəni və hüquqi əhəmiyyəti” mövzuları üzrə dərc olunacaq 

məqalələrin elmi ekspertizası həvalə olunub. 

                                                                                  

*** 
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ƏMƏKDAŞLARIMIZ QALİBLƏR SIRASINDA 

                                                                                                                                                                                       

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 

Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurası və Milli İrsi 

Mədəni Tarixi Araşdırmalar (MİMTA) Fondunun təsis 

etdiyi “İşıq-qadın” jurnalı Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illiyi və Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyi münasibətilə 

“Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar” adlı araşdırma-yazı 

müsabiqəsinin mükafatlandırma tədbirini keçirib. 7 may 

2018-ci ildə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən 

tədbirdə AMEA Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları da 

iştirak etmişlər. Müsabiqədə elmi işçi Sevinc Rəhnullanın 

“Şeyxülislam gəlini”, elmi işçi Əzizə Ələkbərovanın 

“Tarixdən od götürən Qayıbovalar” və kiçik elmi işçi Pərvanə Teyyubovanın 

“Mesenat Nabat xanım Aşurbəyli” adlı məqalələri topluya daxil edilmişdir. 

                                                                     

                                                                                 

*** 

 

QƏDİM QURAN ƏLYAZMALARININ SƏRGİSİ KEÇİRİLİB 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                    

        25 iyun 2018-ci il tarixdə AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitunun sərgi salo-nunda  Qədim Quran 

Araşdırma Birliyinin təşkilat-çılığı ilə 

qədim Quran kitablarının və əlyazma-

larının sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə 120-

dən çox qədim Quran kitabı, əlyazma 

nüsxəsi, Quranın təfsirləri, ayrı-ayrı 

şairlərin dini şeirləri nümayiş etdiril-

mişdir. Birliyin sədri  Nəhayət Hüseynova 

Qədim Quran Araşdırma Birliyinin yaranmasının üç ilinin artıq tamam olduğunu 

bildirib. O, ilk belə bir sərginin 2016-cı ildə keçirildiyini qeyd edib. Əlyazmalar 

İnstitunun elmi işlər üzrə direktr müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa 

Kərimov  öz çıxışında institutda saxlanılan qədim Quran əlyazmaları barədə məlmat 

verib. O, qeyd edib ki, institutun fondunda ceyran dərisi üzərində yazılmış və IX əsrə 

aid ən qədim Quran əlyazmalarından biri saxlanılır. 

Tədbirdə elm adamları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. 

                                                                                       

 

 

*** 
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Əlyazmalar İnstitunun əməkdaşının  məqaləsi 

ABŞ-ın Nyu York şəhərində çap olunub 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunun əməkdaşı, 

ilahiyyat üzrə elmlər doktoru Zəkiyyə Əbilovanın “İslam əqaidi” 

adlı məqaləsi ABŞ-ın Nyu York şəhərində çıxan “Journal of  Life 

Sciences” jurnalında çap ounmuşdur. 

 

 

*** 

 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN MAGİSTRANTLARI MÜDAFİƏ 

EDİBLƏR 

                                                                                                                                                                                   

12 iyun 2018-ci il tarixdə AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına  Əlyazmalar 

İnstitutunda təhsil alan magistrantların 

magistr buraxılış işlərinin müdafiəsi ilə 

bağlı iclas keçirilib. İclası giriş sözü ilə açan 

Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə 

direktor müavini fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-

Kəngərli magistr təhsilinin AMEA-nın 

tarixində əhəmiyyətli  yer tutduğunu, elmlə 

təhsilin inteqrasiyası istiqamətində mühüm 

addım olduğunu  bildirib. Sonra Əlyazmalar İnstitutunun magistrantları Qəniyeva 

Zəhra Məhər-rəm qızı “Azərbaycan multidissiplinar əlyazması: tədqiqi və nəşri 

problemləri”, Nuri Ülviyyə Azad qızı “Cəlil Məmmədquluzadənin şəxsi arxivinin 

tədqiqi və təsviri problemləri”, Atabəyli Nəzrin Namiq qızı “İmadəddin Nəsimi 

irsinin tədqiqi və nəşri tarixi” mövzularında magistr dissertasiyalarını uğurla müdafiə 

ediblər.  

                                                                     *** 

MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA 

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAQLARI 

                                                                                                                                                                                                     

25 iyun 2018-ci il tarixində Türkmənistanın 

ölkəmizdəki səfiri, cənab Mekan İsanquliyev, 

Tükmənistan Elmlər Akademiyasının Milli 

Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Davud 

Orazsahedov və Ədəbiyyat İnstitutunun direktor 

müavini filologiya elmlər namizədi Hezretqulu 

Durdjiyev AMEA Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunda olublar. İki heyət bir-biri 

ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib. 

 

                                                          *** 
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TƏLTİFLƏR 

 

 

Əlyazmalar İnstitutunun Həmkarlar komitəsinin sədri təltif olunub 

 

28 iyun 2018-ci il tarixdə 

AMEA-da keçirilən 

təntənəli tədbirdə AMEA 

Məhəm-məd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun 

Həmkarlar Komitəsinin 

sədri Zahidə Mirzə qızı 

Hacıyeva uzun illər və səmərəli fəaliyyətinə görə “AHİK-in 25 illik Yubiley döş 

nişanı” ilə təltif olunub.  

*** 

 

YENİ NƏŞRLƏR 

 

 AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dosenti, 

tar.ü.f.d. Nigar Gözəlova və Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun  dosenti, fil.ü.f.d. Əkrəm Bağırovun 

“XVIII əsrin 30-40-cı illərində Nadir şah Əfşarın Bağdad 

yürüşləri” adlı kitabı nəşr edilib.  Kitabda Əfşarlar dövlətinin 

tarixində az tədqiq edilmiş dövrlərdən biri – Nadir şahın Bağdad 

yürüşlərinin aradırılmasına həsr edilmişdir. XVIII əsrin birinci 

yarısında Şərq ölkələrinin dövlətlərarası münasibətlər 

müstəvisində Əfşar-Osmanlı münasibətləri xüsusi diqqət cəlb 

edir. Kitabın elmi redaktoru və ön sözün müəllifi, akademik 

Teymur Kərimlidir. Əsərə fil.ü.e.d., professor K.Şərifov və tar.ü.f.d. A.Hacıqədirli 

rəy yazmışlar.   

 

*** 

Şahlar Şərifovun “Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun 

“Kitabül-bəyan  fit-təfsiril Quran” əsəri” çap edilib. 

Monoqrafiyada görkəmli Azərbaycan alimi Məhəmmədhəsən 

Mövlazadə Şəkəvinin mühiti, həyat və yaradıcılığı və adıçəkilən 

əsəri araşdırılıb. Monoqrafiya giriş, “Şeyxülislam 

Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin mühiti, həyatı və 

fəaliyyəti, onun “Kitabül-bəyan  fit-təfsiril Quran” əsərinin təfsir 

elmində yeri” adlı iki fəsildən ibarətdir. Kitabın baş elmi 

məsləhətçisi tar.ü.e.d., prof. Şeyxülislam Hacı Allahşükür 

Paşazadə, elmi redaktoru fil.ü.e.d., prof. Kamandar Şərifovdur. 

Əsərə fil.ü.e.d. Paşa Kərimov, tar.ü.e.d., prof. Anar İskəndərli rəy vermişlər. 
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*** 

 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Aynur Nəcəfovanın “Anna 

Axmatova və Şərq” adlı yeni kitabı çapdan çıxıb. Kitabın baş 

elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun 

direktoru akademik Teymur Kərimli, elmi redaktoru Bakı 

Dövlət Universi-tetinin “Dünya ədəbiyyatı” kafedrasının 

müdiri, fil.ü.e.d., professor Cəlil Nağıyevdir. Monoqrafiyada 

XX əsr rus ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, “gümüş dövr” 

ün məşhur şairi Anna Axmatova və onun müxtəlif çalarlara 

malik zəngin yaradıcılıq yolu haqqında məlumat verilir. 

Kitabda A.Axmatovanın əsərlərində qədim ənənələrə malik Şərq ədəbiyyatının təsiri, 

onun bu tükənməz söz xəzinəsindən bəhrələnməsi, Asiya və Afrika xalqlarının 

poeziya nümunələrindən etdiyi tərcümələr, müasir Şərq şairlərinin yaradıcılığına 

təsiri və bu kimi yeni məsələlər araşdırılmışdır.  

 

*** 

 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi 

Mirzə Baxış Nadimin (1780-1878) şeirlər toplusu ilk dəfə kitab 

halında nəşr edilib. Kitabı nəşrə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa 

Kərimov və həmin institutun aparıcı elmi işçisi, Raqub 

Kərimov hazırlayıb və topluya geniş ön söz yazıblar. Kitabın 

redaktoru fil.e.d., professor Zaman Əsgərlidir. 

 

 

 

*** 

 

 “Məmməd Əmin Rəsulzadə. Məktublar. Şəfibəyçilik” kitabı 

işıq üzü görüb. Kitabın tərtibçisi və ön sözün müəllifi 

tanınmış araşdırmaçı Aydın Balayevdir. Kitabda Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin 

bir sıra məktubları və 1934-cü ildə İstanbulda işıq üzü 

görmüş “Şəfibəyçilik” əsəri yer alıb. M.Ə.Rəsulzadənin 

C.Hacıbəyliyə ünvanladığı ərəb qrafikası ilə 

yazılmış  məktubları AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi Arif  Ramazanov 

tərəfindən transfoneliterasiya edilib, fars-ərəb mənşəli sözlərə 

izah yazılıb. Kitaba daxil edilmiş “Şəfibəyçilik” əsəri o 

dövrdə Azərbaycan mühacirəti və Müsavat partiyasında baş verən prosesləri ehtiva 

edir.  

 

 



 
 

 Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 217 ~ 
 

 

*** 

 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Cəfərovun “ Azərbaycan 

kitabxanaları verilənlər və metaverilənlər mərkəzi kimi” adlı 

kitabı işıq üzü görüb. Kitabda müxtəlif tərkibli elektron sənəd-

məlumat massivlərinin, o cümlədən verilənlər və 

metaverilənlərin yaradılması, emalı, mübadiləsi və 

ümumiyyətlə, kontent üzərində həyata keçirilən kitabxana-

informasiya fəaliyyəti elmi-nəzəri cəhətdən təhlil olunub və 

ümumləşdirilib. 

 

 

*** 

 

XX əsrin əvvəlində geniş maarifçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş 

Hacı Şıxəli Feyzullahzadənin “Təzkirətül-övliya” əsəri çap 

edilib. Hacı Şıxəli Feyzullah-zadə keçən əsrin əvvəlində Bakıda 

fəaliyyət göstərən “Səadət” mədrəsəsinin müdiri olub və 

yazıçılıq məharəti ilə fərqlənib. Onun Osmanlı ləhcəsində yaz-

dığı bu kitabında on dörd məsumun hər birinin ayrı-ayrılıqda 

həyat və fəaliyyəti öz əksini tapır. Kitabı AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-tunun əməkdaşı 

Hacı Rauf Şeyxzamanlı nəşrə hazırlayıb. 

 

*** 

 

 Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban 

Əliyevanın Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri kimi fəaliyyətini 

əks etdirən “Mehriban Əliyeva – Azərbaycan mədəniyyətinin 

hamisi” adlı kitab çapdan çıxıb. Fransız və  Azərbaycan 

dillərində işıq üzü görmüş bu kitab yerli və fransızdilli xarici 

oxuculara Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyətin hamisi 

kimi Azərbaycan və dünyada gördüyü işlər barədə məlumat 

vermək məqsədilə nəşr edilib. Kitabın tərtibçisi AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi 

Əzizə Ələkbərova, elmi redaktoru Əlyazmalar İnstitutunun elmi 

işlər üzrə direktor müavini, fil.e.d. Paşa Kərimovdur. 

 

 

 

 

 

*** 
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 Elvin Rəfail oğlu Talışxanovun “Hafiz Əbrunun “Zayli-

cami ət-təvarixi-Rəşidi” XIV əsr Azərbaycan tarixinin 

öyrənilməsi üzrə mənbə kimi” adlı əsəri təkcə tarixçi-

mənbəşünaslara deyil, eyni zamanda geniş oxucu kütləsinə 

ünvanlanıb. Kitabda XIV əsr mənbələri, Hafiz Əbrunun 

həyat və yaradıcılığı, “Zayli-cami ət-təvarixi-Rəşidi”nin 

meydana gəlməsi, XIV əsrdə mövcud olmuş dövlətlər və s. 

barədə geniş məlumat verilir. Kitabın məsləhətçisi professor 

Mehdi Kazımov, elmi redaktoru tar.ü.f.d. Rəna 

Məmmədovadır. Kitaba f.ü.e.d. P.Kərimov və tar.ü.e.d. 

T.Həsənzadə rəy vermişlər.  

 

 

*** 

      

 AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

mərhum dilçi alim Vəli Vəliyevin vəfatının birilliyi ilə 

əlaqədar onun “Şahmat milyonlarla insanın sevimli oyunudur” 

adlı kitabı nəşr edilib. Kitabı mərhumun həyat yoldaşı Laləzar 

Həsənova əlyazmaları əsasında çapa hazırlamışdır. 

Əlyazmaların mətn redaktoru fil.ü.e.d. Paşa Kərimov, ixtisas 

redaktoru beynəlxalq səviyyəli hakim Vilayət Quliyevdir. 

Dörd hissədən ibarət olan kitabda dərin düşünmə və təhlil 

etmə qabiliyyətini artıran, möhkəm iradə tərbiyə edən, “ağlın 

gimnastikası” kimi dəyərləndirilən şahmat oyununun zəngin 

yaradıcı məzmunu, şahmat strategiyasının qurulması, 

dünyanın qabaqcıl şahmatçılarının oyun taktikası, şahmatın böyük tərbiyəvi 

əhəmiyyəti haqqında məlumat verilir. 

 

 

*** 

  

 AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

elmi işlər üzrə direktor müavini Aybəniz Əliyeva-Kəngərli ilə 

həmin institutun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin aparıcı elmi 

işçisi, tar. ü.f.d. Cavid Cəfərovun birgə yazdıqları və 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş 

“Kitabxana etikası və kitabxanaşünaslığın linqvo-konseptual 

məsələləri” adlı monoqrafiya işıq üzü görmüşdür. Kitabda 

əsasən fəlsəfə, kitabxana-informasiya, tarix, hüquq və dilçilik 

sahəsinin mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulmuş və ilk dəfə 

olaraq Azərbaycanda kitabxana əxlaqı fəlsəfəsinin, 

kitabxanaçı etikasının formalaşması probleminə, onun tarixinə 

və inkişafına elmi-nəzəri və milli-mənəvi kontekstdən işıq salmış bu əsərdə 

kitabxana etikası üzrə hüquqi fəaliyyətin, kodeksləşdirmənin də özünəməxsus 
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xüsusiyyətləri tədqiq olunmuşdur. Müəlliflər bu tədqiqatda kitabxana 

əxlaqını  kulturoloji fenomen kimi öyrənmiş, “kitabxana işi” ilə “kitabxanaçılığ”ın 

oxşar və fərqli tərəflərini elmi-nəzəri cəhətdən təhlil etmişlər. 

 

*** 

                                         

Əliabbas Müznib Mütəllibzadənin “Muxtarnamə” əsəri işıq üzü 

görüb. Mətni Əlyazmalar İnstitunun əməkdaşı Səbinə 

Əhmədova transfonoliterasiya edərək  çapa hazırlamış və ona 

geniş ön söz yazmışdır. Kitabın redaktoru Hacı Mustafa 

Mailoğludur. 

 

 

 

 

 

 

*** 

 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

fil.ü.f.d. İbrahim Quliyevin "Məczub Təbrizi və Foruq 

Fərruxzadın şeirləri" adlı dərs vəsaiti işıq üzü görüb. Kitabda 

tanınmış tərcüməçi İbrahim Quliyevin iki ayrı-ayrı üslub və dəsti-

xəttə malik olan şairin əsərlərindən etdiyi tərcümələr toplanmışdır. 

XVII əsrdə yaşamış Məczub Təbrizi klassik ədəbiyyatı, Foruq 

Fərruxzad isə XX əsrin yeni poeziyasını (şeire-no) təmsil edir. 

Tərcüməçi farscadan çevirdiyi şeirlərin təkcə orijinaldakı obraz, 

vəzn, qafiyə sistemini deyil, həm də ruhunu saxlaya bilmişdir. 

 

 

*** 

                                                                                                                                                                          

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

fil.ü.f.d. Sevər Cabbarlının tərtib edib, nəşrə hazırladığı kitabda 

XIX əsr Bakı-Abşeron mühitinin yetirməsi olan Seyyid 

Zərgərin məşhur İran şairi Sədi Şirazinin “Bustan” əsərindən 

Azərbaycan dilinə etdiyi nəzmlə tərcüməsi ilk dəfə oxucuların 

ixtiyarına təqdim olunub. Kitabın ərsəyə gəlməsində AMEA-

nın Məhəhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

saxlanılan nüsxələrdən istifadə olunub. Tərtibçi fil.ü.f.d. Sevər 

Cabbarlı kitaba “Mizanül-ədalət” başlıqlı geniş ön söz yazmış, 

əsərin sonuna çətin anlaşılan sözlərin lüğətini əlavə etmişdir.  

 

*** 

 

 



 
 

Elmi əsərlər №1(6),2018 

~ 220 ~ 
 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

ilah.ü.f.d. Əkrəm Həsənovun “İslamın elmə verdiyi dəyər” 

adlı yeni kitabı nəşr olunub. Kitab giriş və “Elm, bilik, 

məlumat”, “Qurani-kərimdə elm”, “Elmin qismləri” adlı üç 

bölmədən ibarətdir. Kitabın redaktoru fil.ü.e.d. Kamandar 

Şərifov, rəyçisi f.ü.f.d. Zəkiyyə Əbilovadır. 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

XIX-XX əsrdə yazıb yaratmış görkəmli Azərbaycan şairi 

Mirzə Ağadadaş Münirinin əsərləri çap olunmuşdur. Kitab 

qəzəllər, müxtəlif şeirlər, rübailər, mənzum 

məktublar, məqalələr adlı bölmələrdən ibarətdir. Kitabı nəşrə 

hazırlayan və ön sözün müəllifi Sona Xəyal, redaktorları Rauf 

Şeyxzamanlı və Seyyid Məcid Əsri, rəyçiləri isə fil.ü.f.d. 
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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 aşağıda 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 məlumat verilməlidi r: 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  və s. verilməlidir. 

 

4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinad olunmalıdır. 

İstinad haqqında tam və dəqiq məlumat verilməlidir. 

 

5. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi 

məqalələri, monoqrafiyaları və s. daxil olmalıdır. 

 

6. Xülasə məqalənin dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməli və 

hər bir xülasədə məqalənin və müəllifin tam adı göstərilməlidir. 

 

7. Məqalənin Universal Onluq Təsnifat (UOT)  indeksi 

göstərilməlidir. 

 

8. Açar sözlər 3 dildə verilməlidir (Azərbaycan, rus, ingilis). 

 

9. Səhifənin parametrləri yuxarıdan 3,0 sm, aşağıdan 3,0 sm, soldan 

3,0 sm, sağdan 2,5 sm. olmalıdır. 

 

10. Məqalə çap olunmuş şəkildə, elmi rəhbərin rəyi əlavə olaraq, disklə 

birlikdə təqdim olunmalıdır.  
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